
A szó szoros értelmében „új
tavaszra” ébredhetnek a ro-

mániai gazdák, ha a kormány el-
fogadja a Mezõgazdasági Mi-
nisztérium által benyújtott tör-
vénytervezetet, mely bevezetné a
parlagadót, ugyanakkor pénzzel
ösztönözné a bérbeadást. Bár az
agrártárca ettõl a megmunkált
területek gyarapodását reméli,
legtöbben attól tartanak, hogy
az intézkedés egyedüli nyertesei
a nagygazdák és a telek-
spekulánsok lesznek, akik a
megnövekedett földkínálatot ki-
használva potom áron vásárol-
hatják be. A szakértõk más típu-
sú állami ösztönzõket tartaná-
nak jónak, az érintett parlagtu-
lajdonosoknak pedig az erdõsí-
tést ajánlják. 6. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VII. évfolyam,
16. (1336.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2684 ▲
1 amerikai dollár 3,1437 ▼
100 magyar forint 1,5538 ▲

Elnökjelöltek a Majális utcában

Az RMDSZ elnöki tisztségét megpályázó
politikusok közül elsõként Olosz Gergely
adta le tegnap a  jelölési iratcsomóját. Kele-
men Hunor mûvelõdési miniszter és
Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsos
ma adja le dossziéját Kolozsváron.

Kelemen Hunorra vár Segesvár

Lekerülhet Segesvár történelmi központja
az UNESCO Világörökség Listájáról, ha az
önkormányzat nem jut sürgõsen pénzhez.
Kelemen Hunor miniszter segítséget ígért.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Társadalom 7
Szemétvám Marosvásárhelyen

Különadót vetne ki Marosvásárhely pol-
gármestere azokra az ingatlantulajdono-
sokra, akik nem gondoskodnak a tulajdo-
nukban lévõ épületek állagmegõrzésérõl.
A helyiek attól tartanak az önkormányzati
szigor csupán ürügy a többségében ma-
gyar belvárosi lakók kifosztására.

Kultúra 8

A Politkovszkaja-
precedens
Lukasenka Fehéroroszországa elrettentõ
példa lehetne sok olyan kelet-európai

ország számára, amelyekben
ismét bimbózni kezd az
önkényuralom, az erõskezû
vezetõ utáni nosztalgia. De
nem az, hiszen láthatjuk,

hogy olyan országok is,
mint Magyarország és
Románia, a putyini

típusú irányított
demokrácia egyre több
elemét veszik át.

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

A kormánypártok egyöntetû-
en támogatják, hogy a követ-

kezõ  – 2012-es – helyhatósági vá-
lasztásokon a polgármestereket
egyetlen fordulóban válasszák
meg. Errõl a koalíciós tanács teg-
napi ülésén született egyezség –
számolt be a sajtónak Kelemen
Hunor. A mûvelõdési miniszter
tájékoztatása szerint arról még
nem született döntés, hogy a kor-
mány új törvénytervezetet terjeszt
a parlament elé a helyhatósági vá-
lasztások szabályozásáról, vagy
pedig a jelenlegi jogszabályt mó-
dosítja. A módosítást nagy esély-
lyel elfogadja majd a parlament,
mert a szociáldemokraták is tá-
mogatják. Folytatása a 3. oldalon 

Vérfürdõ a repülõtéren
Pokolgép robbant tegnap az orosz fõváros legforgalmasabb légikikötõjében

Változnak
a választások

Pusztító erejû öngyilkos merényletben egyes hírek szerint 31, más jelentések szerint 40-nél
több ember vesztette életét, és legalább 130-an megsebesültek Moszkva Domogyedovói
repülõterén tegnap délután. A légikikötõben a forgalmat leállították. A hatóságok feltételezik,
hogy az önmagát is levegõbe repítõ tettes Oroszország konfliktusokkal terhelt észak-kaukázusi
vidékérõl érkezhetett, és valószínûleg három segítõtársa lehetett. Az elmúlt évek során iszlám
terroristák gyakorta irányítottak támadásokat oroszországi célpontok ellen. 2. és 4. oldal 

Parlagadóval

„trágyáznának”

Az egykori népfürdõk után Bãsescut most népharag fogadja Fotó: Mediafax

Füttykoncert Bãsescunak
A Moldva és Havasalföld
egyesülésének 152. évforduló-

ja megünneplésén összegyûlt tar-
talékos katonák tegnap Iaºi-ban
füttykoncerttel „köszöntötték” a

nyugdíjaik csökkentése miatt hi-
báztatott Traian Bãsescu állam-
fõt. Az ellenzéki pártok bejelen-
tették: együttmûködési paktumot
írnak alá. Írásaink a 3. oldalon 

Egyes jelentések szerint negyvenen vesztették tegnap életüket és legalább 130-an sérültek meg a moszkvai öngyilkos merényletben Fotó: videófelvétel
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Röviden

Magyar GYES-t és GYED-et kérnek

A GYES és a GYED intézményének a
külhoni magyar állampolgárok számára
való bevezetését javasolta többek közt a
Magyar Polgári Párt nevében Kiss István,
a MÁÉRT oktatási és tanügyi szakbizott-
ságának hétvégi, budapesti ülésén. A pol-
gári párt Maros megyei elnöke szerint csak
így érhetõ el a magyarság apadásának
megállítása. Szórványkollégiumok létesíté-
sét sürgette, valamint az egyházi és alapít-
ványi iskolák támogatását, a Sapientia ma-
rosvásárhelyi kampuszának és új épület-
szárnyának a megépítését.

Tõkés: Debrecenbe kéne menni

Tõkés László Debrecenben kérte honosítá-
sát. Az Európai Parlament alelnöke, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és
három gyermeke tegnap a helyi polgármes-
teri hivatal okmányirodájában adta le a ma-
gyar állampolgárság igényléséhez szükséges
dokumentumokat. A volt királyhágómellé-
ki református püspök ünnepi pillanatnak
nevezte a honosítás elindítását.

Gondok a kettõs állampolgársággal

A szerb belügyminiszter szerint kettõs ál-
lampolgárok nem tartozhatnak a szerb rend-
õrség állományához. A legerõsebb délvidéki
magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) elnöke szerint Ivica Dacic kijelenté-
se sérti a szerb alkotmányt. Pásztor István
emlékeztetett: a kettõs állampolgárság nem
akadálya annak, hogy valaki ügyész, bíró
vagy katonatiszt legyen Szerbiában.

Ünnepre készülnek a V4-ek

Kibõvített miniszterelnöki csúcstalálkozón
fogják megünnepelni megalakulásának 20.
évfordulóját a Visegrádi Négyek. A február
15-én Pozsonyban rendezendõ találkozó
forgatókönyvét a szlovák külügyminisztéri-
um már elkészítette. Iveta Radicová szlo-
vák, Petr Necas cseh, Orbán Viktor magyar
és Donald Tusk lengyel kormányfõ mellett
Pozsonyba várják Angela Merkel német és
Werner Faymann osztrák kancellárt, vala-
mint Mikola Azarov ukrán kormányfõt is.

Marad a portugál államfõ

A hivatalban lévõ államfõ, Anibal Cavaco
Silva (képünkön) nyerte a Portugáliában va-
sárnap megtartott elnökválasztást. Elem-
zõk szerint Cavaco Silva gyõzelme megerõ-
síti a szigorú takarékossági intézkedések hi-

telességét, hogy az ország úrrá legyen a
gazdaságot sújtó válságon, és elkerülje az
Európai Unió, valamint a Nemzetközi Va-
lutaalap mentõcsomagját.

Csõdöt mondtak a rohamrendõrök

A tuniszi kormányhivatal mellett éjszakázó
tüntetõk tegnap délelõtt megtámadták az
odavezényelt rohamrendõröket, akik meg-
próbáltak észrevétlenül kimenekíteni több
tisztségviselõt az épületbõl. Az eldobott kö-
vekre, palackokra könnygáz volt a válasz. 

Nyolcszáznál több brazil halott

Az áradások és sárlavinák halálos áldozata-
inak száma meghaladta a 800-at Rio de Ja-
neiro brazíliai szövetségi államban. Az
ENSZ adatai szerint Brazília történetében
az áldozatok számát tekintve ez a második
legsúlyosabb katasztrófa az 1974-ben kitört
agyhártyagyulladás-járvány óta, amely
1500 emberéletet követelt.

Gy. Z.

Valószínûleg a Kaukázusból
érkezett öngyilkos merénylõ

robbantott tegnap helyi idõ sze-
rint délután fél 5 tájban Moszkvá-
ban a Domogyedovói repülõté-
ren. A támadásban egyes hírek
szerint 31 ember veszítette életét,
más jelentések 40 fölé teszik az ál-
dozatok számát. A robbanás után
mintegy 130 sérültet kellett az
orosz fõváros különbözõ kórhá-
zaiba szállítani. A pokolgép rob-
banóereje 5-7 kilogramm trotil-
nak felelhetett meg. A hatóságok
három ismeretlen után nyomoz-

nak, akik feltételezések szerint
ugyancsak a Észak-Kaukázusból
– a merénylet módjából következ-
tethetõen valószínûleg Csecsen-
földrõl – érkeztek, és segítségére
lehettek a tettesnek.

A délután folyamán Dmitrij
Medvegyev államfõ televíziós be-
szédben fordult az orosz közvéle-
ményhez. A merényletet terror-
cselekménynek minõsítette, és
igyekezett megnyugtatni az or-
szág lakosságát, hogy a jövõben
elejét veszik a hasonló cselekmé-
nyeknek. Ugyanakkor úgy vélte,
a robbanás arról tanúskodik,
hogy nem minden biztonsági elõ-

írást tartanak be megfelelõen, és
elrendelte, hogy különleges intéz-
kedéseket léptessenek életbe min-
den repülõtéren és közlekedési
csomóponton. Moszkvában a
rendõrség megerõsített létszám-
mal ellenõrzi a metróállomásokat
és egyéb helyeket, ahol sok ember
fordul meg. Több tudósítás arról
ír, hogy az öngyilkos merénylõ a
nemzetközi járatok csomagfelvé-
telének körzetében röpítette ma-
gát a levegõbe. Az orosz hatósá-
gok az összes induló nemzetközi
járatot törölték Domogyedovón,
és érkezõ gépeket sem fogadtak.
Az összes többi moszkvai légiki-

kötõben riadókészültség van ér-
vényben. A Nyizsnij Novgorod-i
repülõtér vezetõi közölték, hogy
szükség esetén készek a külföldi
járatok fogadására.

Az utasszámot és az áruforgal-
mat figyelembe véve Domogye-
dovo az orosz fõváros legna-
gyobb repülõtere az öt közül
(Seremetyevo I. és II., Vnukovo,
Bykovo, valamint Domogyedo-
vo), tavaly 22 millió utast foga-
dott és indított. Alapvetõen a bel-
földi forgalmat szolgálja ki, de
több külföldi légitársaság – a
Finnair kivételével a oneworld
összes tagja – is itt landol. 

ÚMSZ

A palesztinok 2008-ban két
fontos kérdésben is engedtek

volna Izraelnek a vele folytatott
béketárgyalásokon: Jeruzsálem és
a palesztin menekültek ügyében –
jelentette vasárnap este az al-
Dzsaszíra olyan dokumentumokra
hivatkozva, amelyek állítólag a
tárgyalásokról származnak. A ka-
tari hírtelevízió szerint ugyanis a
palesztinok akkor felajánlották
Izraelnek, hogy egy kivételével
megtarthatja az összes olyan ke-
let-jeruzsálemi negyedet, amelyet
zsidók számára épített ki a terület
1967-es megszállása óta. (Jelenleg
200 ezer izraeli él a városnak ezen
a részein.) Cserében Izraelnek az
izraeli–ciszjordániai határvonal-
hoz közel fekvõ, fõként izraeli
arabok lakta egyik területébõl
akartak kapni. A jeruzsálemi
szent helyeket ideiglenesen nem-
zetközi felügyelet alá helyezték
volna: a végsõ megegyezésig Izra-
el, Palesztina, az Egyesült Álla-
mok, Szaúd-Arábia, Egyiptom és
Jordánia ellenõrizte volna az al-
Aksza mecsetnek is otthont adó
Templomhegyet (arab nevén Me-
csetek terét) és környékét. Avigdor
Liberman izraeli külügyminiszter
kapva kapott az al-Dzsaszíra által
„felkínált” alkalmon. 

Cs. P. T.

Az RMDSZ elnöki tisztségét
megpályázó politikusok kö-

zül elsõként Olosz Gergely adta
le tegnap a kolozsvári ügyvezetõ
elnökségen a jelölési iratcsomó-
ját. Mint ismert, a leadás határ-
ideje január 26-a. Kelemen Hu-
nor mûvelõdési miniszter és
Eckstein-Kovács Péter államel-
nöki tanácsos ma juttatja el irat-
csomóit a Majális utcai szék-
helyre.

Olosz Gergely a Történelmi
Máramaros Területi RMDSZ-
szervezet, illetve a Nemzeti Sza-
badelvû Kör támogatását igazo-
ló iratokhoz mellékelt az indulá-
sát támogató 6853 aláírást is,
amelyeket korábban azért gyûj-
tött össze a képviselõházi frak-
cióvezetõ, mert sokáig úgy lát-
szott, hogy nem nyeri el egyetlen
megyei szervezet bizalmát sem.
A szabályzat szerint ebben az
esetben legkevesebb ezer támo-
gató aláírást kell összegyûjtenie
a jelöltnek.

Mint ismert, a jelöltek közül
eddig Kelemen Hunor nyerte el
a legtöbb szervezet támogatását.
A mûvelõdési miniszter több
szórványmegye, illetve az összes
székelyföldi szervezet bizalmát

élvezi. A hétvégén ülésezett a
Hargita Megyei Egyeztetõ Ta-
nács (HET), amelyen formálisan
is megerõsítették a gyergyói,
udvarhelyszéki és csíki területi
szervezetek korábbi döntését.
Eszerint a Hargita megyei kül-
döttek Kelemen Hunort támo-
gatják majd a kongresszuson. A
HET ülésérõl beszámoló sajtótá-
jékoztatón jelen volt a jelölt is:
megköszönte a támogatást a há-
rom területi szervezetnek. „A
2011. február 25–26-i kong-
resszus után olyan csapattal,
megújult szemlélettel, szerkezet-
tel fogunk tovább menni, amely
tartalmazza az általam folyama-
tosan hangsúlyozott három elvet:
arányosság, egyensúly és szoli-
daritás” – jelentette ki Kelemen.

A harmadik jelölt, Eckstein-
Kovács Péter a hétvégén Nagy-
váradon járt, ahol találkozott
Tõkés Lászlóval, az Európai
Parlament alelnökével, az
EMNT elnökével. A jelölt kam-
pánystábjának közleménye sze-
rint mindketten egyetértettek
abban, hogy mindent meg kell
tenni az erdélyi magyarság kép-
viseletének megõrzéséért a ro-
mániai parlamentben a 2012-
ben esedékes parlamenti válasz-
tások után is. 

ÚMSZ/MTI

A magyar kormány várhatóan
jóval a kéthetes határidõ lejár-

ta elõtt, a tervek szerint egy hét
múlva válaszol arra a levélre,
amelyben az Európai Bizottság a
médiatörvénnyel kapcsolatos ag-
gályait ismerteti – közölte Nagy
Anna. A budapesti kormány szó-
vivõje tegnap kijelentette: Neelie
Kroes médiaügyekért felelõs biz-
tos észrevételeire a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium jo-
gászai, szakértõi fogalmazzák
meg a választ. Nagy Anna nem
látja akadályát, hogy a levél szö-
vegét a kormány nyilvánosságra
hozza, errõl azonban még nem
született döntés. Hozzátette: a le-
vél nagyjából másfél oldalas, a
tartalmáról pedig már beszámol-
tak. Tegnap az ellenzéki pártok
közül a szocialisták és az LMP
képviselõi kifogásolták, hogy a
közvélemény nem ismerheti meg
a brüsszeli levelet, és csak a kor-
mánytagok interpretálásában le-
het bárkinek is fogalma a tartal-
máról. Ebbõl arra következtet-
nek, hogy Neelie Kroes nem csu-
pán „aggodalmait” fogalmazta
meg, hanem konkrét kifogásokat
is közölt a magyar kormánnyal,
személy szerint Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettessel. 

EB-levél: miért

titkolózik Orbán? 

Vérfürdõ a repülõtéren
Pokolgép robbant tegnap Moszkva legforgalmasabb légikikötõjében

Televízióról készült fotó: Domogyedovón épp elszállítják az egyik sebesültet. A robbanás után hatalmas volt a zûrzavar a moszkvai repülõtéren 

A palesztinok

engedtek volna
RMDSZ-es elnökjelöltek 

a kolozsvári Majális utcában



M. Á. Zs.

Különbözõféleképpen érté-
kelték a kormánypárti és el-

lenzéki politikusok azt a tényt,
hogy tegnap a román fejedelem-
ségek egyesülésének 152. évfor-
dulója alkalmából rendezett iaºi-
i központi ünnepségeken a több-
nyire nyugdíjas katonákból álló
tömeg lehurrogta és kifütyölte
Traian Bãsescu államfõt. Egyfe-
lõl a Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) képviseletében Gheorghe
Flutur, az alakulat alelnöke úgy
vélte, hogy az ellenzék által elõ-
késztett és levezényelt akcióval
állunk szemben, bizonyítékként
azt hozva fel, hogy Gheorghe
Nichita, a moldvai nagyváros
szociáldemokrata polgármestere
papírról olvasta fel a nyugalomra

szóló felhívását. Másfelõl az el-
lenzéki pártok vezetõi úgy nyilat-
koztak, hogy Traian Bãsescu sa-
ját maga tehet a füttykoncertrõl.
Crin Antonescu, a Nemzeti Libe-
rális Párt (PNL) elnöke szerint
„kisemmizett és parazitaként ke-
zelt” emberek reakciójáról van
szó, és visszautasította azt a vá-
dat, hogy autóbuszokkal szállí-
tották szimpatizánsaikat az ün-
nepségre. A szintén jelen levõ
Victor Ponta úgy fogalmazott,
hogy „a nép megmutatta Traian
Bãsescunak, mit is gondol róla”.
Az államfõ, akit órákkal késõbb,
az egyesülési ünnepségek másik
helyszínén, Focsaniban ugyan-
csak füttykoncerttel fogadtak, a
hagyományos hórázás után új-
ságírók kérdésére elmondta,
mindkét városban számított az

ellenséges fogadtatásra, mert „az
országban sokat romlott a társa-
dalmi helyzet”.

Országszerte tüntettek

A Iaºi-i rendezvénnyel
egyidõben egyesülési ünnepsége-
ket tartottak az ország több
nagyvárosában, amelyek kivétel
nélkül a tartalékos katonák tilta-
kozó akciójává nõtték ki magu-
kat. A fõvárosban több mint ké-
tezren követelték, hogy a kor-
mány álljon el attól a szándéká-
tól, hogy visszamenõleg alkal-
mazza a hadseregbõl nyugállo-
mányba vonultak esetében a
nyugdíjak átszámolását. A tün-
tetõk árulással vádolták Gabriel
Oprea védelmi minisztert, aki
korábban ígéretet tett arra, hogy

a 3000 lejnél kisebb katonai
nyugdíjak nem fognak csökken-
ni. A jelszavak zöme Traian
Bãsescura vonatkozott –
„Bãsescu diktátor”, „Le a zsar-
nokkal!”, „Bãsescu ne feledd, a
nyugdíjunk nem a tied!” – az elé-
gedetlenkedõk szerint az államfõ
személyesen felelõs a kialakult
helyzetért. Hasonló megmozdu-
lások voltak Kolozsváron, Te-
mesváron, Marosvásárhelyen,
Nagyváradon, Déván, Craiován
és Ploieºti-en is. 

Jogi kibúvót találtak

A tartalékos katonák dühét
fokozhatta, hogy Traian
Bãsescu államfõ vasárnap este
magához rendelte Emil Boc
kormányfõt, valamint Traian
Igaº bel- és Gabriel Oprea vé-
delmi minisztert, hogy „kibú-
vót” találjanak a legfelsõbb bí-
róság nyugdíjátszámolást fel-
függesztõ ítélete alól. A tanács-
kozás eredményét maga az ál-
lamfõ közölte: a Boc-kabinet
sürgõsségi kormányhatározattal
december 31-ig meghosszabbít-
ja a katonai nyugdíjak átszámo-
lásának határidejét. Hozzátette:
a legfelsõbb bíróság által nehez-
ményezett kitételt egy másik
kormányhatározattal korrigál-
ják, értelmezésük szerint a bírói
testület nem az újraszámolás
egészét, csak a metodológia
egyes részeit kifogásolta. Mint
ismeretes, a legfelsõbb bíróság
január 7-én a Kolozs Megyei
Ítélõtábla korábbi ítéletét meg-
erõsítve felfüggesztette a nyug-
díjátszámolást szabályozó idei
735-ös kormányhatározatot. 
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A világ közvéleményét idõ-
rõl idõre megdöbbentik az
olyan tragédiák, mint
amilyen a tegnapi moszk-

vai reptéri merénylet,
amely az elsõ hírek sze-
rint az észak-kaukázusi

posztszovjet köztársa-
ságok iszlámista jel-
legû függetlenedési

háborúival hozható összefüggésbe. Azzal a
puskaporos hordóval, amelyen a kremli ve-
zetés immár két évtizede ül, gyufásdobozzal
játszadozva.
Most azonban nem is az iszlám terrorizmus
jelenségével, a csecsen vagy dagesztáni ön-
gyilkos merénylõk indítékaival, az észak-ka-
ukázusi függetlenedési harcok okainak bon-
colgatásával foglalkoznánk. (Ezzel kapcso-
latos írásunk Háttér oldalunkon olvasható.)
Essen itt inkább néhány szó a moszkvai ha-
talom reakcióiról, erõpolitikájáról, belsõ de-
mokráciadeficitjérõl, amely – olyan globális
nagyhatalom esetében, mint amilyen
Oroszország – kihat az egész kelet-európai
és közép-ázsiai térségre, az államközi viszo-
nyokra, az ebben a vonzáskörben levõ or-
szágok belsõ demokráciájára.
Itt vannak mindjárt az olyan szovjet utód-
államok, mint Lukasenka Fehérorosz-
országa, amely elrettentõ példa lehetne sok
olyan kelet-európai ország számára, ame-
lyekben ismét bimbózni kezd az önkényura-
lom, az erõskezû vezetõ utáni nosztalgia.
De nem az, hiszen láthatjuk, hogy – ne
menjünk messzire – még az Európai Unió-
hoz formálisan már csatlakozott olyan or-
szágok is, mint Magyarország és Románia
a putyini típusú irányított demokrácia egy-
re több elemét veszik át. 
Így juthattunk el oda, hogy 2011 január-
jának Romániájában a vele szemben kriti-
kus sajtót démonizálja a hatalom, az ál-
lam feje pedig a “médiamogulokra” mu-
tat vádlón, bennük fedezve fel „a román
nép legádázabb ellenségeit”. Ezzel párhu-
zamosan monopolizálva az adófizetõk
pénzébõl fenntartott közszolgálati sajtót,
hivatalos kommunikációja egyszerû eszkö-
zévé degradálva azt.
S Bukarest még sehol nincs, ha Budapestet
nézzük. (Nézik is Bãsescuék irigykedve, mit
alkotott médiatörvény címén a Fidesz.) A
magyar sajtóra kötõféket – de talán inkább
szájkosarat – tevõ Orbán-kormány ugyanis
elérte azt, hogy 2011 januárjának elsõ nap-
jaiban, Magyarország EU-elnökségének haj-
nalán az Amnesty International tüntetést
szervezzen a budapesti Kossuth téren, a saj-
tószabadság védelmében. Ugyanaz az
Amnesty International, amely a világ leg-
nagyobb emberi jogi szervezeteként évek óta
hiába követeli Anna Politkovszkaja orosz új-
ságírónõ meggyilkolása körülményeinek ki-
vizsgálását az orosz hatóságoktól. 
Politkovszkaját – aki nyíltan bírálta a
Kreml politikáját, akit az észak-kaukázusi
konfliktusról, a beszlani vérfürdõról írt ri-
portjai miatt többször õrizetbe vettek, akit
súlyos megtorlásokkal fenyegettek – meg-
gyilkolták. Az Amnesty International jelen-
tései szerint az orosz újságírók zaklatása,
megfélemlítése azóta is mindennapos.
És még médiatörvény sem kell hozzá. 

Román lapszemle

A Politkovszkaja-
precedens

Salamon 
Márton László

12 millió euró értékben adott el energiát
az utóbbi esztendõkben az „energetika
nagymamája”, Ileana Olah. A 79 esz-
tendõs nénikét az energetikai ágazat egyik
„okos fiúja”, Iosif Brãzdãu használja par-
avánként üzleteléseihez (Adevãrul). 
Mivel a börtönökbe gyakran kerülnek be
illegálisan mobiltelefonok, az Országos
Börtönigazgatóság most munkacsoportot
létesített a készülékek zavarási technikájá-
nak kidolgozása céljából (Curentul).  A
2003-as év szintjére esett vissza tavaly az
új autók forgalmazása. A hazai gépko-
csipiac 2010-ben 13,8 százalékkal szûkült
be 2009-hez képest (Curierul naþional).

Füttykoncert Bãsescunak
Országszerte tüntettek a tartalékosok a nyugdíjak átszámolása miatt

Sike Lajos

Húsz év után ismét lehet ma-
gyar polgármestere Avasújvá-

rosnak, az Avasság legnagyobb
magyar településének, ugyanis a
vasárnap megtartott idõközi hely-
tósági választáson a Magyar Pol-
gári Párt (MPP) által támogatott
RMDSZ-es lista a leadott 1800
szavazatból közel 1200-at begyûj-
tött. Mivel a 13-tagú helyi tanács-
ba az RMDSZ–MPP összefogá-
sának eredményeként nyolc ma-
gyar képviselõ kerül, valószínûsít-
hetõ, hogy a jövõ évi országos
helyhatósági választásig a testület
ügyvivõ polgármesternek
Ludróczki Sándort, a községi
RMDSZ-elnökét választja meg.

Az idõközi választásra azt követõ-
en került sor, hogy a szövetség ké-
résére a korábbi közigazgatási
egység legnagyobb települése,
Ráksa levált Avasújvárosról. Az
ÚMSZ kérdésére Ludróczki el-
mondta, csak részben elégedettek
az eredménnyel, mivel egy ilyen
fontos pillanatban , amikor az új-
városi lakosság saját kezébe veszi
sorsát, a szavazópolgárok a vasár-
napi hatvan százaléknál jóval na-
gyobb arányban kellett volna ur-
nához járuljanak. Elmondta, így
is csak hat szavazat hiányzott,
hogy kilenc tanácsosuk legyen, de
legközebb tíz is lehet „Remélem,
egy év is elég lesz arra, hogy ez a
közösség önmagára találjon” – fo-
galmazott Ludróczki.

Avasújvárosi RMDSZ-siker 

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismert, az érvényben lévõ
törvény szerint ha az elsõ fordu-
lóban egyetlen polgármesterjelölt
sem kapta meg a szavazatok ab-
szolút többségét, az elsõ két he-
lyezett második fordulóban mér-
kõzik meg egymással. A demok-
rata-liberális és szociáldemokrata
honatyák egy csoportja már ta-
valy novemberben közös indít-
ványt nyújtott be a helyhatósági
törvény módosításáról. Eszerint
a polgármester-választást az a je-
lölt nyeri meg, aki a szavazatok

relatív többségét megszerezte.
Második fordulót csak szavazat-
egyenlõség esetén szerveznek. A
törvénytervezetet a szenátusban
iktatták, a döntõ szavazat a kép-
viselõházé. Korábban Olosz Ger-
gely képviselõházi frakcióvezetõ
lapunknak elmondta: a törvény-
módosítás kedvezne az RMDSZ-
nek, elsõsorban azokon a telepü-
léseken, ahol nagyobb számban
élnek magyarok. Az új rendelke-
zés akár azt is lehetõvé tenné,
hogy ismét magyar polgármeste-
re legyen például Marosvásár-
helynek. 

Változnak a választások

A nyugállományba helyezett katonák az erdélyi nagyvárosokban, köztük Kolozsváron is tüntettek Fotó: Mediafax

M. Á. Zs.

Mind Victor Ponta szociál-
demokrata, mind Crin

Antonescu liberális pártelnök
február 5-re hívta össze alakula-
ta országos vezetõségi ülését,
hogy elfogadtassa azt az együtt-
mûködési paktumot, amelynek
részleteirõl tegnap egyeztek
meg Iaºi-ban. Eszerint a Szoci-
áldemokrata Párt, valamint a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
és a Konzervatív Párt alkotta
Jobbközép Szövetség paritásos
alapon venne részt abban az el-
lenzéki szuperstruktúrában,
amelynek elsõdleges célja
Traian Bãsescu államfõ felfüg-
gesztése és az Emil Boc vezette
kormány megbuktatása. 

„A február 5-i országos taná-
cson egy közép- vagy hosszú tá-
vú, törvényszéken hitelesített

együttmûködési szerzõdés elfo-
gadására kérek majd szavazást.
Az emberek azt várják tõlünk,
hogy gátat szabjunk a nemzet-
ellenes intézkedéseknek, vissza-
állítsuk a társadalmi egyensúlyt
és fejlõdõ útvonalra helyezzük
az országot” – fogalmazott
Ponta. 

A jövendõ ellenzéki struktú-
rába népszerûségi százalékok-
ban „kevesebbet hozó” Crin
Antonescu PNL-elnök a pari-
tásról szóló döntést hangsúlyoz-
ta. A nagyobbik kormányzó
alakulat, a Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) részérõl Adriean
Videanu elsõ alelnök kommen-
tálta a jövendõ ellenzéki paktu-
mot, leszögezve, hogy alakula-
tának nem áll szándékában tár-
sat keresni sem a helyhatósági,
sem pedig a parlamenti válasz-
tások alkalmával. 

Készül a PSD-PNL-paktum

CSCI: Antonescu államfõ, Isãrescu miniszterelnök

A Realitatea hírtelevízió megrendelésére készített, tegnap nyilvá-
nosságra hozott CSCI-felmérés szerint egy most megrendezett el-
nökválasztáson Crin Antonescu kapná a legtöbb szavazatot. A 39
százalékon álló PNL-elnököt Adrian Nãstase volt szociáldemok-
rata miniszterelnök követi, 21 százalékkal. A dobogó harmadik
fokára Dan Diaconescu, az OTV tulajdonosa kapaszkodott fel 12
százalékkal. A CSCI-felmérés adatai szerint a lakosság úgy véli,
hogy a miniszterelnöki tisztség legesélyesebb várományosa Mugur
Isãrescu jegybanki kormányzó, akit a megkérdezettek 36 százalé-
ka látna szívesen Emil Boc utódaként. Isãrescut közelrõl követi 32
százalékkal Victor Ponta szociáldemokrata elnök, harmadik he-
lyen pedig a tavaly õsszel tematizált Klaus Johannis nagyszebeni
polgármester végzett 12 százalékkal.
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A hosszas viták, huzavo-
na nyomán megszületett

román–magyar alapszerzõ-
dés aláírásának kulisszatitka-
iról nyilatkozott Teodor
Meleºcanu akkori külügymi-
niszter az FP Romania címû
folyóiratnak. 

Az 1201-es 
ivartalanítása

Románia NATO-felvétele
szempontjából igen fontos
kritérium volt a szomszédai-
val való viszony rendezése. A
gondok a Magyarországgal
fenntartott kapcsolatok te-
kintetében jelentkeztek, ami
szükségessé tette a kétoldalú
alapszerzõdés aláírását – em-
lékezett vissza a bukaresti
diplomácia volt vezetõje a

közel másfél étvizeddel ez-
elõtti eseményre.

A dokumentum véglegesí-
tését elsõsorban a romániai
magyar kisebbség helyzete ne-
hezítette meg a legnagyobb vi-
tát az Európa Tanács 1201.
számú ajánlása váltotta ki,
„amelyre ma már senki sem
emlékszik” – fejtette ki. A ma-
gyar fél ragaszkodott a kisebb-
ségi jogokat szavatoló ajánlás
szerzõdésbe történõ beépítésé-
hez, Bukarest pedig azzal vé-
dekezett, hogy annak nincs
kötelezõ jogi érvénye, így leg-
feljebb abba ment volna bele,
hogy az ajánlást, amolyan ál-
talános iránymutatóként, láb-
jegyzetben szerepeltessék. A
patthelyzetet, Meleºcanu sze-
rint, az amerikai külügymi-
niszterrel, Warren Chris-
topherrel Washingtonban sor-
ra került találkozása során si-

került feloldani, amikor is
hangot adott véleményének,
miszerint a román megoldás
voltaképpen mind a magyar,
mind a román partner igénye-
it kielégíthetné. A külügymi-
niszter nyomban felhívta ma-
gyar kollégáját, Kovács Lász-
lót, akivel közölte: a maga ré-
szérõl „kiegyensúlyozottnak
találja” Bukarest álláspontját.
Budapest végül is beadta a de-
rekát, így a híres ajánlás, a ro-
mán fél akaratának megfelelõ-
en, lábjegyzet formájában ke-
rült be az alapszerzõdésbe.
(Az interjúban nem esik szó
róla, de e sorok írója jelen volt
azon a bukaresti sajtótájékoz-
tatón, amelyen Teodor
Meleºcanu elégedetten je-
gyezte meg szó szerint a kö-
vetkezõket: „az 1201-es aján-
lást sikerült ivartalaníta-
nunk.”) 

1919 óta az elsõ

Innen kezdve már minden
zökkenõmentesen ment: a
két ország illetékesei 1996
augusztusában Budapesten
véglegesítették, majd parafál-
ták a szöveget, egy hónap
múlva, szeptemberben pedig
Temesváron, a prefektúra
épületében aláírták az alap-
szerzõdést. Meleºcanu visz-
szaemlékezése szerint Ko-
vács László részérõl ez alka-
lommal igen fontos mondat
hangzott el: a budapesti dip-
lomácia vezetõje arról bizto-
sította román partnerét, hogy
sem Magyarország, sem az
RMDSZ nem kíván etnikai
alapú területi autonómiát ki-
vívni, az autonómiaigény a
kulturális, nyelvi és közigaz-
gatási decentralizációs kérdé-
sekre vonatkozik.

Az alapszerzõdés jelentõ-
ségét méltatva a román kül-
ügyminiszter interjújában
utalt arra is, hogy az a Romá-
nia határait elismerõ elsõ ro-
mán–magyar közös doku-
mentum volt az 1919. évi
versailles-i szerzõdés után.
Mint leszögezte, megbékélé-
se során Bukarest és Buda-
pest a német–francia modellt

követte. A kisebbségi kérdés
iránti érzékenységre  való te-
kintettel komoly intézkedé-
sek születtek a kisebbségvé-
delem tekintetében, a nemze-
ti kisebbségek kulturális, szel-
lemi és nyelvi identitásának
megõrzése céljából.

Magyar 
jelmondatváltás

A kérdésre válaszolva, mi-
szerint az alapszerzõdésnek
szerepe volt-e abban, hogy
Romániában nem ismétlõ-
dött meg a jugoszláviai hely-
zet, a volt román külügymi-
niszter határozott igennel vá-
laszolt, leszögezve: a doku-
mentum aláírása nyomán „a
magyarországi és romániai
szélsõséges erõk nem hasz-
nálhatták ki az etnikumközi
feszültségeket arra, hogy ve-
szedelmes irányba tereljék”
az etnikumközi kapcsolato-
kat. A kilencvenes években a
kisebbségi kérdés Európa
legérzékenyebb problémájá-
vá, a biztonságot fenyegetõ
legfõbb veszéllyé vált, ezért
az idevágó európai normák
tiszteletben tartása az
euroatlanti integrációs folya-
mat sarkalatos pontja volt.

„Az alapszerzõdés aláírásá-
nak másik eredménye az
volt, hogy az etnikumközi
kapcsolatokat a konfrontáció
útjáról a párbeszédére terel-
te. A többségi és kisebbségi
lakosság közötti kapcsolatok
megoldási módjával Romá-
nia ma példaként szolgál-
hat” – állította Meleºcanu,
aki nem tagadta, hogy a do-
kumentum aláírását mind-
két ország illetékeseinek
„nehezen sikerült odahaza
eladniuk”. Romániában az
alapszerzõdést a parlament-
ben nem a kormányt támo-
gató erõk, hanem az ellen-
zék szavazatainak köszön-
hetõen ratifikálták. „Ha
nem létezett volna a De-
mokrata Konvenció, ez nem
is sikerült volna” – tette hoz-
zá Meleºcanu, egyben leszö-
gezve: az idõk során Ma-
gyarország jelmondata, mi-
szerint Románia útja a NA-
TO és az EU felé Budapes-
ten vezet át, örvendetesen
megváltozott, és ma már így
hangzik: Magyarország és
Románia a Bukarest– Buda-
pest–Brüsszel úton halad
együtt az EU-ban – zárta sza-
vait a Vãcãroiu-kormány volt
külügyminisztere. 

Egy alapszerzõdés kulisszatitkai

Bogdán Tibor

Hivatalos moszkvai ada-
tok szerint csupán az

utóbbi tíz esztendõben közel
ezer halálos áldozatot köve-
teltek az Oroszország terüle-
tén elkövetett csecsen me-
rényletek, amelyek a legvál-
tozatosabb formákat öltöt-
ték, a robbantástól kezdve a
fegyveres támadáson át, egé-
szen a túszejtésig. 

Fekete évek

A legsúlyosabb terrorcse-
lekményeket 1999-ben, 2002-
ben és 2004-ben követték el a
csecsen szeparatisták.

1999-ben négy panelépü-
letben helyeztek el pokolgé-
peket. A robbanások 293 em-
beréletet követeltek, a sebe-
sültek száma 651 volt. Az el-
sõ merényletre szeptember 4-
én került sor a dagesztáni
Bujnakszkban, majd Moszk-
vában robbant bomba szep-
tember 9-én és 13-án, a me-
rényletsorozat Volgodonszk-
ban fejezõdött be szeptember
16-án. Igaz, az összeesküvés-
elmélet hívei szerint az akció-
kat a KGB utódszervezete, a
FSZB szervezte meg, a cse-
csenföldi orosz katonai akci-
ók folytatása és Vlagyimir
Putyin hatalomra juttatása

céljából. Az viszont már egy-
értelmûen a csecsen szepara-
tisták számlájára írandó,
hogy 1999-ben két rendõrt és
négy nõt öltek meg az Orosz-
országot Csecsenföldtõl elvá-
lasztó közigazgatási határ
közelében. A támadók grá-
nátvetõkbõl és géppisztoly-
okból nyitottak tüzet áldoza-
taikra.

Az orosz belügyi erõk ezt
követõen helikopterekkel és
aknavetõkkel támadtak a da-
gesztáni-csecsen határ cse-
csen oldalán felfedezett 150-
200 fõs csecsen fegyveres
csoportra, több fegyverest
megöltek.

Túszdráma 
színházban, iskolában

2002 októberének végén a
moszkvai Dubrovka színház-
ban lezajlott túszdráma sok-
kolta az orosz és a nemzetkö-
zi közvéleményt. Ekkor
negyven álarcos csecsen
fegyveres 912 embert, közöt-
tük 62 külföldi állampolgárt
ejtett túszul a Nord-Oszt címû
népszerû musical elõadásán.
A terroristák az orosz csapa-
tok csecsenföldi kivonását
követelték. A több mint öt-
ven órán át tartó túszdrámá-
nak a hatóságok október 26-
án, máig vitatott akció során,

altatógázt használva vetettek
véget, amikor is megroha-
mozták a színházat. Az ösz-
szecsapásban 170 személy
halt meg: 130 túsz és vala-
mennyi túszejtõ.

Még ugyanebben az évben
öngyilkos merénylõ robba-
nóanyaggal megrakott teher-
gépkocsit vezetett a csecsen
fõvárosban, Groznijban, a
Moszkvához hû kormányzat
épületébe, több mint 60 em-
beréletet követelve. 

A csecsen merénylõk ter-
rortámadásait illetõen 2004
volt a legvéresebb. Már év
elején, február 6-án negyven
utast ölt meg a moszkvai
metrón felrobbantott bomba,
augusztus 24-én pedig két
orosz utasszállító repülõgép
zuhant le, miután fedélzetén
pokolgép robbant. A halot-
tak száma kilencven volt. 

De a legszörnyûbb, a tévé-
állomások által részben élõ-
ben közvetített túszdráma
2004-ben következett be az

észak-oszétiai Beszlanban,
egy ottani iskolai tanévkez-
dés alkalmával. A terroristák
1100 iskolást tartottak fogva
52 órán át szüleikkel, tanára-
ikkal együtt. A biztonsági
erõk balul kiütött rohamozá-
sa nyomán 331 túsz és 31 ter-
rorista veszítette életét. 

A terrorakciók 2005-ben is
folytatódtak: június 12-én
Moszkva közelében a
Csecsenföldrõl érkezõ szerel-
vény több kocsiját siklatta ki
távirányított bomba. Ember-
életben nem esett kár, de a se-
besültek száma meghaladta a
40-et. Július 19-én a
Groznijtól északra fekvõ
Znamenszkoje katonai kör-
zetében vesztette életét 14
személy, és sebesült meg 34
egy bombatámadás során.
Október 13-án iszlám láza-
dók ütöttek rajta a dél-orosz-
országi Nalcsik városán. Az
ezt követõ összecsapásokban
137 ember, köztük 92 lázadó,
33 biztonsági ember és 12 ci-

vil halt meg. Egy évvel ké-
sõbb, 2006 augusztusának el-
sõ napján 10 halottat és fél-
száz sebesültet követelt egy
moszkvai piacon felrobbant,
fémforgáccsal megtöltött
bomba.

2009-ben Ingusföld orosz
részköztársaságban, Nazran
városában öngyilkos me-
rénylõ 200 kilogramm robba-
nószerrel egy kisteherautót
röpített a levegõbe; az akció
nyomán 25 személy halt
meg, több mint 200 sebesült
meg. Még az év november 7-
én a Moszkva–Szentpétervár
között közlekedõ expressz el-
leni támadás 26 halottat,
mintegy 100 sebesültet köve-
telt. Az elkövetõk iszlám ter-
roristák voltak, akik a Kau-
kázus „véres megszállása” el-
len tiltakoztak.

Végül tavaly március 29-én
egymás után két robbanás
következett be a moszkvai
metróban, a Kreml közvetlen
közelében lévõ Ljubljanka és

Park Kulturi állomáson: a
halottak száma meghaladta a
több tucatot. A merényletet
csecsen nõk követték el.

Történelmi háttér

A csecsenekrõl a 17. szá-
zad óta tudnak önálló nem-
zetként. 1818 és 1917 között
kemény ellenállást fejtettek
ki a kaukázusi orosz hódítás-
sal szemben. A bolsevik ha-
talom 1924-ben létrehozta a
Csecsen-Ingus Autonóm
Tartományt, amely a har-
mincas évek derekán auto-
nóm köztársasággá vált. A
II. világháború idején a cse-
csenek együttmûködtek a
megszálló német csapatok-
kal, ennek következében (is)
1944-ben Sztálin megkezdte
a csecsen lakosság szibériai
deportálását.

A Szovjetunió széthullása
után a csecsen függetlenség
1991. évi kikiáltását követõ-
en a területen úrrá lett a ká-
osz, ami ürügyet szolgálta-
tott Moszkvának a fegyveres
beavatkozáshoz – megkapa-
rintva ezzel a gazdag csecsen
olajmezõket és fontos olajve-
zetékeket. 1994-ben az orosz
alakulatok átlépték a határt,
és kezdetét vette az öldöklés.
Dudajev elnök és hívei a he-
gyekbe menekültek, és parti-
zánharcot folytattak az orosz
csapatok ellen. Nemzetközi
adatok szerint az 1994–1995.
évi háború 30 ezer – nagy-
részt polgári – csecsen áldo-
zatot követelt. A sokáig törté-
nelminek nevezett tûzszüneti
megállapodás 1996 májusá-
ban jött létre – a béke azon-
ban, mint látható, még jócs-
kán várat magára. 

A csecsen–orosz öldöklés krónikája

A külpolitikai kérdésekkel foglalkozó FP Romania címû 
folyóirat az EU-elnökséget januártól átvevõ Magyaror-
szág politikai és gazdasági helyzetérõl közöl tanulmányt.
Szerzõi között ott találjuk Gabriel Andreescu politikust,
Salamon Márton Lászlót, az Új Magyar Szó megbízott
fõszerkesztõjét, Deák Andrást, a Közép-Európai Egyetem
kutatási igazgatóját.

2004. szeptember 1. Véres tanévkezdés az észak-oszétiai Beszlanban

A moszkvai Domogyedovo repülõ-
téren tegnap délután elkövetett rob-
banásos merénylet ismét az orosz és
a nemzetközi közvélemény figyel-
mébe állította a csecsen terroristák
és az orosz hatóságok évtizedek óta
tartó véres háborúját.

Fotó: archív



Miután Markó Béla bejelentette, hogy a
nagyváradi kongresszuson nem óhajt újból
indulni az RMDSZ elnöki tisztségéért, po-
litikai ellenfelei közül nagyon sokan kezd-
ték emlegetni a Markó-doktrínát. Misze-
rint, ha Markó nem is vezet, de a Markó-
doktrína tovább fog élni, az RMDSZ-ben
nem lesz szemléletváltás, mert a Markó-
doktrína mélyen meggyökerezett a szerve-
zetben, évek kellenek majd, amíg annak
szellemét lehántják a megcsontosodott, a
doktrínába betokosodott RMDSZ-rõl és
így tovább. 
De voltaképpen mi is ez a Markó-doktrína? 
Néhányan azzal vádolják Markó Bélát,
hogy megszilárdította a központi vezetést,
a döntéseket egy szûk kör kezébe helyezte,
és ez a Markó-doktrína.
Mások szerint az, hogy Erdélyben nem

lehet élet az RMDSZ-en kí-
vül, azaz a romániai ma-
gyarságnak politikai egy-
ségben kell maradnia és
mindig úgy kell táncolnia,
hogyan az RMDSZ vezetõ-
sége fütyül. 
Minden más, többpárti

kísérlet csökkenti a romá-
niai magyarság poli-

tikai és más érdekérvényesítési esélyeit.
Megint mások szerint a Markó-doktrína
valamiféle kötéltánc a román hatalom kö-
zelében, és arra szolgál: mindegy, hogy mi-
kor, mindegy, hogy kivel, de az RMDSZ
mindig ott legyen a romániai hatalomban. 
Azután léteznek olyan politikai-ideológiai
ellenfelek vagy a holdudvaraikban éldegé-
lõk, akik darabokból pró-
bálják összeállítani a
Markó-doktrínát. Példá-
ul: nincs szükség területi
autonómiára, jó helyette
a regionalizmus. Vagy:
nem önrendelkezési, ha-
nem kisebbségi törvényre van szükség.
Léteznek más megközelítések is. Például:
a Markó-doktrína elveti a gyökeres meg-
oldásokat, a kis lépések híve. Vagy: a
Markó-doktrína nem eléggé népi és nem
eléggé nemzeti, Magyarországon csak a
szocialisták és a liberálisok támogatását
élvezi. 
Dehát mi is a Markó-doktrína? Bevallom,
azzal a szándékkal vettem a kezembe
nem a Markó Béla politikai beszédeit, ha-
nem a politika hátterében, két évtized
alatt megírt tanulmányaiból, elõadásai-
ból, a lapokban megjelent közéleti írásai-

ból összeállított kötetet ( Markó Béla. Kié
itt a tér, Pallas-Akadémia, 2010), hogy
választ kapok erre a kérdésre. És találtam
néhány támpontot. Ezeket, saját értelme-
zésemben, nevezhetjük akár Markó-
axiómáknak is.
Az egyik: a romániai németektõl és zsidók-
tól eltérõen a romániai magyarok történel-

mi távlatokban is meg
akarnak maradni a szülõ-
földjükön. Nagyobb tö-
megben sem Magyaror-
szágra, sem távolabbra
nem óhajtanak kitelepedni,
ezért itt kell megtalálni a

saját egyéni és közösségi létük jobbításához
nélkülözhetetlen társadalmi-gazdasági-jogi
kereteket. 
A második: amiért nem is egyszer átemel-
ték feje fölött a határokat, a romániai ma-
gyarság nem a jelenlegi Magyarország Er-
délybe kivándorolt magyar kisebbsége, ha-
nem egyenrangú összetevõje a magyar
nemzetnek. Következésképpen kettõjük kö-
zött bármilyen viszonyrendszer nem alá-
rendelt, hanem csak mellérendelt lehet. 
A harmadik: a romániai magyarság jelene
és jövõje szorosan összefügg Románia jele-
nével és jövõjével, hiszen a romániai ma-

gyarok ennek az országnak a valóságában
élik mindennapjaikat. 
A negyedik: a romániai magyarság jelenére
és jövõjére vonatkozó elképzeléseket nem a
harsogó kinyilatkoztatások szintjén, hanem
helyi, regionális, országos és nemzetközi
szintén végzett következetes munkával le-
het véghezvinni. 
Az ötödik: a valóban mûködõ és mûköd-
tethetõ közösségi autonómiát ezekkel az
eszközökkel, a nyitott társadalom biztosí-
totta, céltudatos és alulról történõ intéz-
ményépítéssel lehet elérni. 
Úgy gondolom, a Markó-doktrína nem
más, mint a fenti megfontolásokhoz csatla-
koztatott politikai eszközöknek a minden-
kori hatékonyság függvényében rugalma-
san bõvíthetõ vagy szûkíthetõ tárháza. A
kulcsszó az elõzõ mondatban pedig a haté-
konyság. Markó következetes kiállása a ro-
mániai magyarság politikai képviseletének
és érdekvédelmének egysége mellett volta-
képpen nem volt más, mint közel két évti-
zedes küzdelem a hatékonyság és eredmé-
nyesség megõrzéséért. 
És hogy miért volt sikeres mostanig a
Markó-doktrína? Mert bármilyen szívdobog-
tató jelképen innen és túl, a romániai magya-
rok nagy többsége ugyanígy gondolkodik. 

És ez a nagy büszkeség, ez a hangos élan, velük együtt pedig az a
teljes tétlenség, közömbösség nemcsak a magyarországi, de a spe-
ciálisan erdélyi vagy kolozsvári kultúra iránt is, amit érezni, látni
és tapasztalni lehet e városban, mégsem bosszantó, csak szomorú
és mindenekfelett nagyon bájos. Az egész város, ez a csendes
halottváros, hol a szépen parkozott, aszfaltozott fõtéren a cipõk
csoszogása, a csizmák kopogása, sõt a szekérhúzó bivalyok léleg-
zetvétele is hallható a nagy csendben, s hol a levegõhullámoknak
valóságos forradalmával jár a nagy templom éles, kilométerekre
kiáltozó lélekharangja, valami nagy, kényszerítõ elhallgattatásával
fekszik az emberre, és rémülten összerázkódik az, ki egy hango-
sabb kiáltásban tört ki éppúgy, mint aki valami új, tradícióba vágó
gondolattal merészet foglalkozni. (...)
A fõtértõl két-háromszáz lépésre egy kékre festett viskót láttam,
melynek szalmazsúpos fedelét enyhe aranyfénnyel ragyogta be a
fáradt, délutáni nap. E gyönyörû, színes viskóban egy öttagú csa-
lád, egypár családfönntartó tyúk és két disznó lakik állandóan.
Természetesen oláh család, két, három vagy ki tudja, hány száz év
óta az, s e viskónak van ott még száz és száz testvére oláh és
„hóstáti” lakóval, kiket nem tudott s nem akart beolvasztani se e
város magyar kultúrája, se városi civilizációja.
Változhat, reorganizálódhat minden a világon, erre a városra ráfe-
küdt a múlt, szépségének minden babonájával, altató, passzívvá
tevõ erejével. 

Kuncz Aladár: Kolozsvár és a kultúra, Nyugat, 1911, 2. szám

A Markó-doktrína
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A felelõtlenségtõl kezdve a fejetlenségen át egészen
a hazudozásig és a hozzá nem értésig sok minden-
nel lehet vádolni a Boc-kormányt (az ötödiket is),
azt viszont nem lehet rámondani, hogy híján lenne
a fantáziának. Fõleg, ha némi pénzmaggal kell fel-
tölteni az államkasszát, amely az ürességtõl legalább
úgy cincog, mint József Attilánál a munkabér a pro-
letárzsebben. A kormány rövid idõ alatt bizonyítot-
ta, hogy kifogyhatatlan ötletekben; ha újabb adóne-
meket, illetékeket, megvonásokat, korlátozásokat,
megszorításokat kell kitalálnia, valóságos eltüntetõ
bûvészként, polipkarokkal veszi vissza pillanatok
alatt mindazt, amit nagy nehezen egy kézzel meg-
adott. 
Legutóbb a családtámogatási pótlékot nyirbálta
meg. Bár a segély mindazokat a 18 éven aluli gyer-
mekeket nevelõ családokat megilleti, amelyek jöve-
delme nem éri el a nyomorúságosra szabott 370 le-
jes szintet, a szárnyaló kormányfõi képzelõerõ még
ebbõl is le tudott faragni. A törvény alkalmazási
módszertanának megfelelõen a gyermekek és szülõk
számának arányában 30 és 200 lej között váltakozó
– fejedelminek tehát igazán nem mondható – támo-
gatás nyomban ugrik, ha a gyermek igazolatlan is-
kolai hiányzásai a tanév során meghaladják a hú-
szat. Vagy ha netán a nebuló nyolcas magaviseleti
jegyet kap. Mert ilyen esetekben aztán kérlelhetetle-
nül lesújt a törvény szigora.
Jól ki van ez fundálva. A támogatás a létminimum
alatt tengõdõ családoknak hivatott némi segítséget
nyújtani a gyermekek felneveléséhez. Ám éppen az
ilyen családokból kerül ki a legtöbb iskolakerülõ,
vagy legalábbis igazolatlan hiányzó. És nem csak
azért, mert ezek a családok a legszétesõbbek, hanem
mert egyszerûen nincs pénz cipõre, ruhára, vagy
mert otthon kell segíteni a szülõknek. Az alkalma-
zási rendelkezések értelmében most nagyrészt ezek
a családok esnének el a támogatástól. Ha lógós a
gyermek, haljon éhen! – összegezhetnénk a kor-
mány már-már tajgetoszi logikáját. 
Az csak szónoki kérdés, hogy ilyen körülmények kö-
zött egyáltalán ki részesül majd a támogatásban?
Aminthogy az is álkérdés, hogy serkenti-e vajon majd
az iskolábajárási kedvet a néhány lej megvonása? Ne-
hezen hihetõ, hogy a szülõ suliba zavarja majd a
gyermekét, csakhogy mondjuk havi harminc – azaz

napi egy egész! – lej üsse a markát.
Aztán meg ahogy tovább ürül az ál-

lamkassza és nõ feltöltésének kilá-
tástalansága, újabb szigorítások kö-

vetkezhetnek: megvonhatják a tá-
mogatást, ha a nebuló rajzból nem

kap legalább kilencest, ha ének-
órán falsul hangicsál – és persze
akkor is, ha tornaórán tigrisbuk-

fenc közben vézna nyakát töri. Bogdán Tibor
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Jelképen innen és túl, 
a romániai magyarok
nagy többsége ugyanígy
gondolkodik. 

Székedi Ferenc

Minden napra egy mondás

„Ha beláthatnánk ellenségeink lelkébe, 
annyi szomorúságot és szenvedést találnánk,

hogy megenyhülnénk irányukban.” 
Henry Wadsworth Longfellow

Csali

Ráfeküdt a múlt

Tigrisbukfenc
A nap címe. Tökéletesedett a nyugdíjak
újraszámítása. A zûrzavar teljes, megol-
dódik az év végéig, cotidianul.ro

Magyarázat. Az elektronikus újság
szándékoltan bonyolult címe jól jelzi a
helyzet bonyolultságát, amit – ha nem
lenne tragikus – komikusnak nevezhet-
nénk. Vagy fordítva. Fenyegetõen feltû-
nik a láthatáron egy felelõsségvállalás. 

Hallj oda, jogállam! Amikor esténként a
ziare.com portálon (ahol minden románi-
ai újság megtalálható, a magyarok több-
sége is) kutakodunk a másnapi sajtóban,
az utóbbi napokban a jobb felsõ sarok-
ban látható, egymást váltogató politikusi
mondatok között ellenállhatatlanul tolul
elõ a Crin Antonescué: „Románia már
nem jogállam, ki kellene lépnünk az EU-
ból.” Reméljük, hogy amikor Crin
Antonescu lesz az elnök, Románia jogál-
lam lesz. 

Bénára ijedten. „A forradalomban sem
voltam úgy begyulladva, mint most, a
nyugdíjak újraszámolásánál.” A megrá-
zó mondatot egy öreg mondja az õt fag-
gató újságírónak. Természetesen Ion
Barbu karikatúrájáról van szó. (Adevãrul)

Hunor. A román sajtó számára is kezd
érdekessé válni, ki lesz majd Markó Béla
utódja az RMDSZ élén. Az Evenimentul
zilei a lap által favoritnak nevezett Kele-
men Hunorral készített interjút, a mûve-
lõdési miniszternek aktuálpolitikai kér-
déseket is feltettek. A politikus szkepti-
kusan szemléli a nagy liberális-szociálde-
mokrata összeborulást, szerinte a két
pártot csupán a kormány iránti gyûlölete
köti össze. „Hiszem, ha látom” – mond-
ta arról, hogy a PSD és a PNL együtt-
mûködési megállapodást készül aláírni.

A nap álhíre. A sepsiszentgyörgyi Mikó
Kollégium kilencedik osztályos tanulói
kedves felajánlást tettek: meghívták egy
beszélgetésre és helyesírási versenyre a
magyar köztársasági elnököt. Schmitt
Pál állítólag vívódik, hogy el-e fogadja a
meghívást.

Horváth István
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Sike Lajos, Totka László

A szó szoros értelmében
„új tavaszra” ébredhet-

nek a romániai gazdák, ha a
kormány elfogadja a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium által benyúj-
tott törvénytervezetet, mely
bevezetné a parlagadót,
ugyanakkor pénzzel ösztö-
nözné a bérbeadást. „Nem a
büntetések jelentette pénz-
összegek motiválták az ag-
rártárcát a törvénytervezet
elõkészítésekor, ennél sok-
kal fontosabb egy olyan új
ösztönzés, amely bérbeadás-
ra késztetheti a területek tu-
lajdonosait. A több mint
egymillió hektár parlag
ugyanis nagy kiesést jelent
az agrártermelés szempont-
jából” – fejtette ki lapunknak
Tánczos Barna, a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium államtitkára. 

Az országszerte megmû-
veletlenül heverõ másfélmil-
lió hektárból csupán
Szatmár megyében mintegy
60– 70 ezer hektárra tehetõ
a parlagok aránya, melyek
zöme a Bükkalján és az
Avasban található. H.
György a Tálna völgyében,
a Múzsdaly nevû bokorta-
nyán él, két és fél hektár föl-
det birtokol, de csak a ház
körüli húszárnyi kertet tud-
ja megmûvelni, mivel nyolc-
vanévesen nincs többre ere-
je. Pénze sincs, hogy a töb-
bit megdolgoztassa, hisz
csak a szántás-vetés leg-
alább két-három hónapi
nyugdíját elvinné – így több
mint két hektáros terület áll
hosszú évek óta parlagon.
„Kínáltam többeknek,
szántsák fel, vessék be, hasz-
nálják maguknak, nem ké-
rek semmit érte. Azt a vá-
laszt kaptam, ha fizetnék,
akkor sem kéne, mert az
övék is csak a máshol meg-
keresett pénzt viszi” – mesé-
li. Felvetésünkre, hogy az
agártárca nemsokára par-
lagadót vethet ki telkére, ha-
tározottan kijelenti: inkább
elajándékozza, mintsem az
államnak fizessen. Mint ko-
rábban beszámoltunk róla,
már áprilistól életbe léphet a
Valeriu Tãbãrã mezõgazda-

sági miniszter által kezde-
ményezett törvény, mely
büntetné a parlagon hagyott
földek tulajdonosait, hogy
ezzel is ösztönözze a földek
megmûvelését. A tárcaveze-
tõ szerint a mintegy két hó-
napja elkészült tervezet szö-
vegét már eljuttatták Emil
Boc miniszterelnöknek, feb-
ruár elsejétõl pedig nyilvá-
nos vitára bocsátják. Az in-
tézkedést már régebben fon-
tolgatja a szaktárca, miután
országszerte közel másfél-
millió hektár a megmûvelet-
len terület. Az elképzelés
szerint a gazdák 400 lejt fi-
zetnének évente egy hektár
parlagon hagyott földért.
Balogh Pál mérnök,
Szatmár megye egyik legna-
gyobb községének, Avasúj-
városnak a falugazdája sze-
rint csak a környéken több
száz olyan földtulajdonos
él, mint a nyolcvanéves H.
György. Nagyrészt õk bírják
azt a 2200 hektár földet –
vagyis az összterület jó egy-
harmadát – amely eszten-
dõk óta parlagon hever a ré-
gióban. Nincs mibõl fizes-
sék a költségeket gépekre,
vetõmagra, mûtrágyára,
gyomirtóra. Minderre az ál-
lamilag kínált támogatás
messze nem elég, jó termés
esetén sincs rá semmi garan-
cia a jelenlegi helyzetben,
hogy a befektetett pénz
megtérül. „Nem ismerjük,
mert nem ismerhetjük az el-
képzelt parlagadó kivetésé-
nek szándékát, még kevésbé
végrehajtásának módját, pe-
dig nagyon szeretnénk elõre
tudni kiket és hogyan bün-
tetnének. Érvényes román
törvények szerint csak azo-
kat lehet bírságolni, akik a
kapott állami vagy uniós tá-
mogatások ellenére sem dol-
gozták meg földjüket, máso-
kat nem, mert ez már sérte-
né a tulajdonjogot. Egy jog-
államban a tulajdonos azt
csinál a földjével, amit akar,
õ látja kárát, illetve hasznát.
Ebbe pénzbírsággal bele-
szólni kényes és durva do-
log, ráadásul csak még job-
ban megnyomorítják a gaz-
dákat” – érvelt Balogh Pál,
más típusú ösztönzõket sür-
getve.

„Bekameráznák” 
a parlagot

Mint megtudtuk, a mi-
nisztérium nem titkolt szán-
déka az intézkedéssel véget
vetni annak a gyakorlatnak
is, hogy sokan „felmarkol-
ják” területeikért az uniós
támogatásokat, anélkül,
hogy valóban megmûvelnék
azt. „Számos esetben ké-
nyelmes a tulajdonosnak
felvenni a 300 eurós támo-
gatást hektáronként anélkül,
hogy akár egyszer is leka-
szálná a területet, míg a fia-
tal gazdák nem tudják gaz-
daságukat fejleszteni. A tör-
vény célja a földterületek
megmûvelésének motiválá-
sa” – hangsúlyozta az ál-
lamtitkár. Hozzátette, a tör-
vénytervezetben szereplõ tá-
mogatási rendszer alapelve,
hogy a földet megmûvelõ
gazda részesüljön a támoga-
tásból, nem pedig a tulajdo-
nos. Meggyõzõdése szerint
minden településen több
olyan fiatal gazda van, aki
szívesen vesz bérbe terüle-
tet, ha nem kérnek érte a tu-
lajdonosok csillagászati ösz-
szegeket. Bár még homály
fedi, a hatóságok hogyan
jutnának a parlagtulajdono-
sok nyomára, Tánczos Bar-
na elmondta, az agrártárca
most dolgozik egy olyan in-
formatikai rendszer kiépíté-

sén, amely az ország egészét
lefedve minden támogatásra
benyújtott területet leellen-
õrizne. „Ha ez elkészül, mû-
holdas fényképek elemzése
útján, fényspektrum és
egyéb paraméterek alapján
azonosíthatnánk és kiszûr-
hetnénk a ’gyanús’ parlago-
kat. Mindez arra ösztönöz-
né a tulajdonosokat, hogy
olyan gazdáknak adják el
vagy bérbe a földeket, akik
azt valóban meg is mûvelik”
– magyarázta az ÚMSZ-nek
az államtitkár.

Nem mind eladó

Sokan attól tartanak,
hogy a területeiket megmû-
velni nem tudók kénytele-
nek lesznek potom áron túl-
adni a parlagokon, mely a
tehetõs nagygazdák, illetve
a telekspekulánsok malmá-
ra hajtaná a vizet. Kérdé-
sünkre, hogy az anyagi ösz-
tönzõk, illetve a büntetéstõl
való félelem miatt megug-
rott földkínálat nem nyom-
ja-e le az árakat, az államtit-
kár elismerte, hogy fennáll
ennek a veszélye. A magyar-
vistai P. E. számára nem
újkeletû a probléma: az idõs
és beteg özvegyasszony már
évek óta kénytelen fizetni,
hogy elszórtan levõ földjei-
bõl néhányat megmunkálja-
nak. Teszi ezt annak dacára,

hogy már több ízben keres-
ték meg vételi szándékkal,
területei ugyanis kedvezõ
helyen fekszenek a Kolozs-
várra vezetõ fõút mellett.
„Valósággal megrohamoz-
tak, amikor kiderült, a kö-
zelben halad majd az erdé-
lyi autópálya, de a helyi kõ-
kitermelõ bányában érde-
keltek is szemet vetettek a
földdarabokra. Nemcsak
hogy szégyenletes összeget
ajánlottak, de egyesek még
a fenyegetéstõl sem riadtak
vissza” – meséli, hozzátéve:
bár gyermekei és unokái rég
külföldön élnek, a földet
nem adja el.

Sebesi János, a jelentõs
agrárközpontnak számító
Sárközújlak polgármestere
sem lát ösztönzõt a tervezett
intézkedésben, ellenkezõ-
leg. „Tovább rontaná millió,
de legalábbis több százezer
hazai kisgazda helyzetét,
mert eszközök hiányában
elsõsorban õk nem tudják
megmûvelni a földet, a tár-
sulások, nagybirtokosok és
földbérlõk jól vagy rosszul,
de elvégzik ezt” – fogalma-
zott az elöljáró. Szerinte a
büntetett gazdák inkább el-
adnák, potyáznák, ajándé-
koznák földjeiket. Ráadásul
ez az intézkedés eleve a sze-
gényebb vidékeket, a gyen-
gén termõ hegy-és dombvi-
déki területek lakóit érinte-

né leginkább, ahol a kedve-
zõtlenebb mezõgazdasági
feltételek miatt is sok a mû-
veletlen, gondozatlan föld.
„Ilyen helyen, egyebek mel-
lett talán az állam által tá-
mogatott erdõsítés volna
célravezetõbb” – ajánlotta
Sebesi.

Segíthet az erdõsítés

Ezzel kapcsolatban meg-
kérdeztük az Országos Er-
dõgazdálkodási Hivatal
(Romsilva) aligazgatóját.
Balogh Sándor az ÚMSZ-
nek kifejtette, hogy a ked-
vezményes támogatású er-
dõsítésre most is van lehetõ-
ség, a gazdák többsége
azonban nem ismeri az ah-
hoz vezetõ utat.  „A pályá-
zatokat a környezetvédelmi
minisztérium írja ki és me-
nedzseli, ott jelentkezhetnek
a földtulajdonosok, az erdé-
szet pedig biztosítja a kivite-
lezéshez szükséges techni-
kai részt, a szaporítóanya-
got, valamint a szakmai fel-
ügyeletet. Felhívnám azon-
ban a gazdák figyelmét,
hogy minél többen társulja-
nak egy ilyen pályázatra,
mert csak akkor számíthat-
nak sikerre” – magyarázta
Balogh.

Fodor István mérnök, a
Szatmár megyei mezõgazda-
sági kamara igazgatója az
alacsonyabban fekvõ és vize-
sebb területek hasznosításá-
ra az alternatív energiát biz-
tosító energiafûzet ajánlja,
melynek termesztése most
már Romániában is megkez-
dõdött és sikerrel kecsegtet.
Elõnye, hogy jelentõsebb
költség csak elültetéskor és
az elsõ években van vele, az-
tán 25-30 éven át jobbára
csak a vesszõk gépi levágása
ad munkát, miközben szá-
mottevõ bevételt is hoz a
gazdának. Ám akárcsak az
erdõsítésnél, a nagyobb haté-
konyság és a könnyebb ügy-
intézés érdekében, itt is aján-
latos szövetkezniük a kis par-
cellákkal rendelkezõ tulajdo-
nosoknak. Nagyobb táblák
esetében könnyebben talál-
nak vevõt is a kazánokban
elégetendõ energiafûz-zúza-
lékra. 

Parlagadóval „trágyázott” földek

Elsõsorban a kisgazdák nem tudják megmûvelni a földet, így sokan inkább eladnák, ajándékoznák azt

ÚMSZ

Nagy valószínûséggel
Romániába is került

dioxinnal szennyezett sertés-
hús – jelentette be tegnapi
sajtótájékoztatóján Gheorghe
Caruz, a romániai sertés-
húsipar érdekképviseletének
elnöke, aki tilalmat kért a
németországi húsimportra.
Caruz felhívta a figyelmet,
hogy a hazai kereskedelem-
ben a német hús kilója mint-
egy negyven eurócenttel lett
olcsóbb az utóbbi napokban,
miután az importõrök a bot-
rány hatásaitól tartva min-
dent megtesznek annak ér-
dekében, hogy portékájukon
túladjanak.

A szakmai szervezet a ha-
zai termékek vásárlását
ajánlotta a fogyasztóknak,
hangsúlyozva ugyanakkor,
hogy a rákkeltõ anyag jelen-
létének kimutatása nehéz
feladat, mivel nagyon költsé-
ges az eljárás. „Nem egysze-
rû minden szállítmányt be-
vizsgálni, mivel egyetlen
teszt 400 lejbe kerül” – fo-
galmazott az elnök, rámu-
tatva, a Romániába érkezõ
húsimport egyharmada
származik Németországból.

Csutak Nagy László, az
Országos Állategészségügyi
és Élelmiszerbiztonsági Ha-
tóság alelnöke két héttel ez-
elõtt az ÚMSZ megkeresésé-
re még azt nyilatkozta, hogy

„Románia nincs dioxin-
szennyezettségi veszélyben,
mivel az ország területére
nem érkezett sem a fertõzött
tápból, sem az általa fertõ-
zött élelmiszertermékek-
bõl”, melyet akkor az uniós
visszajelzések is alátámasz-
tottak.

Az Európai Bizottság köz-
ben új, konkrét intézkedése-
ket javasolt az élelmiszerek
ellenõrzése érdekében – je-
lentette be a testület fogyasz-
tóvédelmi és egészségügyi
felelõse tegnap Brüsszelben,
aki azt is elmondta, az or-
szágokat arról próbálják
meggyõzni, hogy nincs ok
korlátozni a németországi
élelmiszerek bevitelét. 

Dioxin-gyanú Romániában
Hírösszefoglaló

A küszöbön álló elõvi-
gyázatossági hitelszerzõ-

dés megállapodásakor a
Nemzetközi Valutaalap
(IMF) különös hangsúlyt
fektet majd a nagy állami
vállalatok újjászervezésének,
magánosításának, illetve fel-
számolásának kérdésére – je-
lentették ki a Mediafaxnak a
tárgyalásokban résztvevõ
források. 

A washingtoni pénzintézet
szakemberei úgy ítélik meg,
az eladás által a jelenleg álla-
mi kézben levõ vállalatok
életképes cégekké alakulhat-
nának, melyek lehetõvé ten-
nék a költségvetési hiány

könnyebb finanszírozását.
Jelenleg több kormányrende-
let-tervezet létezik, melyek
szerint az állam hajlandó
lenne a Romgaz, Tran-
selectrica, illetve Transgaz
részvényeinek 15 százalékát
tõzsdére vinni – de ez a lehe-
tõség felvetõdött már a CEC
Bankkal, Tarommal és a Ro-
mán Postával kapcsolatban
is. 

A Gazdasági Minisztéri-
um felhatalmazást kérne a
kormánytól ezen részvény-
ügyletek lebonyolítására.
Grzegorz Konieczny, a
Franklin Templeton vezér-
igazgatója és a Tulajdonalap
portfóliómenedzsere úgy íté-
li meg, ezekkel a tranzakci-

ókkal a kormány a követke-
zõ két évben mintegy 1,5
milliárd euró bevételhez jut-
hatna. Beruházói körökben
eközben nagy várakozás elõ-
zi meg a Tulajdonalap Buka-
resti Értéktõzsdén való jegy-
zését is, mely a brókerek sze-
rint jelentõs külföldi befekte-
tõk érdeklõdését keltheti fel,
továbbá pozitív irányba befo-
lyásolhatja a piaci likviditást
– írta a HotNews.ro.

Mint ismeretes, az IMF
küldöttsége ma érkezik Bu-
karestbe, hogy vizsgálódáso-
kat végezzen a legutóbbi
kölcsönmegállapodás betar-
tásáról, illetve tárgyaljon egy
új, elõvigyázatossági köl-
csönrõl. 

IMF-téma az állami vállalatok



Antal Erika

Sajátos „polgárháború-
val” fenyeget Marosvá-

sárhelyen az ellentmondá-
sos intézkedéseirõl elhíre-
sült önkormányzati vezetõ,
Dorin Florea. A polgármes-
ter megbírságolná, ponto-
sabban különadót, „szemét-
vámot” fizettetne azokkal
az ingatlantulajdonosokkal,
akik elhanyagolják az álta-
luk lakott épületet, az épüle-
tek elõtti járdát, akik nem
takarítják rendszeresen a
házuk elõtti közterületet. A
marosvásárhelyi polgármes-
ter úgy véli, a létezõ adók és
határozatok nem elég haté-
konyak ahhoz, hogy a ha-
nyag városlakókat rávegyék
a lakóhelyük tisztán tartásá-
ra. Az elöljáró azokat is
megbüntetné, akik az utcán
szemetelnek, eldobják a ci-
garettacsikket, a mûanyag-
palackot vagy egyéb csoma-
golóanyagot. Florea szerint
Marosvásárhelyen nem rit-
ka az a jelenség sem, hogy
egyes ingatlantulajdonosok
nem kötnek szerzõdést a
köztisztasági vállalattal, és
háztartási szemetüket a
tömbháznegyedekben elhe-
lyezett szeméttározókba
hordják. Az ingatlantulaj-
donosok elleni intézkedések
azonban elsõsorban a belvá-
rosban élõket sújtják: több
nagy múltú épületben olyan
idõs emberek élnek, akik

már képtelenek gondoskod-
ni otthonuk külsõ-belsõ álla-
gáról.

Régi dicsõség

Törzsök Sándor városi ta-
nácsos szerint van alapigaz-
ság abban, amit Florea állít,
az emberekbõl valóban ki-
halt az a valamikori polgári
öntudat, amely korábban
jellemezte a Maros-parti vá-
ros lakóit. Nem is olyan ré-
gen még reggel fél hatkor le-
seperték a járdát a helyiek,
tisztán tartották a kapun kí-
vüli területet is – meséli la-

punknak Törzsök. „Az ön-
kormányzati ülésen az még
nem merült fel, hogy külön
szemetelési adóval sújtjuk
azokat, akik nem törõdnek a
város tisztaságával, de a je-
lenlegi illetékek és szabályok
nem ösztönzik az embereket
arra, hogy õrizzék a város
tisztaságát” – vélekedik
Törzsök. Arra a kérdésünk-
re, hogy mi lesz a rossz álla-
potban levõ ingatlanokkal,
hogyan lehet a tulajdonoso-
kat jobb belátásra bírni, a ta-
nácsos sem tudott válaszol-
ni. Dorin Florea a vásárhe-
lyiek kedvenc kirándulóhe-

lyén, a Somos-tetõn álló
egykori vendéglõk épületé-
nek helyzetét tisztázná elsõ-
sorban, de figyelme kiterjed
a Maros-híd melletti egykori
Aranykakas vendéglõre,
amelynek tulajdonosaival
nem sikerült egyezségre jut-
ni a tatarozást illetõen. 

„El a kezekkel!”

A polgármester szerint
olyan törvényre volna szük-
ség, amely révén a város el-
koboztathatná a hasonló
helyzetben levõ épületeket,
amennyiben azokat egy elõ-

re meghatározott idõn belül
nem újítaná fel a tulajdono-
suk. Törzsök szerint ez azo-
kat is sújtaná, akik kis jöve-
delmûek, vagy visszakapták
a korábban elkobzott ingat-
lanjaikat, és most nincs pén-
zük arra, hogy megõrizzék
az örökség állagát.  

Simon Judit az egykori
Kossuth utcában kapta visz-
sza a nagyszüleitõl államo-
sított ingatlant, amelyet ko-
rábbi bérlõi lakhatatlanná
tettek, most pedig neki kel-
lene megfelelõen felújíttat-
nia. Erre azonban egyelõre
nincs lehetõsége. „A fizeté-
sembõl nem telik ekkora be-
ruházásra, a városvezetõ-
ségnek is gondolnia kellene
erre” – panaszolta lapunk-
nak a háztulajdonos. 

„Ez a szemétadó nem a
városképrõl szól, hanem
egy újabb fejezete annak,
hogyan lehetne megszerezni
a város legpatinásabb, legér-
tékesebb épületeit” – véleke-
dett a helybéli Fekete Ist-
ván. „Ha tényleg ennyire fáj
a polgármesternek az épüle-
tek sorsa, akkor ne a legki-
szolgáltatottabb, elszegé-
nyedett tulajdonosokat zak-
lassa, hanem ösztönözze ar-
ra a városrendezést, hogy
közösségi összefogással se-
gítsenek az ingatlanokon,
hiszen ezekben lakik Maros-
vásárhely lelke” – tette hoz-
zá a lapunknak nyilatkozó
idõs férfi. 
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Röviden

Korrupcióbotrány 
Nagyváradon 

Õrizetbe vették a Bihar me-
gyei Gépjármû-Nyilvántartó
Hivatal (RAR) igazgatóhe-
lyettesét, Mihai Domocoº el-
len korrupció gyanúja miatt
indul eljárás. Szabadlábon
védekezik az ugyancsak kor-
rupcióval gyanúsított Cristi-
an Ilie, az intézmény igazga-
tója. Mihai Domocoºt csú-
szópénz elfogadása miatt
vették õrizetbe. A gyanú sze-
rint az elmúlt évben több-
ször is pénzt kapott a kül-
földrõl behozott használt
gépkocsik forgalomba íratá-
sához szükséges mûszaki
vizsgálatok gyorsított lebo-
nyolításának ellenértéke-
ként, valamint a jármûvek
olyan kategóriába sorolása
miatt, amelyben már nem
kellett környezetvédelmi
adót fizetni. 

Uniós segélycsomagok

Tegnaptól vehetõ át az az
uniós élelmiszersegély-cso-
mag Kolozsváron, amelyet
a nehéz anyagi helyzetben
lévõk igényelhetnek erre az
évre. A segélycsomagokat
a város több pontján is
osztják. Az Európai Unió
projektjének célja, hogy se-
gítse a szegénységi küszöb
alatt élõket. Kolozsváron
többek között a szociális
segélyben részesülõk, a fo-
gyatékkal élõk, a kisnyug-
díjasok és a munkanélküli-
ek kapnak ilyen támoga-
tást. A rászorulók ponto-
san 14 kilogramm búza-
lisztet, 7 kiló kukoricalisz-
tet, 3 kiló tésztát, egy kiló-
nyi kekszet és egy kiló tej-
port kapnak. 

Tízezer eurós fogás

Négy, Spanyolország felé
tartó személyt tartóztattak
fel a nagylaki határátkelõ-
nél, miután a határrendé-
szet munkatársai tízezer
eurót találtak az izgatottan
viselkedõ utasoknál. Mivel
az érintettek nem tudták
igazolni az összeg eredetét,
felmerült a gyanú, hogy a
pénz abból az egymillió
euróból származik, amelyet
ismeretlen tettesek január
közepén tulajdonítottak el
egy ploieºti-i házból. 

Munkatársunktól

Botulizmust állapítottak
meg annál a Szatmár me-

gyei nõnél, akit rendkívül sú-
lyos állapotban szállítottak át
a hétvégén Szatmárnémeti-
bõl Kolozsvárra. A beteg
múlt hét végén jelentkezett a
Szatmár megyei kórház sür-
gõsségi osztályán, szájszá-
razságra, nyelési nehézségek-
re, kettõs látásra panaszko-
dott. Mivel állapota a sürgõs
beavatkozás ellenére sem ja-
vult, orvosai kolozsvári keze-
lése mellett döntöttek.

Halálos kór

A Szatmár Megyei Köz-
egészségügyi Hatóság azon-
nal vizsgálatot rendelt el az
ügyben, az eddigi informáci-
ók szerint a beteg nem meg-
felelõen hõkezelt sertésson-
kát fogyaszthatott, ez fertõz-
te meg. A disznóhúsból még
tizenegy személy evett, köz-
tük három gyerek, de egyelõ-
re úgy tûnik, hogy senki nem
érintett. A gyanús élelmiszer-
bõl mintát vettek a hatóság
szakemberei, amelyet a me-
gyei állategészségügyi és élel-
miszerbiztonsági igazgatóság
(DSVSA) laboratóriumában
ellenõriznek. A járványügyi
szakértõk szerint a botuliz-
musfertõzés bár igen ritka,
évente több eset is felbukkan
Romániában. A közegész-
ségügyben dolgozók úgy vé-
lik, a visszatérõ megbetege-
dések oka a hézagos higié-
niai kultúra, valamint az,

hogy a tartósított élelmisze-
rek tárolását, szavatosságát
sem a fogyasztók, sem a for-
galmazók nem ellenõrzik
megfelelõ képpen. Egy évvel
ezelõtt Beszterce-Naszód
megyében betegedett meg
egy ötven évesnõ, akinek az
életéért a marosvásárhelyi
megyei kórházban több na-
pon át küzdöttek sikertele-
nül. A tavalyi áldozatot egy
otthon eltett, de nem megfe-
lelõen tartósított befõtt fer-
tõzte meg. 

Végzetes lappangás

A botulizmus klasszikus tü-
netei 12-36 órával a fertõzés
után jelentkeznek, de ez az
idõ lehet hat óra és 10 nap is.
A tünetek: száraz száj, nehéz
nyelés, nehéz beszéd, izom-
gyengeség, kettõs látás. Min-
den esetben a toxin okozza a
megbetegedést, nem maga a
baktérium. Ezt azért fontos
megjegyezni, mert a toxin je-
lenléte önmagában is elegen-
dõ a súlyos betegség kialaku-
lásához, így gyakorlatilag
baktériummentes étel is okoz-
hat botulizmust, ha korábban
a méreggel szennyezõdött.
Mivel a botulinum toxin – a
legtöbb bakteriális méreg-
anyaghoz hasonlóan – hõér-
zékeny, a betegség az ételek
megfelelõ hõkezelésével meg-
elõzhetõ – hangsúlyozzák a
szakemberek, akik azt taná-
csolják: figyeljünk oda a kon-
zervek, befõttek, a nyers hú-
sok és a halkészítmények fo-
gyasztására. 

Baloga-Tamás Erika

Több hónapnyi késés
után megérkezett az ok-

tatási-nevelési támogatás az
Iskola Alapítványhoz, a na-
pokban országszerte kész-
hez vehetik a régóta várt
összeget a tavaly sikeresen
pályázó szülõk és gyerekek.
A rászorulók azért vártak
október óta az odaítélt, de
nem kézbesített támogatásra
– tudtuk meg az Iskola Ala-
pítvány munkatársaitól –,
mert a magyar Közigazgatá-
si és Igazságügyi Minisztéri-
um irányítása alá tartozó
Nemzetpolitikai Államtit-
kárság csak most folyósítot-

ta a fennmaradt összegeket.
Udvarhelyszéken 11 ezren
kértek oktatási-nevelési, tan-
szer- és taneszköz-támoga-
tást, valamint közel hétszáz
hallgatói pályázat érkezett
az Iskola Alapítvány udvar-
helyszéki tájékoztató irodá-
jához – tudta meg lapunk
Mihály Pétertõl, az iroda ve-
zetõjétõl. Az illetékes figyel-
meztetett: akik postai úton
kérték a juttatás kifizetését,
késõbb, körülbelül másfél
hónap múlva fogják meg-
kapni a pénzt, akiknek banki
átutalással folyósítják, azok
néhány napon belül lehív-
hatják az összeget. Körülbe-
lül 2800 családnak nincs

még kifizetve az oktatási-ne-
velési, tankönyv- és tanesz-
köz-támogatás Udvarhely-
széken, és mivel a negyedik
kuratóriumi ülésen bírálták
el a hallgatói pályázatokat, a
nekik járó támogatást is
most egyenlítik ki, mondta
az Udvarhelyszéki Tájékoz-
tató Iroda vezetõje. Decem-
berben az Orbán-kormány
bejelentette: a 2010/2011-es
tanévtõl az óvodásokra is ki-
terjeszti a forint árfolyamtól
függõen körülbelül 300 lej-
nek megfelelõ évi juttatást.
Hogy valóban életbe lép-e a
kiterjesztés, azt az irodave-
zetõ még nem tudta lapunk-
nak megerõsíteni. 

Késve, de jött a támogatásBotulizmus Szatmáron

„Szemétvám” Vásárhelyen

Hírösszefoglaló

Jelentõs mennyiségû ha-
vazás nem lesz a követ-

kezõ héten, a hideg azon-
ban a hétvégéig „befészkelõ-
dik” az országba: az éjsza-
kai csúcshõmérséklet elér-
heti a –22 fokot is. A nappa-
li csúcs 4 fok körül alakul,
de a magashegyi régiókban
–10 fokos hidegre kell szá-
mítani. Az ország déli me-
gyéiben folytatódik a hava-
zás és a hideg miatt kiala-
kult káosz:  a mellékutak
tisztítása még napokig elhú-
zódhat, Buzãu megyében
húsz iskolában függesztet-

ték fel tegnap a tanítást a
köd és a havazás miatt. Az
elmaradt órák pótlására a
megyei tanfelügyelõség

döntése értelmében a félévi
szünet utáni elsõ héten ke-
rül sor. Több járatát is töröl-
te ebben a térségben a CFR,

nem járnak a vonatok Buka-
rest és Tulcea között. A fõ-
városban és a hazai nagyvá-
rosokban az illetékesek attól
tartanak, hogy az enyhe téli
idõ után beköszöntõ hideg
idõ megviseli az idõs embe-
reket és veszélybe kerülnek
a hajléktalanok. Bukarest-
ben több krízisszálló és haj-
léktalan melegedõ is várja a
bekérezkedõket. Az egész-
ségügyi szakemberek arra fi-
gyelmeztetnek: az idõsek,
krónikus betegségekben
szenvedõk, és különbözõ ri-
zikó csoportokba tartozók
fokozatosan figyeljenek oda
egészségükre. 

Havazás után csikorgó hideg

Szebb idõkre vár az egykor kedvelt, Marosvásárhely jelképévé vált Aranykakas vendéglõ

A hõmérséklet a hét végére elérheti a mínusz 22 fokot is
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Színes gálamûsorral mutatko-
zott be a nagyközönségnek
Szatmár megye legújabb, alig
pár hete alakult hagyomány-
õrzõ civil szervezete a Bartók
Béla Egyesület. A legnagyobb
tapsot a domahidai tánccso-
port somogyi üveges és botos,
valamint szatmári verbunkos
táncokból álló mûsora kapta.
Jól megformált, dinamikus ko-
reográfiával bemutatott tánc-
elõadást láthatott a közönség.
Ez annál inkább meglepõ volt,
mert a kis, határ menti falu
mûkedvelõi elõször álltak szín-
padra a megyeszékhelyen.
„Nagyon feldobott bennünket
a siker, máris több meghívá-
sunk van, nem is csak Szat-
márnémetibe, csak legyen rá
idõnk, mert ezek a gyerekek
még iskolások!” – mondta Mé-
nesi Beáta tanítónõ, a tánccso-
port vezetõje. Majd hozzátette:
az együttes már hét éve meg-
alakult, csak valami oknál fog-
va eddig nem jutott el a nagy-
városba. De többször felléptek
a környezõ településeken,
Nagykárolyban, Kaplonyban,
Gencsen, Kismajtényben és
számos magyarországi helység-
ben is. Az elsõ években több-
nyire román táncokat jártak,
késõbb bõvítették mûsorukat
magyar táncokkal. A
Kismajtény községhez tartozó
Domahida ugyanis kétkultú-
rájú település, méghozzá a szó
igazi értelmében. Itt mindenki
beszéli mindkét nyelvet, s nem-
csak a hivatalban vagy a mun-
kahelyen, de legtöbben a csa-
ládban is. A múlt század törté-

nelme úgy alakította, hogy az
iskola egytagozatos (ma már
gyerek se volna kettõre), de heti
két órában a magyar nyelvet és
irodalmat is külön tanulják,
méghozzá a román gyerekek is.
„Olyannyira teret hódított ez a
kettõség, hogy a beszédrõl meg
nem mondaná az ember: kinek
mi az anyanyelve! Úgy érez-
zük, jó, ha a táncban is meg-
tartjuk ezt a kettõséget, mert ez
a tisztességes!” – mondta el a
tanítónõ.
Ménesi Beáta külön kiemeli,
hogy mennyire fontosak a
tánccsoport továbbélésében
a sikeres pályázatok. Ez tette
lehetõvé, hogy a közeli Ópá-
lyiból gyakran átjárhat hozzá-
juk Lõrincz Zoltán hívatásos
táncoktató, akinek nem kis ré-
sze van a Szatmárnémetiben is
olyannyira értékelt szakmai
színvonalban. Ám a faluban
tapasztalható jó közösségi szel-
lem is komoly éltetõ erõ.
Achim Cornel alpolgármester
külön vigyáz, hogy a néptán-
cosok körül minden rendben
legyen.„Úgy látjuk, van értel-
me és kellõ megbecsülése is
munkánknak. Ezért a napok-
ban elhatároztuk, hogy a
Kraszna Közösségi Egyesüle-
ten belül, mely a tánccsoport-
nak is gazdája, létrehozzuk a
kórust és a citerazenekart is.
Még van több idõs citerás
Domahidán, akik a jó ügy ér-
dekében hajlandóak ismét
együtt játszani” – mondja a
néptáncos tanítónõ.

Sike Lajos

Szótárlat

Domahidai siker Szatmáron

Antal Erika

Kelemen Hunor mûvelõ-
dési minisztertõl várnak

a segesváriak segítséget an-
nak érdekében, hogy a szász
város történelmi központja
az UNESCO Világörökség
Listáján maradhasson. A
polgármesteri hivatal ugyan-
is – pénz hiányában – annyi-
ra elhanyagolta a történelmi
utcák, a híres óratorony, az
épületek és várfalak karban-
tartását, hogy szakemberek
szerint a világszervezet bár-
melyik pillanatban leveheti a
listáról a település neveze-
tességét.

Gáll Ernõ segesvári
RMDSZ-es városi tanácsos-

tól megtudtuk: ígéretet is ka-
pott a minisztertõl, hogy
helyszíni szemlét tart a vár-
ban a szükséges sürgõs be-
avatkozások felleltározásá-
ra. „Segesvár polgármestere
a szociáldemokrata párt tag-
ja, talán ez lehet az egyik
magyarázata annak, hogy
az utóbbi idõben a város va-

lamennyi pályázata negatív
elbírálást kapott” – magya-
rázta lapunknak a pénzhi-
ány egyik lehetséges okát a
tanácsos, arra utalva, hogy
sem az Európai Unió, sem a
szakminisztériumok által
meghirdetett pályázatokon
nem nyert a város. Gáll Er-
nõ elfogadhatatlannak tartja

ezt a helyzetet, annál is in-
kább, hogy RMDSZ-es mi-
niszterek is ülnek a kor-
mányban. „Szerintem vala-
mi rosszindulat lehet a do-
logban, mert ahol az elöljáró
kormánypárti, mint például
Kõhalomban, ott nagy ösz-
szegekre sikerült szert tenni-
ük, úgymond várrestaurálás

címen, nekünk pedig sehogy
sem sikerül, bárhogy is
igyekszünk” – mondta az
ÚMSZ-nek a tanácsos. Gáll
Ernõ szerint a várfalak meg-
erõsítését, az óratorony kül-
sõ-belsõ renoválását kellene
mielõbb elvégezni, amire a
város önerõbõl nem képes.
Ezért, ha más lehetõséget
nem találnak, akkor kényte-
lenek lesznek hitelhez folya-
modni.

Csortán Ferenc mûemlék-
védõ szakember is megerõsí-
tette lapunknak: fennáll a
veszély, hogy a történelmi
központ lekerül Világörök-
ség Listáról, ahhoz ugyanis,
hogy egy város, vagy város-
rész a világörökség része le-
hessen, elõre meghatározott
feltételeknek kell eleget ten-
nie. A szakember szerint a
történelmi központ elhanya-
golása nem annyira a várost,
mint inkább a bukaresti kul-
turális örökség intézetét ter-
heli, annak kellett volna a vi-
lágörökség részét képezõ in-
gatlanokra restaurálási sza-
bályzatot kidolgoznia, ezt
pedig évek óta nem tette
meg. A Maros megyei ta-
nács építészeti osztályán
megtudtuk, hogy a fejleszté-
si minisztérium korábban fi-
nanszírozott egy erre vonat-
kozó fejlesztési tervet, de azt
még nem hagyta jóvá vala-
mennyi illetékes fórum. 
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Röviden Kelement várja Segesvár  Szilasi László 
Kolozsváron olvas fel

A Korunk Akadémia meghí-
vására Kolozsváron olvas fel
Szilasi László magyarorszá-
gi író, a Szentek hárfája címû
Rotary-díjas regény szerzõje
holnap 18 órától, a Kolozs-
vár Társaság székhelyén (Fõ
tér 22/8.). Az est házigazdá-
ja Balázs Imre József, a Ko-
runk fõszerkesztõje.

Ambrus Attila és Léphaft
Pál könyvbemutatója
Kolozsváron

Ambrus Attila, a Brassói La-
pok fõszerkesztõje, lapunk
külsõ munkatársa és
Léphaft Pál újvidéki karika-
turista A látó címû könyvét
mutatják be holnap 17 óra-
kor a Kolozsvári Rádió elõ-
csarnokában (Donát út 160.
szám). Ugyanott nyitják
meg Léphaft Pál egyéni ki-
állítását is, amely február 8-
ig látogatható.

Nofertiti hazautazik

Hivatalosan is visszakérték
az egyiptomi hatóságok
Nofertiti egyiptomi királyné
világhírû mellszobrát Né-
metországtól. Az egyiptomi
Legfõbb Régészeti Tanács,
valamint az észak-afrikai or-
szág kulturális minisztériu-
ma hétfõn Záhi Havvászt, a
tanács vezetõjét idézve kö-
zölte, hogy elküldték az er-
rõl szóló hivatalos kérelmet
Németország kairói nagykö-
vetségére és Egyiptom berli-
ni képviseletére. Nofertiti
mészkõ mellszobrát 1912-
ben találták meg egy német
expedíció tagjai Egyiptom
déli részén. A régészek
1913-ban felosztották a lele-
teket. Német részrõl újra és
újra hangsúlyozták, hogy a
leletelosztás folyamatát és
kimenetelét a Porosz Kultu-
rális Örökség Alapítvány
már többször bemutatta és
részletezte. Az egyiptomiak
a Nofertiti díszes mellszob-
rát is tartalmazó leleteket a
németeknek adták, így a
büszt jogosan van Berlinben
– hangsúlyozzák német
szakértõk.

Újabb bemutató 
Kolozsváron

Csütörtökön este 8 órától
bemutatják Visky András:
Megöltem az anyámat címû
elõadását a színház Új Stú-
diójában. A darab elõadói
és egyben rendezõi, Albert
Csilla és Dimény Áron szín-
mûvészek. „Visky András
szövegérõl közel két éve be-
szélgetünk, gondolkodunk,
vitázunk. Az identitásjáték-
ként meghatározott szöveg
bennünket is identitásjáték-
ba sodort: Bernadett és Csi-
pesz találkozásainak keresé-
se közben nemcsak színész-
ként, hanem rendezõként,
dramaturgként, díszlet- és
jelmeztervezõként is próbá-
ra kellett tennünk magun-
kat” – tudtuk meg az elõ-
adóktól.  A csütörtöki elõ-
adás az évad hetedik bemu-
tatója lesz a kolozsvári ma-
gyar színházban.  

Nem jutott pénze a városi önkormányzatnak a régi segesvári épületek, utcák restaurálására 

HIRDETÉS

Lekerülhet Se-
gesvár történel-
mi központja 
az UNESCO 
Világörökség
Listájáról, ha az
önkormányzat
nem jut sürgõ-
sen pénzhez.
Kelemen Hunor
mûvelõdési 
miniszter segít-
séget ígért. 
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Postafiók

ÚMSZ

Miután egy évvel ezelõtt az
internetezésre buzdította

XVI. Benedek pápa a papokat,
hangsúlyozta az internetes nap-
lók (blogok) jelentõségét a pasz-
torációban, idén a közösségi ol-
dalak használata mellett foglalt
állást. A 82 éves római katolikus
egyházfõ szerint a digitális kom-
munikáció csaknem határtalan
lehetõségei miatt az egyháznak
ki kell lépnie korlátolt világából,
és el kell ismernie a modern
kommunikációs technikák pozi-
tívumait. A pápa hagyományo-
san Szalézi Szent Ferenc, az új-
ságírók védõszentjének ünne-
pén fogalmazta meg a május 8-i
Kommunikáció Világnapi üze-
netét. Az élet igazsága, hirdetése és

valódisága a digitális korban cím-
mel kiadott állásfoglalásban, ki-
fejti azon véleményét, hogy az
új média és közösségi háló óriá-
si lehetõségeket rejtenek, de az
egyházfõ figyelmeztetett arra,
ezek magukban hordozzák az
elszemélytelenedés, az elidege-
nedés, a túlzott engedékenység
veszélyét, valamint azt, hogy a
felhasználóknak több virtuális
barátja lesz, mint valódi. „Fon-
tos észben tartani, hogy a virtu-
ális kapcsolat nem veheti át a
közvetlen emberi kapcsolatok
helyét” – fogalmazott a pápa,
aki üzenetében olyan szavakat
használt, mint „megosztás”, „is-
merõs” és „profil”. Szerinte a kö-
zösségi háló használata segíthet
„a párbeszéd, a szolidaritás, a
pozitív kapcsolatok teremtésé-

ben és a tapasztalatok cseréjé-
ben”. Ugyanakkor hangsúlyoz-
ta, hogy „a megosztás és a bará-
tok keresése közepette fontos,
hogy az emberek igazak és áll-
hatatosak maradjanak” és vi-
gyázni kell, nehogy elvesszenek
a párhuzamos létezésben. A Va-
tikán kommunikációval foglal-
kozó testülete szerint a pápai
üzenet bátorítás akar lenni,
hogy új szemléletre van szükség

az egyház pásztori szerepét te-
kintve a digitális világban. 

A Vatikánnak régóta van
honlapja, amelyen jelenleg
nyolc nyelven lehet az informá-
ciókat olvasni. Két évvel ezelõtt
a római katolikus egyház köz-
pontja egy hírcsatornát is indí-
tott a YouTube fájlmegosztó ol-
dalon, 2009 májusában az egy-
ház belépett a közösségi olda-
lak világába is. 

Szenzációs hírt közöl honlapján a világ
egyik vezetõ elektronikai fejlesztõ és
gyártó vállalata, a Panasonic: egyik
legújabb fejlesztésének köszönhetõen Ja-
pánból Bahreinbe utaztatott egy hóem-
bert. Szenzációs hõmegtartó találmá-
nyuk promoválására készültek, amikor
egy bahreini nõ a Facebookon jelezte,
hogy fiatalabb öccse még sosem látott
havat és nem tudnának-e neki segíteni.
A fejlesztõk U-vacua technológiájú do-
bozukba zártak egy hóembert, utaztak
vele mintegy 8000 kilométert, és örömet
szereztek egy kisfiúnak miközben közben
learatták a babérokat. A gond csak az,
hogy míg a Panasonic horribilis össze-
geket herdált erre a nevetséges akcióra –
ami valljuk be még úgy is nevetséges,
hogy azzal örömet szereztek a kisfiúnak
– addig azt a pénzt számos olyan akció-
ra lehetett volna költeni, ami emberek
százainak okozott volna gondtalan per-
ceket. 

(prier)

Kettõs tükör 

Pápai áldás a Facebookra

Hírösszefoglaló

Az Alkonyat vámpírsorozat
legutóbbi epizódja, a Napfo-

gyatkozás, valamint Az utolsó lég-
hajlító címû film kapta a legtöbb
jelölést az Arany Málna díjra,
amellyel az elmúlt év legrosz-
szabbnak ítélt alkotásait „sújt-
ják”. A két film egyaránt kilenc-
kilenc jelölést kapott, köztük a
legrosszabb film címéért is „ver-
senyeznek”. Esélyes még a
Jennifer Aniston fõszereplésével
készült Exférj újratöltve, a Szex és
New York második része, vala-
mint az Alkonyat paródiája, a
Vámpíros film. A legrosszabb ren-
dezõnek járó Arany Málnára je-
lölték a Jason Friedberg-Aaron
Seltzer párost a Vámpíros filmért,
Michael Patrick Kinget a Szex és
New York második részéért, M.
Night Shyamalant Az utolsó lég-
hajlítóért, David Sladet az Alko-
nyat-sorozat harmadik epizódjá-
ért, valamint Sylvester Stallonet
A feláldozhatókért.

A legrosszabb nõi fõszereplõ
kategóriájában jelölték Kristen
Stewartot, az Alkonyat-filmek
Belláját, Jennifer Anistont, Miley

Cyrus tini hírességet és közösen a
Szex és New York négy fõszereplõ-
jét, Sarah Jessica Parkert,
Cynthia Nixont, Kim Cattrallt,
valamint Kristin Davist. Rajtuk
kívül még Megan Fox gazdagod-
hat Arany Málnával. Arany Mál-
na-díjat kaphat még Jessica Alba
(Utódomra ütök és Valentin-nap), il-

letve Nicola Pelz Az utolsó léghajlí-
tóból. A férfiak mezõnyében le-
sújtó ítélet született az Alkonyat
fõszereplõirõl, a legrosszabbak
közé került Robert Pattinson és
Taylor Lautner, a sorozat vámpír-
ja, illetve vérfarkasa is. A jelöltek
között szerepel még Gerard
Butler az Exférj újratöltve címû

filmben nyújtott alakításáért és
Ashton Kutcher is a Bérgyilkosék,
valamint a Valentin-nap címû fil-
mekért, és Jack Black, aki Gulli-
vert alakította.

Az Arany Málna-díjakat ha-
gyományosan egy nappal az
Oscar-gála elõtt, idén február 26-
án osztják ki. 

Vámpíroké lehet az Arany Málna 

Most akkor 
ki számít magyarnak?

Nagyot néztem, amikor az Új Magyar Szó
január 18-i számában a népszámlálásról
szóló cikkben ezt olvastam: „Tudatosíta-
nunk kell az emberekben, hogy a magyar-
ság felvállalása nem jelent hátrányt. Külö-
nösen fontos ez ott, ahol a magyarok ará-
nya alacsony, ahol sok a vegyes házasság,
itt ugyanis sajátos nyomás nehezedik az
érintettekre”. Fél évvel ezelõtt még nem ez
volt a szemlélet a magyar érdekvédelmi
szervezetben. Legalábbis akkor nem, ami-
kor kirekesztettek több magyar fiatalt –
szám szerint nyolcat – a magyaroknak
fenntartott rendõrakadémiai helyekrõl, az-
által, hogy csak azok a magyar nemzetisé-
gû fiatalok jelentkezhettek, akik magyar
nyelven érettségiztek. Nagy volt az aggo-
dalma akkor Kovács Péter ügyvezetõ alel-
nöknek. Kovács Péter akkor attól félt,
hogy „nemzettagadó”, „nemzetáruló”,
„vegyes házasságból született fiatalok
özönlik el a magyaroknak fenntartott
rendõrakadémiai helyeket”. A szemléletük
az volt: inkább pusztuljon el két ártatlan,
mintsem, hogy megússza egy bûnös. Az
RMDSZ az érettségi nyelvét tette meg ak-
kor a nemzeti hovatartozás mércéjének.
Még megérjük a végén, hogy egy ilyen
„egészséges nemzeti személet” szerint
mindenkit, erdélyi és romániai magyart,
egyenlõnek fognak tekinteni, és a nemzeti
tudat és hovatartozás szerint engednek
majd a magyaroknak fenntartott helyekre,
az iskolai végzettség nyelvétõl függetlenül.
Netalán még azt a magyar nemzetiségût is
jogosultnak fogják tekinteni, aki Nagysze-
benben érettségizett, német nyelven. 
Tisztelettel, 

Kolbaszer Imre, Nagyszeben

Kiadó Marosvásárhelyen 64 m2 felü-

letû helyiség, irodának vagy üzlet-

nek, a központhoz közel. 

Telefon: 0744 880 898.

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.

✁

3D-s S.O.S. Szerelem!
ÚMSZ

Háromdimenziós formátum-
ban készítik tavasztól az

S.O.S. Szerelem! második részét –
árulta el az origo-nak Sas Tamás
rendezõ. Mint mondta, általá-
ban érdemes hozzálátni egy szép
bevételt elért film következõ ré-
széhez, hiszen azok, akik jegyet
váltottak az elsõ részre, szinte
biztos, hogy be fognak ülni rá. A
történet szerint az S.O.S.
Szerelem!-ben látott társkeresõ
cég a válság miatt anyagi válság-
ba kerül, de ajánlatot kap egy
Magyarországon élõ orosz fickó-
tól. Az illetõ azt szeretné elérni,
hogy depressziós húgát hozzák

össze az itt forgató amerikai szí-
nésszel. A gond az, hogy a szí-
nész hazautazik Amerikába, a
megbízást azonban teljesíteni
szeretnék, ezért leszerzõdtetik a
színész hasonmását. Sas azt is
elmondta, hogy egyelõre még
nincs meg a szükséges büdzsé a
filmhez, és még egyetlen szí-
nészt sem szerzõdtettek le, vi-
szont szeretnének minél több
szereplõt visszahozni az elsõ
filmbõl, és az alkotásban feltûnõ
amerikai színészt nem magyar,
hanem valóban amerikai fogja
játszani. Ha esetleg úgy látják,
hogy a színészek nem beszélnek
megfelelõen angolul, akkor utó-
szinkront készítenek. 

A Napfogyatkozás címû Alkonyat-rész stábja nemcsak a vért, hanem a málnát is szereti. Kilenc Arany Málnát kaphatnak

Áldását adta a közösségi oldalak használa-
tára XVI. Benedek pápa, aki az újságírók
védõszentjének, Szalézi Szent Ferencnek
szentelt tegnapi ünnepnapon tette közzé 
a Kommunikáció Világnapja alkalmából
megfogalmazott üzenetét.

Péter Árpád és Péter Ilona felpe-

resek perbe hívjuk Szász Annát,

született Tõkés, nem ismer t lak-

hellyel, és Szöts Rozáliát, Erdõ-

szentgyörgy, Petõfi Sándor, 14

szám, Maros megyei lakost, alpe-

resi minõségben, 2011. február

25–én, a Székelyudvarhelyi Bíró-

ságon, a 3311/268/2010 számú

dossziéban elbirtoklás kapcsán in-

dított perben. 

XVI. Benedek, a modern pápa, aki Facebook-profillal is rendelkezik



8.05 Egy szép napon...
(angol f. dráma) 10.00
Televíziós vásárlás
13.05 Szerelmi bájital
(am. vígj.) 15.00 Houdi-
ni, a halál mágusa (ang.-
auszt. dráma) 16.45
Gyilkosság a szomszéd-
ban (am. krimi) 18.30
Lassie (am.-fr.-ír ka-
landf.) 20.15 Banános
Joe (ol.-NSZK vígj.)
22.10 Darkness - A rette-
gés háza (am.-sp. horror)
0.05 13 kísértet (am.-
kan. horror)

8.00 Árulás a családban
(sor.) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Rejtett szerelem
(török sor.) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap hí-
re 19.00 Hírek 20.00
Menyet anyának 5 20.30
Ellenállás teszt (reality
show) 21.30 Ezel (török
krimi sor.) 22.45 Rovar-
invázió (Az X invázió)
(am. horror) 0.45 Hírek
(ism.)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Zene 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefe-
re 17.55 Zene 18.30 Hír-
adó 20.00 Kék mezőben
fehér rózsa 20.35 Zene
21.00 Hitélet ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró ism
22.30 Híradó

8.30 Esmeralda (sor.)
10.00 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.45 Tenger-
nyi szenvedély (sor.)
14.30 Szerelem és tisz-
tesség (sor.) 15.30 Clase
406 (sor.) 16.30 Esmeral-
da (sor.) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sor.) 19.30
Szerelem és tisztesség
(sor.) 21.30 Elisa nyomá-
ban (am.-mex. sor.)
22.30 Éjszakai történe-
tek 23.30 Ördögi kör
(sor.)

FILM+ACASÃ
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6.30 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.50 Újrakezdés (olasz sor.)
10.40 A mindenséggel
mérd magad
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: La-
joskomárom
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 A gyógyító növények
világa
15.55 London civilben
(dokumentumf.)
16.30 Miért éppen Magyar-
ország? (ism.)
17.05 Tengerszem
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Danielle Tanti (fran-
cia vígj., 1990)
23.15 Sporthírek
23.20 Váltó
23.50 Titkos társaságok
0.40 Kikötő - Friss (ism.)
0.55 SITKE 2008. - Koncert
a kápolnáért - Lord együttes
(koncertf.)
2.20 Törzsasztal - A Bencés
rend
3.10 Carlo és vendégei
(ism.)

DUNA Tv, 21.40
Danielle Tanti

Özvegy Billardné Párizs külvárosában éli csendes életét.
Kedvenc szórakozása a cselédlány noszogatása. Lehetet-
lennél lehetetlenebb feladatokat ad neki, s egy véletlen
folytán meghal. Persze Danielle Tantit ez sem rázza meg,
tovább éli infantilis játékait, egész nap a szomszédokat lesi.
Egy szép napon városi rokonai beállítanak hozzá, s köny-
nyelműen magukkal viszik a szegény öreglányt.

RTL Klub, 22.20
A legenda

Kétezer éve Kína első császára egy sírhelyet építtetett ma-
gának, ahová a temérdek kincs mellé elrejtették a fiatalság
elixírjét is. Megszámlálhatatlanul sokan próbálták már
megszerezni az ereklyéket, de mind meghaltak. Dr. Jack
Channek, az archeológusnak látomásai vannak az ősi Kíná-
ról. Álmai annyira valósak, hogy őt hívják segítségül a ma-
uzóleum megtalálásához.

m1, 22.40
Jónás, aki a cethal gyomrában élt

Jona Oberski Gyermekévek című elbeszélése alapján ké-
szült film a gyermek szemével láttatja a holokausztot. Jó-
nás 4 éves korában szüleivel koncentrációs táborba kerül.
Először apját, majd édesanyját veszíti el, miközben szülei
és környezete mindent elkövet, hogy életben tartsák őt, a
jövőt, a reményt. A filmet Roberto Faenza rendezte.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Egymillió fontos
hangjegy
15.00 Szép otthonok
15.35 Aranymetszés
16.25 Drága doktor úr
(sor.)
17.15 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.55 Bűvölet (sor.)
18.25 Magyar válogatott
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb (sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok (ír
sor.)
22.25 Hajónapló (sor.)
23.15 Záróra
0.05 Optika
0.30 India - Álmok útján
(sor.)
1.20 A Silla királyság ékkö-
ve (sor.)
2.15 Jónás, aki a cethal
gyomrában élt (fr.-magyar-
ol. f.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia Autós-
magazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az éle-
tem (argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.20 Vészhelyzet
(amerikai sorozat)
16.15 A szerelem rab-
jai (argentin sorozat)
17.20 Mindörökké sze-
relem (mexikói soro-
zat)
18.20 NekedValó
(2010)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág - Ösz-
szefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 A legenda (am.-
hongk.-kínai akció-víg-
játék, 2005)
Utána: RTL-hírek
0.50 Ha én gazdag len-
nék (francia vígjáték,
2002)
2.55 Reflektor Sztár-
magazi

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.30 B1
Teleshop
12.45 Árva angyal (mex.
sor.)
13.30 Smokey és a Bandita
3. (am. vígj., 1983)
14.55 EZO.TV
16.00 Flash Gordon (am. ak-
ció sor.)
16.50 Charly, majom a csa-
ládban (német sor.)
17.45 Marina (mex.-am. sor.)
18.35 Árva angyal (mex.
sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Utána: Skandinávlottó sorso-
lás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban (ma-
gyar sor.)
22.20 Doktor House (am.
sor.)
23.20 Mercy angyalai (am.
sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Szellemekkel suttogó
(am. sor.)
1.20 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.20 Kőkemény (német film-
dráma, 2006)
3.55 Sentinel - Az őrszem
(sor.)

7.30 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás (ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss napi
információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

10.05 Gyilkos sorok
11.05 Egy kórház ma-
gánélete 12.05 Tuti gimi
(sor.) 12.55 Columbo:
Egy falatka sajt (am. kri-
mi) 14.45 Monk (sor.)
16.30 CSI (sor.) 17.20
Gyilkos számok (sor.)
18.10 A nagy házalakí-
tás 19.00 A dadus (sor.)
19.30 Jóbarátok (sor.)
20.30 Két pasi - meg
egy kicsi (sor.) 21.30
CSI (sor.) 22.30 Szüle-
tett detektívek (krim-
isor.)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 Fogadás a fé-
lelemmel 14.10 Entertain-
ment Spot Central 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.05 Információk
(live) 20.00 Ultimate
Fighting Championship
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 BoxBuster: Juan
Manuel Marquez - Michael
Katsidis 23.00 Wrestling
WWE

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató ma-
gazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 Az Idegen utas -
Viktor Ullmann nyomá-
ban
17.00 Médiaguru
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve (dél-koreai sor.)
19.35 India - Álmok útján
(sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Rózsaágy (auszt.
sor.)
22.05 Az Este
22.40 Jónás, aki a cethal
gyomrában élt (fr.-mag-
yar-olasz f., 1993)
0.15 Múlt-kor
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
1.00 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)
11.15 A család sztárja
(ism.)
12.15 Ragadós történe-
tek kicsiknek
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)
14.50 Történelmi emlé-
kek
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.30 Civil szféra blitz
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Aki másképp gon-
dolkodik
22.00 Történelmi emlé-
kek
22.15 Az anarchista fele-
sége (német-spanyol-fran-
cia dráma, 2008)
1.20 Akkor és most
(ism.)

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (román víg-
játék sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Halálos lecke (ka-
nadai-amerikai thriller,
2004)
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Árral szemben
(amerikai akciófilm,
1993)
22.15 Az örökség (román
vígjáték sorozat)
0.00 Elit egység (kanadai
akció sorozat)

1.00 Árral szemben
(amerikai akciófilm,
1993) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt – Razvan és
Dani szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle - Mircea
Badea műsora
11.00 Pénzt és életet (ame-
rikai-német krimi, 2000)

13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 A vihar útjában (ka-
nadai-német akcióthriller,
2010)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Kikiezdesz a szőkék-
kel? – szórakoztató műsor
22.00 Vad nárcisz (román
sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Pénzt és életet (ameri-
kai-német krimi, 2000)
(ism.)
2.30 Híradó, Sport (ism.)
3.15 Office (amerikai soro-
zat)

7.00 Lököttek (vígjáték
sor.)
7.45 Szívek találkozása
(indiai sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
10.00 A mi házunk
10.30 Egy nyári szerelem
(német f.) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamese (a an-
im. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS (am. krim-
isor.)
16.00 Tiltott szerelem
(német romant. f.)
17.30 Világiak
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamese (am.
anim. sor.)
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Férfias játékok
(amerikai akcióthrill.,
1992)
22.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.00 Mondenii (szóra-
koztató műsor)
23.30 NCIS (am. krim-
isor.)
0.30 A csábítás titka (ro-
mant. f.)
2.30 Hírek (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők -
Lexus LS400
9.00 Halálos fogás -
Füst a vizen
10.00 Piszkos munkák
- Pelenkatisztító
11.00 Végzetes má-
sodpercek
12.00 Amcsi motorok
-  NHL motor/B-2 bom-
bázó motor
13.00 Túlélés törvé-
nyei - Románia
14.00 Állítólag... -  Fáj-
dalom
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan ké-
szült?
17.00 Halálos fogás -
Az ember és a jég
18.00 Amcsi motorok
Woodstock/Ringling,
Barnum and Bailey
Circus motorok
19.00 A túlélés törvé-
nyei
20.00 Állítólag... -
Szigetelőszalag 2
21.00 Hogyan csinál-
ják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 A túlélés törvé-
nyei - Grúzia/Kelet-Eu-
rópa
23.30 Bear Grylls: Ha
minden kötél szakad
0.30 MacIntyre alvilá-
gi útikalauza
1.30 Amerika határain

7.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksorozat)
7.55 Állati ösztön
8.10 DP 2 Tonomat –
szórakoztató műsor
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások –
kultúrális magazin
(ism.)
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra
(ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Fraser és a far-
kas (kanadai-amerikai
vígjátéksorozat)
17.00 Műkorcsolya Eu-
rópa bajnokság
18.30 eFórum
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges had-
műveletek
21.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.45 Műkorcsolya Eu-
rópa bajnokság
0.00 Heuréka (amerikai
kaland sorozat)
0.55 Győztesek
1.00 eFórum (ism.)
1.30 A térképen túl
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció. evangéli-
kus egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Sláger-
óra 16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2011. január 26.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Pál és Henrik napja
van.
A Pál latin eredetû férfinév,
a Paulusból származik,
amelynek jelentése: kicsi.
A Henrik férfinév a ger-
mán Heinrich névbõl szár-
mazik. Elemeinek jelenté-
se: ház (vagy bekerített
hely) és hatalmas, uralko-
dó. 
Holnap a Vanda, Paula,
Timóteusz nevûek ünne-
pelnek.

Évforduló
Szent Pál apostol megté-
résének napja (katolikus
ünnep) – a néphit szerint
ha a „pálforduló” napján
süt a nap, akkor még
hosszú kemény télre kell
számítani.
• 1554 – Marosvásárhe-
lyen országgyûlés kezdõ-
dik.
• 1949 – Megalakul a
KGST.
• 1991 – Ezen a napon
halt meg Bajor Andor  író,
költõ, humorista (szüle-
tett 1927-ben).

Vicc
A falu nagyszájú legénye
erejével henceg a kocsmá-
ban. Ábel megunja, s azt
mondja neki:
– Fogadjunk százezer lej-
be, hogy amit én eltolok
talicskával, azt te nem to-
lod vissza.
– Na fogadjunk!
Kerítenek egy talicskát, s

a kíváncsi vendégek kísére-
tében kivonulnak az utcára.
– Na lássuk! – húzza ki ma-
gát a nagyhangú.
– Jól van! – bólint Ábel. –
Akkor ülj bele!

Recept
Csokikrémes diós torta
Hozzávalók: 7 tojásfehérje,
21 dkg cukor, 21 dkg apróra
vágott dió, 3 evõkanál
liszt.A krémhez: 7 tojássár-
gája, 12 dkg cukor, 10 dkg
kockákra tördelt étcsoki, 1
púpos kávéskanál kakaópor,
2 csomag vaníliás cukor, 25
dkg margarin vagy vaj.
Elkészítése: A tésztához a to-
jásfehérjéket kemény habbá
verjük a cukorral. Belefor-
gatjuk a liszt és a dió keve-
rékét. A masszát sütõpapír-
ral bélelt, 30 x 35 cm-es tep-
sibe simítjuk. Majd elõme-
legített sütõben 165 fokon
szárítva megsütjük, kb. 30-
35 percig. (Tûpróba ekkor.)
A tésztát rácsra borítjuk, le-
húzzuk róla a sütõpapírt.
Ha kihûlt, 3 db lapra vág-
juk. A krémhez a tojás-
sárgákat a cukorral gõz fö-
lött habosra keverjük. Hoz-
záadjuk az étcsokit, a ka-
kaóport, a vaníliás cukrot,
és továbbra is gõz fölött a
krém besûrûsödéséig kever-
getjük. Ha kihûlt, robotgép-
pel hozzákeverjük a marga-
rint. Megtöltjük, és kívülrõl
is ezzel a krémmel vonjuk
be a tortát és ízlés szerint dí-
szítjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön lelkes és kitartó. Egy most
felbukkanó lehetõség kihaszná-
lásához éppen e két tulajdonsá-
gára lesz szüksége.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A sors teljesen kiszámíthatatlan
utakra vezérli. Minden megtör-
ténhet, jó is, rossz is. A fontos,
hogy jól reagáljon a kényes
helyzetekre.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Úgy látja, hogy mások szeren-
csésebbek, gyorsabban gyara-
podnak, mint Ön. Tegyen
azért, hogy magasabb életszín-
vonalat érjen el. Most próbál-
kozzon sorsjeggyel.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ismerõsének nem is annyira
tanácsra van szüksége, inkább
arra, hogy valaki végighall-
gassa. Ön természetesen kész
meghallgatni is és tanácsot is
adni.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Hirtelen természete megint el-
ragadja. Pedig küzd az indula-
tai ellen. Kicsinyes dolgok mi-
att csúnyán letorkolja partne-
rét.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kerülje a jogi ügyeket. Próbál-
jon meg függetlenebb lenni csa-
ládjától és a hitvese rokonaitól.
Nem lehet mindenkinek egy-

szerre megfelelni.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az eddig ólomlábakon járó dol-
gok hirtelen önálló életre kel-
nek. Kellemetlen eseményekkel
kell számolnia.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Úgy tûnik, mindenkivel van
vitája, aki csak a környezeté-
ben van. Engedjen egy kicsit.
Adjon másnak is lehetõséget a
véleménynyilvánításra.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A gyermekével kapcsolatos
problémák alaposan feladják a
leckét. Jó barátokat, támoga-
tókat keres és talál, így végre
helyreállhat az egyensúly.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kiemelkedõen jó napra szá-
míthat ma, õrangyala segíti
útján. Öntõl várnak választ a
problémák megoldására, s egy-
bõl a közepébe talál.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Kellemes napra számíthat ma.
Remekül társalog, és szenzációs
híreket hall. Szinte szárnyal,
olyan könnyûnek, felszabadult-
nak érzi magát. Örömeit ossza
meg szeretteivel.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nagyon jó napja lehet ma.
Ennek feltétele, hogy nagyon
jól gondolja meg, hogy mikor
és mit tesz kockára. Barátai
nagyon várják, hogy találkoz-
hassanak Önnel.

Horoszkóp

11

Január 25., kedd
Az év 4. hete és 25. napja, hátravan 340 nap

Nagymama kompótja

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK

Szerkesztõség és kiadó: 

013 701 Bukarest, P-þa Presei
Libere nr. 1, corp B, etaj III, 
cam. 342-353 Telefon: 031/405-4088, 
Fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Bíró Béla, Gyulay Zoltán, 
Székedi Ferenc, Szûcs László 

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Baló Levente (Kultúra) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Farkas István (Média)

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Nyáguly András 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0728-780582 (Kolozsvár), Totka Lász-

ló – 0788-715848 (Nagyvárad), Hor-

váth István – 0747-517574 

(Csíkszereda), Baloga-Tamás Erika –

0746-375775 (Székelyudvarhely), Ko-

vács Zsolt – 0788-715766 

(Sepsiszentgyörgy), Mayla Júlia – 0745-

682401 (Beszterce), Sike Lajos – 0788-

715687 (Szatmárnémeti), Tamás 

András – 0744-781709 (Nagyenyed) 

Fotóriporter, képszerkesztõ: 

Tofán Levente

Grafikus: 
Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet 

Kiadja 
a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739, 
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András –  0788-715481
(Kolozs, Szilágy)

Jogtanácsos: 
Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  

és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ 

a Román Postánál  (katalógusszám:

19302), közvetlenül a szerkesztõség-

nél és elõfizetés-szervezõinknél. 

Magánterjesztõk forgalmazzák.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a



Kézilabda 

Turós-Jakab László

Vb-részvételei történel-
mének leggyengébb telje-

sítményével okozott nagy
csalódást a román férfi-kézi-
labdaválogatott, amely a
Svédországban megrende-
zett 22. világbajnokság 19.
helyét szerezte meg. Ami
gyakorlatilag azt jelenti,
hogy a skandináviai sereg-
szemle minden európai részt-
vevõje elõttük végzett! 

A vigaszágon, az addig
pont nélküli szlovákok elleni
sima vereséget (33-38) köve-
tõen a trikolórok a tunéziai-
akkal játszhattak dicstelen
helyosztót a 19. pozícióért. A
második félidõ elején már
hat góllal is vezettek Vasile
Stângã tanítványai, de az 58.
percben az észak-afrikaiak ja-
vára állt a mérkõzés, 29-28.
Az egyenlítés után Popescu
büntetõt hárított, majd
Stamate két másodperccel a
lefújás elõtt dobta be a gyõz-
tes gólt, 30-29.  

Négy világbajnoki cím
(1961, 1964, 1970, 1974), két

vb-bronzérem (1967, 1990),
egy olimpiai ezüst- (1976) és
három ötkarikás bronzmedál
(1972, 1980, 1984) után Ro-
mánia a legalacsonyabb
szintre süllyedt, ami azt je-
lenti, hogy mindent újra kell
kezdeni. Minõsíthetetlen,
hogy Svédországban csak
olyan csapatokat sikerült le-
körözni, mint Tunézia, Bra-

zília, Chile, Bahrein és
Ausztrália.  

A vasárnap esti helyosztó-
kon egyébként az alábbi
eredmények születtek: a 17.
helyért: Szlovákia–Ausztria
39-35., a 19. helyért: Romá-
nia–Tunézia 30-29 (17-14), a
21. helyért: Brazília–Chile
28-18, a 23. helyért: Bah-
rein–Ausztrália 33-23. 

Az elsõ középdöntõcso-
portban már a negyedik for-
duló mérkõzéseit is lebonyo-
lították, s eldõlt, hogy Dánia
és Svédország jut a legjobb
négy közé. A dánok 31-24-re
verték a hajrára elfáradt  ar-
gentinokat, a házigazdák pe-
dig 29-25-re a horvátokat. A
lengyel–szerb összecsapás
eredménye (27-26) csak

elõbbieket vitte közelebb a
csoportharmadik helyhez.
A mai horvát–lengyel,
szerb-argentin és dán–svéd
párharcokat megelõzõen a
hatosban a sorrend: 1. Dá-
nia 8 pont, 2. Svédország 6,
3. Lengyelország 4, 4. Hor-
vátország 3, 5. Argentína 2,
6. Szerbia 1. 

A másik középdöntõcso-
port lapzártáig csak a Spa-
nyolország–Izland-(32-24)
találkozó fejezõdött be, este
a magyarok a németekkel
vívtak mindkét csapat szá-
mára sorsdöntõ mérkõzést,
majd a franciák a norvégok-
kal meccseltek. Ma Német-
ország–Norvégia-, Spanyol-
ország–Magyarország- és
Franciaország–Izland-mér-
kõzésekkel zárul a sorozat.

Január 27-én és 28-án
helyosztókra kerül sor, pén-
teken este pedig az elõdön-
tõket is lebonyolítják: ke-
resztbe játszik a középdön-
tõcsoportok elsõ két helye-
zettje. Vasárnap Malmõben,
a bronzmeccs nyitja a záró-
nap mûsorát, a döntõre ha-
zai idõ szerint 18 órai kez-
dettel kerül sor. 
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Röviden
Jól kezdett Stancu

Bíztatóan mutatkozott be új
csapatánál, a Galatasaray-
nál Bogdan Stancu, az isz-
tambuli csapat új szerzemé-
nye. A Steaua õszi gólzsák-
ja két gólhelyzetet hagyott
ki a Sivasspor ellenében,
ennek ellenére Hagi elége-
dett volt játékával. A
Galatasaray Cetin (70.
perc) góljával 1-0-ra nyert.
A gyõzelem ellenére a 26
pontos gárda csak a hetedik
a Süperligben. 

Magyar–spanyol 
együttmûködés 

A Magyar (MLSZ) és a
Spanyol Labdarúgó-szövet-
ség együttmûködési megál-
lapodást írt alá tegnap, en-
nek értelmében a magyar
szakemberek megismerhe-
tik majd a mûködési folya-
matokat a világbajnok csa-
pat hazájában. Az errõl
szóló szerzõdést Csányi
Sándor, az MLSZ elnöke,
valamint Ángel María
Villar, a spanyol szervezet
vezetõje látta el kézjegyével
Budapesten.

Blatternek mennie kell

Joseph Blatter túl régóta ve-
zeti a Nemzetközi Labda-
rúgó-szövetséget (FIFA),
ezért eljött az idõ, hogy tá-
vozzon az elnöki székbõl –
nyilatkozta hétfõn Moha-
med bin Hammam, az
ázsiai konföderáció (AFC)
elsõ embere. A 61 éves
sportvezetõ szerint a FIFA-
t sokan azért is tartják kor-
ruptnak, mert az elnök 35
éve dolgozik a szervezet-
nél, és 12 éve vezeti azt. A
74 éves Blatter 1975-ben
lett a szervezet technikai
igazgatója, majd 1981-tõl
fõtitkárként dolgozott,
1998-ban pedig elnök lett.

Van Nistelrooy nem tér
vissza a Realhoz

Mégsem tér vissza a Real
Madridhoz Ruud van
Nistelrooy, a  Hamburger
SV holland labdarúgója. A
spanyolok kétmillió eurót
és egy barátságos mérkõ-
zést kínáltak a 34 éves csa-
tárért, de kikötõvárosiak
tegnap visszautasították az
ajánlatot. 

Görög ellenfél 
a Szentesnek

A görög Nautical Union
Patraszt kapta negyeddön-
tõs ellenfélnek a nõi vízi-
labda LEN Kupában a
Szentes együttese az euró-
pai szövetség (LEN) által
megejtett sorsoláson. A ma-
gyar gárda február 12-én
vagy 13-án hazai pályán
kezd, a görögországi vissza-
vágó lehetséges idõpontja
február 26. vagy 27. A to-
vábbi párosítás: Iraklisz
Theszaloníki (görög)–Iz-
majlovo Szkif Moszva
(orosz), Rapallo Nuoto
(olasz)–ZVL Leiden (hol-
land), Fysius Het Ravijn
Nijverdal (holland)–Ura-
locska Zlatouszt (orosz).

HIRDETÉS

A románok az utolsó másodpercben mentették meg, ami még menthetõ volt a világbajnokságon

Trikolórok: Európa utolsói 

Tenisz

T. J. L.

Az ausztrál nyílt tenisz-
bajnokség nyolcadik já-

téknapjának legnagyobb
meglepetését az ukrán Alek-
szandr Dolgopolov okozta
azzal, hogy ötjátszmás csatá-
ban legyõzte a 4. helyen ki-
emelt Robin Söderlinget: 1-
6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-2. A 22
éves kijevi minden téren fe-
lülmúlta ellenfelét, és bebi-
zonyította, hogy a harmadik
körben nem véletlenül nyert
a francia Jo-Wilfried Tsonga
(12.) ellen. Dolgopolov kö-
vetkezõ ellenfele a skót
Andy Murray (5.), aki simán
nyert az osztrák Jürgen Mel-
zer (11.) ellen: 6-3, 6-1, 6-1. 

Véget ért az ismeretlen
Milos Raonic melbourne-i
kalandja: a  20 éves játékos
4-6, 6-2, 6-3, 6-4-re kikapott

a spanyol David Ferrertõl
(7.). A legjobb nyolc között
Ferrer honfitársával, Rafael
Nadallal (1.) találkozik, aki
tegnap 6-2, 6-4, 6-3-ra verte a
horvát Marin Csilicset (15.). 

A másik két negyeddöntõ-
ben a cseh Tomas Berdych
(6.) a szerb Novak Djoko-
viccsal (3.) találkozik, svájci
párharcban pedig Stanislas
Wawrinka (19.) és Roger
Federer (2.).

A nõi negyeddöntõkben a
kétségkívül jobb formában
levõ játékosok nyertek.
Eredmények: Vera Zvonar-
jova (orosz, 2.)–Iveta Benes-
ova (cseh) 6-4, 6-1, Agnie-
szka Radwanska (lengyel,
12.)–Suaj Peng (kínai) 7-5, 3-
6, 7-5, Petra Kvitova (cseh,
25.)–Flavia Pennetta (olasz,
22.) 3-6, 6-3, 6-3. A zárómér-
kõzésén a belga Kim Clijs-
ters (3.) 7-6 (3), 6-2–re nyert
az orosz Jekatyerina Maka-

rova ellen. A legjobb nyolc
között Caroline Wozniacki
(dán, 1.)–Francesca Schia-
vone (olasz, 6.), Andrea Pet-
kovic (német, 30.)–Na Li (kí-
nai, 9.), Radwanska–Clij-
sters és Kvitova–Zvonarjova
mérkõzéseket rendeznek. A
vegyes párosoknál a Beth-
anie Mattek-Sands–Horia
Tecãu amerikai-román duó
6-1, 6-2-re nyert a Sophie
Ferguson-Marinko Matose-
vic ausztrál kettõs ellen és a
legjobb nyolc közé jutott. Ott
újabb ausztrál kettõs (Sally
Peers és Carsten Ball) vár rá-
juk miután utóbbiak ellenfe-
le, az elsõ helyen kiemelt
Liezel Huber-Bob Bryan
amerikai duó nem állt ki. A
junioroknál Vasile-Alexan-
dru Ghilea után a másik ro-
mán is búcsúzott az elsõ kör-
ben: Darius Florin Brãguºi-t
az ausztrál Joey Swaysland
gyõzte le 6-3, 6-2. 

Dolgopolov megállíthatatlan

Álljon rajthoz az ÚMSZ-szel!

Ma indul az Új Magyar Szó sportpályázata,
amelynek tíz szerencsés résztvevõje Marian
Cozma tragikus sorsú román kézilabdázóról
szóló könyvet és DVD-t nyerhet. Öt forduló
ugyanannyi kérdésére várunk választ, a pén-
teken megjelenõ pályázati szelvényt február 8-
ig postázhatják az ÚMSZ címére.

A második forduló kérdése: hányadik helyen
zárt a román férfi-kézilabda válogatott a 22.,
svédországi világbajnokságon? 

1. 17.  
X. 9. 
2. 19.    

A helyes választ (1, X vagy 2) majd a január 28-
i lapszámunkban megjelenõ pályázati szelvényre
vezesse fel. Szerdai lapszámunkban a mai, a
csütörtökiben a szerdai sportrovat cikkei alapján
megválaszolható kérdést teszünk fel. 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A spanyol labdarúgó
Primera División 20.

fordulójának vasárnapi játék-
napján a Real Mallorca egy
órán át helytállt a Santiago
Bernabeu-stadionban, ahol a
Real Madrid végül 1-0-ra
nyert. A találkozó egyetlen
gólját Karim Benzema sze-
rezte a 61. percben. Meg-
szenvedett a három pontért a
harmadik helyen álló
Villarreal is: 2-1 a Real
Sociedaddal. További ered-
mények: Almería–Osasuna
3-2, Getafe–Espanyol 1-3,
Sporting Gijón–Atlético
Madrid 1-0, Real Zarago-
za–Deportivo La Coruna 1-
0. A lapzárta utáni Athletic
Bilbao–Hércules Alicante-ta-
lálkozó nem befolyásolhatta
a táblázat felsõházát. To-
vábbra is az FC Barcelona
(55) vezet a Real Mad-
rid (51), a Villarreal (42), a
Valencia (40) és az Espa-
nyol (37) elõtt. 

A Blackburn Rovers hazai
pályán 2-0-ra legyõzte a West
Bromwich Albion együttesét
az angol Premier League 24.
fordulójának vasárnap esti
mérkõzésén. Az elsõ talála-
tot Gabriel Tamas érte el, aki
hatalmas öngólt fejelt. A Bol-
ton Wanderers–Chelsea-mér-
kõzés lapzárta után kezdõ-
dött meg. A Manchester
United (48 pont) vezet az
Arsenal (46), a Manchester
City (45), a Chelsea (38), a
Tottenham Hotspur (38) és a
Sunderland (37) elõtt. 

A listavezetõ AC Milan
hazai pályán 2-0-ra nyert a
Cesena ellen az olasz Serie A
21. fordulójának vasárnap es-
ti mérkõzésén. Pellegrino
(45. perc) öngólja után Ibra-

himovic a 93. percben zörget-
te meg a vendégek hálóját. A
házigazdák 34 éves közép-
hátvédjét, Alessandro Nestát
a 20. percben le kellett cserél-
ni, miután egy esésnél meg-
ütötte a bal vállát, melynek
mûtétje miatt a 2006/2007-es
idényben négy hónapot kiha-
gyott. Ezúttal a sérülés nem
annyira súlyos, és csak 2-3
hetes kényszerpihenõt felté-
telez.  Az AC Milan (44) ve-
zet a Napoli (40), az AS Ró-
ma (38), a Lazio (37), az
Internazionale (35, 33-22) és
a Juventus (35, 35-25) elõtt. 

Az utolsó percben szerzett
Alaba-góllal mentett pontot a
Hoffenheim vasárnap a ven-
dég St. Pauli ellen a német
Bundesliga 19. fordulójának
zárómérkõzésén, amely 2-2-
vel zárult. A Borussia Dort-
mund (47) vezet a Bayer Le-
verkusen (36), a Hannover 96
(34), a Bayern München (33),
az FSV Mainz 05 (33), a
Hamburger SV (30) és az SC
Freiburg (30) elõtt. 

A szombathelyi közönség
örömére a Haladás nyerte
meg vasárnap a Borsodi te-
remlabdarúgó-bajnokság
utolsó, harmadik selejtezõjét.
Négy NB I-es gárda, a házi-
gazda Haladás, az Újpest, a
Gyõr, a Siófok és két másod-
osztályú csapat, a REAC és a
Pécs küzdött meg egymással.
Az A csoportból a Gyõr, a B-
bõl pedig a Haladás vereked-
te magát a fináléba. A döntõ-
ben a drukkerei által támoga-
tott Haladás 4-2-re verte el-
lenfelét, így bejutott a debre-
ceni hatcsapatos fináléba.
Eredmények: A csoport:
Gyõri ETO FC–BFC Siófok
4-2, Siófok–Rákospalotai EAC
4-2, Gyõr–REAC 1-0 (1-0). B
csoport: Haladás–Pécsi MFC
3-3, Újpest–Pécs 4-0, Hala-
dás–Újpest 3-0. 

Csak kínlódott a Real
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