
Szebeni üvegikonok Budapesten

Európa legnagyobb üvegikon-gyûjteményé-
rõl, a Nagyszeben közelében fekvõ szibieli
(Sibiel) múzeum háromszáz évet átölelõ,
páratlan bizánci üvegikonjairól készült
könyvét mutatta be vetített képes elõadáson
Giovanni Ruggeri olasz újságíró a Budapes-
ti Román Kulturális Intézetben. 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,0824 ▲
1 amerikai dollár 3,0084 ▲
100 magyar forint 1,5540 ▼

Csukva marad a katalógus

Ma kezdõdik a tanügyi szakszervezetek
által kezdeményezett országos demonstrá-
ciósorozat. Elsõ lépésként mától nem
osztályoznak a hazai iskolákban a tanárok,
március 25-én nagygyûlésen, április 22-én
országos sztrájkkal tiltakoznak.

Társadalom 7

Kultúra 8

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Gyenge pontjuk: az utódlás

A családi vállala-
tok elõnye, hogy
hosszabb távon
gondolkodnak –
errõl beszélt a la-
punknak adott in-
terjúban Kürti
Tamás,  a ma-
gyarországi Fele-
lõs Családi Vál-
lalkozások Egye-
sületének egyik
alapítója, aki
Csíkszeredában
tartott elõadást.

Ki ki ellen?
Eszmei alapvetést az adhat, amit Markó
Béla úgy fogalmazott meg: 1990 márciu-
sa az erdélyi magyarság szabadságharca
volt. Ezt mai ismereteink alapján sajnála-
tos módon azzal kell kiegészíteni, amit

hozzátett: „nem csupán egy
magyarellenes pogrom ter-
vének a része volt mindez,
hanem ellenforradalmi kí-

sérlet is, amelynek az volt
a célja, hogy leállítsák
mindazt, ami Romániá-

ban 1989 decembere
után megindult”.  

Ágoston Hugó

Budapesten üléseztek a hétvé-
gén a határon túli magyar saj-

tó képviselõi. A Magyar Sajtó
Napja alkalmából rendezetett ta-
lálkozón a külhoni magyar sajtó

fenntartásának nehézségeirõl, tá-
mogatásának ellentmondásossá-
gáról valamint a nyomtatott lap-
kiadás válságáról értekeztek. 
8. oldal 

Lejárt a hét végén az ajánló-
szelvény-gyûjtési és jelöltál-

lítási határidõ a magyarországi
áprilisi országgyûlési választás-
ra. Az Országos Választási Iro-
da (OVI) adatai szerint három
pártnak, a Jobbiknak, a Fidesz-
nek és az MSZP-nek van mind a
176 egyéni választókerületben
nyilvántartásba vett jelöltje. Így
ezek a jelölõszervezetek bizto-
san állíthatnak országos listát.
Van erre esélye az MDF–
SZDSZ-nek és az LMP-nek
is. Az országgyûlési választáson
csak azok indulhatnak jelölt-
ként, akiknek sikerült össze-
gyûjteniük 750 érvényes aján-
lást, leadták azokat a választási
bizottságoknál, és a testületek
az ajánlások ellenõrzése után a
jelöltet hivatalosan nyilvántar-
tásba vették. 2. és 4. oldal 

F. H. 

Ma folytatja a szenátus jogi bi-
zottsága azoknak a dossziék-

nak az áttekintését, amelyeket az
Országos Korrupcióellenes Igaz-
gatóság (DNA) állított össze a be-
folyással való üzérkedéssel, csa-
lással és hamisítással gyanusított
Cãtãlin Voicu PSD-s szenátorról.
A honatyát holnap személyesen is
kihallgatják. Korábban a felsõház
jogi bizottságának tagjai arról sza-
vaztak, hogy egyelõre nem hoz-
zák nyilvánosságra a DNA-dossz-
iét, és Voicu meghallgatását is zárt
ajtó mögött tartják. Kérdéses volt,
hogy a PSD miként viszonyul
Voicuhoz, s tegnap a párt szóvivõ-
je arra hívta fel a figyelmet, hogy
a felfüggesztés kérdésérõl a PSD
bukaresti szervezet dönt.
Folytatása a 2. oldalon A találkozón a romániai országos napisajtót az ÚMSZ képviselte Fotó: eMasa.hu 

OVI: vége 
a jelöltállításnak

Felfüggesztette
pártja Voicut

Markó Béla RMDSZ-elnök a szövetség marosvásárhelyi székházában fogadta a húsz évvel ezelõtti események áldozatait és hozzátartozóikat Fotó: RMDSZ 

A párhuzamosság jegyében szervezett megemlékezéseket a hétvégén az RMDSZ és az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a véres marosvásárhelyi események húszéves évfordulója
alkalmából. Markó Béla RMDSZ-elnök elõbb megkoszorúzta Sütõ András sírját, majd fo-
gadta az áldozatokat és hozzátartozóikat. A Tõkés László vezette fáklyásmenet a véres ese-
mények helyszínein végigvonulva ért el a református temetõbe, az író kopjafájához. Ugyan-
csak a hét végén a székelyföldi románok Maroshévízen tartottak magyarellenes nagygyû-
lést, ahol a szélsõségesek mellett PSD-s és PNL-s politikusok is megjelentek. 3. és 4. oldal 

Kinek kell a magyar sajtó?

Március, feketén-fehéren
A magyarok Marosvásárhelyen emlékeztek, a románok Maroshévízen gyûléseztek
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Röviden

Elégedettek Ilyés Gyulával

Nyolcszáz szatmárit kérdeztek meg telefo-
non a polgármesterrõl és a városi közhivatal-
ok mûködésével kapcsolatban. Ilyés Gyula
tevékenységét 17 százalékuk nagyon jónak,
41,8 százalékuk jónak minõsítette. Több
mint ötven százalékuk elégedett volt a város-
házához tartozó közhivatalok tevékenységé-
vel is. Volt aki külön kiemelte, hogy három
nyelven, románul, magyarul, németül lehet
beszélni és kérvényeket beadni. Jóval kisebb
osztályzatot kapott a helyi önkormányzat, a
válaszolók többsége úgy látta, hogy nem
mindig képviseli a lakosság érdekeit.

Cozma-ügy: garázdasággal 
gyanúsítottak kerültek szabadlábra

A Cozma-ügyben a csoportos garázdasággal
gyanúsítottak közül a bíróság szabadlábra
helyezett néhány elõzetes letartóztatásban
lévõ fogvatartottat – tájékoztatta a Veszprém
Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtóügyelete-
se tegnap az MTI-t. A rendõrség a csoportos
garázdasággal gyanúsítottak elõzetes letar-
tóztatásának a meghosszabbítását indítvá-
nyozta, ám a veszprémi bíróság néhányuk
esetében ezt nem rendelte el újból – mondta
Frankó Marianna. Rámutatott: a Cozma-
ügyet illetõen kizárólag a csoportos garázda-
sággal gyanúsítottak közül került szabadláb-
ra néhány személy. Öt ilyen gyanúsítottról
van információja, de nem kizárt, hogy több
is lehet – tette hozzá, megjegyezve: hétfõn
tud pontos adatokkal szolgálni a Cozma-
ügyben szabadlábra helyezettek számáról.

Az iraki kormányfõ a választások
szavazatainak újraszámlálását kéri 

A március 7-i parlamenti választásokon le-
adott szavazatok újraszámlálását kérte
szombaton késõ este Núri al-Máliki iraki
kormányfõ, arra figyelmeztetve, hogy az or-
szágban ismét fellángolhat az erõszak, ha
kérését nem teljesítik. A központi választási
bizottság azonban elutasította a követe-
lést. Máliki azt követõen fordult a testület-
hez, hogy az általa vezetett, és sokáig az
élen álló Jogállamiság listája – a leadott sza-
vazatok 93 százalékának összeszámlálása
után – nyolcezer vokssal a második helyre
szorult a vetélytárs, Ijád Allávi volt minisz-
terelnök irányítása alatt álló Iraki Blokk
mögött. Dzsalal Talabani kurd származású
iraki államfõ tegnap ugyancsak közleményt
adott ki, amelyben azt kérte, hogy egyes tar-
tományokban számolják újra a voksokat.

A pápa pásztorlevele 
a papi pedofíliáról 

Robert Zollitsch freiburgi érsek, a német ka-
tolikus püspöki konferencia elnöke bocsána-
tot kért szombaton azért, hogy csaknem 20
évvel ezelõtt az érsekség személyi referense-
ként részt vett egy pedofil bûncselekmény el-
tussolásában. „A jelenbõl visszatekintve áll-
hatatosabbnak kellett volna lennem a tanúk
és az áldozatok felkutatásában. Az érsekség
nevében bocsánatot kérek az áldozatoktól” -
mondta sajtóértekezletén. A szexuális visz-
szaéléseket elkövetõ katolikus egyházi sze-
mélyek vatikáni nyilvántartását javasolja a
svájci püspöki konferencia egyik tagja. Az
einsiedelni Benedek-rendi apátság fõnöke,
Martin Werlen a svájci Blick tegnapi számá-
ban megjelent interjúban azt javasolta, hogy
a Vatikán regisztrálja mindazokat az egyhá-
zi személyeket, akiket feljelentettek szexuális
bûncselekmények elkövetése miatt.  

Sógor az RMKT közgyûlésén

Sógor Csaba EP-képviselõ a Romániai
Magyar Kereszténydemokrata Társulat
marosvásárhelyi közgyûlésén a kisebbségi
érdekek érvényesítésének lehetõségeirõl
beszélt. A brüsszeli képviselõ a jelenlévõk-
nek kifejtette: amikor az Európai Parla-
mentben a kisebbségi témák kerülnek szó-
ba, rendszerint „csomagolni kell” a mon-
danivalót, ugyanis a kisebbségi témákkal
nehezebben foglalkoznak. 

MTI

Kárpátalja Expressz néven
indult nosztalgiavonat a hét

végén Budapestrõl Ukrajnába,
amely a monarchia körvasútjá-
nak kárpátaljai szakaszán végig-
haladva Románián át tér vissza
Magyarországra. Ukrajnába ér-
kezése után a kirándulóvonat
mintegy 250 utasát Csap határál-
lomáson Kárpátalja megye veze-
tõ tisztségviselõi és a város elöl-
járói fogadták. Az utazás szerve-
zõi háromnyelvû szótárakat ad-
tak át a helyi magyar iskolának.
Beregszászon az utasok megte-
kintették a történelmi magyar
város nevezetességeit, és megko-
szorúzták Petõfi Sándor szobrát.
A kirándulás keretében a bereg-
szászi magyar konzulátuson
együttmûködési megállapodást
írt alá a Vasutas Települések Szö-

vetsége és a Kárpátaljai Ha-
tármenti Önkormányzatok Tár-
sulása. A vendégek este elõadást
tekintenek meg az Illyés Gyula
Színházban.

A történelmi vonatkirándulás
egyik kezdeményezõje, Molnár
Béla, az Országgyûlés KDNP-s
képviselõje az MTI érdeklõdésé-
re elmondta, hogy a szerelvény
útjával a szervezõk a határokon
átívelõ gazdasági, közlekedési,
kereskedelmi, turisztikai és kul-
turális együttmûködés eddig fel-
táratlan lehetõségeire szeretnék
felhívni a figyelmet, különös te-
kintettel Magyarország gazdasá-
gilag fejletlen keleti térségére. A
vonatút eredményeként új ele-
mekkel bõvülhetnek a dinamiku-
san fejlõdõ ukrán–magyar kap-
csolatok, továbbfejlõdhet a hatá-
ron átnyúló, integrált regionális
együttmûködés, új munkahelyek

jöhetnek létre a két ország határ-
régióiban – emelte ki, hozzáfûz-
ve, hogy az utazás szervezõi sze-
retnék az eddigieknél még célirá-
nyosabban ráirányítani mindkét
ország vezetõinek figyelmét a
vasúthálózat összehangolt, in-
tenzív fejlesztésére. Az út kárpát-
aljai szakaszán az utasokat végig
helyi idegenvezetõk tájékoztatják
a régió történelmérõl, nevezetes-
ségeirõl és jelen helyzetérõl – tá-
jékoztatott a honatya.

Az európai nyomtávú vágá-
nyon közlekedõ nosztalgiavonat
utasai szombaton Nagyszõlõs és
Királyháza történelmi, valamint
vasúttechnikai nevezetességeivel
ismerkedhetnek meg, majd útju-
kat Románia területén folytatják,
Szatmárnémetiben és Nagyká-
rolyban közbeiktatott megállók-
kal. Az utazás Debrecen érinté-
sével Budapesten ér véget. 

Kárpátalja Expressz

Hírösszefoglaló

Péntek délután négy órakor
lejárt az ajánlószelvény-gyûj-

tési és jelöltállítási határidõ a
magyarországi áprilisi ország-
gyûlési választásra. Az Országos
Választási Iroda adatai szerint
835 jelölt adott le ajánlószelvé-
nyeket, közülük több mint 750-et
vettek eddig nyilvántartásba. A
jogorvoslati eljárások végsõ eset-
ben akár április 3-áig is elhúzód-
hatnak, így a hivatalos, végsõ

számokra még várni kell. Ezzel
lezárult a választási eljárás egyik
legvitatottabb része, a –nulladik
fordulónak” is nevezett ajánlás-
gyûjtés. A hétvégi adatok szerint
három pártnak, a Jobbiknak, a
Fidesznek és az MSZP-nek van
mind a 176 egyéni választókerü-
letben nyilvántartásba vett jelölt-
je. Így ezek a jelölõszervezetek
biztosan állíthatnak országos lis-
tát. Van erre esélye az
MDF–SZDSZ-nek és az LMP-
nek is. 

Gyulay Zoltán

A magyar és az izraeli közvé-
leményt éppúgy foglalkoztatja

a szerdai budapesti kémrepülõgé-
pes kaland, mint a két ország hi-
vatalosságait. Az esetrõl szóló
híradások nyomán a budapesti
parlament honvédelmi bizottsá-
gának ellenzéki elnöke, Simicskó
István a testület összehívását java-
solta, és csatlakozott hozzá Sze-
keres Imre szocialista honvédelmi
miniszter, aki a külügyi bizottság
bevonását is javasolta.

Mint az ÚMSZ legutóbbi szá-
mában beszámoltunk róla, múlt
szerdán két izraeli, kémtevékeny-
ségre alkalmas Golfstream típusú
repülõgép kétszer is megközelítet-
te a Ferihegyi repülõteret, ahol a
betont megérintve úgynevezett
„touch and go” mûveletet hajtott
végre, azaz átstartolt. Aliza Bin-
Noun, Izrael magyarországi
nagykövete cáfolta, hogy a két
gép – amely használta Románia
légterét is – kémfeladatot hajtott
volna végre, egyszerû rutinfel-
adatról volt szó. Más izraeli forrá-
sok szerint csupán pilótáik kikép-
zése történt.

Bajnai Gordon magyar minisz-
terelnök azonnali vizsgálatot kö-
vetelt, a budapesti honvédelmi mi-

nisztérium pedig közölte: a repü-
lési engedélyt kiadó légügyi ható-
ság – úgymond – „jogszabályelle-
nesen” nem értesítette a katonai
titkosszolgálatokat. A botrány
nemzetközivé vált, amikor Bulgá-
ria is vizsgálódni kezdett, hiszen a
gépek Várnában hasonló manõve-
reket hajtottak végre.

Az esemény elérte az izraeli
sajtót is, amely a hír közlésén kí-
vül találgatásokba kezdett. A
FoxNews amerikai hírtelevízió, to-
vábbá a New York Post, valamint a
jólértesültségérõl ismert Yeshiva
World News izraeli hírportál sze-
rint a repülõgépek közremûköd-
hettek egy Budapesten élõ szír
pénzváltó, Trache Bassam meg-
gyilkolásában (egy piros lámpá-
nál valaki odalépett hozzá,
agyonlõtte, majd az autójából el-
vitt egy fekete táskát), és céljuk
volt a magyar fõvárosban élõ szír
közösség feltérképezése. Bassam
ellen – aki állítólag a magyar
rendõrség informátora volt – né-
hány évvel ezelõtt valakik már
megkíséreltek egy merényletet. A
külföldi lapok egyértelmûen az
izraeli titkosszolgálat, a Moszad
akcióját feltételezik, és párhuza-
mot vonnak a Dubaiban kevéssel
ezelõtt megölt palesztin fegyver-
kereskedõ kivégzésével. 

Lejárt a jelöltállítási határidõ Vita az izraeli kémgépekrõl

Folytatás az 1. oldalról

Victor Ponta, a PSD elnöke már
javasolta Marian Vangheliének,
az alakulat bukaresti vezetõjének,
hogy a kivizsgálás idejére függesz-
szék fel a szenátor párttagságát.
Cãtãlin Voicu elmondta, a felfüg-
gesztésére vonatkozó döntésrõl a
médiából értesült, de „nem harag-
szik pártbeli feletteseire, és termé-
szetesen alárendeli magát a PSD
akaratának”. Hozzátette: teszi ezt
annak ellenére, hogy továbbra is
ártatlannak vallja magát. „Megér-
tem a párt vezetõinek döntését, és
nem táplálok ellenszenvet irántuk,
annál is inkább, mert tudom, hogy
határozatuk a média nyomására
született” – mondta Voicu az
Antena 3 televíziónak. Ponta cáfol-
ta, hogy a PSD adott volna ki in-
formációkat a sajtónak Voicu
DNA-dossziéjából. A PSD elnöke
szerint rossz fényt vet a román
igazságszolgáltatásra, hogy a kor-
rupciós esetek pere a médiában
zajlik, és hûen bizonyítja azt is,
hogy a politikum mennyire
manipuláljaaz ország igazságszol-
gáltatását. „A jövõben nagyon fi-
gyelünk majd arra, hogy ne aka-
dályozzuk a korrupciós ügyek ki-
vizsgálását, és amennyiben a
DNA-dossziéból nyilvánosságra
hozott jegyzõkönyvek igaznak bi-
zonyulnak, ezentúl mindent meg-
teszek annak érdekében, hogy tá-
vol tartsam magam az efféle poli-
tikai tevékenységtõl és gondolko-
dásmódtól” – tette hozzá Ponta.
Mint ismeretes, a jegyzõkönyvek-
ben olyan közismert politikusok,
bírók, illetve üzletemberek nevei
bukkantak fel, mint Gabriel
Oprea, Ludovic Orban, Marian
Vanghelie, Miron Mitrea vagy
Florin Costiniu, akikkel a felfüg-
gesztett politikus igazságügyi és
rendõrségi közbejárásokról, elsi-
mításokról tárgyalt, és kifejtette,
hogy amennyiben a 2009-es vá-
lasztásokból Mircea Geoanã jön-
ne ki nyertesként, szívesen elfog-
lalná a belügyminiszteri széket. 

Felfüggesztette
pártja Voicut

„Rosszul mértem fel erõinket,
türelmetlen voltam, és azt hit-
tem, hogy mindent le fog gyõz-
ni az igazunk és az akaratunk”
– fogalmazott Gyurcsány Fe-
renc pénteken, Budapesten érté-
kelõ beszédében. A volt kor-
mányfõ azt mondta: egy év gon-
dolkodási idõ után úgy látja,
hogy nem vette észre a különb-
séget a választópolgárok tapint-
ható reformszándéka és hiányos
reformképessége között. „Nem
elegendõ sokunk együttes és
bármilyen tisztességes reform-
szándéka, ha a túlnyomó több-
ség nem akar velünk jönni” –
tette hozzá, hogy elhibázták,

amikor azt hitték, a többség tá-
mogatása nélkül átviszik az or-
szágot a “túlsó partra”.

Gyurcsány: rosszul mértem fel erõinket

Ukrajnába érkezése után a kirándulóvonat utasait Kárpátalja megye vezetõ tisztségviselõi fogadták Fotók: MTI



Munkatársainktól

„Sokkal kevesebben vagyunk
most, mint húsz évvel ezelõtt”

– sajnálkoztak március 19-én,
Marosvásárhelyen a Tolerancia és
igazság címmel meghirdetett fák-
lyásmenet résztvevõi. Õk azért
vonultak fel tömött sorokban az
egykori összecsapások helyszí-
nén, hogy emlékezzenek és emlé-
keztessenek a két évtizeddel ez-
elõtti eseményekre. Fegyelmezet-
ten indult útra a másfél ezer felvo-
nuló a Kultúrpalota elõl, hogy a
Bolyai utca és a törvényszék érin-
tésével végül a református temetõ-
ig, Sütõ András sírjáig jusson el.
A menetet végig szakszerûen kí-
sérte a csendõrség, a nézelõdõk is
csendben figyelték a menetelõket,
nyoma sem volt a húsz évvel ez-
elõtti feszültségnek. Bár több szá-
zan érezték úgy, hogy gyertya-
fénnyel kötelességük emlékeztetni
az egykori agresszióra, mégis fel-
tûnõ volt a távolmaradók aránya. 

Párhuzamos emlékek

Az egyik lehetséges magyarázat
az lehet, hogy míg az utcán Tõkés
László és az EMNT felhívására
demonstráltak, addig a Színmû-
vészeti Egyetemen az RMDSZ
szervezésében Miholcsa Gyula és
Simonffy Katalin dokumentum-
filmjét, Az én márciusomat  tekint-
hették meg az érdeklõdõk. „Nem
demonstrálni akarok, hanem em-
lékezni, ezért számomra ez a do-
kumentumfilm, és az, hogy sok-
sok kortársammal, szemtanúval
és áldozattal együtt nézhetem
meg, többet jelent, mint az, hogy
utcára vonuljak” – magyarázta
választását egy idõs filmnézõ. A
békésnek szánt fáklyás felvonulás
hamar politikai hangsúlyt kapott:
Kincses Elõd törvényszék elõtt
rögtönzött beszédét egy bekiabáló
zavarta meg. Kincses zavartan
hagyta el a helyszínt: „Köszö-
nöm, hogy megõrizte a megemlé-
kezés méltóságát, és hogy meg-
hallgatott” – vetette oda a rend-
bontónak a távozó. A rend a re-
formátus temetõig tartó séta alatt
helyreállt, az emlékezõ civilek kö-
zött a magyar gárda tagjai, vala-

mint több EMNT-hez közeli poli-
tikus képviselte. 

Közös szempontok

Markó Béla az RMDSZ elnöke-
ként marosvásárhelyi irodájában
fogadta a két évtizeddel ezelõtti
összecsapásokban meghalt Kiss
Zoltán hozzátartozóit, valamint a
sokévi börtönre ítélt és bántalma-
zott Cseresznyés Pált, Szabadi Fe-
rencet, illetve Juhász Ilonát. A ta-
lálkozón átnyújtották azokat az
adományokat, amelyeket az ügy-
vezetõ elnökség 2000-ben hozott
döntése alapján az RMDSZ Szoli-
daritási Alapjából különítettek el
az áldozatoknak és hozzátartozó-
iknak. „Egyre inkább meggyõzõ-
désem: nem csupán egy magyarel-
lenes pogrom tervének része volt
mindez, hanem ellenforradalmi
kísérlet is, melynek az volt a célja,
hogy leállítsák mindazt, ami Ro-
mániában 1989 decembere után
megindult” – nyilatkozta az ese-
ményekkel kapcsolatban Markó,
aki a nap folyamán megkoszorúz-

ta a húsz évvel ezelõtti véres ese-
mények során fél szemét vesztett
Sütõ András író sírját is. 

Tõkés László az EMNT által
szervezett kerekasztal-beszélgeté-
sen egyébként Markóhoz hasonló-
an fogalmazott: a politikus szerint
a fekete március eseményeinek fel-
tárása elengedhetetlenül hozzátar-
tozik a rendszerváltás befejezésé-
hez. A találkozón az eseményeken
részt vevõ romák számára átadták
Bajnai Gordon miniszterelnök és
Mádl Ferenc volt köztársasági el-
nök üzenetét is. A kerekasztal-be-
szélgetésen részt vett és felszólalt
Smaranda Enache, a Pro Europa
Liga társelnöke, valamint az ese-
mények több szemtanúja is.

„Fehér könyvet” ígérnek

„Azt gondolom, csak akkor
fogjuk tudni teljes egészében látni
és feldolgozni, hogy mi történt,
ha egy vegyes, román–magyar tu-
dományos bizottság dolgozik
majd együtt” – vélte a lapunknak
nyilatkozó Novák Csaba Zoltán

történész, akit a Bernády Házban
szervezett állófogadáson kérdez-
tunk meg. Az ismert marosvásár-
helyi kulturális központban a há-
zigazda Borbély László miniszter
szervezett állófogadást azoknak
az érintetteknek, akik közösen
nézték végig a Bernády György
Közmûvelõdési Alapítvány által
életre hívott maratoni dokumen-
tumfilmet. Borbély László, az
alapítvány elnöke is egyetértett
azzal, hogy adós még a magyar
közösség a történtek feldolgozá-
sával, és ígéretet tett a márciusi
események szakmailag megala-
pozott, és teljes körûen dokumen-
tált „fehér könyvének” összeállí-
tására. Arra a kérdésre, hogy mi-
ért nem sikerült közösen emlé-
kezni a teljes közösséget érintõ
eseményekre, Borbély László
egyértelmû választ adott: „Ez itt
Marosvásárhely, aki a helyiek
múltjára akar emlékezni, az a he-
lyiekkel közös összefogásban te-
heti azt meg, a párhuzamos ren-
dezvények szervezõi pedig ezért
nem léptek idõben”. 
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Külön emlékeztek meg Maros-
vásárhely húsz évvel ezelõtti
fekete napjairól az RMDSZ
(„Markóék”), valamint az

EMNT („Tõkésék”) meg a
Pro Europa Liga
(„Smaranda Enachéék”) –
és ez a „külön”-ség ezúttal
új elemeket, plusztartalma-
kat és eszméket hozott fel-

színre, jelezve, milyen nagy ereje van az okos
értelmezésnek, a tanulságok levonásának. És
milyen fedezete van a mai cselekvésnek, a ki-
állásnak a túlélõ nemzeti kommunista
vétetésû politikával és tudattartalmakkal
szemben. Amit az emlékezõk egyaránt hang-
súlyoztak az 1990-es márciusi események
kapcsán, az egyezõleg érvényes, amit pedig
külön hangsúlyoztak, az egymást kiegészítõ-
en érvényes. 
Eszmei alapvetést az adhat, amit Markó Bé-
la úgy fogalmazott meg: 1990 márciusa a
marosvásárhelyi és az erdélyi magyarság sza-
badságharca volt. Ezt mai ismereteink alap-
ján sajnálatos módon azzal kell kiegészíteni,
amit hozzátett: „nem csupán egy magyarelle-
nes pogrom tervének a része volt mindez, ha-
nem ellenforradalmi kísérlet is, amelynek az
volt a célja, hogy leállítsák mindazt, ami Ro-
mániában 1989 decembere után megindult”.
Szabadságunkat akkor olyan értelemben ki
is vívtuk, hogy nem féltünk, és azóta sem fé-
lünk. Húsz év alatt a politikai harc eredmé-
nyeképpen jogainkat is kivívtuk, ha messze
nem is valamennyit. Nem félünk tehát a
nagy szavaktól sem: igenis szabadságharc
volt, igenis ellenforradalom zajlott, aminek
restaurációs maradványai mind a mai napig
fellelhetõk és alkalmanként mint most is –
heveny formában kiütköznek a román politi-
ka és mentalitás szintjén. 
Tõkés Lászlónak abban van igaza, hogy az
emlékezés alkalom lehet a megbocsátásra az
ellenünk vétõknek. Bosszút nem a cinikusan
manipulált, csordaszellemtõl (is) megittasult
egyszerû embereken kell állni – különösen,
ha belátják hibájukat, és nem kaphatók még
egyszer ilyen aljasságra. Nekünk éppenhogy
a becsületes román emberekkel, az egyszerû
néppel és a lelkiismeret civil társadalmával
kell szövetkeznünk, hogy Romániában a tü-
relmesség és a spirituális, valamint a társa-
dalmi haladás erõi érvényesüljenek, ne pedig
a gyûlölet és a nacionalizmus démonai ga-
rázdálkodjanak. 
Smaranda Enache joggal helyezte el a márci-
usi napokat abba a folyamatba, ami a forra-
dalommal kezdõdött és a bányászjárásokkal
folytatódott. Annak a véres félévnek a meg-
határozó indítékairól, háttéreseményeirõl, a
fõ manipulátorokról mind a mai napig nem
derült ki az igazság, és ez tûrhetetlen. 
A politikus, a lelkek pásztora és a polgárjogi
harcos ugyanoda jut a felvetése végén: a tit-
kosítást fel kell oldani, a vétkeseket törvény
elé kell állítani! Ha pedig ez nem sikerül,
pont az akkori és a mai titkosítók, manipu-
látorok, a rosszul felfogott román „nemzeti
érdek” okán, újabb bûnük jeleibõl mi akkor
is tudjuk, hogy ki volt kivel és mivel, ki volt
ki és mi ellen. 

Román lapszemle

Ki ki ellen?

Ágoston
Hugó

Annak ellenére, hogy Daniel Funeriu mi-
niszter fenntartja, hogy szakképesített tan-
erõre van szükség, a tapasztalattal rendel-
kezõ tanítókat távolítják el leghamarabb a
rendszerbõl. Az idõsebb tanárok félreállítá-
sát azzal magyarázzák, hogy az állások
korhatár szerinti átszervezésére takarékos-
sági okokból van szükség. (Evenimentul zilei)

A Társadalmi Kutatások Irodájának
(BCS) egy még kiadatlan felmérése alap-
ján, amelyben azt mérik fel, hogy milyen
mértékben élnek az állampolgárok szava-
zati jogukkal, valamint azt, hogyan fejlõ-
dött a politikai színtér szereplõinek megíté-
lése a köztudatban, Bãsescut Popeye-hez, a
tengerészhez, Geoanát Tomhoz, a macská-
hoz, Crint Fãt Frumoshoz, Vadimot Þepeº
vajdához és Bocot Hófehérke törpéinek
egyikéhez hasonlítják. (Gândul) 

Markó Béla megkoszorúzta a húsz évvel ezelõtti véres eseményekben fél szemét vesztett Sütõ András sírját

Március, fekete-fehérben 

ÚMSZ

„A Szociáldemokrata Párt so-
ha nem fogadja el, hogy a ro-

mán mellett más hivatalos nyelv is
legyen az országban, de az etnikai
alapú autonómiát sem” – nyug-
tatta meg Victor Ponta pártelnök
a Hargita és Kovászna Megyei
Románok Fóruma által a
maroshévízi kultúrotthonban
szervezett nagygyûlés résztvevõit.
A legnagyobb román ellenzéki
párt vezetõje szerint Székelyföld
valóban nem Románia, mert Szé-
kelyföld nem létezik, utalva arra,
hogy a március 15-i kolozsvári
megemlékezéseken az Új Magyar
Gárda tagjai „Székelyföld nem
Románia” transzparenssel vonul-
tak végig a városon. A PSD-
elnök, akinek beszédét egy adott
pillanatban a „Hol van Markó,
hol van Bãsescu?” kérdés szakí-
totta félbe, hozzátette: pártja vi-
gyáz majd arra, hogy a képviselõ-

ház ne fogadhassa el az RMDSZ
által javasolt régióátszervezési
törvényt. Ugyancsak meglepetés-
nek számít, hogy a PNL is magas
szinten képviseltette magát
Maroshévízen. Norica Nicolai
PNL-alelnök elítélte az egy héttel
ezelõtti székely nagygyûlést,
hangsúlyozva, a régióban élõ ro-
mánok számíthatnak alakulatára
„a megmaradásáért folytatott
küzdelemben”. 

Markó: Ponta felelõtlen

Markó Béla, az RMDSZ „meg-
idézett” elnöke felelõtlennek tar-
totta Victor Pontát felbujtó kije-
lentései miatt. „A Hargita és
Kovászna megyei románoknak
meg kell érteniük, hogy az õ joga-
ikat nem csorbítja, ha általában a
romániai vagy különösképpen a
székelyföldi magyarok segítséget
kapnak identitásuk megõrzése ér-
dekében. Én lennék az elsõ, aki

tiltakozna, ha ez megtörténne” –
szögezte le az Agerpres hírügynök-
ségnek Markó. A miniszterelnök-
helyettes szerint a résztvevõket fél-
revezették a jelen levõ politikusok,
ugyanis a véres marosvásárhelyi
események huszadik évfordulóján
megengedhetetlen, hogy felelõs
román politikusok nyíltan ma-
gyarellenes rendezvényeken ve-
gyenek részt. „Soha nem gondol-
tam volna, hogy Victor Ponta két-
ségbeesésében a szélsõségesen na-
cionalista Corneliu Vadim Tudor-
ral szövetkezik” – tette hozzá az
RMDSZ-elnök. 

Boc: nem alkuszunk 

Az RMDSZ koalíciós partneré-
nek, a Demokrata–Liberális Párt-
nak (PD-L) a képviselõi nem vet-
tek ugyan részt az eseményen,
azonban Emil Boc kormányfõ, a
PD-L elnöke közleményben sie-
tett leszögezni: az alkotmány ér-

telmében Romániában a román a
hivatalos nyelv, a magyar nyelv
hivatalossá tételét illetõ viták alap-
talanok, az alkotmány pedig nem
alku tárgya. 

Memorandumot 
fogadtak el

A nagygyûlésen elfogadtak egy
memorandumot is, amely szerint
a három megye román lakosságá-
nak harcolnia kell „román identi-
tása megõrzéséért”. Szerintük a
Székelyföldön állam alakult az ál-
lamon belül, saját zászlóval, him-
nusszal és hivatalos nyelvvel. Fel-
szólították a hatóságokat, lépje-
nek fel a szeparatista és revizio-
nista törekvések ellen, és utasít-
sák el a kisebbségi törvény elfoga-
dását, emellett olyan jogszabály
elfogadását sürgetik, amely a ro-
mán nyelvnek „a közigazgatás-
ban használatos egyedüli nyelv
státust biztosítja”. 

Magyargyûlölõk Maroshévízen

Fotó: RMDSZ
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Bogdán Tibor

Politikai megfigyelõk
szerint Marosvásárhely

fekete márciusa voltakép-
pen ürügyként szolgált az
új hatalom számára ahhoz,
hogy átmentse a volt
Securitatét. Ceauºescu egy-
kori politikai elnyomó gé-
pezete a leggyûlöletesebb
intézmény volt, így nyo-
mós okot kellett találni a
„kékszemûek” újraaktivi-
záláshoz. A „magyar ve-
szély” pedig alkalmasnak
bizonyult erre.

A „bevezetõ”

Húsz év után is sok még a
találgatás annak kapcsán,
hogy ki is állt az 1990. évi,
márciusi marosvásárhelyi za-
vargások mögött. Az tény,
hogy egy héttel 

Március 16-án a marosvá-
sárhelyi Tudor negyedben
randalírozó románok kifo-
gásolták a gyógyszertár ma-
gyar feliratát. Másnap dü-
hös hangulatú román tünte-
tést szerveztek a város-
ban,gaz, két évtized során
sem sikerült megtisztítani a
hírszerzõ szolgálatokat a
volt szekusoktól).

A marosvásárhelyi pog-
romkísérletet gondos elõké-
szítés elõzte meg. A román
politikusok és a román sajtó
fokozta acsarkodását az Er-

dély elszakítására törekvõ ir-
redenta, szeparatista, sze-
cesszionista magyarok ellen,
e jelzõket éppen Ion Iliescu
majd Petre Roman dobta be
a köztudatba.

Február elején a marosvá-
sárhelyi postáról uszító szö-
veget juttattak el telexen a na-
gyobb románlakta városokba
a marosvásárhelyi magyar la-
kosság „románellenes csele-
kedeteirõl”.

Március elsején a polgári
védelem munkaülésén a fe-
kete március megszervezésé-
ben fontos szerepet játszó
Ioan Judea ezredes. Az Ide-
iglenes Nemzeti Egységta-
nács megyei szervezetének
elnöke az ország területi ép-
sége elleni veszélyes akcióra
figyelmeztetett.

Március 4-én a szélsõsége-
sen nacionalista Vatra
Româneascã gyulafehérvári
nagygyûlésén éles kirohaná-
sok hangzottak el erdélyi ma-
gyar vezetõk ellen. A „kultu-
rális szervezet” több város-
ban is megzavarta a március
15-i magyar ünnepségeket,
ismeretlen tettesek megron-
gálták az erdõdi Petõfi, a zi-
lahi Wesselényi-szobrot,
Fadrusz János alkotását. 

Március 15-én Marosvá-
sárhelyen megalakult az Er-
délyi Románok Nemzeti
Egységpártja (Gheorghe
Funar késõbbi Román Nem-
zeti Egységpártja).

Március 16-án a marosvá-
sárhelyi Tudor negyedben
randalírozó románok kifo-
gásolták a gyógyszertár ma-
gyar feliratát. Másnap dü-
hös hangulatú román tünte-
tést szerveztek a városban, a
felvonulók magyar vért kö-
veteltek. 

Mindez csak „bevezetõje”
volt az RMDSZ marosvásár-
helyi székháza elleni március
19-i ostromnak.

Szervezett spontaneitás

Ebben a légkörben csapott
össze a város magyar és ro-
mán lakossága – utóbbiakat
a görgényvölgyi román fal-
vakból behozott, leitatott pa-
rasztokkal erõsítették meg.
Bár Iliescuék igyekeztek azt
a látszatot kelteni, hogy „az
Erdély sorsáért aggódó” ro-
mán parasztok spontánul
cselekedtek, az akció szerve-
zett jellegéhez nem férhet
kétség. A románlakta falvak-
ban már napokkal korábban
terjedtek a rémhírek a ma-
gyarok románellenes tettei-
rõl, errõl beszéltek híveiknek
a román papok is. Nekik
egyébként fontos szerep ju-
tott a parasztok mozgósítá-
sában, amire sokfelé a ha-
rangok meghúzásával adták
meg a jelet. A libánfalvi,
hodáki román parasztok pá-

linkát és fejenként 500 lejt
kaptak. A szervezõk autó-
buszokról is gondoskodtak,
a felbõszített parasztokat hu-
sángokkal látták el, a buszok
szabályos menetoszlopba
szervezõdve, rendõrségi elõ-
futóval érkeztek Marosvá-
sárhelyre. Az RMDSZ helyi
és központi vezetõi hiába
kérték Ion Iliescut, utazzon
haladéktalanul a városba, le-
csillapítani a kedélyeket,
Iliescuék mindezt egy kézle-
gyintéssel intézték el, arra
hivatkozva, hogy uralják a
helyzetet.

A helyi román illetékesek
a két, egyre dühösebb cso-
portot csak egy vékony
rendõrkordonnal választot-
ták szét, amit a románok pil-
lanatok alatt áttörtek. Igaz,
a karhatalmisták nem is na-
gyon igyekeztek ebben meg-
akadályozni õket.  

Márciusi ellenforradalom

A román igazságszolgálta-
tás feltûnõ gyorsasággal
igyekezett elítélni az általa
vétkesnek tartott személye-
ket, már március 29-én el-
kezdõdtek a perek, bár ak-
korra még nem készült el a
kormánybizottság jelentése a
történtekrõl. A bíróság elé ál-
lított hét magyar cigány
ügyében másnap megszület-
tek az ítéletek.

Összesen mintegy száz
személyt – magyarokat, cigá-
nyokat – ítéltek el. A legsú-
lyosabb büntetést, 10 év sza-
badságvesztést Cseresznyés
Pálra és Barabás Ernõre rót-
ták ki; elõbbi Emil Con-
stantinescu államfõ kegyel-
mi rendeletével hat év után
szabadult, utóbbinak sikerült
még idejében Magyarország-
ra menekülnie.

Az igazi bûnösök viszont
büntetlenek maradtak, ho-
lott ma már nagyrészt vilá-
gos, mi is történt azokban a
drámai napokban. Amint
Markó Béla, az RMDSZ el-
nöke, a húsz éves évforduló
alkalmával fogalmazott:
1990 márciusa a marosvá-
sárhelyi és az erdélyi ma-
gyarság egyfajta szabadság-
harca volt, amely azonban
nem azok a románok ellen
irányult, akikkel akkor meg-
ütköztek, és akiket félreve-
zettek a szervezõk, az uszí-
tók, hanem azok ellen, akik
a háttérben szervezkedve
meg akarták félemlíteni a
magyarságot. 1990 márciu-
sa kísérlet volt egy ellenfor-
radalomra, a demokratikus
kibontakozás megállítására.
Ha ugyanis sikerült volna
véres polgárháborút kirob-
bantani Romániában, akkor
nyilvánvalóan semmivé vált
volna az, ami 1989 decem-
berében elindult. 

Fekete március – sötét tervek (2)

Helycserés támadások a magyar parlamentben

Gyulay Zoltán

Lezárult egy fontos sza-
kasz a három hét múlva

esedékes magyarországi vá-
lasztások elõtt: bizonyossá
vált, hogy ezúttal öt párt állít-
hat országos listát: a Fidesz-
Magyar Polgári Szövetség és
a Kereszténydemokrata Nép-
párt (KDNP), a Magyar Szo-
cialista Párt (MSZP), a Ma-
gyar Demokrata Fórum
(MDF) a Szabad Demokra-
ták Szövetségével közösen
(SZDSZ), valamint új indu-
lóként a Jobbik és a Lehet
Más a Politika (LMP) jegyez-
tette be magát az Országos
Választási irodánál.

Gombamód szaporodtak

A rendszerváltozás esz-
tendeje, 1990 óta ezúttal az
ötödik alkalommal választ-
hat az ország demokratikus
parlamentet. Az eltelt két
évtized alatt – maradjunk
ezúttal pusztán a statisztika
nyújtotta lehetõségeknél –
alaposan átformálódott a
politikai paletta. A szocia-
lizmus bukása idején gom-
bamód jöttek létre és szapo-
rodtak a pártok, ám – má-
sok mellett a késõbb kor-
mányfõvé választott Antall
József közjogi érvelése és
az Ellenzéki Kerekasztal
megállapodása nyomán

megalkotott, rendkívül bo-
nyolult választási (szavazat-
elosztási) rendszer jóvoltá-
ból – annak idején csupán
hat alakulat jutott be az or-
szággyûlésbe. A pártok
pontos mai számát egyéb-
ként senki nem tudja megál-
lapítani.

Ez a hat párt – az MDF,
az SZDSZ, az MSZP, a
KDNP, a Fidesz és a még
jó ideig létezõ Független
Kisgazda, Földmunkás és
Polgári Párt (FKGP, vagyis
a „kisgazdák”) – egészen a
legutóbbi idõkig gyakorlati-
lag ugyanebben az összeál-
lításban szerepelt, egymás-
sal rendszeresen helyet cse-
rélve. Az út azonban egyik
számára sem volt görön-
gyöktõl, sõt: buktatóktól
mentes.

A „kamikáze” kormány

A rendszerváltozás leg-
fõbb gyõztese egyértelmûen
az MDF volt, de koalíciós
kényszerben: a keresztény-

demokratákkal és a kisgaz-
dákkal közösen kormányoz-
va. A „nagy vesztesnek” az
SZDSZ érezhette magát, a
volt állampárt megszûntével
létrejött MSZP pedig átme-
netileg háttérbe szorult. A
Fidesz akkor még a sor vé-
gére került. Az elsõ demok-
ratikus négy év sok válto-
zást hozott, a kormánypárt-
ok elkezdtek osztódni:
1991-ben a kisgazdák sza-
kadtak ketté, majd 1993-ban
az MDF-bõl szakadt ki a
még egy ideig felszínen ma-
radó Magyar Igazság és Élet
Pártja (MIÉP), amely ekkor
kezdett el a jobbszélre sod-
ródni.

Az MDF-kormány „ka-
mikáze szerepre” kárhozta-
tott (Antall József minisz-
terelnök-pártelnök kifejezé-
se) – ez is hozzájárult, hogy
a következõ választásokon,
1994-ben a szocialisták ab-
szolút többséget szereztek, s
bár nem állt fenn a kény-
szer, koalícióra léptek a sza-
bad demokratákkal. Ezzel a

kétharmadot is túllépték. A
parlament ekkor ötpárti
volt: képviselõik voltak a
szocialistáknak, a szabad
demokratáknak, az MDF-
nek, az FKGP-nek, a Fi-
desznek, és utóbb az MDF-
bõl menet közben kivált
Magyar Demokrata Nép-
pártnak, feloszlott viszont a
KDNP frakciója.

Versenyfutás várható

Négy évvel késõbb, 1998-
ban az addig még „kor-
mányszûz” Fidesz gyõzött,
a kisgazdákkal és az MDF-
fel koalícióban került hata-
lomra. Az országgyûlésben
ismét hat párt képviselõi
foglaltak helyet: a Fideszen
kívül a szocialisták, a kis-
gazdák, a szabad demokra-
ták, az MDF (több körzet-
ben a Fidesszel közösen),
valamint a MIÉP rendelke-
zett képviselõvel.

Az évezred elsõ választá-
sán, 2002-ben koalíciós
kényszer alatt állt az MSZP

és az SZDSZ, rajtuk kívül
csak a Fidesz és az MDF al-
kothatott frakciót. Majd pe-
dig 2006-ban a szocialista-
szabad demokrata kormány
ismétlése mellett a Fidesz és
vele szövetségben a KDNP,
továbbá az MDF képviselõi
foglalhattak helyet a pad-
sorokban, bár ez utóbbi párt
frakciója 2009. március 20-
án megszûnt, és a kormány-
ból idõközben a szabad de-
mokraták is kivonultak.

Ez utóbbi két folyamat
meghatározó hatással van
az idei választásokra is. A
szabad demokraták gyakor-
latilag elolvadtak, és a par-
lamenti küszöbben köny-
nyen megbotolható MDF-
fel pártszövetségben indul-
nak neki a megmérettetés-
nek. Elemzõk szerint cse-
kély esélyük van a bejutásra
az LMP jelöltjeinek is. A
Fideszt mindenki egyértel-
mû favoritnak tartja, a nagy
versenyfutás a szocialisták
és a Jobbik között várható a
második helyért. 

Akárcsak az 1989. decemberi eseményeket, a marosvásárhe-
lyi fekete márciust is pontosan kidolgozott forgatókönyv
alapján szervezték meg, feltehetõen ugyanazok a rendezõk.
Közös a két eseményben, hogy nem tudjuk hivatalosan, kik
álltak a vérontás mögött, így aztán nem is ítélték el a véron-
tásért felelõs bûnösöket. Pontosabban: nem õket ítélték el. A
parlamenti vizsgálóbizottság 1991. január 11-én elõterjesztett
jelentése sem tisztázta, kik robbantották ki az eseményeket.

A „szervezett spontaneitás” bizonyítékai: kiégett busz a leitatott román parasztokat szállító konvojból

Öt párt állít országos listát a Magyaror-
szágon három hét múlva esedékes or-
szággyûlési választásokon. A legna-
gyobb esélyes a Fidesz, valamint az
egymással versengõ MSZP és a Jobbik.
Ezeken kívül azonban kétséges, hogy
mások is bejutnának a parlamentbe.



Az úgynevezett törvényes királyság, miként mondottuk, nem
külön államforma (mindenütt lehet életre szóló vezéri méltóság,
a demokráciában és az arisztokráciában is, és sokan vannak,
akik egy embert juttatnak hatalomra); ami pedig az egyedural-
kodást illeti; ez az, amikor a király önkényesen uralkodik min-
denkin. Nem is tartják némelyek természetesnek, hogy egyetlen
ember legyen az egész polgárságnak az ura, mivel a városállam
egyenrangúakból tevõdik össze, mert a természettõl fogva ha-
sonlóakat szükségképpen ugyanaz a jog és ugyanaz az értékelés
illeti meg a természet szerint; s ha valóban ártalmas a testre,
hogy a különbözõ természetû emberek ugyanazt az ételt és ru-
házatot kapják, bizonyára úgy kell legyen a dolog a polgári
megbecsülés terén is; hasonló a helyzet, ha egyenrangú polgá-
rok nem egyenlõ jogokban részesülnek; az igazság tehát azt kí-
vánja, hogy senki se legyen tovább vezetõ, mint alattvaló, és
hogy a hatalomban egymást váltogassák, és ez a törvény: mert
a rend törvény. Inkább a törvényt kell tehát vezetõnkül válasz-
tanunk, mint bárkit is egymagát a polgárok közül, sõt ugyan-
ezen elv alapján, még ha jobbnak tartjuk is, hogy legyenek ve-
zetõ férfiaink, ezeket inkább csak a törvény õreinek és a tör-
vény szolgáinak kell tekinteni; mert szükség is van bizonyos ve-
zetõkre, csakhogy azt mégsem mondhatjuk igazságosnak, hogy
egyetlen ember legyen a vezetõ, mikor a polgárok egyenrangú-
ak. S aminek pontos megállapítására a törvény képtelennek bi-
zonyul, azt emberi elme sem tudhatja megismerni. 

Arisztotelész: Politika. Fordította Szabó Miklós

Sok visszaemlékezés látott napvilágot ezek-
ben a napokban Marosvásárhely fekete már-
ciusáról, és talán majd a hátteret feltáró,
egykori dokumentumokat is mentesítik a tit-
kosítás alól, hogy részleteiben is kiderüljön:
a korabeli politika, a hadsereg és a titkos-
szolgálatok milyen megrendelések alapján
cselekedtek. 
Az élesebben fogalmazó magyar és román
rendezvények egy-két hét alatt elcsituló mé-
diavisszhangjain túl azonban jóval kevesebb
szó esik arról, hogy az utóbbi két évtizedben
a felszín alatt miként alakult az erdélyi ro-
mán-magyar együttélés, és amint a témakör
véletlenül szóba jön, rendszerint meg is re-
ked két közhely között. Az egyik: a hétköz-
napi életben a románok és magyarok jól
megértik egymást. A másik: feszültséget

mindig a román és magyar veze-
tõk teremtenek, mivel olykor

nacionalista felhangokkal
igyekeznek megszilárdíta-
ni önmaguk vagy politikai

alakulataik helyzetét. Mind-
kettõ azonban meglehetõsen

leegyszerûsítõ magyarázat,
hiszen az utóbbi két évti-

zed politikai-gazdasá-

gi-társadalmi változásai, Románia európai
nyitása jóval összetettebbé alakította a hazai
román-magyar viszonyt, tanulmányozása
pedig megérne nem csupán néhány nyilat-
kozatot, hanem sok-sok, mélyreható szocio-
lógiai vizsgálatot földrajzi térségektõl, tele-
pülési jellegzetességektõl és
a népesség összetételétõl
függõen. 
A Székelyföldön például
jól megfigyelhetõ, hogy a
magyar és román közösség
egymástól meglehetõsen
nagy mértékben elzárkó-
zott, az elszigetelõdés pe-
dig túlmutat azokon a fogyasztói társada-
lom behatolásával együtt járó folyamato-
kon, amelyek az egykori székely szomszéd-
ságokat is egyre inkább szétbontják és ön-
magukba zárják. A székelyföldi kisvárosok-
ban rendszerint más tereken sétálgatnak,
más kocsmákba, vendéglõkbe és cukrász-
dákba járnak, más üzletekben vásárolnak a
románok és a magyarok, az is jól észrevehe-
tõ, hogy azokban a pénzügyi és más jellegû
intézményekben, vállalkozásokban, ahol ro-
mán vagy magyar a vezetõ, az alkalmazott
munkaerõ nagy vonalakban követi az etni-

kai jelleget, és alighanem azt is fél kézen
meg lehetne számolni, hogy mondjuk egy-
egy székelyföldi város román és magyar el-
méleti középiskoláinak diákjai, tanárai az
utóbbi tíz esztendõben hányszor találkoztak
valamilyen közös rendezvényen. Úgy tûnik,

a társadalmi folyamatok a
közömbös egymásmellett
élés fele mutatnak és felül-
írják mindazokat az értel-
miségi törekvéseket, ame-
lyek egymás kultúrájának,
hagyományainak jobb
megismerésében, az irodal-
mi fordításokban, román

szerzõk magyar lapokban való megjelentésé-
ben és magyar vonatkozású hírek román
nyelvû összefoglalójában, vagy éppen a kö-
zös, román és magyar civil szervezetekben
látták a jövõt. 
Az elszigetelõdés más vonatkozásokban is
érzõdik: azt is fél kézen meg lehetne szá-
molni, a székelyföldi megyék, települések
vezetõségei hányszor tekintettek a hegyeken
túlra, hogy megnézzék, közvetlenül a szom-
szédban miként oldottak meg bizonyos fej-
lesztési kérdéseket, akár hazai, akár uniós
pályázatokkal kapcsolatosan, mint ahogyan

az is ritkán történik meg, ha éppen nincsen
valamiféle határvita, hogy a megyevezetõk
keletrõl ugorjanak át nyugatabbra egy kis
eszmecserére. Az elszigetelõdésnek számos
érdekes következménye van, amelyek közül
csupán egy kevésbé láthatót említek: a szé-
kelyföldi magyar tanulók rendszerint a
múltkeresésben jeleskednek és szinte kizá-
rólag magyarországi kapcsolatokat ápol-
nak, miközben a román középiskolások
részt vesznek szinte minden európai prog-
ramban, és a legkülönbözõbb nyugat-euró-
pai országokban végeznek szakmai gyakor-
latot. 
Mindennek fejtegetni lehetne a következmé-
nyeit és arról is sokat lehetne beszélni, az
egymásról kialakított kép tekintetében tör-
tént-e valamiféle elmozdulás, hiszen 1989
után már felnõtt egy új nemzedék, amely-
hez annak idején olyan szép reményeket
fûztünk. Úgy tûnik, sok víznek kell még le-
folynia a romániai folyókon, hogy a hazai
román-magyar együttélés olyan természetes-
sé váljon, mint Európa nyugati felében a kü-
lönbözõ népek életvitele. De harsány nagy-
gyûlések ide vagy oda, a marosvásárhelyi-
hez hasonló áradás remélhetõleg soha többé
nem következik be.

A felszín alatt 
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Ha igaz a megállapítás, miszerint úriember nem cso-
dálkozik, akkor Romániában csupa úriember él. Az
évtizedek óta válogatott képtelenségeken nevelkedett
romániai egykedvûen legyint olyan elképesztõ dol-
gokra is, amelyek láttán-hallatán a kevésbé edzett
külföldi szaporán veti a keresztet. 
Itt van például a hatalmát maffiahálózat kiépítésére
felhasználó szociáldemokrata szenátor, Cãtãlin
Voicu. Ha eddig még a hírek kapcsán, miszerint mi-
felénk bukott le egy-egy olasz maffiózó, mint a na-
pokban például a Cosa Nostra egyik kulcsembere,
esetleg hajlamos lettem volna elcsodálkozni azon,
hogy mi a szöszt is keres dâmboviþai tájainkon egy
nagymenõ nyugati gengszter, most már megértettem:
tanulni jár errefelé. Egy szép napon az is kiderülhet,
hogy egy-egy szenátorunk, képviselõnk másod- (har-
mad-, negyed-?) állásban maffiózóképzõ tanfolyamot
vezet, csak persze nem veri nagydobra, mint a pan-
cser NATO a nagyváradi kémiskolájának tervét. 
Azon sem képedünk el, hogy a szenátor (nem mellé-
kesen a belügyminiszteri szék volt várományosa) leg-
felsõbb bírósági bírákkal, kulcspozíciókat betöltõ po-
litikusokkal folytatott és lehallgatott beszélgetéseibõl
kiderül, vezetõ kormánypárti politikusokat akart a
markában tartani kompromittáló dossziéik megszer-
zésével. Páskándi tréfás fordítását idézve ugyanis el-
mondhatnánk, ezt a dézsát mintha már láttuk volna
valahol. 
Eddig is tudtuk: így mûködik ez az ország bizonyos
szinten túl – pontosabban: felül, a román politikai
osztály velejéig romlott. Az ember már-már szurkol
Voicunak, hogy sikerüljön terve és tartóztassa le a
feketelistáján szereplõ politikusokat, Opreát és társa-
it, akik legalább annyira korruptak, mint a nagyra
törõ szenátor. 
Sajnos azt is tudjuk, hogy ha Voicu szenátornak
esetleg görbülne is egy-két hajszála, az csak véletlen
kisiklás lenne, hiszen a cél nem az igazság kideríté-
se és a vétkes megbüntetése, hanem az ellenzék le-
járatása, ezúttal különös tekintettel a Szociálde-
mokrata Pártra, amely hatalombosszantó módon
egymás után két csatát is megnyert Bãsescu demok-
rata liberálisaival szemben a szenátusi elnöki szé-
kért zajló ostoba csetepatéban. Legyinthetünk, hi-
szen megszoktuk a koncért való politikai marako-
dást, és így azt is értjük, miként szivároghatott ki a
telefonbeszélgetésekrõl készült bizalmas anyag. 
Az pedig csak jegyzetzáró poénként érdemes em-

lítésre, hogy Voicu szenátor többek
között azt az Opreát akarta rács
mögé dugni, aki szociáldemok-
rata korában – egy korábbi le-

hallgatás nyomán közzétett jegy-
zõkönyv tanúsága szerint –
Adrian Nãstase kormányfõtõl
kérte Traian Bãsescu letartózta-

tását. Bogdán Tibor

Lap-top
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Fél kézen meg lehetne
számolni, a székelyföldi
megyék, települések
vezetõségei hányszor
tekintettek a hegyeken
túlra.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ez csak munka. A fû nõ, a madarak énekel-
nek, a hullámok a homokot mossák, én pedig

embereket verek.” Muhammad Ali

Informatikus szemmel

A vezéri méltóság

Úriemberek országa
A nap címe. A földieper-szedés virágzik a
válságban, Adevãrul

Magyarázat. A gazdasági visszaesés elle-
nére tart a román munkások exódusa Spa-
nyolországba és Olaszországba. Ugyanis
ott a munkaerõ olcsón nem dolgozik, in-
kább megél – mert megél – a munkanélkü-
li segélybõl. 

Csürhe lenne? Alaposan leszedi a kereszt-
vizet a nagyobbik kormánypártról az
Evenimentul zileiben Mircea Cãrtãrescu.
Fõleg tagjai többségének inkompetenciája,
gyenge minõsége és korrupciója miatt. Le-
nézõen említi Boc, Videanu, Udrea nevét,
véleménye szerint ezzel a garnitúrával
még diktatúrát sem lehetne csinálni, aho-
gyan Traian Bãsescu szeretne, egyesek sze-
rint. (Mircea Dinescu mondta, hogy mi-
ként a tehetségtelen román vezetõk elszúr-
ták a kommunizmust, el fogják szúrni a
kapitalizmust is.) „Amikor ez a párt Nép-
párttá változtatja a nevét (bár találóbb len-
ne a ’populista párt’ kifejezés), akkor mu-
tatkozik majd meg igazi csürhe-jellege.”
Kemény szavak, érzésünk szerint
Cãrtãrescu a PDL értelmiségi reformerei-
vel fúj egy követ. 

Költözik a hivatal. Sõt, már el is költö-
zött, bár csak ideiglenesen. Bukarest fõpol-
gármesteri hivataláról van szó, amely a
Regina Elisabeta sugárúti székhelyébõl
hosszú ideig tartó ideiglenességgel a
Splaiul Independenþei (vagyis a Rakpart
utca) modern épületében mûködik – amíg
a régi villát felújítják. (Erõsen ráfér, már
földrengésileg is.) Az új, valóban modern
székhely tizenháromezer (!) négyzetméter
lakóterületéért a házbér mintegy 2,7 millió
euró évente, igaz, egy füst alatt máshon-
nan is ide költözik néhány járulékos hiva-
tal, például a közönségszolgálat. Sorin
Oprescu fõpolgármester eddig éppen nem
verte ki a biztosítékot, de eredményei is
vannak (túl azon, hogy végül nagy nehe-
zen lemondott a városon átvezetõ függõút
megépítésérõl), például a nehéz télbõl tisz-
tesen kihozta Bukarestet.

A nap álhíre. Huszárvágásra készül Emil
Boc: májusban õ is sztrájkba lép, s a kabi-
netet árnyékkormánynak nyilvánítja. 



Kovács Zsolt

Csaknem százötven fõ
jelenlétében nyílt meg

Strasbourgban, az Európa
Tanács székhelyén a Há-
romszéket népszerûsítõ kiál-
lítás. Az európai városokat
és régiókat képviselõ önkor-
mányzati vezetõk, politiku-
sok és a sajtó képviselõi ér-
deklõdve figyelték a Ko-
vászna megyeiek házépítés-
ét, amely egy egészen újsze-
rû standkoncepciót jelent.
„Etnikai és kulturális sokszí-
nûségét tekintve, Románia
és ezen belül Kovászna me-
gye Európa egyik legérdeke-
sebb térsége. Itt a gyerekek
egy nyitott, értékekben és hi-
edelemvilágban gazdag kö-
zegben nõnek fel” – fejtette
ki nyitóbeszédében Klaus
Klipp, az Európai Régiók
Közgyûlésének fõtitkára.
„Ez egy szimbólum, egy
ház, a mi házunk: Három-
szék. A székelyeknél van egy
ismert mondás, ha valakit
beengedsz a házadba, azt
beengeded a szívedbe. Így
teszünk mi is, legyenek a
vendégeink” – mondta a
stand koncepciójáról a kiál-
lításmegnyitón Demeter Já-
nos, a háromszéki önkor-
mányzat alelnöke. A stras-
bourgi megyenépszerûsítõ
házat meglátogatók tepertõs
pogácsát, áfonya- és szilva-
pálinkát kóstoltak, és szom-
jukat bibarcfalvi borvízzel
oltották. 

Inczefi Tibor 

Azt mondja, hogy a csa-
ládi vállalatok könnyebben
átvészelik a válságot, mint
az átlagcégek. De pontosan
mit is értünk családi válla-
lat alatt?   
– Jogi formáját tekintve egy
családi vállalkozás lehet beté-
ti társaság, korlátolt felelõssé-
gû társaság és részvénytársa-
ság is. A lényege, hogy a tu-
lajdonoson kívül még leg-
alább egy családtag részt vesz
az irányításban, és egy csalá-
don belül van a meghatározó
tulajdonhányad. Hosszú tá-
von stabil gazdasági szerke-
zet,  foglalkoztatóként,  adófi-
zetõként is. Erõs szakmai tu-
dású és morális elkötelezett-
ségû gazdasági társulásról
van szó, amelynek érdeke,
hogy sokáig fennmaradjon.

Nekem errõl Csoszogi
bácsi susztermûhelye jut
eszembe.

– Juthat is, de ennél sokkal
többrõl van szó. Gondoljon a
Zwack Unikumra, a Fordra
vagy a világhírû Porsche cég-
re, amelyek szintén családi
vállalatok. Itt nem ötven–
száz fõs cégekrõl beszélünk,
hanem tízezres létszámokról,
milliárdos bevételekrõl. 

Mi az elõnye a családi
vállalkozásnak a többiekkel
szemben?
– Például válságban sokkal
kevesebb kiváló munkaerõt
bocsátanak el. Ugyanis, hiá-
ba nem tudják kihasználni a
krízis idõszakában ezeknek
az értékteremtõ kapacitá-
sát, késõbb veszteség lenne
új embereknek a kiképzése.
Inkább a tartalékalapjukból
fedezik a helyzet stabilizá-
lódásáig a munkabéreket. 

Ennyi esze más cégveze-
tõnek is van, nem?
– Más sem buta, igaz, de az
átlagcégek a maximális nye-

reségességre törekszenek,
mert negyedévenként bizo-
nyítaniuk kell a részvénytu-
lajdonosok felé. A családi
vállalkozás elõnye, hogy
hosszabb távon „gondolko-
dik”, ha az egyik esztendõ-
ben kevesebb is a nyeresége,
de hosszú távon minden-
képpen stabil és megbízható
vállalkozási forma. 

Van-e elõzménye a csalá-
di vállalkozásnak a mi tája-
inkon?
– Az 1900-as évek derekáig
annak számított minden
parasztgazdaság, ahol a
gyermekek örökölték a  föl-
deket. Az államosításkor
régiónkban felszámolták
ezeket a hagyományos „in-
tézményeket” a városi ter-
melõ és kereskedelmi csalá-
di vállalkozásokkal együtt.
Nyugaton viszont megma-
radtak, és most nagyon sok
energiát fordítunk az ottani
módszerek visszahonosítá-

sára. Mi Magyarországon
tavaly hoztuk létre a Felelõs
Családi Vállalkozások
Egyesületét, amely tagja
lett a Nemzetközi Családi
Vállalkozások Szövetségé-
nek. Tízen hoztuk létre az
egyesületet, év végére ötve-
nen leszünk. 

Hány családi vállalkozás
van ma Magyarországon?
– Kétszázötven nagyobb,
rengeteg kisebb.

Mik a gyenge pontjai en-
nek a vállalkozási formának?
– A statisztikák szerint öt csa-
ládi vállalatból kettõ lebukik
az Amerikai Egyesült Álla-

mokban és Nyugat-Európá-
ban. A sérülékenységük ab-
ból adódik, hogy a családtag-
ok nem figyelnek eléggé a
vállalkozási szemléletük to-
vábbadására a fiatal generáci-
ónak. De Nyugaton a kis- és
középvállalatok adják a nem-
zetgazdaság 60-70 százalé-
kát, és ezen belül a családi
vállalatok a bruttó hazai ter-
mék (GDP) 45-65 százalékát.
Éppen ezért fordul az Euró-
pai Unió figyelme is erre a
vállalkozási formára, kutatási
és oktatási programok támo-
gatásával. Igaz, ez még any-
nyira új, hogy az Európai
Uniós direktívák is csak ta-
valy õsszel születtek meg.

Ettõl az uniós irányelvtõl
mit lehet várni?
– Kedvezõbb adózási feltéte-
leket. Románia és Magyaror-
szág törvényhozói is lépés-
kényszerben vannak, minden
támogatást meg kell adjanak
az utódlások sikeres lebonyo-
lításához, a  családi és  a ma-
gánalapítványok létrehozásá-
nak megkönnyítésével. Az
örökösödési adókat is kedve-
zõbbekké kell tegyék, szükség
van a családok képzésének tá-
mogatására. A family busi-
ness képzés egy speciális okta-
tási forma, amely a családme-
nedzsment és a tulajdonos ér-
dekegyeztetését szolgálja.
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Röviden

Kínai energiaprojekt

Egy ötszáz megawattos
energiaközpontot építene a
kínai China National
Electric Equipment Corpo-
ration Rovinari városában –
jelentette be Vasile Tudores-
cu, a CE Rovinari befekteté-
si igazgatója, miután találko-
zott a kínai képviselettel.
Sajtóértesülések szerint egy-
milliárd eurót  fektetne be az
ázsiai vállalat Romániában. 

Az aranyválogatottban

Az ötven legnagyobb arany-
tartalékkal rendelkezõ or-
szág rangsorában Románia
a 31. helyezést érte el a
csaknem 104 tonnára rúgó
készletével – derül ki az
Arany Világtanácsának je-
lentésébõl. 8133 tonna tar-
talékával az Egyesül Álla-
mok foglalja el az elsõ he-
lyet, az Államokat Német-
ország követi a listán.   

Ellenállóbb az OTP 

Stabilra javította az eddigi
negatívról az OTP Bank és
az OTP Jelzálogbank beso-
rolásainak kilátását a Stan-
dard & Poor’s. A hitelmi-
nõsítõ indoklása szerint en-
nek oka a csoport „vi-
szonylag robusztus” pénz-
ügyi profilja, amely ellenál-
lóbbnak bizonyult az elhú-
zódó recesszióval szemben,
mint ahogy azt elõzetesen
feltételezték. 

Gy. Z.

Mindenképpen ellenez-
ni fogja Németország az

Európa Unió (EU) csütörtö-
kön kezdõdõ csúcsértekez-
letén, hogy pénzügyi segély-
ben részesítsék a súlyosan
eladósodott Görögországot
– közölte Angela Merkel né-
met kancellár, aki szerint
ilyen döntés nem is szerepel

a brüsszeli tanácskozás na-
pirendjén. A Deutschland-
funk német rádiónak adott
interjújában kijelentette:
Athénnak pillanatnyilag
nem pénzre van szüksége,
ezt a hellén kormány is
megerõsítette. „Ne keltsünk
nyugtalanságot a piacokon
azzal, hogy hamis várako-
zásokat gerjesztünk; Görög-
ország nem fizetésképtelen”

– fûzte hozzá. „Az euró szá-
mára az a legjobb megoldás,
ha Görögország egyedül
oldja meg a problémát, ter-
mészetesen az európai ál-
lam- és kormányfõk támo-
gatásával” – emelte ki
Angela Merkel. 

Athénból kissé másképp
látják a helyzetet. Jeórjiosz
Papandreu görög miniszter-
elnök jóformán háborús álla-

potokat vizionál, mivel a ha-
tárokon belül és kívül egy-
aránt olyan érdekkörök ellen
kényszerül harcolni, ame-
lyek Görögország mostani
nehéz helyzetébõl kívánnak
hasznot húzni. A kormányfõ
arra figyelmeztette az Euró-
pai Uniót, hogy amennyiben
a közösség nem siet a segítsé-
gükre, a Nemzetközi Valuta-
alaphoz fordulnak. Athén
változatlanul olyan megol-
dást részesítene elõnyben,
amely megmarad európai
kereteken belül.

A görögországi rendelle-
nességek csak korlátozott
mértékben terjedhetnek el a
Balkánon, ugyanis a pénzin-
tézetek kirendeltségei elegen-
dõ likviditással rendelkeznek
– errõl beszélt a Financial
Timesnak adott interjújában
Mugur Isãrescu, a Román
Nemzeti Bank (BNR) kor-
mányzója. Romániában  az
Alpha Bank, a Banca Ro-
mâneascã (National Bank of
Greece), a Bancpost (Euro-
bank EFG), a Piraeus Bank,
az Emporiki, az ATE és a
Marfin bankok állnak athéni
irányítás alatt. 

Gyenge pontjuk: az utódlás
Kürti Tamás üzletember szerint a családi vállalatok a tapasztalatok átörökítésén „csúsznak el”

A családi vállalatok elõnye, hogy hosszabb távon gon-
dolkodnak – errõl beszélt a lapunknak adott interjúban
Kürti Tamás,  a magyarországi Felelõs Családi Vállalko-
zások Egyesületének egyik alapítója, aki nemrég Csík-
szeredában tartott elõadást a témában. Ezek a társasá-
gok szerinte nincsenek annyira kiszolgáltatva a rövid
távú érdekeknek, mint az átlagos cégek.

Építkezés 
az EU-ban

Nem siet Görögország megmentésére

Berlin – nyomatékosította Angela

Merkel német kancellár a hét végén.

Mugur Isãrescu jegybankelnök sze-

rint nem kell tartani az „athéni ve-

szedelem” beszivárgásától.

Mugur Isãrescu szerint nem veszélyezteti a görög hátterû román bankokat a fizetésképtelenné válás

Berlin nem szánja meg Athént
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Megtorpan az euróövezet kibõvítése?
Nagyobb óvatosságra intették a görögországi pénzügyi ne-
hézségek az eurózóna országait a monetáris unió kiszélesí-
tésével kapcsolatban – írta a Wall Street Journal elemzésé-
ben. Az európai vezetõk a kilencvenes évektõl azon dol-
goztak, hogy a volt kommunista országok is áttérjenek a
közösségi pénzre, és ezzel gazdasági értelemben is megva-
lósuljon az Európai Unió.



Munkatársainktól

„A diákokat és magunkat
hozzuk nagyon nehéz

helyzetbe, pedig a kormány-
nyal van elszámolnivalónk. A
tanárember kiszolgáltatott,
úgy tiltakozik, ahogy tud” –
reagált lapunknak egy maros-
vásárhelyi pedagógus arra a
hírre, hogy ma kezdõdik a
tanügyi szakszervezetek által
kezdeményezett országos de-
monstrációsorozat. Elsõ lé-
pésként mától nem osztályoz-
nak a hazai iskolákban a ta-
nárok, március 25-én nagy-
gyûlésen, április 22-én egyna-
pos országos sztrájkkal hívják
el a figyelmet követeléseikre.  

Elégtelen adok-kapok

A múlt héten egyezséget
kötött a Szabad Tanügyi
Szakszervezet (FSLI), az Or-
szágos Tanügyi Szövetség
(FEN), a Sipru Haret és az
Alma Mater Szakszervezet
arról, hogy a kormány ígére-
tei ellenére tovább folytatják a
tiltakozó akciókat. A tervek
szerint ha az április végére
tervezett figyelmeztetõ
sztrájk sem hoz eredményt,
elmaradnak a tanév végén
esedékes vizsgák is, s június-
ban általános sztrájk veheti
kezdetét. Bár Daniel Funeriu
oktatásügyi miniszter a köve-
telések egy részét indokolat-
lannak minõsítette, alaptalan-
nak nevezve a leépítések ará-
nyát érintõ becsléseket, a
múlt heti kormányülésen ígé-
retet tett a megalapozottnak

ítélt követelések fokozatos tel-
jesítésére. A szakszervezetek
elégedetlenek a szaktárca ígé-
reteivel, a nézetkülönbség –
úgy tûnik – átlépi az ország-
határokat. Az érdekvédõk ké-
szek az Európai Parlament-
hez fordulni, hogy a tanügyi
EU-biztos figyelmét a hazai
oktatásügy mûködési zavara-
ira irányítsák. Az alulfinan-
szírozásból származó gon-
dok, illetve a hazai tanügy át-
szervezésébõl származó
konfliktusok miatt országos a
feszültség. Hargita megyében
már a múlt héten japán-
sztrájkba léptek a pedagógu-
sok annak ellenére, hogy a fõ-
tanfelügyelõ, Ferencz S.
Alpár garanciát vállalt az el-
maradt bérek kifizetésére. A
helyi szakszervezetek tilta-
koznak a tanügyi törvény ál-
tal elõírt leépítések, valamint

a nyugdíjkorhatár emelése el-
len, és jelezték: támogatják az
országos akciókat is.

Létkérdések

Kovászna megyében 150
háromszéki pedagógus a hét-
végén vonult a prefektúra
épülete elé. A tanügyi szak-
szervezetek tagjai által szer-
vezett sztrájkõrség felhívta a
kormány figyelmét a tartha-
tatlan állapotokra, és azonna-
li beavatkozást kért a tanügyi
gondok megoldásához. Nagy
Gábor, a  FSLI Kovászna
megyei vezetõje elmondta:
kérik a tizenharmadik fizetés
térítését, illetve a párhuzamos
oktatásért és az ingázásért já-
ró pótlékok folyósítását. A
szakszervezeti vezetõ szerint
a mintegy 4000 háromszéki
pedagógus idén januárban és

februárban az egységes bére-
zési törvény következtében
tavalyi bérének alig 80 száza-
lékát kapta, ami sokak szá-
mára súlyos egzisztenciális
gondokat jelent. Fõként azok
a családok érzik ennek hátrá-
nyát, ahol a házaspár mind-
két tagja pedagógus, és hirte-
len kiürült a családi kassza.

Szatmár megyében a me-
gyei önkormányzat figyel-
meztetett arra, hogy a peda-
gógusok bére nem biztosított
a tanév végéig. Szatmárné-
metiben a diákok után járó
fejkvóta az idén majdnem
száz lejjel csökkent a tavalyi
összeghez képest, gondot
okoz az iskolák után járó bér-
leti díjak kifizetése és a kollé-
giumok mûködtetése is. A vá-
rosi önkormányzat a megyei
önkormányzathoz fordult se-
gítségért.  
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Tiltakozásuk jeléül mától nem osztályozzák a hazai iskolákban a diákokat a tanárok Fotó: Mediafax/archív

Kovács Zsolt

Tucatnyi sétálóutcát, ká-
vézókat és boltokat alakí-

tanak ki Sepsiszentgyörgyön
a belváros felújítása és arcu-
latváltása révén. A három-
széki megyeszékhely önkor-
mányzata elfogadta a Szé-
kely Mikó Kollégium, a szín-
ház, a városháza, a Házas-
ságkötõ Terem, a posta és a
vérközpont épületei által kö-
rülhatárolt városrész rende-
zési tervét. A másfél millió
euróba kerülõ beruházást az
Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Banktól felvett hitel-
bõl fedezik, mondta el la-
punknak Antal Árpád pol-
gármester, aki szerint a vá-

rosmag területének 60 száza-
léka az önkormányzaté, így
lehetõség van arra, hogy a je-
lenleg zárt belsõ teret meg-
nyissák, a romos épületeket
lebontassák, és helyükbe úja-
kat építtessenek, abban a re-
ményben, hogy a megújuló
belváros jelentõsen javít a vá-
rosképen. A tervek szerint az
önkormányzat elkészítteti az
új épületek terveit, és azok
területét négyzetméteren-
kénti 200 eurós kezdõ áron
árverésre bocsátja. A nyertes
vállalkozó építhet majd az
adott területen ingatlant,
amelyben tetszés szerint ká-
vézót, vendéglõt, vagy más
kereskedelmi egységet mû-
ködtethet. A projekt megva-

lósítását segíti, hogy a kor-
mány múlt heti ülésén elfo-
gadta a vérközpontnak ott-
hont adó mûemléképület és
egy óvoda épületének cseré-
jét, magyarázta a polgármes-
ter, aki szerint a Romtele-
commal is tárgyalnak, hogy
a városközpontban éktelen-
kedõ romos épületét adja
bérbe az önkormányzatnak
és közösen fizessék a 600
ezer euróba kerülõ javítási,
felújítási munkálatokat. Ha
sikerül a tulajdonossal meg-
egyezni, akkor a tervek sze-
rint a Romtelecom épületébe
költözne a posta, amelynek
jelenlegi székházát, a volt
Hungária szállót megvásá-
rolná a város. 

Víz Napja Szatmáron

Többféle rendezvénnyel is
ünneplik a Víz Világnapját
Szatmárnémetiben. Egyik
legfontosabb akció az, mely-
nek révén a városon átfolyó
Szamos két partját megtisz-
títják a téli hulladékoktól. A
köztisztasági vállalat munka-
társai mellett aktív szerepet
vállalnak a helyi természet-
barátok, önkéntesek, sõt több,
jó magaviseletû elítélt a helyi
börtönbõl, akik önkéntes
alapon jelentkeztek.

Szórványkonferencia
Vajdahunyadon

A magyar identitástudat
helyzetérõl szerveztek konfe-
renciát a hétvégén Vajdahu-
nyadon. A MIÉRT által kez-
deményezett szakmai egyez-
tetésén a társadalomszerve-
zés és közösségépítés lehetõ-
ségeire keresték a résztvevõk
a választ. A felszólalók is-
mertették az ifjúsági szerve-
zetek munkáját, a döntésho-
zásban való részvétel fontos-
ságát. Az eszmecserén részt
vett Dézsi Attila, Hunyad
megye prefektusa, valamint
Széll Lõrinc, az Országos
Sport és Ifjúsági Hatóság al-
elnöke, aki az általa vezetett
intézmény mûködésérõl tájé-
koztatta az érdekelteket. A
hallgatók kérdéseire Borbély
Károly a gazdasági miniszté-
rium államtitkára adott rész-
letes választ.

Beruház az egészségügy

Az egészségügyi beruházá-
sok fontosságáról beszélt
immár rendszeressé vált
egyik vidéki látogatásán
Cseke Attila tárcavezetõ. A
Vrancea megyei szakmai
egyeztetésen az egészség-
ügyi miniszter elmondta,
hogy az egészségügy fejlesz-
tése akkor is elengedhetet-
len, ha a szakág reformja
megszorító intézkedéseket
tesz szükségessé, és a válság
miatt csökken a finanszíro-
zási keret. Cseke figyelmez-
tette a helyieket arra, hogy a
minisztérium fokozottan
odafigyel a betegszabadság-
ok jogszerû alkalmazására,
valamint nyomon követi az
egészségügy decentralizáció-
jának hatékony módját. 

RövidenCsukva a katalógusok
ÚMSZ 

Sajátos ajánlattal állt elõ
Sorin Oprescu fõpolgár-

mester a Bukarestben alko-
tó graffitiseknek. A tervek
szerint a jövõben megtisztít-
ják ugyan a közterületeket a
nemkívánatos falfirkáktól,
de kijelölt helyen teret nyit-
nak az önálló mûvészeti ág-
gá fejlõdött „utcai rajznak”,
a street artnak. A hatodik
kerületi önkormányzat már
be is szerezte azokat a spe-
ciális oldószereket, ame-
lyeknek a segítségével eltün-
tethetõek az épületek, alul-
járók falairól a fiatalok ál-
tal, rendszerint éjszakai
„bevetésen” elkészített raj-
zok. A továbbiakban a helyi
köztisztasági vállalat dolgo-
zói szisztematikusan felszá-
molnak minden engedély
nélküli alkotást. Oprescu
nem riad vissza attól sem,
hogy nagy értékû beruhá-
zás révén szerezzen érvényt
a bukaresti épületek védel-
mének, a jövõben térfigyelõ
kamera pásztázza a graffi-
tisek által kiemelten kedvelt
felületeket. Akiket illegális
rajzoláson kapnak, súlyos
pénzbüntetésre számíthat-
nak. Arra a kérdésre, hogy a
térfigyelõ kamerák elhelye-
zése mennyibe kerül a fõvá-
rosnak Oprescu kitérõ vá-
laszt adott. A fõpolgármes-
ter szerint minden pénzt
megér, hogy az öntörvényû,
és sokszor zavaró mûalko-
tás-tenger eltûnjön. Azok-
nak, akik legálisan szeretné-
nek hódolni ennek a mûvé-
szeti ágnak, több európai
nagyvároshoz hasonlóan,
Bukarestben is speciális ki-
állítótereket hoznak létre.
Szakértõk szerint az sem el-
képzelhetetlen, hogy megfe-
lelõ támogatás és védettség
mellett önálló, nemzetközi-
leg elismert mûfajjá érjen a
hazai utcarajz, ennek
ugyanis elismert mûvelõit
tartja számon a hazai mû-
vészeti élet. A graffiti-
ellenes kampánnyal egy-
idõben erõsítette meg
Oprescu, hogy folytatódik a
„Zöld Bukarest” program,
amelynek célja a meglévõ
zöldövezetek rehabilitálása
és új parkosított területek
kialakítása. 

Kiegyeznek 
a falfirkálókkal

Elismerték a mérnökképzést
Fleischer Hilda

Egyöntetûen bólintott rá
a Sapientia – Erdélyi Ma-

gyar Tudományegyetem csík-
szeredai karán indított kör-
nyezetmérnöki és élelmiszer-
ipari mérnöki szakok mûkö-
dési kérelmére az akkreditá-
ciós bizottság. Ez Lányi Sza-
bolcs tanszékvezetõ szerint
egyértelmû bizonyíték arra,
hogy az intézményben bizto-
sított a minõségi szakoktatás.
„Az akkreditációnak három

szintje van: az elsõ az ideigle-
nes engedélyeztetés – egyéb-
ként ezzel indul minden szak,
egyetemtõl függetlenül –,
amely az elsõ három évfo-
lyam kifutásáig érvényes. Ez
az öt éves mérnöki szakok
esetében most járt le és kérel-
mezhettük a végleges akkre-
ditálást” – magyarázta la-
punknak Lányi. A harmadik
szintet magának az egyetem-
nek az akkreditációja jelenti,
amely, amint arról lapunk ko-
rábban beszámolt, májusban

meg is valósulhat, amennyi-
ben a Felsõoktatás Minõségét
Ellenõrzõ Bizottság (ARA-
CIS) kedvezõen ítéli meg az
egyetem folyamodványát. 

„Az, hogy a Sapientia egy-
re több elismert karral ren-
delkezik, egyértelmûen hoz-
zájárul majd az egyetem
akkreditációjának a sikeré-
hez” – tette hozzá a tanszék-
vezetõ, aki szerint az elisme-
réshez szükséges feltételeket
nem volt egyszerû teljesíteni.
„A legnehezebb kritérium-

nak az bizonyult, hogy tud-
juk biztosítani a megfelelõ
oktatói kínálatot. A tanárok
hetven százaléka ugyanis kö-
telezõ módon fõállású, helyi
oktató kell legyen, nem uta-
zó ügynökökre, vagy bedol-
gozó tanárokra van szükség.
A helyi oktatók  25 százalé-
ka pedig minõsített oktató,
vagyis professzor, de leg-
alább docens kell legyen,
akik iskolaalapítóknak is ne-
vezhetõek” – ismertette a fel-
tételeket Lányi Szabolcs. 

Átalakul Sepsiszentgyörgy
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Átadták a Magyar Örökség-díjat

Átadták hétvégén a Magyar Örökség-dí-
jat azoknak a tudósoknak, alkotóknak és
kutatóknak, akik munkájukkal magyar
szellemi élet felemelkedéséhez járultak
hozzá. Az idén heten kerültek a magyar
szellemi élet láthatatlan múzeumába,
köztük Demeter Béla egykori erdélyi fa-
lukutató, aki posztumusz díjban része-
sült. Ugyanakkor a nemzetközi ûrkuta-
tásban való magyar részvételt is elismer-
ték. A magas rangú elismerésben Kopp
Mária magatartáskutató mellett Csermely
Péter hálózatkutató munkáját is elismer-
ték, õ fiatal tehetségek felkutatásával fog-
lalkozik a Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen.

Liszt-világnapot hirdetnek

Liszt Ferenc születésének 200. évforduló-
jára nemzetközi együttmûködést kezde-
ményez és Liszt-világnapot hirdet a ma-
gyarországi Liszt-év 2011 koordinátora, a
Hungarofest Nonprofit Kft. Klassz Zenei
Irodája és a Magyar Zenei Tanács – írja
az MTI. A World Liszt Day projekt célja,
hogy Liszt Ferenc születésének 200. év-
fordulóján, 2011. október 22-én az ünnepi
megemlékezés fénypontjaként a világ mi-
nél több koncerttermében megszólaljon
Liszt Ferenc Krisztus címû oratóriuma, a
zeneszerzõ életmûvének monumentális
alkotása, nagyszabású találkozópontban
egyesítve a Liszt-emlékév világszerte zajló
eseményeit.

Barátok közt a Törzsasztalon

Kemény István író, költõ, drámaíró, esz-
széista, a Barátok közt címû televíziós té-
vésorozat egyik szövegírója volt a Várad
folyóirat Törzsasztal sorozatának pénteki
vendége. Az est felvezetéseként Szûcs
László, a Várad folyóirat fõszerkesztõje
bemutatta a nyolc éves folyóirat külsejé-
ben megújult második számát. Ezt köve-
tõen a meghívottal az est megszokott
moderátora Kõrössi P. József beszélge-
tett. A halk szavú író mesélt a Barátok
közt címû tévésorozatban betöltött szö-
vegírói tevékenységérõl is. A budapesti
vendég a közismert sorozat háttérmun-
kájába is betekintést engedett. Mint el-
mondta, külön létezik egy történetíró
részleg, ahonnan a szöveg továbbmegy a
dialógusíró részlegnek, ahol párbeszéde-
sítik az eseményeket. Ezt végezte õ is,
dialógusokat gyártott. Az est moderátora
ezután a meghívott Komp-ország, a hídról
címû, igen nagy visszhangot keltett esz-
széjérõl kezdett beszélgetni. Végezetül az
író Kedves ismeretlen címû nevelõdési re-
gényébõl olvasott fel egy feszült jelene-
tet, amelyet döbbent csendben hallgatott
a közönség. A bensõséges, családi han-
gulatú beszélgetést az író mûveinek dedi-
kálása zárta. 

Röviden Kinek kell a magyar sajtó? 
Határon túli magyar lapok találkozóját tartották a hétvégén Budapesten

Kovács Zsolt

Erdély legnagyobb városnapi
ünnepségén, a Szent György

Napokon, április 18-a és 25-e kö-
zött közel ötszáz programpont
közül válogathatnak a részt-
vevõk. Grubisics Levente szerve-
zõ a hétvégén elmondta, ebben az
évben a kulturális programokat
kívánták erõsíteni, több száz mû-
velõdési program várja az érdek-
lõdõket az idei Szent György Na-
pokon. Többek között olyan vi-
lágsztár is fellép, mint Varnus Xa-
vér, orgonamûvész, de ez idõ
alatt vendégszerepel Sepsiszent-
györgyön a Kolozsvári Állami
Magyar Színház és a kecskeméti
Katona József Színház is. A há-
romszéki társulatok is fellépnek,
amelyek a premierek mellett a
2009/2010-es repertoárjukból is
játszanak. Idén második alkalom-
mal a Cimborák – Erdélyi Magyar
Bábos Találkozót, és a közönség ál-
tal kedvelt dzsessz és blues kocs-
mák is üzemelnek majd. 

Összeállt a város-
napok programja

HIRDETÉS

Gáspár Miklós, Kánya Gyöngyvér 

Intermagyar – a határon túli
magyar sajtó találkozója cím-

mel elõadásokkal, beszélgeté-
sekkel, valamint filmvetítések-
kel tarkított kétnapos sajtófesz-
tivált rendezett a Magyar Újság-
írók Országos Szövetsége
(MÚOSZ) új, Vörösmarty utcai
székházában. Az esemény, mely
egyfajta székházavató is volt,
meglehetõsen családi hangulat-
ban, Eötvös Pál MÚOSZ-elnök
köszöntõjével indult, majd a
fesztivált Gémesi Ferenc nem-
zetpolitikai szakállamtitkár nyi-
totta meg. Gémesi beszédében
emlékeztetett, hogy az elmúlt
húsz év alatt a határon túli ma-
gyar sajtó kétféle szorítás alól is
felszabadult: egyrészt a politikai
beavatkozás, másrészt a tartal-
mi-tematikai kényszer alól. „Jól
láthatjuk, hogy egyszerre köze-
ledett, bizonyos értelemben in-
tegrálódott a határon túli ma-
gyar sajtó világának egésze a
magyarországihoz, de emellett
kiállt saját értékei mellett” – fo-
galmazott az államtitkár.
Gémesi szerint az elektronikus
és nyomtatott formában megje-
lenõ lapok nagy értéke, hogy jó-
val erõsebb regionális szemlélet
jellemzi õket, mint a magyaror-
szági lapokat, amelynek szer-
kesztõi azt gondolják, hogy Ma-

gyarország a világ közepe.
Emellett pozitívum, hogy a po-
litikai változások eredménye-
képpen kialakulnak olyan hely-
zetek, hogy az adott ország ma-
gyar közössége is képes arra,
hogy a számára szükséges mé-
diafelületet birtokba vegye, saját
lapot alapítson. 

Ádáz konkurencia 
Erdélyben

A péntek délutáni megnyitó
után az Intermagyaron részt
vevõ lapok a szlovákiai Új Szó
címû napilap és a Paraméter.sk
portál, a szlovéniai Népújság, a
vajdasági a Magyar Szó és a Híd,
a Kárpáti Igaz Szó és a
Kárpátinfo.net portál mutatkoz-
tak be, majd a Brassói Lapok, a
Szabadság, a Korunk és az Új Ma-
gyar Szó következtek. Lapunk fõ-
szerkesztõje, Salamon Márton
László elõadásában kifejtette: az
erdélyi magyar újságolvasási
szokások miatt az ÚMSZ-nek
egyedüli országos napilapként a
regionális, megyei és helyi napi-
sajtó konkurenciájával is meg
kell küzdenie. 

Válságban 
a kisebbségi média

A találkozója második napja
délelõttjén a Kinek kell a magyar
sajtó? címû elõadássorozatot
hallgathattak meg az érdeklõdõk,
a külhoni magyar sajtó fenntartá-
sának nehézségeirõl, támogatá-
sának ellentmondásosságáról va-
lamint a nyomtatott lapkiadás
válságáról. Ambrus Attila, a
Brassói Lapok fõszerkesztõje, a
Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének elnöke szerint
idénre Romániát is elérte a tavaly
Amerikából indult válság, a
nyomtatott lapok haldokolnak, a
fennmaradók közül többen jelen-
tõs adósságot halmoztak fel, a
szerkesztõségek csak jelentõs kül-
sõ támogatásokkal tudnak to-
vább mûködni. Ambrus a romá-
niai magyar sajtó elé állított fõ
akadályoknak a törvényi szabá-
lyozást – és így a túlzott mértékû,
ráadásul a nyereség elmaradása
esetén is kötelezõen fizetendõ
adókat – és a terjesztés szabadsá-
gának elégtelenségét, a terjesztési
támogatás rendszerének hiányát
látja. Kifejtette, hogy a kisebbségi

sajtó eleve behatárolt célközönsé-
ge miatt, nem vonzó közeg a hir-
detõk számára, ezért támogatás-
ra szorul. Szerinte az erdélyi új-
ságíró kvázi önkéntes munkát vé-
gez (300–400 eurós havi fizeté-
sért), célja az újság megjelenésé-
nek biztosítása, ezért kevésbé vá-
sárolható meg, mint például az
anyaországi. 

Támogatás: ha van mibõl

A felszólalásokból kiderült,
hogy csak azokban az országok-
ban lehet szó a sajtó támogatá-
sáról, ahol a gazdaság megter-
meli az erre fordítható pénzt. A
különbözõ országokból érkezõk
beszámoltak arról, hogy van
vagy nincs támogatás, illetve
milyen támogatási rendszerben
élnek. Olaszországban az állam
megszabta, hogy csak abban az
esetben támogatja a kisebbségi
sajtót, ha abban nem jelenik
meg fizetett hirdetés, reklám.
Szlovéniában az állam állandó
támogatásban részesíti a kisebb-
ségi újságírást, de Szlovákiában
is mindig nyújtanak támogatást
a kisebbségi kultúra számára. 

A különbözõ Kárpát-medencei országokból érkezõ magyar újságírók hasonló problémákkal küzdenek

Budapesten ülésez-

tek a hétvégén a

határon túli ma-

gyar sajtó képvise-

lõi. A Magyar Saj-

tó Napja alkalmá-

ból rendezetett két-

napos találkozón 

a romániai orszá-

gos napisajtót az

ÚMSZ képviselte. 

Szebeni üvegikonok Budapesten
MTI

Európa legnagyobb üvegikon
gyûjteményérõl, a Nagysze-

ben közelében fekvõ szibieli
(Sibiel) múzeum háromszáz évet
átölelõ, páratlan bizánci üveg-
ikonjairól készült könyvét mutat-
ta be vetített képes elõadáson
Giovanni Ruggeri olasz újságíró
pénteken este a Budapesti Román
Kulturális Intézetben. Brînduºa
Armanca, az intézet igazgatója
elmondta, hogy idén az ortodox
és a katolikus egyházban egybe-
esik a húsvét dátuma, ezért dön-
töttek úgy, hogy a szibieli ikonok-
ról szóló könyv bemutatójával
emlékezik az intézet a keleti és a
nyugati kereszténység ünnepére.
Románia szívében, Nagyszeben
körzetében található az a múze-
um, amely Európa legnagyobb,
az ortodox keresztény tradíciót
õrzõ, üvegre festett szentképek
gyûjteményét mutatja be. Össze-
sen hatszáz darab felbecsülhetet-
len értékû üvegikont õriznek
Szibielben.

A bergamói illetõségû olasz
újságíró turisztikai cikkeket írt
Romániáról, egyik ilyen útján
fedezte fel a szibieli ikonmúzeu-
mot, és sokadik útja után szüle-
tett meg a könyv, amelyet tavaly
adtak ki románul, olaszul, ango-
lul, németül és franciául – fûzte
hozzá az igazgató.

A múzeum történetérõl el-
mondta, hogy 1964-ben helyez-
ték ki a faluba Zosim Oancea

ortodox papot, és az õ ötlete
volt, hogy gyûjtsék össze a kör-
nyék üvegikonjait. Bánát, Bras-
só, Fogaras és Szeben megyei
falvak adták össze az 1969-ben
alapított múzeum alapanyagát.
Ma már hatszázra tehetõ az
egyedülálló mestermunkák szá-
ma, a legkorábbi 1694-bõl való.
Az ikon görögül eikón, ami ké-
pet, képmást, bizánci szentképet
jelent. 

Összesen hatszáz üvegikont õriznek a Szeben megyei faluban Fotó: icr.ro 

Fotó: eMasa.hu/Kallós Bea 



Ma Beáta nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
Beáta latin eredetû nõi név,
jelentése: boldog. Holnap
Emõke napja van.

Évforduló
• 1832-ben halt meg
Johann Wolfgang von
Goethe német író, költõ.
• 1933-ban megnyílt a
dachau-i koncentrációs tá-
bor, az elsõ náci koncent-
rációs tábor.

Vicc
A sorozáson:
– Van valami baja?
– Még hogy van-e? A gyo-
morfekélyem naponta be-
vérzik, a tüdõm egy rossz
szivacs, a lábam fordítva
van beakasztva, és félvak
vagyok.
– Alkalmas! Magának
megváltás lesz a hõsi halál!

Recept
Boros pulykacombok
Hozzávalók: 4 pulyka-
comb, 20 dkg gyöngyhagy-
ma, 25 dkg csiperkegomba

(apró), 10 dkg császárszalon-
na, 2 ek. olaj, 2 ek. liszt, 3 dl
vörösbor, 1 húsleveskocka, 1
gerezd fokhagyma, petrezse-
lyem, bors, só.
Elkészítés: A pulykacom-
bok bõrét óvatosan levág-
juk. A gyöngyhagymákat 3
percig sós vízben fõzzük,
majd lecsöpögtetjük. Egy
nagyobb teflonedényben a
gombát közepes lángon 3
percig fonnyasztjuk, majd a
levét leöntjük. A szalonnát
és a hagymát kockákra vág-
juk, majd aranyszínûre pi-
rítjuk. A zsírjában a húst
minden oldalán átsütjük,
liszttel megszórjuk, borral
meglocsoljuk, hozzáadjuk a
szalonnás hagymát, a kevés
vízben feloldott leveskoc-
kát, a zúzott fokhagymát és
a gombát. Sóval, borssal
ízesítjük. Fedõ alatt köze-
pes lángon 20 percig párol-
juk. Végül apróra vágott
petrezselyemmel megszór-
juk. Forrón tálaljuk. Vajban
párolt, reszelt szerecsendió-
val megszórt burgonyát
adunk mellé.
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Nem akkor vagy boldog, ha
sokat szerzel, hanem ha meg-
tanulod értékelni a keveset.
A boldogság nem szereti a
nagy számokat, a mennyisé-
geket. Azért nem, mert nem
mennyiségi kérdés, hanem
minõségi. A boldogság min-
dig azt keresi, miképpen tud
gyönyörködni az egyszerû
dolgokban. Az éhség viszont
mindig ûzi az embert. Az

ember pedig azért enged ennek,
mert a boldogságot ígéri. Pedig
hiába eszik sokat az, aki éhes,
ha íztelen az étel, nemhogy jól-
lakott nem lesz, de még gyom-
ra is fájni fog. Tanulás nélkül
még jóllakni sem lehet igazán,
nemhogy boldognak lenni. A
boldogság mindig felfedezés is
egyben. A kicsiben, a keveset
ígérõben felfedezni a sokat, a
boldogságot adót.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Uralkodó bolygója a Mars,
melynek köszönhetõen rendkívül
határozott és tele van energiával.
Merjen újítani, ne ragaszkodjon
a régi, megszokott dolgokhoz.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A munkában kitartó, és minden-
ki tudja, hogy megbízható. Apró
sikerekben is örömöt talál.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Hangulata kiegyensúlyozott,
harmóniára, egyetértésre törek-
szik. Olyan partnerre vágyik,
akire felnézhet, még akkor is, ha
õ diktálja a feltételeket.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

„Jóakarója” óva inti Önt a vál-
tozástól, nézetei modernizálásá-
tól. Ha nem félne annyira az át-
alakulástól, akkor könnyebb le-
hetne az élete.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Sokáig kell sorban állnia ahhoz,
hogy elintézhessen egy hivatalos
ügyet. Ha kidobták az ajtón,
vissza kell mennie az ablakon.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Párja hibáit nehezebben fogadja
el ebben az idõszakban. Legyen
nagyvonalú, így az idegeskedést

is megspórolja, és egészségét is
megóvja.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Figyeljen arra, ami lényeges, így
kivirul, és nyitott lesz arra a sze-
relmi kapcsolatra, amelyre már
régóta vágyakozik.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Jól érzi magát a bõrében, és jó
szándékkal közelít a gyengébbek
felé is. Egy gyermek nagyra érté-
keli a szeretetteljes támogatást.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A „zsákban hozott meleg” jóté-
konyan hat a kedélyvilágára.
Csak el kell gondolnia, hogyan
szeretné megélni ezt a napot, és a
sors megrendezi Önnek.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Színes egyéniségének szüksége
van az állandó kihívásokra, az
új eszmékre. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szereti a változatosságot, ezért
állandóan új terveket készít. A
rutinmunkák nem kötik le. Bizo-
nyítsa be kitûnõ szervezõkészsé-
gét és különleges tehetségét.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Rendkívül mély a beleérzõ képes-
sége. Szinte tudja, hogy a kör-
nyezetében lévõ emberek mit mi-
ért tesznek. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.40 Kikötő (ism.)
10.10 Zenei Műhely
10.40 Doc Martin
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Talpalatnyi zöld
– Ismeretterjesztő ma-
gazin
15.50 Nepál – Magarok
(magyar dokumentumf.)
17.10 Duna Mozi
17.55 Zorro (film-
sorozat)
18.30 Térkép – Integrá-
ciós magazin
19.00 Híróra
19.35 Lotte utazása
(észt mesesorozat)
20.00 Újrakezdés (sor.)
21.00 Nyugattól kelet-
re, avagy a média diszk-
rét bája
23.05 Híradó, Sport
23.20 Közbeszéd - Ak-
tuális háttérműsor
23.45 Váltó - Gazdasági
Híradó
0.00 A burka túloldala
(iráni dokumentumfilm)
0.55 Divathét (magyar
életmódmagazin)
1.20 Különvélemény
2.10 Kikötő - Friss
2.20 Vers
2.25 Himnusz
2.30 Híradó

RTL Klub, 15.35
Los Angeles-i tündérmese

Még hogy Hamupipőke csak a mesében létezik? Cseréljük az
üvegcipőt mobiltelefonra, a tökhintót sportkocsira, a mese-
beli királyságot pedig Los Angeles külvárosára, és kiderül,
hogy a hol volt, hol nem volt most épp itt van. Amikor nem
a gonosz mostoháját és mostohanővéreit kell elviselnie, ak-
kor Sam egy étteremben takarít. Álmaiban a szőke herceget
várja, aki ott az orra előtt.

TV2, 22.20
A tûzben edzett férfi

Gyerekrablási hullám söpör végig Mexikón. John Creasy, a
kiégett, valamikori CIA-ügynök és bérgyilkos, a barátja rábe-
szélésére elvállalja Samuel Ramos iparmágnás gyermeké-
nek, a kilencéves Pitának a védelmét. Creasy nehezen tole-
rálja a koraérett kislányt, és a kényelmetlen kérdéseket,
amelyekkel Pita állandóan zaklatja. De a férfi lassan meg-
nyílik a kislány előtt.

Kanal D, 22.30
Az utolsó éjszaka Hong Kong-ban

A történet Hong Kongban játszódik. Az angol újságíró John
Spencer reménytelenül szerelmes a luxusprostituált
Vivianbe, aki a történet kezdetén futtatójával él együtt. Hiá-
ba szeretne hozzámenni, a férfi számára múltja miatt alkal-
matlan feleség. Johnról kiderül, hogy leukémiás és legfel-
jebb fél éve van hátra, betegségét eltitkolja, és elkezdi a ha-
nyatló Hong Kongot filmezni.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.25 A kölcsönkapott
Föld
11.40 “...hol élsz Te?”
12.30 Átjáró
13.30 Kárpát Expressz
14.45 Homokzene me-
sék
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 az
internet
20.35 A kis királylány
(angol-német rajzfilm
sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.24 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (ausztrál filmsor.)
22.10 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.55 Magyar pop
0.55 Visszajön a papa
(türkmén filmdráma)
2.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
3.05 Dublini doktorok (ír
tévéfilm sor.)
3.55 Bűvölet (olasz té-
véfilm sor.)

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
15.35 Los Angeles-i tün-
dérmese (am.-kan. rom.
vígj.)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói film-
sor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 A mentalista (am.
krimisor.)
23.15 A Grace klinika
(amerikai filmsor.)
0.20 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.55 Reflektor – Sztár-
magazin
1.15 A bosszú keletről ér-
kezik (orosz-angol
thriller)

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
11.35 Teleshop
12.40 Oksana Baiul tör-
ténete (amerikai film-
dráma)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Dokik (am. film-
sor.)
16.20 Hegylakó (kan.-
francia kalandfilmsor.)
17.20 Bűbájos boszor-
kák (filmsor.)
18.25 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények - Hírmű-
sor
20.05 MrÉsMrs (ma-
gyar show-műsor)
20.50 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 A tűzben edzett
férfi (am.-angol-mex.
akcióthriller)
1.00 (krimi-sorozat)
2.00 Tények Este
2.30 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
3.20 A titok gyermekei
(filmdráma)

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 helyszíne-
lők 22.20 Szerelem nyi-
lasa 23.10 Jackie nővér
(am. filmsor.)  

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Hírek 9.00 Hírek 11.10 In-
formáció 12.10 Box-
Buster: Marco Huck -
Victor Emilio Ramirez
13.10 Amerikai favágó VB
14.10 Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00
BoxBuster: Floyd May-
weather - Angel Manfredy
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   

8.45 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Szerelmek (so-
rozat) 11.30 Életképek
(filmsorozat) 14.00 Aniela
(sorozat) 15.30 Elrabolt
sorsok (sorozat) 16.30
Szegény Mária (filmsor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevében
(sor.) 19.30 Kaméleonok
(filmsor.) 20.30 Aniela
(filmsor.) 21.30 India
(filmsor.) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 Terra
Nostra (sorozat) 0.30
Teleshopping   

8.10 A sárkányölők le-
gendája (amerikai ka-
landf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 12.55 Szeretni
bolondulásig (francia
film) 14.40 Szerencsés
nap (amerikai krimi)
16.25 Az Omega kód
(amerikai katasztrófa f.)
18.20 Bombajó bokszoló
(olasz akció-vígj.) 20.15
Mennydörgő robaj
(akcióthriller) 22.10 A ka-
tona (amerikai akcióf.)
23.50 Cyborg 2 - Üvegár-
nyék (am. sci-fi akcióf.)  

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet (film-
sorozat) 9.30 Tele-
shopping 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.00 Egy újabb sors
(sor.) 15.00 Mondd meny-
nyibe kerül? 16.00 Terefe-
re Bahmuval (talk show)
18.30 D-Hírek 19.30 Me-
nyet az anyának 20.30
Légy a házastársam 22.30
Az utolsó éjszaka Hong
Kong-ban (fr.-jap.-am. drá-
ma, 1997) 0.30 Vad szen-
vedélyek   

10.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (angol krimisorozat)
12.00 Amy-nek ítélve
(amerikai sorozat) 13.00
Őrangyal (amerikai film-
sorozat) 14.00 Trükkös he-
kus (sorozat) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok 17.00
Erica világa (kanadai vígj.
sorozat) 19.00 Nyughatat-
lan Jordan (am. krimisor.)
20.00 Trükkös hekus
(sor.) 21.00 Bűnös szán-
dék (am. filmsor.) 22.00
Az élet viharában (rom.
filmdráma)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény
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
reggel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.45 A vadon bűvöle-
tében (angol film-
sorozat)
19.40 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
22.00 Az Este – Kedd
22.30 A vihar mindent
felkavar (francia dráma)
0.05 Prizma
0.20 Hírek – Időjárás-je-
lentés
0.25 Memento
0.35 Teadélután (ism.)
3.30 Prizma
3.48 Műsorszünet

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
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 palotá-
ban (filmsor.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Egyszerűen ízle-
tes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai rum
16.00 Krónika – ma-
gyar nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.55 Az élet és a pénz
18.25 Titkok a palotá-
ban (am. filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
21.10 Agónia és extázis
(amerikai filmdráma,
1965)
23.25 Tremors - Ahová
lépek ott mindig szörny
terem (am. akciófilm-
sor.)
0.10 Hírek, Sport
0.25 Kill Bill 
(amerikai akciófilm,
2003)

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (román víg-
játéksorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Eladó szívek (ame-
rikai vígjáték, 1987)
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
(reality show) 

22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport
0.00 A mentalista (film-
sor.)
1.00 Apropo tv - szórakoz-
tató műsor (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Benny Hill (filmsor.)
12.00 Egyedül a sztárral
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai filmsor.)
14.30 Rendelés nálam
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval -
News magazin
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Skorpiókirály (am.-
dél-afrikai-német kaland-
film, 2008)

23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
1.00 Bátrak harca - Az új
Franciaország (kanadai-
francia-angol romantikus
dráma, 2004)

6.00 Aki tud, az nyer
(ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Gyilkos számok
(filmsor., ism.)
8.20 Sport Florentiná-
val
8.30 Teleshopping
9.00 Medium (filmsor.)
10.00 Galileo - szóra-
koztató műsor (ism.)
10.30 Szvingerek (film-
sorozat)
11.30 4400 (amerikai
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 - szórakoz-
tató műsor
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Aki tud, az nyer -
versenyműsor
20.30 A közellenség
(amerikai thriller, 1998)
22.15 Lököttek (sor.)
23.15 NCIS (amerikai
filmsor.)
0.00 Ellenállhatatlan
manökenek
2.00 Cukorbáró (filmso-
rozat, ism.)
3.00 4400 (amerikai
sor., ism.)

6.10 Piszkos munkák
7.00 Amerikai hotordok -
Hotrodverseny
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült? -
Üveg főzőedények
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 Nagy durranások -
Charlotte
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei
- Izland

15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? –
Kombinált csavarkulcsok
17.00 Állítólag - Úszunk a
szirupban
18.00 Újjáépítők - Camaro
19.00 Micsoda szerszám -
Földi szörnyetegek
20.00 A túlélés törvényei
- Skócia
21.00 Hogyan készült?
22.00 Végzetes másod-
percek
23.30 A kolónia - Harc az
elektromosságért
0.30 Ross Kemp - Vissza-
térés Afganisztánba

5.25 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.00 Szépségközpont
(filmsorozat, ism.)
8.10 Montalbano fel-
ügyelő (filmsor.)
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 Csodák (film-
sorozat)
19.15 Mint sót az étel-
ben (német vígjáték,
2009)
21.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
21.40 Műkorcsolya
23.50 Edmond
Batignole (francia film-
dráma, 2002)
1.40 A törzs
2.35 Elisa (olasz film-
sor., ism.)

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 16.15 Észbontó, telefonos já-
ték 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
középhullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár
15.20 Magyar zenei lexikon 15.30 Aranyemberek – ma-
gyarok 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
2010. március 23.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Röviden
Klicsko kiütötte
Chamberst

Vlagyimir Klicsko kiütéssel
legyõzte Düsseldorfban
Eddie Chamberst, és ezáltal
megtarthatja három világ-
bajnoki övét (IBF, WBO,
IBO). A 33 éves ukrán bok-
szoló már a második menet-
ben meglepte a 27 éves ame-
rikait, végig uralta a harcot,
de csak a tizenkét menetbõl
álló mérkõzés vége elõtt öt
másodperccel vitte be ballal
az ütést, amely után az ame-
rikai percekig nem tudott fel-
állni. A bíró nem is számolt
rá. A mérkõzésnek 51 ezer
nézõje volt. Az ifjabbik
Klicsko fivér így 57 profi
mérkõzésébõl már 54-et
nyert meg, köztük 48-at ki-
ütéssel. Chambersnek 37
mérkõzésébõl ez volt a má-
sodik, amelyet elveszített;
18-at kiütéssel nyert meg.

Bronzérmesek lettek 
a romániai lábtengósok

Bronzérmes lett Románia
felnõtt férfi lábtenisz-váloga-
tottja a hét végén rendezett
Bihar Megye Kupája – Hat
Nemzet Tornája elnevezésû
tornán. A nagyváradi sport-
csarnok pályáján nem tör-
tént meglepetés, hiszen a do-
bogó legfelsõ fokára a világ-
és Európa-bajnok szlovákok
állhattak fel, miután a dön-
tõben legyõzték a cseheket. 

Elnapolták a címvédést
Jégkorong

V. Ny. R.

Várat magára a Csíksze-
redai Sportklub címvédé-

se az élvonalbeli férfi jégko-
rongbajnokságban, miután
tegnap este kikapott örök ri-
válisától, a vendég Steauától.
A bukarestiek pénteken még
4-2 arányban alulmaradtak a
hargitaiak otthonában, így a

finálé tegnap esti, lapzártánk-
kor befejezõdött negyedik
összecsapása döntõ fontossá-
gúvá vált a két együttes szá-
mára – mint ismert, a legtöbb
hét mérkõzéses finálé az
egyik fél négy gyõzelméig
tart. A vendégek mindent el
is követtek azért, hogy a dön-
tõsorozat még ne érjen véget.
Az elsõ játékrészben még
egyik fél sem tudta megtörni
riválisa védelmét, a második

harmadban viszont Nicuºor
Luºneac elõnyhöz jutatta a
Steauát. A hazai pálya elõ-
nyeit a harmadik játékrész-
ben sem tudta kihasználni a
székely csapat, és noha eré-
lyesen ostromolta a vendégek
kapuját, a korongot nem tud-
ta beütni. Maradt tehát a bu-
karesti gyõzelmet jelentõ 1-0-
ás végeredmény, ami azt je-
lenti, hogy az összetett 3-1-re
módosult. Emiatt a finálé

ötödik mérkõzését is le fog-
ják játszani, mégpedig szer-
dán, Bukarestben. Az elsõ
két találkozón a Sportklub 3-
2-re és 5-2-re nyert a Steaua
ellen. A bronzéremért zajló
csata már befejezõdött, a
Brassó ugyanis négybõl négy
mérkõzést nyert meg a Gyer-
gyószentmiklósi Progym el-
len. Az utolsó összecsapáson
hazai közönsége elõtt verte a
Progymet 3-0-ra. 

Eladó Tusnádfürdõn 8 szobás, összkomfor-
tos ház rendezett udvarral, garázzsal.
Megfelel 2 családnak, nyaralónak stb. 
Tel:0740/304099

„Angolul folyékonyan beszélõ fiatalok jelent-
kezését várjuk sales/project manageri munka-
körre az Arab Emirátusokba (Dubaj) és Romá-
niába. Szakmai tapasztalat elõnyt jelent, de
nem kizáró ok, mivel úgyis megtanítunk, ho-
gyan válj profi értékesítõvé és sikeressé mun-
kádban. Francia nyelvtudás elõnyt jelent. 
Ha szereted a kihívásokat, jelentkezz! E-mail
címünk: rotterom@rdslink.ro”

Apróhirdetés INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

Turós-Jakab László

Szûk húsz perc alatt
Ciprian Marica kétszer is

betalált a Hannover kapujá-
ba, és góljaival a Stuttgart 2-0-
ra gyõzött a német labdarúgó
Bundesligában. Kikapott vi-
szont a Bayern (1-2), a hato-
dik perctõl vezetõ müncheni-
ek az utolsó három percben
szalasztották el a gyõzelmet
Frankfurtban. További ered-
mények a 27. fordulóból:
Köln–Mönchengladbach 1-1,
Borussia Dortmund –Bayer
Leverkusen 3-0, Freiburg–
Mainz 1-0, Nürnberg–Hof-
fenheim 0-0, Werder Bremen
–Bochum 3-2, Hamburg–
Schalke 2-2. A Wolfsburg–
Hertha-mérkõzés tegnapi lap-
zártánk után fejezõdött be.

A nemzetközi kupasze-
replésre pályázó Aston Villa
hazai pályán csak 2-2-t ját-
szott a kiesés ellen küzdõ
Wolverhampton Wanderers
ellen az angol Premier
League 31. fordulójának
szombat délutáni nyitó-
meccsén. További eredmé-
nyek: Portsmouth–Hull
City 3-2, Everton–Bolton 2-
0, Stoke City–Tottenham 1-
2, Sunderland–Birmingham
City 3-1, Wigan–Burnley 1-
0, Arsenal–West Ham
United 2-0, Manchester
United–Liverpool 2-1,
Fulham–Manchester City 1-
2. A Blackburn–Chelsea-
találkozó tegnapi lapzár-

tánk után ért véget.
Az éllovas Internazionale

1-1-es döntetlent játszott Pa-
lermóban, míg az AS Roma
4-2-re nyert a vendég
Udinese ellen az olasz Serie
A 29. fordulójának szomba-
ti játéknapján. További
eredmények: Fiorentina–
Genova 3-0, AC Milan–Ná-
poly 1-1, Atalanta–Livorno
3-0, Bari–Parma 1-1, Cagli-
ari–Lazio 0-1, Chievo–Ca-
tania 1-1, Siena–Bologna 1-
0. A Sampdoria–Juventus-
mérkõzést tegnapi lapzár-
tánk után rendezték.

A listavezetõ Real Madrid
0-1-rõl fordítva nyert 3-1-re
a Bernabeu stadionban a
Sporting Gijón ellen. A spa-
nyol Primera División 27.
fordulójának további ered-
ményei: Deportivo La Co-
runa–Valladolid 0-2, Athle-
tic Bilbao–Getafe 2-2, Xerez
–Tenerife 2-1, Espanyol–
Sevilla 2-0. A tegnapi mér-
kõzések lapzártánk után fe-
jezõdtek be.

A francia Ligue 1 29. for-
dulójában, szombaton: Au-
xerre–Le Mans 2-1, US
Boulogne-sur-Mer–Lorient
2-0, Grenoble–Monaco 0-0,
Nizza–Paris Saint-Germain
1-0, Stade Rennes–Toulouse
4-1, St. Étienne–Nancy 0-0,
Lens–Sochaux 0-0. Az élme-
zõnyben szereplõ Mont-
pellier, Bordeaux, Lille és a
Lyon mérkõzései lapzártánk
után fejezõdtek be. A Bor-
deaux épp a Lille alakulatát
fogadta. 

Marica duplájával verte 
a Stuttgart a Hannovert

Fulham-bravúr Gera révén
Labdarúgás

ÚMSZ

Gera Zoltán duplája is
hozzájárult a Fulham

Juventus elleni bravúrjához
a labdarúgó Európa Liga
nyolcaddöntõjének vissza-
vágóján. A torinói zebrák
ugyanis 3-1-es elõnnyel
utaztak Angliába, ahol még
a vezetést is megszerezték,
amikor Trezeguet a máso-
dik percben betalált a hazai
kapuba. Noha Zamora a ki-
lencedik percben kiegyenlí-
tette az állást, ekkor még ke-
vesen hitték, hogy a londo-
niak képesek lesznek fordí-
tani. Az olaszok drámája a
27. percben kezdõdött, ami-
kor Cannavarót kiállították

a magyar futballista ellen el-
követett szabálytalansága
miatt. Gera a 39. percben a
zebrák kapuját is bevette,
majd a 49. percben büntetõ-
bõl egyenlítette ki az össze-
tettet. A Fulham továbbju-
tását Dempsey 82. percben
jegyzett gólja jelentette, mi-
közben a Juve Zebina 90.
percbeli kiállításával kilenc
emberrel a pályán fejezte be
a találkozót.

A nyolcaddöntõ visszavá-
góinak többi eredménye:
Olympique Marseille–Ben-
fica 1-2 (továbbjutott a
Benfica 3-2-es összesítéssel),
Standard Liége–Panathinai-
kosz 1-0 (Standard Liége, 4-
1), Werder Bremen–Valen-
cia 4-4 (Valencia, 5-5, ide-
genben szerzett több gól),

Anderlecht–Hamburg 4-3
(Hamburg, 6-5), Lisszaboni
Sporting–Atlético Madrid
2-2 (Atlético Madrid, 2-2,
idegenben szerzett több
gól), Liverpool–Lille 3-0
(Liverpool, 3-1), Wolfsburg
–Rubin Kazany 2-1 (hosz-
szabbítás után, tj: Wolfsburg
3-2-es összesítéssel). Miután
teljessé vált a negyeddöntõ

mezõnye, a további mérkõ-
zések párosítását is kisorsol-
ták. Ez alapján Fulham
–Wolfsburg, Hamburg–
Standard Liége, Valencia
–Atlético Madrid, Benfica–
Liverpool. A negyeddöntõ
elsõ mérkõzéseit április el-
sején rendezik, a visszavá-
gók pedig egy héttel késõbb
lesznek. 

A csíkiak tegnapi veresége miatt Bukarestben dõlhet el a bajnoki cím sorsa, a Sportklub címvédést ünnepelhet a fõvárosban

Kosárlabda

Hírösszefoglaló

A Nagyszeben nyerte az
élvonalbeli férfi kosárlab-

da-bajnokság alapszakaszá-
nak erdélyi rangadóját, és 73-
70-re legyõzte a vendég Ko-
lozsvári U-Mobitelcót a hét
végi 27. fordulóban. Ugyan-
csak hét végén, a címvédõ
Ploieºti 84-71-re nyert Piteºti-
en, a Nagyváradi VSK vi-
szont 89-83-ra kikapott a
Steaua otthonában. A többi
eredmény: Marosvásárhely–
Kolozsvári Gladiator 103-89,
Dinamo–Brassó 59-60, Cra-
iova–Bukaresti CSM 72-78,
Rovinari–Otopeni 64-58, Te-
mesvár–Medgyes 95-93. A
nõi pontvadászat A1-es cso-
portjának hét végi nyolcadik,
és egyben utolsó fordulójá-
ban nem hibázott a listaveze-
tõ Sepsiszentgyörgy alakula-
ta, és 68-63-ra felülmúlta a
vendég Szatmárnémetit. Ki-
kapott viszont az Aradi
ICIM, 80-70 arányban ma-
radt alul Craiován. A Târgo-
viºte 76-54-re nyert a Rapid
otthonában, míg a nagyvára-
diak 72-61-es vereséget szen-
vedtek Alexandrián. A baj-
nokság állása: 1. Szent-
györgy (16 pont), 2. Târgo-
viºte (15), 3. Alexandria (13),
4. ICIM (12), 5. Szatmárné-
meti (11), 6. Craiova (11), 7.
Várad (9), 8. Rapid (8). 

Szeben nyerte
a rangadót

Megismétlõdhet a tavalyi Bajnok Ligája-döntõje, mivel
a címvédõ Barcelona  a fináléig már biztosan nem ta-
lálkozik össze a Manchester United futballcsapatával –
ez a negyeddöntõk nyoni sorsolásán derült ki, pénte-
ken. A párosítás: Olympique Lyon–Girondins Bor-
deaux, Bayern München–Manchester United, Arsenal
–Barcelona, Internazionale–Moszkvai CSZKA. Az el-
sõ mérkõzéseket március 30-án és 31-én rendezik, míg
a visszavágók egy héttel késõbb lesznek.

Összejöhet a tavalyi BL-döntõ
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Röviden
Megbotlott a Videoton

Megbotlott a hétvégi 19. forduló elõtt még
listavezetõ Székesfehérvári Videoton labda-
rúgócsapata, és csak gól nélküli döntetlent
játszott Kispesten. Az élvonalbeli bajnok-
ság tavaszi idényében mostanáig hibátlan
Vidinek ez az elsõ helyébe került, mivel a
Debrecen 2-0-ra nyert Szombathelyen, és
jobb gólkülönbsége révén átvette a vezetést
az összetettben. A 19. forduló többi ered-
ménye: Zalaegerszeg–MTK 1-0, Nyíregy-
háza–Kaposvár 2-1, Vasas–Kecskemét 0-1,
Diósgyõr–Gyõr 0-1, Paks–Ferencváros 1-2.
A Pápa–Újpest-meccs tegnapi lapzártánk
után ért véget.

Grand Slammel 
lett tornagyõztes Franciaország

A rögbi Hat Nemzet-sorozat 2010-es kiírá-
sának ötödik, utolsó fordulójában a francia
válogatott hazai pályán legyõzte Angliát,
és így veretlenül, azaz Grand Slammel
nyerte a tornát. A galloknak ez a tizenhe-
tedik tornagyõzelme, és a kilencedik veret-
lenül teljesített sorozata. Tavaly az írek,
egy évvel korábban pedig Wales is Grand
Slammel végzett az élen.

Elhunyt a magyar sakklegenda

Elhunyt Bilek István nemzetközi sakknagy-
mester, mesteredzõ és szakíró. Bilek kilenc-
szer képviselte Magyarországot sakkolimpi-
án (a csapat tagjaként 2 ezüst- és 1 bronzér-
met szerzett), négyszer Európa-bajnokságon
(1 ezüst, 3 bronz). Háromszor nyert magyar
bajnokságot (1962, 1965, 1970), és kétszer
volt a férfi olimpiai sakkcsapat szövetségi ka-
pitánya: 1978-ban, amikor a magyar váloga-
tott olimpiai bajnok lett, és 1980-ban.

Osztrák siker 
a sírepülõ-világbajnokságon

A várakozásnak megfelelõen a Wolfgang
Loitzl, Thomas Morgenstern, Martin Koch
és Gregor Schlierenzauer alkotta osztrák
alakulat nyerte a csapatversenyt a szlovéni-
ai Planicában rendezett sírepülõ-világbaj-
nokságon. A szezon utolsó viadalán a má-
sodik helyen a norvégok, a harmadikon
pedig a Janne Ahonen nélkül versenyzõ
finnek végeztek.

Platini ismét jelölteti magát

A L’Équipe francia sportnapilap informáci-
ói szerint ismét jelölteti magát az Európai
Labdarúgó Szövetség (UEFA) elnöki
posztjára Michel Platini. Az újság szomba-
ton azt írta: a volt világklasszis játékos jö-
võ csütörtökön, a szervezet tel-avivi kong-
resszusán jelenti be erre vonatkozó tervét.
Az 1984-ben a francia válogatottal Európa-
bajnok Platini 2007 óta áll az UEFA élén,
az elsõ mandátuma jövõre jár le.

Perel a Grupo Milton

Az biztos, hogy lesz jövõje a sávolyi
MotoGP-pályának, többféle megoldási lehe-
tõség is kínálkozik erre – nyilatkozta Kovács
Bence János, a Grupo Milton elnöke az
MTI-nek, miután nem kapták meg a
Balatonring befejezéséhez szükséges kor-
mányhitelt. A beruházó azt is elárulta: pere-
ket indítanak a meghiúsult MFB-hitel miatt.
Egy, a befektetést ismerõ, magát megnevezni
nem kívánó informátor azt mondta: a
Balatonring megépítése immár a Dorna
döntésétõl függ, hiszen a versenyeztetési jog
elnyerése nélkül nincs értelme a beruházás
megvalósításának. A Dorna viszont még
nem döntött: pillanatnyilag értetlenül áll a
magyar kormány döntése elõtt, amely miatt
nem kaphatott MFB hitelt a sávolyi beruhá-
zás. A versenyjog tulajdonosát kínosan érint-
heti, hogy immár másodszor kellett módosí-
tania a MotoGP versenynaptárát a magyar-
országi beruházás fiaskója miatt. Az MFB
azzal indokolta a döntést, hogy a beruházó-
tól nem kaptak megnyugtató javaslatokat a
kockázatok kezelésére.

Õrzi vezetõ helyét a CFR
Labdarúgás

ÚMSZ

„Sok helyzetet alakítottunk
ki, jó párat ki is hagytunk,

ahogy szoktuk, de a végered-
mény a fontos” – nyilatkozta
Andrea Mandorlini, a Kolozsvá-
ri CFR edzõje, miután csapata 1-
0-ra legyõzte a vendég Târgu Jiu-
t. Az élvonalbeli labdarúgó-baj-
nokság hétvégi 23. fordulójában
szerzett három pont rendkívül
fontos volt a Szamos-partiak szá-
mára, hiszen ezzel továbbra is a
Liga I élén maradtak. „Változtat-
tam a kezdõ tizenegyben, mert
nehéz idõszakon vagyunk túl, és
a fiúk elfáradtak. Úgy döntöttem,
hogy Nicolae Dicát jobb közép-
pályásként használom. Tudtam,
hogy ez szokatlan helyzet a szá-
mára, de elégedett vagyok vele.
Bebizonyosodott, hogy Dicã és
Peralta tudnak együtt játszani” –
magyarázta a tréner, aki bár elis-
merte, valóban problémájuk van
amiatt, hogy a csatáraik nem tud-
nak gólt lõni, de meggyõzõdése,
hogy hamarosan ismét gólerõsek
lesznek.

Ám ezúttal nemcsak a Kolozs-
váriak gyûjtötték be a „kötelezõ”
három pontot, a Dinamo is gyõ-
zött 3-2-re Galacon. Cornel
Þãlnar, a bukarestiek edzõje sze-
rint ez volt az eddigi legnehezebb

mérkõzésük a visszavágószezon-
ban. „Nagyon izgultam, a máso-
dik félidõben úgy felment a vér-
nyomásom, hogy kevésen mú-
lott, hogy nem robbantam szét az
idegességtõl” – magyarázta a tré-
ner. A galaciak szakvezetõje,
Dorinel Munteanu viszont csaló-
dottságának adott hangot, meglá-
tása szerint néhány játékosa elját-
szotta a bizalmát. „Aszerint aho-

gyan az elsõ félidõben szerepel-
tünk, nem is gondolhatunk euró-
pai szereplésre” – mondta keserû
szájízzel Munteanu.

A 23. forduló többi eredmé-
nye: Piatra Neamþ–Brassó 2-1,
Craiova–Iaºi 2-1, Curtea de
Argeº–Beszterce 2-1. A Steaua
–Medgyes-találkozó tegnapi lap-
zártánk után fejezõdött be, míg
ma Gyulafehérvár– Urziceni (15

óra, GspTV), Ploieºti–Temesvár
(17 óra, DigiTV) és Vaslui
–Rapid (20.30 óra, GspTV) pá-
rosításban rendezik a mérkõzé-
seket. A Rapidnak gyõznie kel-
lene Vasluiban ahhoz, hogy
visszaverekedje magát a dobo-
gós helyekre, mivel a hétközi
fordulóban 1-0-ra kikapott a
Ploieºti-tõl, és ezzel lecsúszott
az ötödik helyre. 

A Tg. Jiu-i Pandurii futballistái nem tudták elgáncsolni a kolozsvári listavezetõket a gólszerzésben Fotók: Mediafax

Kolozsváron nyert a Bihar FC
Labdarúgás

V. Ny. R.

Az egykoron szebb napokat
is megélt Nagyváradi Bihar

FC nyerte meg a Kolozsvári U
elleni mérkõzést a másodosztá-
lyú labdarúgó-bajnokságban. A
kiesés ellen küzdõ piros-kékek
az elsõ félidõ végén szerezték
meg a vezetést a Szamos-parti
városban, amikor Sorian a ti-
zenhatos szélérõl ellõtt labdájá-
val kivégezte Matache kapust. A
szünet után ugyan Bonatti ki-
egyenlítette az állást, de a jól
hajrázó vendégek Florin Pop
góljával beállították a 2-1-es
végeredményt.

Az elmúlt szezonban még az
élvonalban szereplõ Piteºti-i
Argeº és az Otopeni közötti
összecsapásból elõbbi került ki
gyõztesen, 2-0-ra nyerte a hu-
szadik fordulóban rendezett

összecsapást. Szombaton
amúgy a Nagybányai FC is pá-
lyára léphetett, noha a Liga II
második csoportjában szereplõ
csapatok tiltakoznak az együt-
tes visszafogadása ellen. A Ro-
mán Labdarúgó-szövetség
(FRF) ugyanis korábban, mint
ismert, kizárta a nagybánya-
iakat a pontvadászatból, majd
ismét engedélyezte nekik a sze-
replést. Hétvégén gól nélküli
döntetlent jegyeztek Tordán, az
Arieºul ellen.

A többi eredmény: Petro-
zsény–Temeskovács 0-3 (játék
nélkül), Drobeta Turnu Severin
–Mioveni 0-3 (játék nélkül),
Râmnicu Vâlcea-i CSM–Szi-
lágysomlyó 4-0, Marosvásár-
hely–Lupény 4-0, Déva–Craio-
vai Gaz Metan 2-0.

Az összetett élmezõnye: 1.
Marosvásárely 37 pont, 2.
Piteºti 37, 3. UTA 35, 4.
Mioveni 35, 5. Kolozsvár 33. 

Kézilabda

Hírösszefoglaló

A Râmnicu Vâlcea-i Olt-
chim nõi kézilabdacsapata

33-26-ra kikapott ugyan Dániá-
ban a Viborgtól, de ennek ellené-
re csoportja élén végzett a Baj-
nokok Ligája középdöntõjében.
Az elõdöntõben így a másik
kvartett második helyezettjével,
azaz a Gyõrrel mérkõzik meg. A
magyarországi együttes ugyanis
a tegnap esti lapzártánk után be-
fejezõdött, Leipzig elleni viada-
lának eredményétõl függetlenül
nem tudott elõrébb lépni a kvar-
tettben, mivel az éllovas Lavrik
szombaton 30-23-ra legyõzte a
Krim Ljubljanát. Az elõdöntõ
elsõ összecsapásai április 10-én
és 11-én lesznek, míg a visszavá-
gót egy héttel késõbb rendezik.

A hazai pontvadászatban a 20.
forduló mérkõzéseit rendezték.
Az eredmények: Déva–Kolozs-
vár 29-29, Brãila –Zilah 26-18,

Brassó–Rapid 28-35, Buzãu–
Nagybánya 23-24, Roman–Resi-
cabánya 33-22, Konstanca–Ga-
lac 29-26. Az Oltchim már koráb-
ban lejátszotta a bákói találkozó-
ját, és megnyerte azt 45-22-re. A
címvédõ vâlceaiak továbbra is ve-
retlenül, senki által sem veszé-
lyeztetve vezetik a tabellát, jelen-
leg 40 ponttal állnak az élen az 30
pontos Kolozsvár és az egyaránt
27 pontot gyûjtõ Roman és
Nagybánya elõtt.

A férfiak élvonalbeli bajnoksá-
gában Székelyudvarhely 28-24-re
legyõzte a vendég Kolozsvárt,
míg a Steaua–Nagybánya-csatát
a bukarestiek nyerték 24-22-re. A
21. forduló többi eredménye:
Temesvár–Bákó 25-28, Dinamo–
Suceava 30-34, Szatmárnémeti–
Resicabánya 33-34, Brassó–
Târgu Jiu 21-31. A tabella élén
változatlanul a címvédõ Kons-
tanca áll (36 pont), mögötte
Resicabánya (32), Steaua (27) és
Bákó (27) a sorrend. Az SZKC je-
lenleg 18 ponttal a hetedik. 

Oltchim–Gyõr-mérkõzés 
lesz a nõi BL-elõdöntõben Vízilabda

ÚMSZ

„Nem játszottunk túl jól, de
a fõszerep a játékvezetõké

volt, akik a dinamósok jó pár
szabálytalanságát hagyták fi-
gyelmen kívül” – nyilatkozta
Kádár Kálmán, a Nagyváradi
Figoconti VSK vízilabdacsapa-
tának válogatott hátvédje, miu-
tán tegnap 9-8-ra kikaptak a Di-
namótól. Az élvonalbeli bajnok-
ság rájátszásának elsõ, az
Izvorani-i Olimpiai Központban
tartott tornáján rendkívül szoros
mérkõzést játszott a két csapat,
ám ezúttal a címvédõk kapusa,
Barát Ferenc gyengébb napot fo-

gott ki. A támadásban is akad-
tak hibák a váradiak részérõl. Jó
példa erre, hogy a meccs utolsó
tizenöt másodpercében, ember-
elõnyben szalasztották el az
egyenlítést. A dinamósok érthe-
tõ elégedettséggel ünnepeltek a
találkozó végén, különösen mi-
után elõtte csak nagy nehézsé-
gek árán gyõzték le 7-6-ra a
Rapidot, a Rapiddal 6-6 arány-
ban remizõ Steauától pedig ki-
kaptak ..-..-ra. Az élen álló vára-
diak viszont 14-4-re legyõzték a
Rapidot és 7-1-re a Steauát, így
továbbra is négy ponttal elõzik
meg a Dinamót az összetettben.
A rájátszás következõ körmér-
kõzéses tornája hétvégén lesz
Nagyváradon. 

Pontvesztéssel indult a finálé

Viborgi vereség után is csoportelsõ az Râmnicu Vâlcea-i Oltchim
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