
Hírösszefoglaló

Tavaly nõttek ugyan az állam-
kassza bevételei a hozzáadott-

érték-adó révén (áfa/TVA), de
nem a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) által remélt mértékben – je-
lentette be tegnap Mihai Tãnã-
sescu. Románia IMF-képviselõje
reményét fejezte ki, hogy az adó-
hatóság keretében már végrehaj-
tott és tervezett reformok nyomán
növekedni fognak a költségvetési
bevételek. „Nagyon jók az ered-
mények, melyeket az IMF és az
Európai Bizottság egyaránt érté-
kel. Jól alakultak az áfabevételek,
melyek fedezték az államadóssá-
gok  kifizetését, illetve a kitûzött
hiánycél tartását” – nyilatkozta
Gheorghe Ialomiþianu pénzügy-
miniszter. Folytatása a 6. oldalon
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2549 ▼
1 amerikai dollár 3,1182 ▲
100 magyar forint 1,5563 ▼

Támogatást a szórványnak!

Átfogó Kárpát-medencei szórványstratégia
elkészítésérõl döntött a Magyar Állandó Ér-
tekezlet szórvány albizottsága budapesti
ülésén. Winkler Gyula, az RMDSZ Hu-
nyad megyei szervezetének elnöke javasolta
a szórványkollégiumok támogatását, vala-
mint a Magyar Ház program folytatását.

Piersic-csillag szállt a földre

Csillagot kapott tegnap délután Bukarest-
ben Florin Piersic, a városközponti Idõ té-
ren (Piaþa Timpului) létesített Hírességek
Sétányán. A hollywoodi mintára megal-
kotott sétány a román színház, illetve a
román filmipar nagyjai iránti megbecsü-
lést hivatott kifejezni.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Társadalom 7
Háziorvosok ügyeletben

A felesleges várakozástól és a sorban
állástól félti az Egészségügyi Minisztérium
a hazai betegeket, ezért kötelezõvé teszi a
háziorvosi ügyeletet. Az érintettek szerint a
túlterhelt háziorvosok nem fogják tudni
maradéktalanul ellátni ezt a feladatot.

Média 9

Történelem
Hány és hány ilyen vád éri ma is azokat,
akik át akarnak lépni a(z ön)pusztító ma-

gyar gõg, a nagyhatalmi nosz-
talgia futóhomokjáról a bel-
sõ egység és a szomszéd
népekkel való egyetértés és

összefogás biztos talajá-
ra? „Nemzetárulók”,
„népidegenek”, és még

sorolhatnánk a jelzõ-
ket, amelyeket a fe-
jünkhöz vágnak.

Salamon 
Márton László

Egyiptom újkori exodusa
A hazai idegenforgalmi cégek is megsínylik az arab országokbeli zavargásokat

IMF: alulmaradt 

áfa-remények Tucatnyi nagyvárosban szer-
veztek sztrájkõrséget a szoci-

áldemokraták a Demokrata-
Liberális Párt helyi székháza
elõtt, hogy Constantin Nicolescu

Argeº megyei tanácselnök meg-
hurcolása ellen tiltakozzanak.
Piteºti-en az alakulat teljes vezér-
kara szolidarizált a csalással
vádolt Nicolescuval. 3. oldal 

Olcsón adják, csak vigyék. Egyes romániai idegenforgalmi irodák már 30 százalékos árleszállítással hirdetik az egyiptomi kirándulásokat Fotó: Tofán Levente

Az utcán kér igazságot a PSD

ÚMSZ

A kisebbségek jogállásáról
szóló törvény és a fejlesztési

régiók átszervezésérõl szóló jog-
szabály elfogadását tekinti priori-
tásnak az RMDSZ a ma kezdõdõ
tavaszi parlamenti ülésszakban.
A két tervezet bekerül a különbö-
zõ törvények és módosító indítvá-
nyok elfogadási ütemtervét tartal-
mazó együttmûködési megálla-
podásba is, amelyet legkésõbb
február végén írnának alá a kor-
mányt támogató pártok. A koalí-
ció munkáját megkönnyítheti,
hogy képviselõik és szenátoraik
többségbe kerülhetnek mától a
két ház házbizottságában. Az el-
lenzék bizalmatlansági indítvány
benyújtására és az államfõ felfüg-
gesztésére készül. 3. oldal 

Garanciákat

kér az RMDSZ

Akárcsak a tavalyi görögországi tiltakozáshullámot, az egyik legkedveltebb turisztikai cél-

pontnak számító Egyiptom zûrzavaros belpolitikai helyzetét is megszenvedik a hazai idegen-

forgalmi irodák. Az egyiptomi zavargások azonban nemcsak a turizmusra, hanem a világ-

gazdaság egészére kihatnak: az olaj hordónkénti ára a napokban négy százalékot drágult. A

fáraók földjén a kedélyek nem csillapodnak: mára egymilliós tiltakozó menetet szerveznek a

harminc éve uralkodó Hoszni Mubarak elnök lemondását követelõ tüntetõk. 2. és 6. oldal 

„Igazságot igen, bilincset nem!” – hirdették a PSD-sek Fotó: Sipos M. Zoltán
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Röviden

Elhunyt Bartolomeu Anania érsek

Elhunyt tegnap Bartolomeu Anania kolozs-
vári ortodox érsek, a román görögkeleti
egyház egyik legnagyobb tekintélyû méltó-
sága. A fõpap márciusban töltötte volna be
90. évét. Bartolomeu Anania szívbántal-
makban szenvedett, egy ideje a kolozsvári
sebészet intenzív osztályán kezelték. Ko-
rábbi tervek szerint Bécsben kellett volna
megmûteni, ám elõrehaladott kora miatt az
osztrák orvosok nem vállalták az operációt. 

A bandavezér felesége volt

Azonosították azt az asszonyt, aki egy bé-
relt moszkvai házban szilveszterkor robba-
nás áldozata lett, s akinek balesete a mina-
pi domogyedovói robbantásos merénylet
ügyében végül is nyomra vezette a hatósá-
gokat: Ibragimhalil Daudov dagesztáni
bandavezér felesége volt az illetõ – közöl-
ték tegnap az orosz rendvédelmi szervek-
nél lévõ források.

Az utolsó francóista szobor

Harmincöt évvel a Franco-diktatúra vége
után eltávolították Barcelonában a korszak
jelképeit magán hordozó utolsó köztéri
szobrot is. A babérkoszorút viselõ nõt ábrá-
zoló alkotást mintegy kétszáz érdeklõdõ –
nagyrészt idõs emberek – jelenlétében és
tapsa közepette vasárnap szállították el a
helyérõl. A szobrot 1940-ben állították a
francóista csapatok spanyol polgárháború-
ban aratott gyõzelmének emlékére.

Közös kormányülés Izraelben

Izraelbe érkezett Angela Merkel német
kancellár kormánya tíz tagjának, vagyis a
kabinet felének a kíséretében, hogy részt
vegyen a két kormány jeruzsálemi együttes
ülésén. Az izraeli és a német kabinet tagjai-
nak rendszeres, évenkénti közös tanácsko-
zásairól 2008-ban döntöttek, hogy erõsítsék
a két ország kapcsolatait.

Chirac mégsem alzheimeres

Cáfolta Jacques Chirac volt francia államfõ
felesége, hogy férje Alzheimer-kórban szen-
vedne, és jelezte: az exelnök jelen lesz a
márciusban kezdõdõ perén. A Le Journal du
Dimanche vasárnap terjedelmes írást kö-
zölt Chirac egészségi állapotáról.

Kazah szavazás mindenáron?

A kazah elnök tegnap kezdeményezte,
hogy tartsanak elõrehozott elnökválasztást
az országban. Televíziós szózatában Nur-
szultan Nazarbajev bejelentette: nem fog
népszavazást rendezni államfõi megbízatá-
sának 2020-ig történõ meghosszabbításáról.

Hírösszefoglaló

Egy órával meghosszabbítot-
ták a kijárási tilalmat Egyip-

tom három nagyvárosában teg-
nap óta. Hoszni Mubarak állam-
fõ vasárnap döntött úgy, hogy 16
óra helyett 15 órakor kezdõdik a
kijárási tilalom Kairóban, Ale-
xandriában és Szuezben. A lekö-
szönõ belügyminiszter utasította
a rendõrséget, hogy vegye fel a
munkát, és térjen vissza az utcák-
ra az egész országban. Az elsõ
egyenruhás rendõrök már vasár-
nap este megjelentek Kairóban.

Tegnaptól általános sztrájkot,
mára pedig egymilliós tiltakozó
menetet szerveznek Egyiptom-
ban a harminc éve uralkodó
Hoszni Mubarak elnök lemondá-
sát követelõ tüntetõk. A tiltakozó
menetet az Április 6. nevû ifjúsá-
gi mozgalom javasolta. Meg-
tartását akadályozhatja, hogy az

országban teljesen leállt a vasúti
közlekedés. 

A kairói megmozdulások kö-
zéppontjában, a Tahrír (Felszaba-
dulás) téren a kijárási tilalom elle-
nére éjszaka is folytatódott a tilta-
kozás, s tegnap reggel ezernél
több ember tartotta a frontot. A
rendõrök igazoltatták, de nem
fordították vissza a tiltakozó-
kat. A tüntetõk vasárnap Moha-
med el-Baradeit, a Nemzetközi
Atomenergia-ügynökség volt fõ-
igazgatóját bízták meg azzal,
hogy tárgyaljon a rezsimmel.

Bizalmas üzenetben kérte Izra-
el az Egyesült Államokat és az

európai országokat, hogy támo-
gassák Hoszni Mubarak egyipto-
mi elnök rendszerének stabilitá-
sát, amelynek nagy tiltakozási
hullámmal kell szembenéznie –
írta tegnapi számában a Háárec cí-
mû izraeli újság.

A napokban fosztogatók randa-
líroztak Kairóban, az óegyiptomi
kincsek gyûjteményét – köztük
Tutanhamon fáraó aranyból ké-
szült halotti maszkját – õrzõ
Egyiptomi Múzeumba, megsem-
misítettek két fáraókori múmiát,
és kifosztották a jegypénztárat. A
több tízezres mûkincsgyûjte-
ményben nem esett kár. 

MTI

Enyhítette Zuschlag János
büntetését a Szegedi Ítélõtábla

tegnap: másodfokon két és fél év-
vel mérsékelte, hat év börtönre
ítélte az egykori szocialista politi-
kust. Több más vádlott esetében
is enyhébb ítéletet hozott a bíró-
ság. Az ítélõtábla szerint a sza-
badságvesztéssel sújtott vádlottak
bûnszervezetben követték el tettü-
ket, így nem bocsáthatók feltéte-
les szabadságra. Zuschlag János
2007. szeptember 21-e óta van
elõzetes letartóztatásban, így – az
azóta eltelt idõt beszámítva –
2013 szeptemberében szabadul-
hat. Az ítélõtábla mellõzte az el-
sõfokú bíróság által a vádlottak-
kal szemben kiszabott vagyonel-
kobzást, és az elsõfokú ítélethez
képest megállapította: az egyes ci-
vil szervezetek vezetõi posztját
betöltõ vádlottaknak nem szár-
mazott személyes hasznuk a bûn-
cselekményekbõl. Az ítélet sze-
rint Zuschlag János és társai civil
szervezetek közbeiktatásával sza-
bálytalanul használtak fel a köz-
ponti költségvetéstõl, a budapesti
önkormányzattól, az MSZP Tán-
csics Alapítványától és az Euró-
pai Uniótól pályázatokon elnyert
támogatásokat. 

Munkatársunktól

Átfogó Kárpát-medencei szór-
ványstratégia elkészítésérõl

döntött a Magyar Állandó Érte-
kezlet (MÁÉRT) szórvány albi-
zottsága tegnapi budapesti ülé-
sén. A Répás Zsuzsanna nemzet-
politikai helyettes államtitkár ve-
zetésével szervezett tanácskozá-
son elhangzott, hogy a résztvevõ
szervezetek helyzetfelmérést ké-
szítenek a szórványban mûködõ
intézményekrõl és különbözõ
programokról, hogy megismerhe-
tõ legyen a szórványban élõk
helyzete, és fel legyen építhetõ a
megmaradásukat segítõ stratégia.

Az RMDSZ képviseletében az
albizottság ülésén részt vevõ
Winkler Gyula, az RMDSZ
Hunyad megyei szervezetének el-
nöke lapunknak elmondta: az
ülésen megfogalmazott prioritá-
sok egyike a Bethlen Gábor Alap
idei tevékenységére és programja-

ira vonatkozott. Ezzel kapcsolat-
ban az RMDSZ politikusa kifej-
tette, hogy annak ki kell térnie a
közösségépítés és az intézmény-
fejlesztés kérdéskörére is, a támo-
gatási rendszereket pedig a célok-
hoz kell igazítani. Javasolta a
szórványkollégiumok támogatá-
sát, valamint a Magyar Ház prog-
ram folytatását és kibõvítését, le-
hetõség szerint éves normatív tá-
mogatást nyújtva az életképessé-
güket már bizonyított intézmé-
nyeknek.

„A szórványban a jövõ kulcsa a
kiszámítható támogatási rend-
szer, hiszen ez biztosítja intézmé-
nyeink fennmaradását” – fogal-
mazott Winkler, aki kérdésünkre
kifejtette: a Bethlen Alap többlép-
csõs döntés elõkészítése során a
Máért szakbizottságai megállapít-
ják a támogatási prioritásokat, és
ennek alapján tesz a Máért javas-
latot az alapot kezelõ kuratórium-
nak, amely meghozza döntését. 

Támogatást a szórványnak!

ÚMSZ

A soros EU-elnökségi teen-
dõkrõl és az elmúlt egy hó-

nap tapasztalatairól is egyezte-
tett tegnap reggel Brüsszelben
Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök és Herman van Rompuy,
az Európai Tanács elnöke. A
megbeszélésen téma volt a hét
végén esedékes Európai Tanács-
ülés – az uniós állam- és kor-
mányfõk csúcsértekezlete – is,
amelynek napirendjén az ener-
giapolitika fontos kérdései szere-
pelnek. A tagországok energeti-
kai rendszereinek összekapcsolá-
sához, az egységes európai ener-
giapiac megteremtéséhez szüksé-
ges infrastruktúra finanszírozása
szerepelt a külügyminiszterek
brüsszeli tanácskozásának napi-
rendjén is. Az Európai Uniónak
el kell kerülnie, hogy belsõ vitái-
ban szembeállítsák a versenyké-
pességet és a szolidaritást, mert
akkor az utóbbi veszíteni fog –
jelentette ki a tanácskozásokkal
párhuzamosan Orbán Viktor. A
magyar kormányfõ szerint a ko-
héziós politikáról szóló vitának
nem szabad megelõlegeznie a
2013 utáni többéves uniós költ-
ségvetésrõl nyáron kezdõdõ vi-
tát, és mindkettõ kereteit úgy kell
kialakítani, hogy az EU egészé-
nek erõsödését szolgálják.
Johannes Hahn, a regionális po-
litikáért felelõs biztos szerint az
uniónak jó és célzott befekteté-
sekre van szüksége a régiók-
ban. Andor László, a foglalkoz-
tatásért, a szociális ügyekért és a
társadalmi összetartozásért fele-
lõs biztos pedig úgy fogalmazott:
a kohéziós politika jelentõs vál-
tozást tud elõidézni a foglalkoz-
tatás, az oktatási lehetõségek és a
befogadás terén. Õ is hangoztat-
ta, hogy a politikát „hozzá kell
igazítani a jelenlegi helyzethez,
ha a válságból kifelé vezetõ úton
az országaink és a polgáraink
elõtt álló kihívásoknak meg akar
felelni”. Az iskolai lemorzsoló-
dás csökkentését célzó európai
uniós cselekvési tervet is bejelen-
tett tegnap az Európai Bizottság.
Az unióban évente több millió fi-
atal hagyja ott az iskolai oktatá-
si, illetve képzési rendszert legfel-
jebb alsó középfokú végzettség-
gel. Ez megnehezíti számukra a
munkavállalást, és hátráltatja a
gazdasági és társadalmi fejlõ-
dést. Az akcióterv abban nyújt
segítséget a tagállamoknak, hogy

megvalósíthassák a középtávú
uniós növekedési és foglalkozta-
tási program (Európa 2020)
egyik fõ célját, amelynek értel-
mében az iskolai lemorzsolódás
uniós átlagát a jelenlegi 14,4 szá-
zalékról az évtized végére 10 szá-
zalék alá kellene csökkenteni. 

Célkeresztben 
az EU energia-
politikája

Mubarak válasza:
fokozott erõszak

Partiumban nagy az érdeklõdés a magyar honosítás iránt

A Partiumban több ezerre tehetõ az egyszerûsített honosítás
iránt érdeklõdõk száma – hangzott el tegnap a nagyváradi
Demokrácia Központban tartott sajtótájékoztatón. Az ese-
ményen részt vett Tokés László európai parlamenti alelnök, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke, Toró T. Tibor,
az EMNT ügyvezetõ elnöke, Wetzel Tamás miniszteri biztos,
Orbán Mihály, az EMNT Partiumi Régió elnöke és Zatykó
Gyula, a partiumi Demokrácia Központok igazgatója.

A szíriai elnök nem tart lázadástól

A szíriai elnök szerint országa ellenáll az olyan típusú megrázkód-
tatásoknak, mint amelyek Tunéziában a rendszer bukásá-
hoz, Egyiptomban pedig meggyengüléséhez vezettek. A Szíriát
vaskézzel irányító Bassár el-Aszad errõl egy interjúban beszélt,
amely tegnap jelent meg a The Wall Street Journalban. 

Tankok õrzik Kairóban az Egyiptomi Múzeumot. Fosztogatók jártak az épületben, ahol Tutanhamon kincseit is õrzik

Enyhítések a
Zuschlag-perben

Román lapszemle
A román kormány szerint megoldást hoz a
katonai nyugdíjak sokat vitatott kérdésében
a járandóságok új kiszámítási módja, amely
nem az egyéni jövedelmeket, hanem az or-
szágos átlagos bérszintet veszi alapul.
(Curentul) Öt-tíz százalékkal csökkennek a
szállodai szobaárak a tengerparton az idei
turisztikai idényben. (Curierul naþional)
Elena Udrea turisztikai miniszter életében
nem látott még demokratikusabb államfõt
Traian Bãsescunál és bátrabb miniszterelnö-
köt Emil Bocnál. (Evenimentul zilei) Több
mint 800 alkalmazottat bocsát el az észak-
erdélyi autópályát építõ amerikai Bechtel
vállalat. (Gândul) A gyilkosságok a jövõ-
ben nem évülnének el, amennyiben Monica
Macovei európai parlamenti és Sever
Voinescu demokrata-liberális képviselõnek
sikerül elfogadtatnia a Büntetõ Törvény-
könyv módosítására tett javaslatát. Így a
gyilkosok bármikor felelõsségre vonhatóak
lesznek, függetlenül attól, hogy mennyi idõ
telt el büntettük elkövetése óta. Következés-
képpen büntethetõek maradnak az 1989. de-
cemberi események is. (Jurnalul naþional)

Herman van Rompuy



Cs. P. T.

Már elsõ napjától izgalmas-
nak ígérkezik a ma kezdõdõ

tavaszi parlamenti ülésszak:
nagy küzdelem várható a kor-
mánypártok és az ellenzék kö-
zött a képviselõház és a szenátus
házbizottsága tagjainak megvá-
lasztásakor. Mint ismert, koráb-
ban az ellenzék volt többségben
a két ház vezetõségében, ám mi-
vel az Alkotmánybíróság elis-
merte a Boc-kabinetet támogató
Országos Szövetség Románia
Haladásáért (UNPR) nevû párt
frakcióalakítási jogát, az UNPR-
sek is helyeket kérnek a két testü-
letben. Ha a házbizottságban a
kormánypártok kerülnek több-
ségbe, a koalíciónak könnyebb
lesz napirendre tûzni a prioritást
élvezõ törvényeket.

Együttmûködési 
megállapodás készül

A kormány nem kevesebb
mint 70 új jogszabálytervezetet

készül ebben az ülésszakban a
parlament elé terjeszteni, és to-
vábbi 56, már beterjesztett tör-
vény vitáját gyorsítaná fel. A na-
gyobbik kormányzó alakulat, a
Demokrata-Liberális Párt (PD-
L) tegnap zárt ajtók mögötti
frakcióülést tartott a törvényho-
zási prioritásokról, Traian
Bãsescu államfõ jelenlétében. A
kormány prioritáslistájára felke-
rült két olyan tervezet is, amely-
nek elfogadását elsõsorban az
RMDSZ szorgalmazza: az egyik
a kisebbségek jogállásáról szóló
törvény, a másik a fejlesztési ré-
giók átszervezésérõl szóló jog-
szabály – erõsítette meg lapunk-
nak Máté András Levente frak-
cióvezetõ-helyettes. Emellett azt
szeretnék, hogy a parlament mi-
elõbb elfogadja a polgári tör-
vénykönyv alkalmazásáról szóló
elõírásokat is.

Mint ismert, a kisebbségi tör-
vény 2005 óta hányódik a parla-
mentben: a szenátus elvetette a
jogszabályt, a képviselõházban
pedig elakadt a szakbizottságok-

ban. Az RMDSZ azonban ebben
az ülésszakban garanciákat sze-
retne arra, hogy az általa kezde-
ményezett törvényeket még eb-
ben az ülésszakban elfogadják,
ezért újabb együttmûködési
megállapodás aláírását szorgal-
mazza a PD-L-vel. Borbély
László, az RMDSZ ügyvezetõ
alelnöke elmondta, azt szeret-
nék, hogy a protokollum legké-
sõbb február végéig megszüles-
sen, és a kabinet által tervezett
gazdaságélénkítõ intézkedéseket
is tartalmazza. A megállapodás
a parlamenti választásokig lenne
érvényes, és a különbözõ tör-
vénytervezeteknek és -módosítá-
soknak a pontos ütemtervét, ha-
táridõket tartalmazna. „A kor-
mánykoalíciónak be kell bizo-
nyítania, hogy életképes” –
mondta a politikus. Mint ismert,
az RMDSZ és a PD-L politiku-
sai már tavaly is tárgyaltak a ki-
sebbségi törvényrõl, de nem tud-
tak dûlõre jutni a jogszabály kul-
turális autonómiát szabályozó
fejezete tekintetében.

Olosz helyett Máté?

A két RMDSZ-frakció az ülés-
szak elsõ napján tisztújítást tart.
Lapunk úgy tudja, Olosz Ger-
gely jelenlegi frakcióvezetõnek
meginoghat a széke a képviselõ-
házban, a tisztséget ugyanis
megpályázza Máté András is.
Információnkat a frakcióvezetõ-
helyettes nem kívánta kommen-
tálni, ám értesülésünk szerint
megválasztását többen is támo-
gatják. „Olyan frakcióvezetõre
van szükségünk, aki nem szolga-
lelkû” – nyilatkozta névtelenül
lapunknak egy RMDSZ-es kép-
viselõ, aki azonban nem részle-
tezte Olosz elleni kifogásait. A
frakcióvezetõt lapzártánkig nem
tudtuk elérni.

A szenátusi frakció élén tudo-
másunk szerint nem várhatók
változások. Fekete-Szabó András
jelenlegi frakcióvezetõ lapunk-
nak elmondta: vállalja továbbra
is a tisztséget, ha a mai frakció-
ülésen azt tapasztalja, hogy to-
vábbra is bizalmat élvez. 
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„Bethlen Gábor a ma-
gyar nemzet egységét
akarja az õ keze alatt
megépíteni, hogy aztán

ez az egységes ma-
gyar nemzet elfoglal-
hassa méltó helyét a

középeurópai álla-
mok között. Ezek-
ben a törekvések-

ben érte el õt is a legnagyobb magyarok
tragédiája: éppen a magyarságát és a
magyar nemzet megtartására alkotott
terveit nem értette meg senki. Egyedül
volt, végzetesen egyedül volt a magyarság
egységéért vívott küzdelemben. Nem volt
egyetlen megértõ ember sem a nyugati
magyarok között, akik folyamatosan az
értük hadakozó kardot akarták a Bethlen
kezébõl kivenni. Így aztán hiába viasko-
dott a magyar egységért, hiszen a ma-
gyarság maga volt az, akinek az egység
nem kellett. Bethlen Gábor tragikuma a
magyar bûnt vádolja...”
Makkai Sándor püspök, a két világhábo-
rú közötti erdélyi magyar útkeresés nagy
alakja, a Magunk revíziója írójának sza-
vai ezek. Az erdélyi fejedelem személyisé-
ge kapcsán kibontakozott, akkor nagy
port vert Szekfû–Rugonfalvi-vita kapcsán
Makkai 1930-ban írta „Egyedül. Bethlen
Gábor lelki arca” címû esszéjét, amely
most, nyolcvan év távlatából is vádlón
cseng az erdélyi szellemiséggel szemben
értetlen „nyugati magyarok” felé. A
Bethlen Gábor nevét anélkül használó
mai magyar államvezetõk, hogy egyálta-
lán ismernék és megértenék az általa
képviselt szellemiséget, ugyanabba az
örök magyar tragédiába vonszolják bele a
magyar nemzetet, amelyre Makkai any-
nyira keserûen mutat rá: az önpusztító
széthúzás tragikumába. 
De miért is csodálkoznánk, hiszen köz-
hely, hogy a történelem megismétli önma-
gát. Szintén a két világháború közti idõ-
szakba nyúlunk vissza egy olyan esemény
kapcsán, amely ha ma történne, ha a mai
híradásokból értesülnénk róla, akkor sem
lenne benne semmi meglepõ. 1930. márci-
us 15-e, Budapest, a csehszlovákiai ma-
gyar fõiskolások Sarló nevû egyesülete ko-
szorúzni készül Petõfi Sándor szobránál.
A koszorún öt szalag, a magyar, román,
szlovák, horvát, szerb trikolórok színeivel.
A budapesti magyar diákegyesületek meg-
botránkozással veszik tudomásul a tervet,
és közbenjárásukra a rendõrfõkapitányság
megtiltja a sarlósoknak a koszorúzást. A
magyarországi diákság tiltakozik a „bot-
rányos merénylet” ellen, a magyar parla-
mentben interpelláció hangzik el, amely-
ben a Sarló tagjait „érvényesülni vágyó
fajárulóknak”, „a csehszlovák külpolitika
ágenseinek” nevezi. Balogh Edgár és to-
vábbi kilenc csehszlovákiai magyar diák a
Sarló nevében nyilatkozatot jelentet meg a
Pesti Naplóban, amelyben kifejti a Sarló
programját, az állami és nemzeti közeledé-
sek szükségességét, a Duna-konföderáció
elképzelését. Mint fogalmaznak, a közép-
európai nemzetek színeinek szalagjaival
Kossuth Lajos dunai konföderáció-tervé-
nek korszerûsített változatát, a kelet-euró-
pai népek egymásra utaltságát kívánták
szimbolizálni.
Hány és hány ilyen vád éri ma is azokat,
akik át akarnak lépni a(z ön)pusztító
magyar gõg, a nagyhatalmi nosztalgia
futóhomokjáról a belsõ egység és a szom-
széd népekkel való egyetértés és összefogás
biztos talajára? „Nemzetárulók”, „érvé-
nyesülést keresõ opportunisták”, „népide-
genek”, „idegenszívûek”, „kétes eredetû-
ek”, és még sorolhatnánk a jelzõket, ame-
lyeket a fejünkhöz vágnak. 
A megbélyegzést azonban, bármilyen fáj-
dalmas is, vállalni kell. Vállalni kell,
hogy újabb nyolcvan év múlva az utókor
úgy emlékezzen majd a mai idõkre, mint
olyan korra, ahova vissza lehet nyúlni,
példát véve az akkori jelen számára.
Mert a történelem, mint tudjuk, megis-
métli önmagát.

Történelem

Salamon 
Márton László

Garanciát kér az RMDSZ

M. Á. Zs.

Egymásnak ellentmondó in-
formációkat közöltek tegnap a

szociáldemokrata és liberális ve-
zetõk azzal kapcsolatban, hogy a
soron következõ helyhatósági vá-
lasztásokon együtt vagy külön in-
dulnak. Egyfelõl Victor Ponta, a
szociáldemokrata pártelnök beje-
lentette, hogy a Szociáldemokrata
Párt (PSD) és a Jobbközép Szö-
vetség (ACD) közös fõpolgármes-
ter-jelöltet és megyei tanácselnö-
köket indít, és csak a fõvárosi ke-
rületek esetében bízzák a helyi
szervezetekre azt, hogy együtt
vagy külön mérettetik meg magu-
kat. Másfelõl, Andrei Chiliman, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) bu-
karesti szervezetének elnöke arról
számolt be, hogy a két fél meg-
egyezett abban, hogy Bukarestben
külön indulnak. „A felmérések
szerint a PNL–PC-szövetség hó-
napok óta vezeti a fõvárosi nép-
szerûségi listákat. Szeretnénk ezt
az elõnyt a javunkra fordítani, és a
lehetõ legtöbb szavazatot begyûj-
teni” – fogalmazott az I. kerületi
polgármester. Arra az újságírói
kérdésre, hogy „a fõvárosi szepa-
ratizmus” nem nehezíti-e majd
meg a megyei szervezetek együtt-
mûködését, Chiliman nemlegesen
válaszolt. A PSD és PNL közötti
tárgyalások következtetései alátá-
masztani tûnnek a PNL-s polgár-
mestert vélekedését, ugyanis szak-
értõk szerint a két alakulat külön
megszerzett, majd összeadott sza-
vazatainak száma magasabb len-
ne, mint a közös listán elért vokso-
ké. Crin Antonescu PNL-elnök
azzal próbálta oldani a gyülemlõ
feszültséget, hogy a két félnek
nem áll szándékában befolyási
övezetekre, feudumokra osztani
az országot, a jelöltindítás egye-
düli kritériumai a népszerûségi
mutatók lesznek. Marian Van-
ghelie, a szociáldemokraták buka-
resti elnöke egyelõre nem tartja
véglegesnek a Chiliman által beje-
lentetteket, arra számít, hogy
négyszemközt pontszerûen
egyeztessenek a PSD–ACD-pak-
tum fõvárosi alkalmazásáról. 

ÚMSZ

Tucatnyi nagyvárosban szer-
veztek sztrájkõrséget a szoci-

áldemokraták a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) helyi szék-
háza elõtt, hogy Constantin
Nicolescu Argeº megyei tanács-
elnök meghurcolása ellen tilta-
kozzanak. A „központi rendez-
vények” Piteºti-en zajlottak, ahol
az ellenzéki alakulat teljes vezér-
kara szolidarizált a csalás és kor-
rupció vádjával 29 napos elõze-
tes letartóztatásba helyezett
Nicolescuval. A tanácselnök
amúgy még egyetlen percet sem
töltött elzárva, ugyanis az ítélet-
hirdetés után rosszul lett, eszmé-
letét vesztette, vasárnap este a bu-
karesti sürgõsségi kórházban hét-
órás szívmûtétet hajtottak végre
rajta. Bár eredetileg a szociálde-
mokraták úgy tervezték, hogy a
tiltakozási akciót a vádlott felleb-
bezésének tárgyalására idõzítik,
az Argeº Megyei Ítélõtábla teg-
nap bejelentette, hogy az ügyet
csak ma veszi napirendre. Victor
Ponta PSD-elnök arra szólította
fel a résztvevõket, hogy ne félje-

nek Traian Bãsescu államfõtõl és
a PD-L-tõl, és ne hagyják, hogy a
nagyobbik kormánypárt „ellopja
Argeº megyét tõlük”. 

Kolozsváron mintegy ötvenen
vettek részt a félórás sztrájkõrségi
akcióban, „Igen az igazságszol-
gáltatásnak, nem a bilincseknek”
feliratú táblácskákat tartva ma-
guk elé. „Elsõsorban szolidaritá-
sunkat szeretnénk kifejezni
Constantin Nicolescuval, ugyan-
akkor a romániai igazságszolgál-
tatás hiányosságaira is felhív-
nánk a figyelmet. Úgy gondol-

juk, hogy jelenleg a hazai igaz-
ságszolgáltatás ki van szolgáltat-
va a politikának, és mint ilyen,
részrehajló” – mondta lapunk-
nak Remus Lãpuºan, a PSD
Kolozs megyei elnöke.

Gheorghe Flutur demokrata-li-
berális alelnök szerint a PSD ak-
ciójának célja a lakosság felbujtá-
sa volt, és megjegyezte, az ellen-
zéki alakulat nem elsõ alkalom-
mal él ehhez hasonló eszközök-
kel. Hozzátette: alakulatának
nem áll szándékában hasonló ak-
cióval válaszolni. 

Az utcán kért igazságot a PSD

A PSD vezérkara Piteºti-en szolidarizált „az igazságszolgáltatás által meghurcolt” tanácselnökkel

Ellenzéki paktum: 
együtt, de külön?

Fotó: Mediafax

Május 14-én tart tisztújítást a Demokrata-Liberális Párt
Több mint ezerháromszáz küldött részvételével szervezik meg má-
jus 14-15-én a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) tisztújító kongresz-
szusát. Emil Boc kormányfõ, a nagyobbik kormányzó párt jelenle-
gi elnöke egyelõre nem nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy in-
dul-e újabb pártelnöki mandátumért, csupán annyit mondott a ter-
veit firtató kérdésre, hogy nem zárja ki a pályázást. Egyelõre csupán
két potenciális ellenjelölt neve merült fel: elõbb a Traian Bãsescu ál-
lamfõ bizalmát élvezõ Teodor Baconschi külügyminiszter jelentette
be, hogy mérlegeli a tisztségért való indulást, a hétvégén pedig Sorin
Frunzãverde volt védelmi miniszter, jelenlegi Krassó-Szörény me-
gyei tanácselnök is jelezte, indulna a pártelnökségért. Szerinte az
alakulatot át kellene nevezni Néppárttá, címerként pedig az Euró-
pai Néppárt logóját kellene használni.  
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Gy. Z.

A Bundestag meggyõzõ
többséggel szavazott ja-

nuár 28-án Roland Jahn sze-
mélyére, aki az újságíró Ma-
rianne Birthler, illetve Joa-
chim Gauck helyébe lép a
keletnémet titkosszolgálat
aktáit õrzõ intézet élén, miu-
tán elõdei már kétszer öt esz-
tendõt kitöltöttek a tisztség-
ben. Bár munkájukkal min-
denki elégedett volt, már
nem lehetett újrajelölni õket.
„Nem szabad választóvonal-
nak lennie” – nyilatkozta
megválasztása után az új
megbízott, aki szerint min-
dig is lesznek, akik az akták-
ba való betekintés után érte-
sülnek a Stasi (a keletnémet
Állambiztonsági Minisztéri-
um – szerzõ megj.) ellenük el-
követett tetteirõl. A tisztázás
szerinte visszaadja az embe-
rek méltóságát.

111 kilométer irat

Az aktákba való betekintés
iránti érdeklõdés a Stasi-ira-
tokat õrzõ hivatal felállítása
után húsz esztendõvel sem
hagy alább. Összesen több
mint 6,5 millió kérelmet és
megkeresést nyújtottak be
2010 végéig, mintegy 2,75
millió állampolgár kért a fel-
világosítás mellett betekin-
tést, illetve az iratok kiadását.
A hatóság központi archívu-

mában, továbbá a kirendelt-
ségek levéltáraiban az akták
hossza 158 kilométert tesz ki,
111 kilométer irat, 47 kilo-
métert pedig film formájá-
ban. A hivatalban õriznek to-
vábbá mintegy 15 és félezer
papírzsákot, kartondobozt és
ládát, amelyek széttépett
anyagot tartalmaznak. Ta-
valy októberig 950 ezret meg-
haladó oldalt rekonstruáltak.
A keletnémet állambiztonság
hátrahagyott továbbá másfél
millió fényképet, mikrofilmet
és diát, 2756 filmet és videót,
31,3 ezer hangfelvételt.

Roland Jahn 1953. július
14-én az NDK-ban, Jéná-
ban látta meg a napvilágot.
Miután leérettségizett, gaz-
dasági tanulmányokat foly-
tatott szülõvárosában, rend-
szert bíráló magatartásáért
azonban kicsapták az egye-
temrõl. „Próbaidõre” szállí-
tómunkásként helyezkedett
el a jénai Carl Zeiss gyár-
ban. Az állampártot bíráló
és az emberi jogokat védõ
magatartása azonban itt
sem szûnt meg, ezért 1981-
ben 22 hónapi börtönre ítél-
ték, az indoklás szerint „az
államrend nyilvános meg-
sértéséért”.

A meghalt barát

Jahn bûne égbekiáltó volt:
a lengyel nemzeti lobogót
helyezte el a kerékpárján,

rajta felirat: „Solidarnosc z
polskim narodem” („Szoli-
daritás a lengyel néppel”).
Más ellenzékiekkel együtt
1983-ban megalapította a Jé-
nai Békeközösséget, s ezért
még abban az esztendõben
megfosztották állampolgár-
ságától. Kiutasítását követõ-
en Nyugat-Berlinben élt,
majd 1985 és 1987 között a
hamburgi társadalomkutatá-
si intézetnél az Ellenzék az
NDK-ban címû tanulmányon
dolgozott, az ARD televízió
Kontrasztok címû mûsoránál
pedig szabadúszó újságíró-
ként ténykedett. Témái: az
ellenzék, az emberi jogok
megsértése és az NDK min-
dennapjai. A Tagesanzeiger

kelet-berlini oldalán az ellen-
zék tevékenységérõl írt. Így
vált Jahn Nyugat-Berlinben
a keletnémet ellenzék elis-
mert támogatójává. Miután
több – a város keleti részén is
hallható – rádióban hangot
adott elkötelezettségének, a
Stasi itt is követte és lehall-
gatta. A rendszerváltozás óta
eltelt évek során számos né-
met és lengyel kitüntetésben
részesült.

„Eredetileg nem születtem
az állam ellenségének” –
hangsúlyozta tavaly Jénában
egy emlékmû felavatása al-
kalmából elmondott beszé-
dében. Ahogy mondta: õ is
egy apró fogaskerék volt „a
diktatúrát mûködtetõ me-

chanizmusban”. Mindez
1977-ben változott meg,
amikor a dalszerzõ, Wolf
Biermann állampolgárságtól
való megfosztása elleni tün-
tetése miatt kihajították az
egyetemrõl. Mindössze négy
esztendõ telt el, amikor
1981-ben barátja, Matthias
Domaschk meghalt Gerá-
ban, méghozzá a Stasi vizs-
gálati fogságában. „Ezt kö-
vetõen soha többé nem kö-
töttem egyetlen lustaságról
árulkodó kompromisszumot
sem” – fedte föl életének leg-
fõbb választóvonalát. Kevés-
sel késõbb õt magát is vizsgá-
lati fogságba vetették. Az el-
járás ürügyéül a már említett
lengyel zászló szolgált.

Újabb botrány

Jahn még el sem foglalta
hivatalát, máris kihívások
elé kell néznie. A Bundes-
tagban ugyanis újabb lelep-
lezések érintették a Baloldal
(Die Linke) nevû pártot,
amelyben az egykori kelet-
német állampárt volt tagjai
is kifejtik tevékenységüket.
A támadások célpontja ez-
úttal a képviselõház alelnö-
ke, Petra Pau. A politi-
kusasszony titkárnõje 1983
és 1990 között az Állambiz-
tonsági Minisztérium gép-
írója, s ezzel együtt fõállású
munkatársa volt. Jóllehet ez
a tény már húsz esztendeje
ismert, a Bundestag igazga-
tásának adatai szerint a höl-
gyet sem 1990-ben, sem pe-
dig 2010-ben nem világítot-
ták át, így nem érte jelenlegi
alkalmazásában semmiféle
hátrány sem. 

Pau személyes hadjáratról
beszél: „A Baloldalt akarják
sújtani, és a munkatársakat
találják el” – nyilatkozta a
Frankfurter Rundschaunak.
Az ügyet egyébként a legol-
vasottabb német napilap, a
Bild robbantotta ki, amikor a
Baloldal vezetõje, Gesine
Lötzsch egyik munkatársát
Stasi-besúgóként leplezte le.
Késõbb annyiban módosult
a vád, hogy a férfi egy Stasi-
õrszázadban töltötte le a ka-
tonaidejét, de soha nem in-
formálta ténylegesen az ál-
lambiztonságot. Ehhez ké-
pest a Bild szerint Petra Pau
most 46 éves titkárnõje, Ma-
ja N. az NDK-hatalom ide-
jén politikai foglyok zaklatá-
sához is hozzájárult. 

Mi vár a Stasi-akták újabb õrzõjére?

Bogdán Tibor 

Romániában évtizedes
gondot okoznak a váro-

sokat ellepõ kóbor kutyák.
Számuk Bukarestben megha-
ladja az ötvenezret, miután
Ceauºescu, városrendezési
programja során – amellyel
Bukarest arculatát az általa
legeurópaibb fõvárosnak tar-
tott Phenjan mintájára kíván-
ta átalakítani – panelépüle-
tekbe költöztette a lebontott
kertes házak, villák lakóit,
akik így sorsukra hagyták
házõrzõiket. 

Bãsescu ötven 
aranypénze

Némi képzavarral el-
mondhatnánk: a kutyák
„vörös fonalként” követik
végig Traian Bãsescu egész
politikai pályafutását. Mie-
lõtt ugyanis államfõként
megkezdte volna harcát a
demokrácia csahos ebe a saj-
tó ellen, Bukarest fõpolgár-

mestereként a fõvárost elle-
põ kóbor kutyák által oko-
zott problémát kívánta meg-
oldani: elõször kesztyûs kéz-
zel, amolyan ebmenhelyek
létesítését vagy ivartalanítást
helyezve kilátásba, elnyerve
ezzel a volt díva és szépség-
ideál, jelenleg meggyõzõdé-
ses állatbarát, Brigitte
Bardot támogatását is. Ké-
sõbb – mintegy jövendõbeli
államfõi tulajdonságait meg-
csillantva – radikális mód-
szert ajánlott: a gazdátlan
ebek elaltatását, vállalva azt
is, hogy Bardot asszony há-
tat fordít neki (amint az egy-
kori filmsztár meg is tett,
visszakövetelve az „ember-
séges ebhelyzet-megoldá-
sért” az államfõnek ajándé-
kozott – nem 30 ezüstöt, ha-
nem – 50 aranypénzt).
Bãsescu ugyanis megszegte
az egykori dívának tett ígé-
retét, miszerint a „kutyát-
lanítási akciót emberségesen
oldják meg”, eutanáziát
csak a legvégsõ esetben al-

kalmaznak. Ennek ellenére
hamarosan elrendelte a gaz-
dátlan jószágok elaltatását. 

A kóbor kutyák most ismét
a figyelem központjába ke-
rültek, miután halálra mar-
cangoltak egy 49 éves buka-
resti asszonyt; korábban egy
japán üzletember – a ro-
mán–japán baráti táraság el-
nöke – halálát okozták, úgy-
szintén a fõvárosban. 

Az áldozat, Taniuºa Stat-
chievici, egy ipari hulladékok
begyûjtésével foglalkozó cég
munkatársa volt, és a közte-
rületek ügynökségének
egyik, 5. kerületbeli raktártel-
kén tartott ellenõrzést, ami-
kor a gazdátlan négylábúak
rátámadtak. Az eset kapcsán
a bukaresti prefektus vizsgá-
lat beindítására szólította fel
a bukaresti rendõrséget. 

A félszázezer kóbor jó-
szágból az évek során csu-
pán 28 ezret sikerült ivarta-
lanítani.

Milliós gondok

Az utóbbi években a nagy-
városokat valósággal hatal-
mukba kerítették a kóbor
ebek. Tavaly Bukarestben
több mint 13 ezer embert ha-
raptak meg – és ez csak a ve-

szettség elleni oltásra jelent-
kezõ személyek száma.
Emellett évente több tízezer
panasz érkezik be az illetéke-
sekhez a városban csatango-
ló kutyafalkák – amúgy is vi-
szonylagos – éjszakai csendet
felverõ ugatása miatt. Ennek
ellenére a bukarestiek rend-
szeresen etetik a kóbor kutyá-
kat, nemegyszer pedig rátá-
madnak az elfogásukra ki-
küldött sintérekre, kiszaba-
dítva az elfogott állatokat.

Emellett hallani sem akar-
nak a gazdátlan jószágok el-
altatásáról, ivartalanításukat
még elfogadnák, az viszont a
kutyák igen nagy száma, va-
lamint a mûvelet magas költ-
ségei miatt, nehezen kivite-
lezhetõ. Ugyancsak sokba
kerülne a mindenki – ideért-
ve az ebek mellett nem kis ve-
hemenciával kiálló állatvédõ-
ket is – által elfogadható
megoldás, a kutyamenhely
felépítése is, a félszázezer ál-
lat ellátásról, gyógyszerezé-
sérõl már nem is beszélve.
Bukarestben eddig egy-egy,
14, illetve 226 állat befogadá-
sára alkalmas menhely mû-
ködött, a most kibérelt fund-
uleai telekért pedig nyolcezer
eurós havi bérleti díjat fizet-
nek, további 200-300 ezer

euróba kerülnek majd a ket-
recek, a mihãileºti-i „kutya-
otthon” berendezéséhez pe-
dig egymillió euróra van
szükség – miközben alig két-
ezerre nõ a befogadható ebek
száma.

Vidéken is probléma

Temesváron 12 ezerre te-
szik a kóbor kutyák számát,
amely aggasztó módon,
egyetlen év alatt kétezerrel
emelkedett. Nagyjából ennek
arányában szaporodott a ku-
tyák által megharapott járó-
kelõk száma is: tavaly 780
személy jelentkezett ápolás-
ra, 125-tel több, mint egy év-
vel korábban. A kutyafalkák
elsõsorban a külvárosi negye-
dekben portyáznak, a köz-
ponti városrészben kevésbé
okoznak gondot. 

A brassói hatóságoknak is
problémát jelentenek a gaz-
dátlan négylábúak, számuk-
ról azonban nincsenek hoz-
závetõleges adataik sem. A
támadások száma azonban
az utóbbi hónapokban meg-
ritkult, a Brassó – civilizált
város nevû program beindí-
tása nyomán. A kóbor ebek
számát azonban a természe-
tes szaporulat mellett folya-

matosan növelik az éjszakán-
ként Kovászna megyébõl fur-
gonokon „átcsempészett”
négylábúak. 

A Nagyszeben utcáin csa-
tangoló mintegy 5000 eb ta-
valy félezer személyt hara-
pott meg. A gazdátlan álla-
tok közül csak 2200-at oltot-
tak be veszettség és egyéb be-
tegségek ellen.

A nagyváradi illetékesek –
állításuk szerint – sikerrel bir-
kóztak meg a gonddal: a vá-
rosban legfeljebb 400-500 kó-
bor kutya található, azok is
inkább a külvárosokban.

Iaºi-ban hatezerre csök-
kent a gazdátlan ebek száma,
miután az utóbbi négy évben
35 ezer állatot fogtak össze. E
célra évi 80 ezer lejt költenek
a helyi költségvetésbõl, így is
napi átlagban egy járókelõ
kerül kutyaharapás miatt
kórházba.

Craiovát viszont ellepték a
kutyafalkák. A helyi köztisz-
tasági szolgálat egyetlen sin-
tércsapattal rendelkezik, az
alig néhány fõs csoport kép-
telen megbirkózni az egyre
súlyosbodó helyzettel. A vá-
rosi hatóságok, nagyrészt
pénzhiány miatt, még csak
ígéretet sem tesznek a határo-
zottabb akciókra. 

Ebadta (kóbor) kutyák
A kóbor kutyák ismét a figyelem 

központjába kerültek, miután a napok-

ban halálra marcangoltak egy negy-

venkilenc éves bukaresti asszonyt. 

Roland Jahn, a keletnémet titkosszolgálat aktáinak új õre. Ujjal mutogat majd a vétkesekre?

Új szövetségi megbízottat választottak

néhány napja a keletnémet titkosszol-

gálat aktáit õrzõ intézet élére: Roland

Jahn márciusban veszi át hivatalát. 



A parkban és a park körül sok minden meg-
változott. De maga az épület a legkevésbé.
A nagyváradi Szakszervezeti Mûvelõdési
Ház, ahol húsz esztendõvel ezelõtt, 1990.
április 21-22.-én az RMDSZ elsõ kongresz-
szusát tartották, ugyanazt a képet mutatja.
A szocreál típuskocka, a maga beton díszí-
tõelemeivel, a néhány reklámfelirat ellenére
ma is ugyanolyan szürke mint egykoron, de
talán azóta sem látott annyi katonát és rend-
õrt, mint azokban a napokban. Marosvásár-
hely fekete márciusa után a magát már de-
mokratikusnak nevezõ kormányzat semmi-
képpen sem szerette volna az események
megismétlõdését és többszörös védgyûrûvel
biztosította a helyszínt. Etnikai jellegû inci-
densnek nem is volt se híre, se hamva, csu-
pán a magyarországi tévések (Panoráma, Fe-

kete Doboz – emlékszünk még
rájuk?) igyekeztek drámai
közelképeket rögzíteni, lehe-
tõleg békaperspektívából fil-
mezve az egyenruhásokat és
fegyvereseiket, hogy felma-
gasodjanak az égre és a ter-
ror látszatát keltsék. 

De mit tudtak akkor például
az egyetlen román

nyelvû tévéadás tartalmi és formai színte-
lenségébõl éppenhogy ébredezõ székelyföl-
diek a finomabb média-manipulációkról?
Majdhogynem semmit, mint ahogyan még
ma is sokan fogják a fejüket szerte az or-
szágban, amikor rájönnek, hogy a tévés vi-
lág reggeltõl-estig, hétfõtõl-vasárnapig nem
akar nevelni, tiszta és szép
kultúrát tálcán kínálni, ha-
nem egész egyszerûen  ter-
méket eladni. 
De hát akkor még más volt
a politikai termék fogalma
is, és jól emlékszem, ott a
teremben, az Egységben az
erõ jelszava alatt az elsõ politikai összecsa-
pásokra. Az egyszínû véleményekbõl éppen-
hogy kikerült gondolkodásmódnak bizony
nem volt könnyû elfogadnia, hogy mindan-
nak, ami az éppen feltápászkodó és önma-
gához térõ romániai magyarság javát szol-
gálja, többféle árnyalata is lehet. Igaza van –
bólogattak a küldöttek, amikor Domokos
Géza beszélt, de hát akkor is felcsattant a
taps, amikor Király Károly lépett a mikro-
fonhoz örökölt szókinccsel megfogalmazott
mondataival, mások mintha magának a ma-
gyar nyelvnek a feltámadását ünnepelték

volna Tõkés László választékos önkifejezé-
sének hallatán. És Szõcs Gézával ugyanúgy
szólt a kongresszusi küldöttekhez egy más
látásmód, mint Cs. Gyimesi Évával az eu-
rópai szellem, vagy Katona Ádámmal a
nagytudású magyar mûvelõdés- és intéz-
ménytörténet. Mint ahogyan ott kavargott,

akár nevén nem nevezve is,
szociáldemokrácia és libe-
ralizmus, keresztényde-
mokrácia és konzervativiz-
mus, a mifelénk mindeddig
alig érzékelt politikai ideo-
lógiák sokféle árnyalata a
kölcsönös megismerés, a

románokkal való közös társadalomépítés,
az államon belüli önállóság vagy lehetséges
etnikai elszakadás, a helyi és összerdélyi jel-
leg, a közös európai jövõ megannyi érzé-
keny határvonalának észérv- megalapozott-
ságú vagy perzselõ érzelmi lángolású, de
soha, egy pillanatra sem unalmas közös ki-
beszélése. 
Igen – tûnõdöm most el Váradon, az errefe-
lé meglehetõsen szokatlan januári fagyban,
az elsõ és a tizedik kongresszusnak egyaránt
otthont adó, majdhogynem ugyanolyan ki-
nézésû épület szomszédságában: vajon húsz

év távlatából mit kívánnék én most az
RMDSZ-nek? 
Minden bizonnyal – személyiségeket. 
Minden bizonnyal – szorosabb kapcsolatot
a romániai magyar értelmiséggel. Mind-
azokkal, akik olyan egyetemeken vagy olyan
intézményekben tevékenykednek, amelyeket
többek között éppenséggel az elmúlt két év-
tized jog-helyreállító és közösségi érdekvé-
delmi politikája teremtett meg. 
Minden bizonnyal – jóval kevesebb kötõdést
a tisztséghez, és jóval többet a tisztességhez.
Ugyanis bármilyen kis helyi közösségben ez
a legfontosabb kulcsa annak, hogy újból fel-
nézzenek a szervezetre. 
És azt is kívánnám, hogy mindig és minde-
nekelõtt a hétköznapi emberek sorsával tö-
rõdõ céltudatosság határozza meg munkáju-
kat. Akár a csúcsvezetés szintjén is. És soha
nem az, hogy feltételek megszabta támoga-
tásért, kapcsolatért, pénzért ki mit óhajt cse-
rébe akár a Dâmboviþa, akár a Duna partjá-
ról. 
Azaz, hogy maradjon független és bár-
mennyire is változzék a világ, soha ne en-
gedjen a sajátosságnak abból a méltóságá-
ból, amelynek más, tömör megnevezései a
szabadság és az önállóság. 

A tömeggel egészen a piactérig hatolt, ahol hatalmas égõ mág-
lyát pillantott meg, s szemben a máglyával törvényszéknek ne-
vezett padot, a padon bírákat, a bírák valamennyien egy-egy
tehénfarkot tartottak a kezükben, fejükön pedig süveget viseltek.
(...) Volt a bírák között egy tiszteletreméltó férfiú, akit
Püthagorász jól ismert. A hindu bölcs megmagyarázta a
szamoszi bölcsnek, hogy mirõl van szó tulajdonképpen abban
az ünnepségben.
– A két hindunak – magyarázta – semmi kedve, hogy megéget-
tesse magát, nagyméltóságú pályatársaim ítélték õket erre a
büntetésre, az egyiket, mert azt állította, hogy Xaca szubsztan-
ciája nem azonos Brahmá szubsztanciájával, a másikat pedig
azért, mert föltételezte, hogy a Legfelsõbb Lény tetszését eré-
nyünk révén is megszerezhetjük, s nem szükséges e célból hal-
doklásunk közepette egy tehén farkát fogni, minthogy erényesek
mindenkor lehetünk, a tehén viszont nem áll minden körülmé-
nyek között rendelkezésünkre. Városunk derék asszonyait oly
mértékben elborzasztotta ez a két eretnek állítás, hogy nem
hagytak nyugtot a bíráknak, míg a két szerencsétlent halálra
nem ítélték.
Püthagorász arra a következtetésre jutott, hogy a fûtõl az embe-
rig valamennyi teremtménynek oka van a bánatra. Mindamel-
lett észhez térítette a bírákat, sõt az ájtatos asszonyokat is.
Ezek után Krotónba ment, hogy a türelmességet hirdesse, ámde
egy türelmetlen felgyújtotta a házát, s õ megégett, õ, aki két
hindut szabadított meg a tûzhaláltól. Meneküljön, aki tud!

Voltaire: Indiai Kaland (1766), FordítottaKolozsvári Grandpierre Emil

Húsz év után
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Olyat már hallottunk a dakológiai kongresszusokon,
hogy a dákok Európa megszületése elõtt európaiak
voltak, és hogy már abban az idõben civilizált népként
éltek, amikor Nagy-Britannia félszigetbõl szigetté vált,
a mai nyugat-európaiak pedig még primitív hordaként
bolyongtak a kontinensen. Hogy a dákoknál is õsibb
trákokról, vagy a képzeletbeli matematikai sorban kö-
vetkezõ – még felfedezendõ – õsiségi fokozatról, a
kvadrákokról ne is beszéljünk… Ceauºescu idejében
azt is olvashattuk, hogy a dákok napenergiával dolgoz-
tak: a napon szárították a gabonát. 
A nyolcvanas-kilencvenes években összehordott badar-
ságokon ma már mosolyognánk – vélhetné a haladás
kacskaringós, de elõremutató útjában bízó optimista.
Ám tévedne, hiszen éppen a napokban hangzott el a
kijelentés, miszerint Románia schengeni elhivatottsága
ªtefan cel Mare, Mircea cel Bãtrân, sõt, Vlad Þepes
idejébõl származik, akik „az Európai Unió keleti hatá-
rait” védték a gaz törököktõl. És a Nyugat akkoriban
ennyivel be is érte; XI. Lajos például soha nem rótta
fel Vlad Þepesnek, hogy igazságszolgáltatásában eltért
az inkvizíció normáitól. 
Mindezt ugyan nem szakavatott régész mondta, ám a
fõ kormánypárt suceavai szenátora, Orest Onofrei szá-
jából hangzott el, így akár hivatalos politikusi véle-
ményként is felfoghatják a bölcs és elõrelátó középkori
román uralkodók jóvoltából a törökvésztõl megmene-
kült Brüsszelben, az üzenettel együtt, miszerint tehát
nem Romániának kellene Brüsszelben kilincselnie, ha-
nem az uniónak kellene Bukarestben kuncsorognia
azért, hogy Románia elfogadja a schengeni tagságot.
Az nem kérdés, miként viszonyul az efféle elméletek-
hez az EU, és hova jut az ország, ha vezetõi továbbra
is úgy gondolják, hogy nem az elit klubba frissen belé-
põnek kell a házi szabályokhoz alkalmazkodnia, ha-
nem a régi tagoknak kell rászokniuk a szotyolázásra és
a földre sercintésre. 
De Bukarestben egyéb arrogáns mondatokat is megfo-
galmaztak, a szenátor úrnál magasabb szinten is. Ioan
Botis munkaügyi miniszter Romániát – az országot a
gazdasági reformmûtét során rozsdás ércszállítóból
barkácsolt motorcsónaknak tituláló Valutaalapi képvi-
selõvel, Jeffrey Frankssal szemben – Titanicnak nevez-
te, amely nagy elõdjével ellentétben révbe is jut majd.
Traian Bãsescu pedig az Európa Tanács parlamenti

közgyûlésén közölte Oroszország képvi-
selõjével, hogy Romániának – kimon-
datlanul ugyan, de nyilvánvalóan
Moszkvával ellentétben – nincs gya-

korlata az országelcsatolásban. 
Ami igaz is lenne, annyi pontosí-
tással, hogy nem kis jártasságra
tett szert viszont országrész-elcsak-

lizásban...Bogdán Tibor
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Kívánnám, hogy mindig 
a hétköznapi emberek
sorsával törõdõ céltuda-
tosság határozza meg
munkájukat.

Székedi Ferenc 

Minden napra egy mondás

„Amikor a titkolózás az egyetlen fegyver, 
akkor a gazemberek sem gazemberek.”

Truman Capote 

Képzettársítás

A fûtõl az emberig

Dákok, trákok,
kvadrákok…

A nap címe. Létezik Románia? Lelia
Munteanu, Gândul.

Magyarázat. Méltatlanul kevés szó esik
ebben a kis rovatban az egyik legbravúro-
sabb román publicista, Lelia Munteanu
teljesítményérõl, amely jelentõsen hozzá-
járul a Gândul és általában a román újság-
írás rangjának emeléséhez. (Hogy a nõi
szerzõket azért nem hanyagoljuk el, jelez-
heti intenzív érdeklõdésünk a múltban
Tia ªerbãnescu, a közelmúltban a fiatalka
Simona Tache iránt.) Lelia írása több
mint zsurnalizmus – a legkiválóbb iroda-
lom, a legégetõbb mondanivalóval. Idéz-
zünk egy keveset a legutóbbi cikkébõl:
„Ha egyszer érzem, mint valami fantom-
végtagot, az azt jelenti, hogy valamikor
ott volt. De ha nincs, akkor minek van ki-
járata a Fekete-tengerre? (...) Ha már
nincs, vagy ha még nincs, akkor kié ez a
zászló, amely két meleg és egy hideg szín-
nel leng? (...) És mit osztanak? (...) Oszt-
ják a semmit, kimérve, hogy mindenkinek
jusson.” És jut. Üdv, Lelia! 

Cristian, az elfogadható. A PD-L hiteles
embereinek egyike, Cristian Preda „együtt
gondolkozik” Kelemen Hunorral. A
România liberában ismertetett véleménye
szerint ugyanis amennyiben a választási
küszöböt a helyhatósági választásokon
(Kelemen javaslatának megfelelõen) há-
rom százalékra szállítják le, akkor az ará-
nyossági elvnek megfelelõen a parlamenti
választásokon is annyinak kell lennie. Ne-
künk pedig igazából ez az érdekünk, hi-
szen feltétlenül be kell jutnunk a parla-
mentbe! Ezek ketten összebeszéltek volna? 

Nem nemes versengés. Meglepõdtünk, no
nem Elena Udreán, hanem részleges iga-
zán. A miniszter hölgy ugyanis – az
Evenimentul zilei szerint – kijelentette, hogy
nem létezik demokratikusabb államelnök
Traian Bãsescunál. Ami tényleg enyhe túl-
zásnak hat. De olvassuk csak az indoklást:
„akkora nálunk a sajtószabadság és a véle-
mény nyilvánításának szabadsága”. És ha
Magyarország médiatörvényre gondo-
lunk, bizony igaza van. Eszméletlen! Ki
gondolta volna? Oda jutottunk, hogy meg
kell védeni a romániai sajtószabadságot a
káros magyar hatástól…

Horváth István
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Hat nap politikai káosza
öt százalékát emésztette

fel Egyiptom 500 milliárd
dollárra becsült bruttó hazai
termékének (GDP) – any-
nyit, amennyit az ország a
turizmusból egy év alatt meg-
keres – de a veszteségek
messze túlmutatnak az or-
szág határain. Akárcsak a ta-
valyi görögországi tiltakozás-
hullám idején, az idegenfor-
galmi irodák sem ússzák meg
olcsón az egyik legnagyobb
turisztikai attrakciónak szá-
mító ország belpolitikai vil-
longásait. Bár elsõ körben ta-
lán a turizmus érzi meg legin-
kább az egyiptomi zavargá-
sok nyomán kialakult nehéz-
ségeket, az események hosz-
szútávon az egész világ szá-
mára riasztó következménye-
ket tartogatnak. 

Annak ellenére, hogy ma-
ximális foglaltságot jegyeztek
január végi-február eleji,
Hurghadába és Sharm-es-
Sheikhbe szóló utazási aján-
latokra, az egyiptomi üdülé-
sek legnagyobb romániai
szolgáltatója, a TEZ Tour
szombaton egyelõre ismeret-
len idõre felfüggesztette a tu-
ristaparadicsomokba való
utaztatást. Hasonlóan, a vi-
lág egyik legnagyobb utazási
irodája, a német TUI is beje-
lentette tegnap, hogy február
7-ig leállította összes kairói és

luxori programját, a korláto-
zás ugyanakkor nem érvé-
nyes a Vörös tenger partján
való üdülésekre – az ide uta-
zókat csak figyelmeztetik a
helyzet komolyságára. Míg
azonban a TUI minden ügy-
fele számára térítésmentesen
biztosítja az egyiptomi fogla-
lások lemondását, illetve át-
ütemezését, számos román
utaztató akár harmincszáza-
lékos árkedvezményt sem
sajnál, hogy a piramisok or-
szágába szóló ajánlatain túl-
adhasson. A Ziarul Financiar
szerint az irodák ugyanakkor
szintén „mesés” árzuhanásra
számítanak a helyi idegenfor-
galmi szolgáltatók részérõl,
akik akár negyven százalék-
kal is alullicitálhatják eddigi

áraikat, csakhogy ne veszít-
sék el az ország gazdasága
szempontjából létfontosságú
üdülõvendégeket. 

Kenya is keresettebb

Az általunk megkeresett
utazási irodák egybehangzó
állításai szerint a korábban
közkedveltnek számító afri-
kai ország idén sokat vesztett
népszerûségébõl a turisták
körében. Ezt csak fokozta a
zavargások híre, illetve a kül-
ügyminisztérium felszólítá-
sa, hogy a helyzet stabilizáló-
dásáig kerüljék Egyiptomot.

„Ez azonban nem jelent
nagy visszaesést a forgalmat
illetõen, mivel tapasztalata-
ink szerint az afrikai orszá-

gok késõ tavasszal és a nyár
folyamán válnak vonzóvá” –
mondta el lapunknak Alina
Fãrcaº, az Eximtur kolozsvá-
ri irodájának kommunikáci-
ós szakembere. A fõleg egzo-
tikus vidékekre utaztató ko-
lozsvári Tropikal Tours kép-
viselõje úgy fogalmazott: to-
vábbra is nagy az érdeklõdés
az afrikai országok iránt, az
oda utazók csupán Egyipto-
mot kerülik ki. „Tavaly
Egyiptom volt az egyik leg-
keresettebb turisztikai cél-
pont, ám jelen pillanatban az
ott kialakult helyzet miatt
senki nem érdeklõdik a pira-
misok országa iránt. Viszont
adtunk már el idén Kenyába,
Tanzániába és Marokkóba
szóló üdülési jegyeket” –

mondta el az ÚMSZ-nek a tu-
risztikai szakember.

Új válság arabföldrõl?

Az elsõsorban turizmus-
ban elkönyvelt, több tízmillió
euróra rúgó veszteségek
azonban csupán a kezdet,
ezek eltörpülnek amellett a
„lavina” mellett, amelyet a
gazdaság számos ágazatában
fog kiváltani az instabilitás
régió-szerte, illetve globális
szinten – vélik a CNBC ame-
rikai hírcsatornának nyilat-
kozó közgazdászok, akik azt
sem tartják kizártnak, hogy a
következõ pénzügyi válság
az arab államok irányából fe-
nyegeti a világot. A Moody´s
hitelminõsítõ már tegnap
visszaminõsítette Egyipto-
mot: nemcsak az ország hi-
telbesorolását csökkentette
Ba1-rõl Ba2-re, hanem az ed-
dig „stabil”-nak tartott növe-
kedési kilátásokat is „nega-
tív”-ra korrigálta. Egyiptom
tiltakozó lakossága változá-
sokat hozhat az amúgy sem
csendes üzemanyag-fronton
is, miután az olaj hordónkén-
ti ára a napokban négy szá-
zalékot drágult, elérve azt a
28 hónapos rekordot, ame-
lyet 2008. szeptember 26-án
jegyeztek, amikor a Leh-
mann Brothers hivatalosan
bejelentette csõdjét (egyben
elindítva a globális gazdasági
és pénzügyi válságot).

Egyiptom újkori exodusa

Hatalmas csorbát szenvedett Egyiptom imázsa a forrongások miatt: a piramisokat elkerülik a turisták

„Lesz pénz a bérekre”

„Elegendõ pénzzel rendelke-
zik Románia ahhoz, hogy
idén és jövõre kifizethesse a
béreket és nyugdíjakat” – vá-
laszolta tegnap újságírói kér-
désre Gheorghe Ialomiþianu
pézügyminiszter, aki egyben
meggyõzõdését fejezte ki,
hogy 2011-ben az ország ki-
lábalhat a recesszióból.

Megoldatlan tulajdonalap

„Úgy értékelem, megoldat-
lanul maradt néhány jogi és
erkölcsi aspektusa a
Proprietatea alapnak” – nyi-
latkozta Gheorghe Piperea
ügyvéd a Bursának adott in-
terjúban, melyben azt is ki-
fejtette, sok kárpótlásban ré-
szesült egyén további kom-
penzációt fog kérni, amiért
az értékjegyek reális ára nem
éri el a nominális értéket. 

Agyõ, Egyiptom

Leállította egyiptomi kiter-
melési tevékenységét több
európai kõolajipari társaság,
így a British Petrol, a spa-
nyol Gas Natural és a nor-
vég Statoil – írta a Mediafax.
Bár a vállalatok úgy értékel-
ték, a térségben végzett fúrá-
sok jelenleg nincsenek veszé-
lyeztetve, a politikai helyzet
bizonytalansága miatti elõvi-
gyázatosságból kimenekítet-
ték munkásaikat az afrikai
országból. 

Röviden

HIRDETÉS

IMF: alulmaradt áfa-remény
Folytatás az 1. oldalról

A hazai költségvetésben az
áfa jelenti a második legje-
lentõsebb bevételi forrást a
társadalombiztosítási járulé-
kok után. A Ziarul Financiar
címû gazdasági napilap sze-
rint az áfa-bevételek tavaly
júliustól folyamatosan emel-
kedtek, de megtorpantak de-
cemberben, amikor már
csak 25 százalékkal volt ma-
gasabb 2009 hasonló idõsza-
kához képest. Novemberben
még 45 százalékos volt az
áfából származó bevétel-

többlet az egy évvel korábbi
szinthez viszonyítva. (Mint
ismeretes, a kormány tavaly
júliustól öt százalékponttal,
19 százalékról 24 százalék-
ra emelte az áfát, miután az
alkotmánybíróság nem en-
gedélyezte a nyugdíjak 15
százalékos csökkentését.)

Az IMF, az Európai Bi-
zottság és a Világbank szak-
értõibõl álló küldöttség azért
tartózkodik csaknem egy he-
te Bukarestben, hogy meg-
vizsgálja, az ország milyen
mértékben teljesítette válla-
lásait nemzetközi hitelezõi-

vel szemben. A felek tegnap
az államadósság és az idei
várható államháztartási hi-
ány finanszírozásának mó-
dozatairól tárgyaltak a Pénz-
ügyminisztérium képviselõi-
vel. A tárca adatai szerint
Románia tavaly 6,5 száza-
lékra szorította le a GDP-
arányos államháztartási hi-
ányt az IMF-el megállapí-
tott 6,8 százalék helyett.
Idénre a kormány 4,4 száza-
lékos GDP-arányos deficit-
tel számol, 2012-re pedig 3
százalékos hiánycélt szabott
meg. 

Útilapu a Bechteltõl?
Hírösszefoglaló

Törvényre adja az észak-
erdélyi autópályát építõ

Bechtelt a Cartel Alfa szak-
szervezet, miután az ameri-
kai társaság január 30-i ha-
táridõvel több mint hatszáz
alkalmazottjának mondott
fel. Bár az elbocsátásokról
szóló értesítések kézbesítése
tegnap megkezdõdött, az ér-
dekvédelem áttörést vár egy
esetleges találkozótól Anca
Boagiu szállításügyi minisz-
terrel.

„Bepereljük a Bechtelt an-
nak érdekében, hogy a kol-
lektív munkaszerzõdés meg-
szüntetését elérjük” – szö-
gezte le tegnap Grigore Pop.
A szakszervezeti vezetõ úgy
véli, az elbocsátási hullám
megállítható lenne, ha tisz-

tázhatnák végre a szállítás-
ügyi minisztériummal az Er-
délyi Autópálya építésével
kapcsolatos idei terveket.  

A Mediafax úgy tudja, az
érdekvédelmi szervezet ké-
résére, illetve a Területi
Munkaügyi Felügyelõség
közbenjárására sikerült tíz
nap haladékot eszközölni az
ügyben a cég által eredetileg
tervezett határidõhöz ké-
pest. A Cartel Alfa vezetõje
ugyanakkor figyelmeztetett:
amennyiben a Bechtelnek si-
kerül most véghezvinni a
kollektív elbocsátást, a meg-
üresedett állásokat kilenc
hónapig nem töltheti be
mással. Pop arra is kitért, a
tömeges felmondás nemcsak
szakszervezeti tagokat, de
szociálisan súlyosan hátrá-
nyos személyeket is érint,

akik között például gyer-
meknevelési szabadságon le-
võ egyének is vannak, akik-
nek elbocsátását eleve tiltja a
törvény. 

A Kolozs Megyei Munka-
erõelosztó Ügynökség szóvi-
võje, Ana-Maria Chiciudean
megerõsítette, összesen 682
személyre vár felmondás,
akikkel a hivatal a napokban
találkozókat szervez, hogy
az érvényes törvényekrõl, il-
letve az álláskeresés módjai-
ról tájékoztassák õket. Mint
korábban beszámoltunk ró-
la, az Erdélyi Autópálya épí-
tése nem élvez többé elsõbb-
séget, miután a kormány fi-
gyelme a következõ idõszak-
ban az Európai Unió által fi-
nanszírozott IV. Páneurópai
Közlekedési Folyosóra irá-
nyul. 



Kovács Zsolt

A Fogolyán-vagyon
egyik örököse, Szotyori

Nagy Áron két szobát kap-
hat jóvátételként a prefek-
túra épületében, amely az
általa visszaigényelt ingat-
lan 3/18-ad részét teszi ki,
jelentette be sajtótájékozta-
tóján György Ervin. A há-
romszéki kormánybiztos
szerint a tavalyi leépítések
nyomán van megüresedett
irodahelyiségük, ezért igye-
keznek megegyezésre jutni
az épület örökösével. Remé-
nyeik szerint a kedvezmé-
nyezett olyan szobákat fog-
lal el, amelyeknek van hátsó

bejárata, és így zökkenõ-
mentes lesz az ingatlan
használata. György Ervin
szerint a visszaszolgáltatás-
ra a legfelsõbb bíróság dön-
tése ad lehetõséget, a testü-
let ugyanis visszautasította
a kormányhivatal fellebbe-
zését a restitúciós perben.
Fogolyán Kristóf egyik örö-
köse, a Magyarországon élõ
Szotyori Nagy Áron koráb-
ban úgy nyilatkozott, hogy
a prefektúrán emlékmúzeu-
mot szeretne létrehozni fel-
menõje emlékére. Az örö-
kös több mint egy évtizede
perel a Fogolyán-vagyonért,
a híres sepsiszentgyörgyi or-
vos városközpontban épített

szanatóriumát a megyei ta-
nács és a prefektúra hasz-
nálja székházként. A há-
romszéki önkormányzattal
szemben már 2007-ben pert
nyert az örökös, és visszaka-
pott egy 576 négyzetméteres
udvart, valamint egy 680
négyzetméteres épületrészt.
A megyeháza ezt követõen
havi nyolcezer eurós bérleti
díjat fizet az épületszárny
használatáért, amelyben a
Gyermekjogvédelmi Ható-
ság kapott helyet.  A bérleti
díj azonban olyan magas,
hogy az illetékes hatóságok
mihamarabb el szeretnék
költöztetni ezt az intéz-
ményt. 

Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

Ismét kötelezõ részt ven-
niük az állandó orvosi

ügyelet biztosításában mind-
azoknak a háziorvosoknak,
akik szerzõdéses viszony-
ban állnak az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár-
ral (CNAS). Bár az ügyelet
biztosításának fontosságá-
val egyetértenek a szakem-
berek, annak módját vitat-
ják. A háziorvosok túlter-
heltségre panaszkodnak.

Önkéntes kötelesség

A módosítás azért indo-
kolt – olvasható a szaktárca
közleményében –, mert bár
eddig is létezett a törvényes
elõírás, az utóbbi években a
háziorvosoknak nem volt kö-
telezõ ügyeletezni. Az erede-
ti törvény elfogadásakor,
2004-ben, kötelezõ volt az ál-
landó ügyelet biztosítása, ek-
kor összesen 288 ügyeleti
központban 1818 orvos látott
el hasonló szolgálatot. 2008-
tól azonban a törvény módo-
sítása megszüntette ezt a kö-
telezettséget és az állandó
ügyeletet ellátó központok
száma rohamosan csökkent.
Mára országszerte csak 83
ügyeleti központ mûködik,
ezekben 580 orvosnak van
szerzõdése az CNAS-szal. A
most elfogadott módosítás
értelmében azok a háziorvos-

ok, akik az adott ügyeleti
központhoz tartozó települé-
seken dolgoznak, és szerzõ-
désük van az CNAS-szal, kö-
telesek részt venni az alapel-
látási állandó ügyelet biztosí-
tásából hétköznapokon reg-
gel 8 és délután 3 óra között,
illetve hétvégén és ünnepnap-
okon 24 órás ügyeletben (8-
tól 8-ig). Az ügyeletben nyúj-
tott szolgáltatásokért a házi-
orvosok, az ügyeletes orvo-
sokhoz hasonlóan, fizetést
kapnak. Az ügyeleti közpon-
tokat a megyei egészségügyi
igazgatóság jelöli ki a megyei
biztosítóval és a helyi tanács-
csal való egyeztetést követõ-

en. Az intézkedéssel a szak-
tárca szeretné elérni, hogy a
páciensek minél könnyebben
megkaphassák az alapellá-
tást, napszaktól és helytõl
függetlenül. Ez az intézkedés
tehermentesítheti a mentõ-
szolgálatot, és biztosítja,
hogy a mentõk csak a való-
ban indokolt esetekhez száll-
janak ki.

Nem nyilatkoznak

Lapunk szerette volna
megtudni a Kolozs megyei
Egészségügyi Igazgatóságtól
(DSP), hogy mire számíthat-
nak a helyiek az ügyeleti köz-

pontok elindításával kapcso-
latban. Megkeresésünkre
azonban a DSP szóvivõje
nem tudott reagálni. Bár a
miniszteri rendeletrõl már ér-
tesült a szakhatóság, azzal
kapcsolatban semmilyen ál-
lásfoglalás nem született. La-
punktól írásban benyújtott
kérdést kért a DSP nyilatkoz-
ni vonakodó munkatársa, az-
zal az ígérettel, hogy „alkalo-
madtán” válaszolnak. A ko-
lozsváriaknál beszédesebbek
voltak a Kovászna megyei
érintettek. Seres Lucia, a Ko-
vászna Megyei Háziorvosok
Egyesületének elnöke kifej-
tette: több olyan javaslatot is

megfogalmaztak a határozat-
tervezettel kapcsolatosan,
melyek célja a rendszer jobbí-
tása. Legfontosabb kérésük,
hogy a CNAS ne csak az or-
vosok, hanem az assziszten-
sek fizetését is térítse meg.
Seres Lucia ugyanakkor ki-
fejtette: elvárják, hogy a köte-
lezõ szolgálatot végzõ csa-
ládorvosok számára az ügye-
leti központokban biztosítsák
a megfelelõ infrastruktúrát,
hiszen felszerelés nélkül nem
tudják ellátni a hozzájuk for-
dulókat, és a betegek a sür-
gõsségeket fogják minden pa-
naszukkal felkeresni, mivel
ott van lehetõség a széles kö-
rû ellátásra. Seres Lucia
ugyanakkor arra is felhívta a
figyelmet, hogy az ügyeleti
központokban biztosítani
kell az állandó õrséget, hi-
szen a törvényhozó nem vár-
hatja el két védtelen nõtõl,
hogy éjszaka egy elhagyott
épületben álljon készenlét-
ben. A Kovászna Megyei
Háziorvosok Egyesületének
elnöke szerint az ügyeletek
idõpontján is változtatni kel-
lene, hiszen a háziorvosok
két váltásban dolgoznak, így
nem szükséges a délutáni
ügyelet sem. A szakember
úgy véli, sok túlterhelt és idõs
orvos dolgozik, akik nem
tudják majd vállalni az ügye-
leteket, ezért az új rendelke-
zés „megtizedelheti” a csa-
ládorvosokat. 
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RövidenHáziorvosok ügyeletben

Alulfizetettek és túlterheltek a háziorvosok: nem mindenki kapható a kötelezõ ügyeletre

Hírösszefoglaló

Bár idén már hét halálos
áldozata van az influen-

zának, az Egészségügyi Mi-
nisztérium tegnapi közlemé-
nye szerint még nincs jár-
ványveszély. Eddig egy 60,
egy 53 és egy 36 éves férfi,
egy 29 éves várandós nõ és
magzata, egy 27 éves gyer-
mekágyas nõ és egy másfél
éves gyerek esett áldozatul a
vírusfertõzésnek – ezek
azonban elszigetelt esetek –
figyelmeztet a szaktárca. A
legtöbb megbetegedést Iaºi-
ból, Bukarestbõl, Konstan-
cáról és Maros megyébõl je-
lentették. A haláleseteket

minden esetben az AH1N1-
es vírustörzs okozta, de sú-
lyos tünetekkel jár a B, vala-
mint az AH3N2-es vírus-
törzs okozta megbetegedés
is.  Az egészségügyi tárca ar-
ra figyelmeztet: egyre több a
bakteriális eredetû tüdõgyul-
ladás, és jellemzõ, hogy a
szülõk késõn jelentkeznek a
válságos állapotba került gye-
rekekkel megfelelõ kórházi
ellátásért. Az oltottsági
arányt a szaktárca megfelelõ-
nek minõsítette, az idei télen
1,2 millió embert oltottak be
kampányszerûen. Az érintet-
tek egészségügyi intézmény-
ben dolgozók vagy krónikus
megbetegedésben szenvedõk:

mindannyian az úgynevezett
„rizikócsoportok” valamelyi-
kébe tartoznak. Az elmúlt
héten 26,1 százalékkal nõtt a
vírusos megbetegedések ará-
nya, ez megfelel a tél végére
jellemzõ adatoknak. Töme-
ges megbetegedésekrõl okta-
tási intézményekbõl érkezett
jelentés. Jelenleg 64 új típusú,
26 B típusú és 5 AH3N2-es
típusú influenzás esetet ke-
zelnek. A szakemberek arra
figyelmeztetnek, hogy erõs
végtagfájdalom, magas láz
esetén az érintettek fordulja-
nak orvoshoz, a gyors és
szakszerû beavatkozás ugya-
nis jelentõsen felgyorsíthatja
a gyógyulási szakaszt. 

Halott van, járvány nincs
HIRDETÉS

Emlékmúzem a prefektúrán

Fotó: archív

Sorozatos 
vonatbalesetek

A vonat elé lépett tegnap
egy férfi a háromszéki
Uzonban, a szerelvény ha-
lálra gázolta a 46 éves
Bákó megyei lakost.  A fér-
fi egy autóban utazott, de
kiszakadt a jármû gumiab-
roncsa, ezért az út szélére
parkolt, kiszállt az autóból,
figyelmetlenül átugrott az
útszéli sáncon, és az éppen
akkor elhaladó tehervonat
elé lépett. Az ügy részleteit
vizsgálja a rendõrég, de
szinte biztos, hogy nem ön-
gyilkosságról van szó.  A
Brassó megyei Keresztény-
falván tegnap hajnalban
egy autóbusz ütközött vo-
nattal. A busz vezetõje fi-
gyelmetlenül haladt át a sí-
neken, a közelgõ szerel-
vény elsodorta a jármûvet,
amely kettétörött. Bár az
autóbusz totálkáros lett,
hat utasa csupán köny-
nyebben sérült. 

Lecsapnak 
az állatkínzókra

A 112-es vészjelzõ számon
az állatok jogait sértõ esetek
jelentését is várják a hatósá-
gok. Legutóbb egy 17 éves
Szatmár megyei fiatal jelez-
te, hogy egy férfi belelõtt
egy kutyába. A legálisan vi-
selt fegyvert a tettestõl a
rendõrök elvették, a nyomo-
zás az állatkínzási ügyben
jelenleg is folyik.
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Baloga-Tamás Erika

Hároméves vándorlás
után hazatért a Zsögödi

Nagy Imre-kiállítás a Csíki
Székely Múzeumba. A Nagy
Imre életmûvébõl álló kiál-
lítás 2008 januárjában, a Ma-
gyar Kultúra Napján indult
útnak Csíkszeredából, az el-
telt idõszakban Magyaror-
szág tizenhat megyéjének ti-
zennyolc településén mutat-
ták be. „Az utóbbi években
sokat hangoztatott Kárpát-
medencei magyar integráció
éppen a kulturális kölcsönha-
tások, a kultúra nyelvén tud a
lehetõ legtermészetesebben
megvalósulni. Mi a székely
identitásunk megannyi ter-
mékét kivisszük Magyaror-
szágra, bemutatjuk, hogy kik
vagyunk mi, és ugyanígy fo-
gadjuk az onnan érkezõ kul-
turális rendezvényeket” – fo-
galmazta meg lapunknak a
kiállítás vándoroltatásának
célját Gyarmati Zsolt, a Csíki
Székely Múzeum igazgatója.
Az eltelt három év alatt több
mint harmincezren tekintet-
ték meg a 60 festménybõl ál-
ló mûtárgygyûjteményt. Az
intézményvezetõtõl azt is
megtudtuk: mindenhol a le-
hetõ legnagyobb lelkesedés-
sel fogadták a kiállítást, lát-
szott, hogy tetszik a közön-
ségnek Nagy Imre erdélyi fe-
nyõfás, szalmakazalos, cso-
bogó patakos tájakat feleleve-

nítõ alkotásai. Ugyanakkor
ez az esemény alkalmat nyúj-
tott minden olyan települé-
sen, ahol bemutatták a fest-
ményeket, egyfajta székely-
földi, erdélyi találkozóra is.
„Nagyon sikeres küldetés
volt, hisz mi ezt egyfajta kul-
turális misszióként fogtuk
fel” – összegzett a múzeum
vezetõje, aki hozzátette: bebi-
zonyosodott, hogy a híres
székelyföldi festõtriász egyi-
ke halála után közel 40 évvel
is képes volt egybegyûjteni az
anyaországba vándorolt szé-
kelyeket, erdélyieket. 

A hagyaték kurátora, Sza-
bó András értékelése sze-
rint, a magyarországi kö-
zönséget megfogta, sõt néha
meg is lepte egy-egy fest-
mény színvilága, markáns
vonalvezetése. „A kiállítás-
megnyitókon azt tapasztal-
tam, hogy a látogatók közel
kerültek a festményekhez,
egy-egy alkotás elõtt hosszú
beszélgetések alakultak ki,
egyszóval családias hangu-
lat uralkodott” – értékelt a
muzeológus. 

A hazaért kiállítás újabb
darabbal bõvült, hisz Csík-

szereda önkormányzata né-
hány héttel ezelõtt vásárolt
meg egy aukció alkalmával
megmaradt, több mint 10
ezer euró értékû Nagy Imre-
festményt, sõt a múzeum ve-
zetõsége tervbe vette, hogy
hamarosan felveszik a kap-
csolatot Antal Péter mûgyûj-
tõvel, aki közel száz Nagy
Imre-alkotás tulajdonosa. A
vándorkiállítás anyagát újra
megnézhetik a hazai mûked-
velõk, hisz márciusban a fel-
újított Kossuth utcai képtár-
ban ismét bemutatják a fest-
ményeket. 
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Röviden

Építészeti workshop 
Kolozsváron

Építészeti workshopot szer-
vez a kolozsvári Area3 építé-
szeti egyesület Coop K-vár
címû kezdeményezésének
folytatásaként. A mûhely-
munkát február végén Ko-
lozsváron szervezik meg.
Témája a közlekedés lesz,
amelyet a szervezõk a Párhu-
zam címû kiállítás kapcsán
felmerült, a városrendezéssel
kapcsolatos legfontosabb
problémák közül választot-
tak ki. A workshop az ösz-
szes érdekelt szakértõ szá-
mára nyitott, célja a közleke-
déssel kapcsolatos gondok
megoldását célzó javaslatok
kidolgozása. Ugyanitt mu-
tatják majd be a különbözõ
érdekelt csoportok: a bicikli-
seket, fiatal szülõket, moz-
gássérülteket, taxi- és busz-
sofõröket képviselõ szerveze-
tek javaslatait. A mûhely-
munka eredményeit a máso-
dik Párhuzam címû kiállítá-
son ismertetik, egy héttel a
workshop után. Itt a közön-
ség szavazatai alapján vá-
lasztják majd ki a legjobb ja-
vaslatot.

Elhunyt Rába György

Szombaton, életének 87.
évében elhunyt Rába
György Kossuth-, Széche-
nyi- és József Attila-díjas
költõ, író, mûfordító, kriti-
kus. Kabdebó Lóránt iroda-
lomtörténész, Rába György
életmûvének jó ismerõje sze-
rint az egyik legnagyobb köl-
tõ távozott az irodalmi élet-
bõl. Az elhunyt költõ a bu-
dapesti egyetemen ma-
gyar–francia szakon szerzett
oklevelet 1948-ban. 1949-tõl
középiskolában tanított Bu-
dapesten, 1957-tõl 1982-ig
az MTA Irodalomtudomá-
nyi Intézetének munkatársa
volt, 1983–1987-ben pedig a
Modern Filológiai Társaság
alelnöke. Versei, kritikái
1941-tõl jelentek meg külön-
bözõ lapokban, így a Nyugat-
ban és a Magyar Csillagban;
egyik szerkesztõje volt az Új-
hold címû folyóiratnak.

A FISZ új szerkesztõi

A Fiatal Írók Szövetségének
elnöksége januári ülésén
döntött a FISZ könyvsoro-
zatainak szerkesztõirõl.
FISZ Könyvek sorozat szer-
kesztõi Borbáth Péter és
Szõllõssy Balázs lesznek. A
Hortus Conclusus sorozatot
pedig Falvai Mátyás, Szabó
Tibor Benjámin és Zsidó Fe-
renc, a Minerva Könyvek
sorozatot pedig Bednanics
Gábor és Varga Betti szer-
kesztik majd. Az Új Fordítás
sorozat szerkesztésével Ele-
kes Dórát és Fülöp Józsefet
bízta meg az elnökség.
A Fiatal Írók Szövetsége 12
éves fennállása alatt eddig
77 könyvet jelentetett meg.
A FISZ Könyvek sorozat-
ban elsõkötetes szerzõk, a
Hortus Conclusus sorozat-
ban kötettel már rendelkezõ
szerzõk, a Minerva Köny-
vek sorozatban pedig tanul-
mányírók munkái látnak
napvilágot. 

Újabb két Nagy Imre festménnyel gyarapodott a Csíkszeredba hazatért gyûjtemény

ÚMSZ

Zián & Kopik címmel a te-
mesvári Csiky Gergely

Állami Magyar Színházban
az évad második bábelõadás-
bemutatóját tartják pénteken
17 órától a színház Stúdióter-
mében. Palocsay Kisó Kata
rendezésében olyan bábjáté-
kot láthat majd a közönség,
mely nyelvi korlátok nélkül,
egyaránt szól kicsiknek és na-
gyoknak.

„Kopik és Zián két környe-
zet- és gyermekbarát manó.
Remek cimborák, és van egy
közös vállalkozásuk: a leg-
jobb válogató szakemberek,
igazi profikként végzik mun-
kájukat. Mindenre gondjuk
van, leginkább a környeze-
tükre. Õk ismerik legjobban a

fém-, mûanyag és papírhulla-
dék helyét. Vidáman, felelõs-
ségteljesen végzik feladatu-
kat, s mindig van idejük rá-
csodálkozni az õket körülve-
võ világra. Játék- és kísérlete-
zõ kedvük határtalan. Jelsza-
vuk: Ne legyünk csoda híján,
itt vagyunk mi: Kopik s Zián!
Örömmel osztják meg szak-
mai tudásukat gyerekekkel,
felnõttekkel. Manónyelvük
mindenki számára érthetõ.
Nincsenek titkaik” – állítják
az alkotók.

A bábelõadás rendezõje,
Palocsay Kisó Kata a kolozs-
vári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem Színház és Te-
levízió Karának tanársegéd-
je. Ugyanakkor díszlet- és jel-
meztervezõ, báb- és mari-
onettkészítõ. 

A holokausztra

emlékeznek 

Sike Lajos

A holokauszt áldozatai-
ra emlékeznek Szatmár-

németiben csütörtökön a
szimfonikusok koncertjén.
Az esemény egy rendez-
vénysorozat része, amelyen
a haláltáborok áldozatai
mellett a kommunista mun-
katáborokba hurcoltakról is
megemlékeznek. Hétvégén
Szilágysomlyón a holo-
kauszt napja alkalmából tar-
tott megemlékezést a kisvá-
ros holokauszt-múzeummá
alakított zsinagógájában tar-
tották, ahol az is elhangzott,
hogy csak Szatmárból tizen-
hétezer áldozatot hurcoltak
el. A megemlékezésen jelen
volt Dan Ben-Eliezer, Izrael
bukaresti nagykövete, dr.
Aurel Vainer, a romániai
zsidószövetség országos el-
nöke, a Petach Tikva vezette
izraeli küldöttség, a helyi
zsidóság képviselõi, vala-
mint több hazai és külföldi
történész, akik a megemlé-
kezéshez kapcsolódó nem-
zetközi konferencián tartot-
tak elõadást. Szatmárban
ugyancsak ezekben a na-
pokban emlékeztek a máso-
dik világháborút követõen
az oroszországi munkatá-
borokba hajtott helyi svábok
szenvedéseire is. A Német
Demokrata Fórum szatmár-
németi mûvelõdési házában
vasárnap külön kiállítás
nyílt a deportálásokról. 

HIRDETÉS

UNIVERSITATEA  DE  ARTE  DIN  TÂRGU-MMUREª

aa  nn  uu  nn  þþ  ãã

ssccooaatteerreeaa  llaa  ccoonnccuurrss  aa  uurrmmããttooaarreelloorr  ppoossttuurrii  ddiiddaaccttiiccee::

I.  FACULTATEA  DE  TEATRU

Catedra  de  Arta  Teatrului  –  secþia  românã

1. lector, poz. 23, disciplinele „Arta actorului de animaþie” ºi „Atelier de ani-

maþie/Atelier de regie”.

Catedra  de  Arta  Teatrului  –  secþia  maghiarã

1. lector, poz. 17, disciplina „Arta actorului”.

2. lector, poz. 22, disciplinele „Arta coregraficã” ºi „Arta actorului pentru

teatrul musical”.

3. lector, poz. 23, disciplinele „Dans clasic”, „Dans sportive, de modã” ºi

„Dans clasic ºi de caracter”.

4. lector, poz. 25, disciplinele „Arte vizuale: desen, culoare, compoziþie”,

„Arta scenograficã”.

II.  FACULTATEA  DE  MUZICÃ

Catedra  de  Pedagogie  Muzicalã  –  secþia  românã

1. lector, poz. 6, disciplinele „Folclor muzical/Etnomuzicologie”, „Esteticã

muzicalã”, „Citire partituri” ºi „Teoria instrumentelor ºi orchestraþie/Muzica

liturgicã”.

Actele necesare, criteriile de înscriere ºi modul de desfãºurare a concursurilor

sunt prevãzute de Legea nr. 128/12.07.1997 privind statutul Personalului

Didactic ºi de Hotãrârea Senatului/Biroului Senatului Universitãþii.

Informaþii suplimentare se pot obþine la telefon 0265-2266  281.

Temesvári bábelõadás 
kicsiknek és nagyoknak

Hazatért Nagy Imre

A Zián és Kopik a Csiky Gergely színházban Fotó: Benedek Levente
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Postafiók

Hírösszefoglaló

A magyar kormány nyitott ar-
ra, hogy a Neelie Kroes által

felvetett pontokban „az általunk
jelzett formában és gondolkodás
mentén a változtatás lehetõségét”
megnyissák – hangsúlyozta teg-
napi sajtótájékoztatóján Kovács
Zoltán, aki ismertette a média-
ügyi EU-biztosnak küldött vá-
laszlevelet. Lapzártánkor Neelie
Kroes üdvözölte, hogy a magyar
kormány egyértelmûen jelezte le-
velében: szükség esetén kész mó-
dosítani a médiatörvényt, illetve
azt, hogy a magyar hatóságok
„elérhetõk” a levélben jelzett té-
mák megvitatására. 

„Módosíthatunk, 
ha úgy tetszik”

„A kormány elkötelezett
amellett, hogy a magyar média-

szabályozás minden tekintetben
megfeleljen az uniós jog által tá-
masztott követelményeknek” –
írja a január 31-i keltezésû,
Neelie Kroes uniós biztosnak írt
levelének bevezetõjében
Navracsics Tibor igazságügyi
miniszter, melyet tegnap hozott
nyilvánosságra a minisztérium.
A levél tartalmából kitûnik,
hogy a magyar kormány egyik
pontjában sem tartja megalapo-
zottnak az Európai Bizottság
médiatörvényt érintõ aggályait,
de mindhárom kifogásolt terüle-
ten hajlandó a szabályozás mó-
dosítására. Amint arról lapunk-
ban beszámoltunk, Kroes kifo-
gásolta a médiatörvény kiegyen-
súlyozottságot elõíró rendelke-
zéseit, a médiatörvény azon
pontjait, amelyek alapján bírság
szabható ki a törvényt megsértõ,
de más uniós tagállamban lete-
lepedett szolgáltatókra és kifo-

gásolta a médiumok számára
elõírt regisztrációt is.

A magyar miniszterelnök-he-
lyettes válaszlevelében a ki-
egyensúlyozott tájékoztatás kö-
vetelményének kiterjesztését az-
zal indokolta, hogy a hagyomá-
nyos televíziózás várhatóan
visszaszorul. Ennek következté-
ben szerinte jelentõsen megnõ
majd a lekérhetõ tartalmak sze-
repe a közéleti tájékoztatásban,
a politikai pluralizmus megõr-
zése és a tájékoztatás sokszínû-
sége indokolja a kötelezettséget.
A más tagállamokban bejegy-
zett médiaszolgáltatókra ki-
szabható bírságot Navracsics
azzal védi, hogy szerinte az au-
diovizuális médiaszolgáltatá-
sokról szóló EU-s irányelvbõl
nem következik, hogy kirívó
jogsértés esetén a tagállamok
nem szabhatnak szankciót. 

Ugyanakkor megjegyzik,
hogy a bizottság kérésére a
„kormány kész megvizsgálni
annak lehetõségét, hogy e mé-
diaszolgáltatók esetében a ma-
gyar szabályozás más hatékony
eszközök révén biztosítsa az
irányelv által is elismert értékek
védelmét.”

A biztos médiumok regisztrá-
ciójára vonatkozó aggodalmát
Navracsics megalapozatlannak
tartja, ugyanis csak egy „egy-
szerû formális adatbejelentésrõl

van szó”, ami semmilyen for-
mában nem korlátozza a sajtó-
szabadságot. 

Továbbra is technikainak
tekintik a levelet

Navracsics Tibor a levélben
nem reagál Kroes azon aggodal-
mára, miszerint a jogszabály az
Európai Unió olyan alapelveit
sértheti, mint a szólásszabadság
és a véleménynyilvánítás sza-
badsága. Kovács Zoltán  kor-
mányzati kommunikációért fe-
lelõs államtitkár a választ ismer-
tetõ tegnapi sajtótájékoztatóján
az ezt firtató újságírói kérdésre
azt mondta: a miniszter azért
nem válaszolt külön e felvetésre,
mert „a három konkrét kifogás-
ra adott felelet ezen kétségét is
tisztázza”. Mint ismeretes, a
kormány Kroes levelének kéz-
hezvétele után azt állította,
hogy a biztos kifogásai kizáró-
lag technikai jellegûek, és csak a
levél nyilvánosságra kerülése
után derült ki hogy a biztos en-
nél súlyosabb megállapításokat
tett levelében. Kovács Zoltán
sajtótájékoztatóján a válaszle-
véllel kapcsolatban ismét a kor-
mány korábbi álláspontját hang-
súlyozta, miszerint biztos „alap-
vetõen jogtechnikai, jogharmo-
nizációs kérdésekben fordult a
kabinethez”. 

ÚMSZ

Csillagot kapott tegnap dél-
után Bukarestben Florin

Piersic, a városközponti Idõ té-
ren (Piaþa Timpului) létesített
Hírességek Sétányán. A holly-
woodi mintára megalkotott sé-
tány a román színház, illetve a
román filmipar iránti nagyrabe-
csülést hivatott kifejezni. A ko-
lozsvári születésû színész csilla-
gát a Metropolis Színház avatta
fel. Az utóbbi napokban Florin
Piersicnek ez a második elisme-
rése, a 75 éves színészrõl, amint
arról lapunkban beszámoltunk,
szerdán mozit neveztek el Ko-
lozsváron.

Piersic csillagának az avatá-
sán bejelentették, hogy további
három román színész is részesül
az elismerésben, hamarosan
Victor Rebengiuc, Radu Beligan
és Olga Tudorache is kapnak
egy-egy csillagot. „A román ér-
tékeknek az ország fõvárosában
van a helye, Bukarest központjá-
ban, hogy mindig a lakosság
szeme elõtt legyen, de ugyanak-
kor a turisták figyelmét is felkelt-
se. Eljött az idõ, hogy a figyelem
középpontjába kerüljenek az ér-
tékeink” – fogalmazott az avató-
ünnepségen George Ivaºcu, a
Metropolis Színház igazgatója,
a projekt egyik ötletgazdája. Az
ünnepségen Florin Piersic térdre

ereszkedve leplezte le a nevével
ellátott piros csillagot. „Szá-
momra fantasztikus dolog az,
hogy az én nevemet viseli egy
filmszínház és most van egy csil-
lagom. Kiváltságos helyzetben
vagyok” – mondta a színész az
õt éltetõ, tapsoló tömegnek.
Mint ismeretes, azután lett
Florin Piersicé az elsõ csillag a
bukaresti Hírességek Sétányán,
hogy a cinamegia.ro mozis hon-
lap felmérése alapján õt „nevez-
ték” a legtöbben. Piersic eddig
több mint negyven filmben ját-
szott, ezek közül 36-ban fõsze-
replõként, ugyanakkor számos
nemzetközi koprodukcióban is
feltûnt. 

Az „üzengetések és félreértések” elkerülé-
sére a magyar kormány személyes egyezte-
tést javasol a médiatörvény ügyében az
Európai Bizottságnak – közölte tegnap 
Kovács Zoltán kormányzati kommunikáci-
óért felelõs államtitkár, miután elkészült a
kormány válasza Neelie Kroes médiaügye-
kért felelõs EU-biztos levelére.  

Florin Piersic kapta az elsõ csillagot a bukaresti Hírességek Sétányán

Kína állítólag kommunista diktatúra, de haté-
konyan alkalmazza a kapitalizmus bevált „gaz-
dasági” fogásait – az ipari kémkedést is. A hi-
degháborús fegyverkezési versenybõl alig ki-
gyógyult világ sokkot kapott, amikor kiszivárog-
tak titkos felvételek a kínai lopakodó-repülõgép-
rõl, amely (legalábbis kinézetre) az amerikai
másolata. Azonban most nem ezen csámcsog a
világ, hanem azon, hogy a kínaiak, légi hadere-
jük imidzsének javítása céljából felhasználtak
pár képsort a Top Gun címû filmbõl. Akár szán-
dékos volt ez a csúsztatás, akár bugyutaságból
követték el, jó ideig lefoglalja majd a „világkö-
zönséget”. Nekünk viszont úgy tûnik, a kínaiak
mintha akarattal tennék esetenként nevetsége-
sekké magukat. Csak nehogy beigazolódjon a
közmondás: „az nevet igazán, aki utoljára ne-
vet”, nehogy kiderüljön: átgondolt figyelemelte-
relõ „hadmûvelet” alanyai vagyunk.

(prier)

Kettõs tükör 

„Miért állunk veszett ügy mellé?”

Az Új Magyar Szó 2011. január 27-i számá-
ban Bogdán Tibor „értekezik” a katonai
nyugdíjak átszámolásáról, Nyugdíjra átváltott
becsület címen. Nem tudom, ki lépett a cikk-
író tyúkszemére, amikor beállt a Bãsescu–
Boc vezényelte acsarkodó siserehad kórusá-
ba. Amióta ezek meg akarják „reformálni”
az államot, egyebet nem tesznek, mint egy-
más ellen uszítják a lakosság különbözõ réte-
geit. (...) A katonák nyugdíját Romániában
legalább 200 éve az állam kasszájából fizetik.
Kinek használ, ha azt állítja, sokan szeretné-
nek annyi fizetést kapni, amennyi nyugdíjat
egy katona kap? Szerinte a katonák nyugdíja
3500 lejjel is nõhet. (...) Azt hányja fel az
öreg katonáknak, hogy még háborút sem
vívtak, kukoricát tördeltek, Ceauºescut szol-
gálták, mindenféle elõjogot élveztek. Mi tör-
tént vele, hogy ezzel a cikkével búcsút mon-
dott az újságírói etikának? (…) Illett volna
megoldást javasolnia a „szemérmetlen” ka-
tonai nyugdíjasok megleckéztetésére. (...)
Távol áll tõlem, hogy rákenjem Bogdán Ti-
borra, hogy képes volna legalább gondolat-
ban ilyenszerû megoldásokra. Sokkal többre
becsülöm annak alapján, amit eddig írt. Ha
nem tudná Bogdán úr: januárban a katonák
nyugdíjait (…) a nemzeti átlagnyugdíj alap-
ján számolták át, 60–70 százalékot lopva el a
nyugdíjaikból. Én nem hasból beszélek, köz-
vetlenül benne vagyok a slamasztikában.
Ezek az arcátlan Bocék, Opreáék, Bãsescuék
szemrebbenés nélkül hazudnak, tagadják a
kialakult helyzetet. (…) Miért áll ki a magyar
újságíró veszett ügy mellett? Tisztelettel, 

Dragostin Edith, Bukarest

Tiszelt Dragostin Edith! Megértem, hogy felhábo-
rítja a hatalomnak az a nyilvánvaló törekvése,
hogy – a katonai nyugdíjak átszámításával is –
egymás ellen uszítsa a lakosság különbözõ rétegeit.
Sajnálattal nyugtázom azonban, hogy – stíluso-
san fogalmazva –: engem is besoroz a „siserehad
kórusába”, hiszen a megosztó hatalmi politikát,
jog- és alkotmánysértéseket magam is számtalan-
szor elítéltem e lap hasábjain. Ezt ön is elismeri le-
velében. Egyetértünk abban is, hogy a katonai
nyugdíjakat az állami pénztárból fizetik – bár ez a
kassza is nagyrészt a „civil” adófizetõk pénzébõl
áll össze. Írásomban is hangsúlyoztam: nem a
magas katonai nyugdíjakkal van bajom, hanem
azzal, hogy olyan civilek korábbi adógarasaiból fi-
zetik, akik ma pár száz lejes nyugdíjból tengõdnek.
Ehhez képest a 3000 lejes nyugdíj nem akkora sze-
rencsétlenség, még akkor sem, ha a nyugdíjlefara-
gás, nem tagadom, szerzett jog csorbítását jelenti.
Igaz, törvényes – kormányrendelettel megtámasz-
tott – háttérrel. A katonai nyugdíjakra, az átszá-
molás utáni nyugdíjnövekedésekre vonatkozó ösz-
szegeket természetesen nem én találtam ki, azokat
a honvédelmi tárca hozta nyilvánosságra. Egyéb-
ként – ugyancsak kormányilletékesek ígérete sze-
rint – az átszámolás nyomán lefaragott összegeket
a kormány február folyamán visszafizeti. Igaz, ön
levelét e sorokkal zárja: „Ezek az arcátlan Bocék,
Opreáék, Bãsescuék hazudnak szemrebbenés
nélkül…” Kedves Dragostin Edith, ebben megint
maradéktalanul egyetértünk.

Bogdán Tibor

Enyhül a médiatörvény?

Tévéfilm 
Vilmos és Kate
románcáról
ÚMSZ

Tévéfilm, turistaútvonal –
újabb két ötlet, amellyel meg-

próbálnak hasznot húzni a házas-
ság elõtt álló Vilmos brit herceg
és menyaszszonya, Kate Midd-
leton románcából. Az amerikai
Lifetime csatorna a hétvégén je-
lentette be, hogy tévéfilmet kíván-
nak forgatni a fiatalokról. A film
producerei szerint az alkotás be-
mutatja a „kilenc éve tartó, a tár-
sadalom és az uralkodóház felõl
érkezõ nyomás terhelte kapcsolat
hullámhegyeit és -völgyeit” – írta
a BBC brit közszolgálati portál.
Vilmos herceget Nico Evers-
Swindell, a trónörökös Károlyt
Ben Cross alakítja. Kate Middle-
ton szerepére még nem találtak
jelöltet. A produkció várhatóan a
jegyesek április 29-i esküvõje elõt-
ti héten kerül adásba. A Lifetime
szerint a film egészen a legelejétõl
nyomon követi a kapcsolatot, va-
gyis onnantól, hogy Vilmos és
Kate diákként találkozott a skóci-
ai St. Andrews Egyetemen. A
BBC America adó is készül az es-
küvõre, kétrészes mûsorában a
királyi álomesküvõ amerikai fa-
natikusait kísérik Londonba.
Eközben különleges ajánlattal
rukkolt elõ egy londoni utazási
iroda is: olyan gyalogtúrát szerve-
zett, amely Vilmos herceg és
Kate Middleton kapcsolatának
fontosabb helyszínein kalauzolja
végig a brit királyi család rajongó-
it. Állomásai között szerepel a St.
James’-palota – Vilmos és Harry
herceg jelenlegi rezidenciája –,
valamint a Westminster-apátság,
az angol-brit monarchia õsi koro-
názótemploma is. 

„Piersic-csillag” szállt a földre

Fotó: Mediafax



8.05 Az Északi-tenger ka-
lózai (spanyol-német ka-
landfilm) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.00 Banános
Joe (olasz-NSZK vígjáték)
14.55 Amos és Andrew -
Bilincsben (amerikai vígjá-
ték) 16.40 Mint hal a víz-
ben (amerikai vígjáték)
18.35 Teljes gázzal (né-
met film) 20.30 Pusztító
szélvihar (am. film) 22.10
Silent Hill - A halott város
( a m . - k a n a d a i - f r a n c i a
thrill.) 0.25 Patkányok
(am. thriller)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Rejtett szerelem (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 20.30 El-
lenállás teszt (reality
show) 21.30 Ezel (török
krimi sorozat) 23.00
Postmortem (amerikai
thriller, 1998) 1.00 Farka-
sok völgye (ismétlés)

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 (sorozat)
10.00 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.45 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.30 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 15.30
Clase 406 (sorozat) 16.30
Igaz történetek 18.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 19.30 A tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30
Szerelem és tisztesség (so-
rozat) 21.30 Dirty Dancing
- Piszkos tánc (am. rom.
dráma) 23.30 Ördögi kör
(sorozat) 
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.45 Újrakezdés (sor.)
10.35 Magyar történelmi
arcképcsarnok
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők:
Tiszakécske
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 Tér-Hatás (ism.)
15.55 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.40 A szabadság új di-
menziója
17.15 Kishalak... 
Nagyhalak...
17.45 Nyelvőrző
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.35 IX. Filmtett-Duna
Műhely alkotótábor
22.00 A hízó (magyar
kisjátékf.)
22.10 Köntörfalak (ma-
gyar filmdráma, 2009)
23.35 Sporthírek
23.45 Váltó
23.55 Titkos társaságok
0.40 Közelebb Kínához
1.10 Hajléktalanok pályá-
ja (lengyel vígj., 2008)

TVR 1, 22.15
A szerelem gyûrûje

Az egyik amerikai kisvárosban 1991-ben meghal Chuck
Harris második világháborús veterán. Felesége, Ethel alko-
holba fojtja bánatát, képtelen a lányával törődni. Egyik nap
Marie különös telefonhívást kap Észak-Írországból. Egy férfi
keresi őket, aki elmondja, hogy hozzá került egy gyűrű,
amely feltehetően Ethelhez tartozik. A segítségükkel talán
sikerül végre lezárni a több mint ötvenéves rejtélyt.

RTL Klub, 22.25
Visszatérés a kék lagúnába

A fiatalon megözvegyült Sarah Hargrave kislányával utazik,
amikor egy csónakban halott házaspárra és kétéves fiukra ta-
lálnak, aki a csodával határos módon életben maradt. Sarah
magához veszi a kis Richardot, azonban a hajón kolera jár-
vány tör ki, és az asszony kénytelen a két gyerekkel egy csó-
nakban elmenekülni. Egy lakatlan trópusi szigetre érnek.

m1, 22.40
20 cigaretta

Moszkva napjainkra ugyanolyan lüktető, pezsgő és hajszolt
metropolisz lett, mint a legtöbb nyugati nagyváros. Az első-
filmes orosz rendező fanyar vígjátéka ebben a városban,
egyetlen napba sűrítve mutatja be egy fiatal reklámcég igaz-
gatójának az életét. Andrej szeretne kilépni a mindennapok
verklijéből, és csak a feleségével törődni, aki ma hozza világ-
ra első gyermeküket.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 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 Régi magyar
országcímer
15.10 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.)
23.20 Záróra
0.10 Médiaguru
0.35 India - Álmok útján
(sor.)
1.20 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
2.15 20 cigaretta 
(orosz akcióf., 2007)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
- Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.20 Vészhelyzet 
(amerikai sorozat)
16.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.20 NekedValó (2010)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Visszatérés 
a kék lagúnába 
(amerikai kalandfilm,
1991)
Utána: RTL-hírek
0.35 Gyémántok ereje
(amerikai krimi, 2006)
2.30 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.20 Árva angyal 
(mex. sor.)
13.10 Keselyűk
karmaiban 
(NSZK-fr.-jug. kalandf.)
14.50 EZO.TV
15.55 Sentinel - Az őr-
szem (német-am. sor.)
16.45 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.40 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.35 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.20 Az Androméda törzs
(am. sci-fi, 1971)

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 ?sök 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 
magazinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

9.35 Gyilkos sorok 10.30
Egy kórház magánélete
11.30 Tuti gimi (sorozat)
12.25 Columbo: Gyilkos-
ság Malibuban (am. krimi)
14.10 Nyomtalanul (soro-
zat) 16.00 CSI (sorozat)
17.00 Gyilkos számok (so-
rozat) 18.00 A nagy ház-
alakítás 19.00 A dadus
(sorozat) 19.30 Jóbarátok
(sor.) 20.30 Két pasi -
meg egy kicsi (sorozat)
21.30 CSI (sorozat)
22.30 Esküdt ellenségek
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.10 Fogadás a fé-
lelemmel 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00
Steaua Bucureşti -
Dinamo Zagreb labdarúgó
mérkőzés 22.00 Box-
Buster 23.00 Wrestling
WWE Superstars

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 
magazin
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 Leonardo, Vinciből 
- A zseni származása
17.00 Optika
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 India - Álmok útján
(sor.)
19.30 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
22.05 Az Este
22.40 20 cigaretta 
(orosz akcióf., 2007)
0.10 Múlt-kor
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
1.10 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
3.00 Jelfák

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi 
bizonyíték (sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 Egyszerűen 
ízletes (ism.)
11.15 A család 
sztárja (ism.)
12.15 Ragadós 
történetek kicsiknek
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Zsebtörténetek
(ism.)
14.50 Történelmi 
emlékek
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.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
20.40 A nap témája
21.00 Aki másképp 
gondolkodik
22.00 Eurovision 2011
22.15 A szerelem gyűrűje
(angol-kanadai-amerikai
romantikus dráma, 2007)
0.20 Gilbert Grape 
(amerikai filmdráma)
(ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Megrendezett halál
(kanadai vígjáték, 2009)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Leszámolás 
az 51-es körzetben 
(amerikai sci-fi, 2007)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sor.)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 

(kanadai akció sor.)
1.00 Leszámolás 
az 51-es körzetben
(amerikai sci-fi) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 

szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Hátsó ablak 
(am. krimi, 1998) 
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Titkok könyvtára
2. - A visszatérés Sala-
mon kincséhez (amerikai
kalandfilm, 2006) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Kikiezdesz 
a szőkékkel? 
– szórakoztató műsor
21.50 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Maradj! 
(am. filmdráma, 2005)
2.30 Office 
(amerikai sor.)

7.00 Lököttek 
(vígjáték sor.)
7.45 Szívek találkozása
(indiai sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
10.00 A mi házunk
10.30 Az igazásg angya-
lai (kanadai-amerikai film-
dráma) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamese 
(anim. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(am. krimisor.)
16.00 Orosz rulett 
(am. krimi, 1975)
17.30 Világiak
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamese 
(am. anim. sor.)
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Tökös tekés 
(am. vígj., 1996)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.30 NCIS 
(am. krimisor.)
0.30 Féktelen diáklányok
(romant. f.)
2.30 Hírek (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS
9.00 Halálos fogás 
- Hazafelé
10.00 Piszkos munkák 
- Tevetenyésztő
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Teutul Triumph motor
13.00 Túlélés törvényei 
- Válogatott kalandok
14.00 Állítólag... 
- Viharvadász mítoszok
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Tragikus kezdet
18.00 Amcsi motorok 
- Mountain Creek motor
19.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Kutyaügyek
21.00 Hogyan csinálják?
Helikopter, Luxusjacht,

Stadion
21.30 Hogyan készült?
22.30 A túlélés törvényei
- Western Pacific
23.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
0.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
1.30 Amerika határain

7.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai 
vígjátéksorozat)
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, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai 
sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 eFórum
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Murphy törvénye
(angol sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Cleopatra 2525
(amerikai kaland 
sorozat)
23.55 Győztesek
0.00 eFórum (ism.)
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció. evangélikus
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
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
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Ma Ignác, Brigitta és Kin-
csõ napja van.
Az Ignác  a latin Ignatius
név rövidülése. Kapcsolat-
ba szokták hozni a latin
ignis (tûz) szóval. Nõi pár-
ja: Ignácia.
A Brigitta kelta (ír) eredetû
nõi név. Jelentése: magasz-
tos.
A Kincsõ nõi név Jókai
Mór alkotása A jövõ század
regénye címû mûvében, bár
ott helynévként szerepel, az
elképzelt õshaza magyar
formájú neve, amelynek a
kínai változata Jókai sze-
rint Kin-Tseu. Ennek a
névnek a forrása a King
Csou ókori kínai tarto-
mánynév. A helynévbõl a
20. században vált nõi név.
Holnap a Karolinák, Ka-
rolák és Aidák ünnepel-
nek.

Évfordulók
• 1886 – Megkezdi mûkö-
dését a Magyar Királyi
Postatakarékpénztár. Az
elsõ takarékbetétet Ferenc
József osztrák császár, a
másodikat József fõherceg
nyitja, a harmadikat pedig
Baross Gábor.
• 1946 – A nemzetgyûlés
elfogadja a Magyarorszá-
got köztársasággá nyilvání-
tó 1946. évi I. törvénycik-
ket, Tildy Zoltánt a II. köz-
társaság elnökévé választ-
ják, a kormányfõ Nagy Fe-
renc lesz.
• 1955 – Nagy Imre köny-

nyebb infarktust kap, ennek
ürügyén házi õrizetbe kerül,
így távol tartják a politikától.
• 1994 – Életbe lép az Euró-
pai Közösség és Magyaror-
szág között a társulási szer-
zõdés.
• 2003 – Életbe lép a nizzai
szerzõdés.

Vicc
Tömött buszon egy csinos
lány furakszik az ajtó felé.
Útjába kerül egy srác.
– Bocs, leszállsz? – kérdi a
lány.
Srác végigméri:
– Leszálljak?

Recept
Brokkoli sajtmártással
Hozzávalók: 50 dkg brokko-
li, 6 dkg vaj vagy margarin, 2
evõkanál liszt, 3,5 dl tej, 1 dl
tejszín, 10 dkg reszelt sajt, só,
szerecsendió, bors, 1 gerezd
fokhagyma, a tepsi kikenésé-
hez margarin. 
Elkészítése: A brokkolit gõz-
ben megpároljuk. Ezalatt el-
készítjük a mártást: vajon vi-
lágosra pirítjuk a lisztet, fel-
engedjük a forrásban lévõ tej-
jel, s kevergetve besûrítjük.
Sóval, szerecsendióval, zú-
zott fokhagymával, borssal
ízesítjük. Tûzrõl levéve hoz-
zákeverjük a tejszínt és a sajt
felét. Margarinnal kikent tep-
sibe vagy jénaiba tesszük a
brokkolit, leöntjük a mártás-
sal, rászórjuk a maradék saj-
tot, melyet forró sütõben kb.
3-5 perc alatt ráolvasztunk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Szerencsés napja van ma, Böjtelõ
hónap kezdetén. Fontos, hogy él-
ni tudjon a felkínált lehetõséggel,
különben elszalaszthatja szeren-
cséjét, amit csillaga felkínál.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Hihetetlenül sikeres lehet Önnek
Böjtelõ hava. Hódításainak te-
repet kínálnak a véletlenszerûen
adódó helyzetek.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Több kapcsolata megszûnt,
amelyektõl sokat remélt. Böjtelõ
havában felcsillan Ön elõtt egy
kivételes kapcsolat lehetõsége.
Legyen önbizalma.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mivel Ön ragaszkodó, türelmes,
biztonságvágya erõs, ezért a
párkapcsolatban sok mindent
elvisel. Ez az oka annak, hogy
csak akkor fejezi be a viszonyt,
ha a bizalomnak nyoma sincs.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ön mindig azt a szerepet játssza
el, amelyet elvárnak Öntõl.
Most a legfontosabbnak azt
tartja, hogy elnyerje a környeze-
te elismerését.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Pozitívan közelíti meg a megol-
dásra váró feladatokat, és nem a
már unott sablonok alapján cse-
lekszik. Rejtett képességei fel-
színre törnek.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Különmunkát vállal, mert kell
a pénz. Néha alig gyõzi idõvel,
de megbízhatnak Önben, mert
ha a Mérleg-jegyû igent mond,
akkor az igent is jelent.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Feszültebb a szokottnál. Az
egészsége legyen az elsõ, ne a
munkahelye. Ne odázzon el egy
orvosi vizsgálatot, mert hama-
rabb megnyugodhat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Bár anyagilag sikeres idõszaka
van, a család vágyainak kielé-
gítése jobban megviseli pénztár-
cáját, mint szeretné. Független-
ségre vágyik.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Böjtelõ havának elsõ napja
munkában és szerelemben is
szerencsés lesz. Minden ötlete,
kísérletezése pozitív eredmény-
nyel zárul. Régi barátsága új
erõt ad.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A hónap elsõ napján sikerül
megoldania egy régóta húzódó
ügyet. Nyugalomban dolgoz-
hat, és hozzáláthat új tervek ki-
dolgozásához. Izgalmas talál-
kozásra számíthat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Jelentõs eseményekre számíthat
Böjtelõ elsõ napján. Felfigyelnek
tevékenységére, és kikérik véle-
ményét. Ez önbizalommal tölti
fel. Régi szerelme felbukkan.

Horoszkóp
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Kézilabda

Turós-Jakab László

A francia válogatott
megvédte címét a svéd-

országi férfi-kézilabda-világ-
bajnokságon, miután a vasár-
nap esti, malmõi fináléban
legyõzte a dán csapatot. A
rendes játékidõben a dánok
egyetlen pillanatig sem vezet-
tek, s két másodperccel a le-
fújás elõtt egyenlítettek 31-re.
A hosszabbításban a gall ka-
kasosok bírták jobban, és vé-
gül 37-35-re nyertek. 

A találkozó legjobbja a tor-
na legértékesebb játékosának
megválasztott Nikola Kara-
batic volt, aki 10 góllal zárta
az összecsapást. Ugyanany-
nyiszor zörgette meg a hálót
a dán Mikkel Hansen is, míg
a francia Thierry Omeyer ti-
zet, dán sorstársa, Nikl
Landin Jacobsen pedig 19-et
védett a kapuban. 

Az olimpiai és Európa-baj-
nok francia válogatott 1995,
2001 és 2009 után negyedszer
lett világbajnok, s ezzel az
örökrangsor második helyére
jött fel. A vb-házigazda Svéd-
ország most nem szerzett
ugyan medált (a bronz a spa-
nyoloknak jutott), de még így
is vezeti az örökranglistát,
négy-négy arany- és bronz-,
illetve három ezüstéremmel.
A négy világbajnoki címmel

és két harmadik hellyel álló
Románia lecsúszott a harma-
dik helyre, s az NSZK-jog-
utód Németország követi 3-2-
1-es éremmegoszlással.    

A 22. világbajnokság vég-
eredménye: 1. Franciaor-
szág, 2. Dánia, 3. Spanyolor-
szág, 4. Svédország, 5. Hor-
vátország, 6. Izland, 7. Ma-
gyarország, 8. Lengyelor-
szág, 9. Norvégia, 10. Szer-
bia, 11. Németország, 12.
Argentína, 13. Koreai Köz-
társaság, 14. Egyiptom, 15.
Algéria, 16. Japán, 17. Szlo-
vákia, 18. Ausztria, 19. Ro-
mánia, 20. Tunézia, 21. Bra-
zília, 22. Chile, 23. Bahrein,

24. Ausztrália. 
A szakemberek összeállí-

tották a torna álomcsapatát
amelyben a francia Thierry
Omeyer (kapus), a horvát
Vedran Zrnic (jobbszélsõ), a
norvég Harvard Tvedten
(balszélsõ), a francia Bert-
rand Gille (beállós), a svéd
Dalibor Doder (irányító), az
izlandi Alexander Petersson
(jobbátlövõ) és a dán Mikkel
Hansen (balátlövõ) kapott
helyet. 

Bár olimpiai kvalifikációs
rendezvény volt, a svédorszá-
gi vb nem sokat tisztázott az
ötkarikás részvétel kérdései-
bõl. Egyelõre csak annyi biz-

tos, hogy a rendezõként in-
duló Nagy-Britannia mellett
Franciaország is ott lesz Lon-
donban, csakúgy mint a föld-
részek bajnokai, amelyek az
Európa-bajnokságon (2012.
január 17–29., Szerbia), a
Pánamerikai Játékokon, az

Ázsiai selejtezõkön és az Af-
rikai Nemzetek Kupáján dõl-
nek el. Miután az idei vb
lejobb 11 csapata az öreg
kontinensrõl származik, a jö-
võ évi Eb végeredménye még
alakíthat az olimpiai részvé-
teli listán. A jelenlegi állás
szerint Dánia és Magyaror-
szág az elsõ, Spanyolország
és Izland a második, Svédor-
szág és Horvátország pedig a
harmadik olimpiai kvalifiká-
ciós csoportban szerepelhet,
két-két más csapat társaságá-
ban. A nemzetközi szövetség
(IHF) kvalifikációs tornáit
2012. április 6–8. között ren-
dezik, a három házigazda
Dánia, Spanyolország és
Svédország. A három kvar-
tettbõl két-két gárda egészíti
ki az ötkarikás torna mezõ-
nyét. Azok a csapatok, ame-
lyek nem a világbajnokságról
szereznek jogot a kvalifikáci-
ós tornán való szereplésre, a
kontinentális tornákon elért
eredmények alapján indul-
hatnak. 
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Megvédték címüket a franciák

Az olimpiai és Európa-bajnok francia válogatott 1995, 2001 és 2009 után negyedszer lett világbajnok

A francia–dán döntõt megelõzõen Hasszan Musztafa, a
Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) elnöke díjazta a
2010 legjobb kézilabdázóinak választott román Cristina
Neagut és cseh Filip Jichát. A román válogatott balátlövõ
a dán–norvég Európa-bajnokság gólkirálya volt, bekerült
a torna álomcsapatába, és õ adta a legtöbb gólpasszt is a
kontinensviadalon. Neagu a kézilabda aranylabdái 1988
óta íródó történetének elsõ román díjazottja.  

Cristina Neagu kézi Aranylabdás

Jégkorong

T. J. L.

A MOL-Liga gyõztes
HSC Csíkszereda a

2011-es jégkorong Román
Kupa döntõjében is remekelt
és 4-1-re nyert Brassóban a
házigazda Fenestela 68 ellen.
A csíkiak góljait Vacláv No-
vák, Papp Szabolcs, Lubomir
Hurtaj és Bíró Ottó ütötte, a
másiok oldalon csak Vitalij
Kiricsenko volt eredményes.

A harmadik helyet a galaci
csapat szerezte meg miután
4-3-ra nyert a Steaua Rangers
ellen. A 2010-11-es MOL-
Liga döntõjében alulmaradt
Dab.Docler a Magyar Kupa
miskolci fináléjában kárpó-
tolta magát: a dunaújvárosi
hokisok 4-3-ra nyertek a Va-
sas ellen. Az Acélbikák gólja-
in Martinka, Papp (2), Varga
és Metcalfe, az angyalföldi-
ekén pedig Mäkinen, Berta
és Fodor osztozott. A 3. he-
lyért: Ferencváros–Miskolci
JJSE 4-0. Az elõdöntõkben a
Vasas 9-1-re gázolta el a Fe-
rencvárost, a Dab.Docler pe-
dig 3-0-ra nyert a házigazda
Jegesmedvék ellen. 

Gyõzött
a Szereda és 
a Dunaújváros

Téli sportok 

Hírösszefoglaló 

A svájci Bernben befeje-
zõdtek a mûkorcsolya-

Európa-bajnokság küzdel-
mei. A párosok versenyét a
korábban világ- és Európa-
bajnok német Aliona Sav-
chenko, Robin Szolkowy
duó 206,20 ponttal nyerte,
míg a címvédõ Juko Kava-
guti, Alekszandr Szmirnov
kettõs 203,61, a szintén
orosz Vera Bazarova, Jurij
Larionov páros pedig 188,24
pontig jutott. 

A jégtáncosok versenyében
francia siker született, Natha-
lie Pechalat és Fabian Bour-
zat 167,40 pontot gyûjtött,
Az ezüstérmet a Jekatyerina
Bobrova, Dmitrij Szolovjev
orosz kettõs (161,14 pont)
nyerte, a bronzot pedig a
Sinead Kerr, John Kerr brit
páros (157,49 pont). A
Hoffmann Nóra, Zavozin
Makszim magyar duó 140,30
pontja a nyolcadik helyhez
volt elegendõ. 

Az Eb szombaton a férfiak
és a nõk kûrjeivel zárult. A
hölgyeknél a rövid program
utáni sorrend a kûrök után a
feje tetejére állt. A „félidõ-
ben” még harmadik svájci
Sarah Meier 170,60 ponttal
lett kontinensbajnok, a rövid-
program után hatodik, cím-
védõ olasz Carolina Kostner
(168,54) a második helyre
jött fel, a kûrt megelõzõen
elsõ finn Kiira Korpinak
(166,40) pedig be kellett érnie
a harmadik hellyel. A ma-
gyar Pavuk Viktória (112,70)

a 19. lett. A férfiaknál kettõs
francia siker született, miu-
tán a gyõztes Florent
Amodio (226,86 pont) mö-
gött Brian Joubert (223,01)
végzett a második helyen, a
harmadik a cseh Tomas
Verner (222,60) lett.

A papírformának megfele-
lõen az osztrák négyes nyerte
a síugrók Világkupa-soroza-
tának szombati csapatver-
senyét a németországi Willin-
genben. Gregor Schlieren-
zauer, Martin Koch, Andreas
Kofler és Thomas Morgens-
tern 1071,8 pontot gyûjtött,
míg  Németország (Michael
Uhrmann, Martin Schmitt,
Michael Neumayer, Severin
Freund) 1025,1-et, Lengyel-
ország (Kamil Stoch, Piotr
Zyla, Stefan Hula, Adam
Malysz) pedig 1015,7-et. 

Freund megnyerte a vasár-
napi egyéni versenyt, miután
143,5 és 139 méteres ugrá-
sokkal 289,1 pontot gyûjtött.
Az osztrák Koch (141,5 m és
140,5 m, 286,9 pont) lett a
második, a svájci Ammann
(143 m és 140,5 m, 284,5
pont) pedig a harmadik. A
Vk-pontversenyben Morgen-
stern (1434) vezet Ammann
(1013) és Kofler (930) elõtt.  

Egymás után második si-
kerét aratta a svájci Didier
Cuche lesiklásban a férfi al-
pesi sízõk Világkupa-soroza-
tában. A 37 éves versenyzõ
pályafutása összességében
16., lesiklásban pedig kilen-
cedik Vk-gyõzelmét aratta
szombaton, a franciaországi
Chamonix-ban. Cuche egy
hete Kitzbühelben is a leg-
jobbnak bizonyult. 

Versenyek, havon és jégen
Tenisz

T. J. L.

Az idei Australian Opent
megnyert Kim Clijsters

már a második a nõi tenisze-
zõk legfrissebb világranglistá-
ján, amelyet változatlanul a
dán Carolina Wozniacki ve-
zet. A belga 8515 WTA-
pontnál tart, és rövidesen
megelõzheti Wozniackit, aki-
nek 8655 pontja van. Az
orosz Vera Zvonarjova (7405
pont) harmadik helyét egy-
elõre nem fenyegeti veszély.  

A Melbourne-ben vitézke-
dõk közül természetesen a
meglepõ döntõs Na Li javí-
tott a legtöbbet korábbi he-
lyezésén: a most 4450 pontos
kínai négy pozíciót elõrelép-
ve kapaszkodott fel a hetedik
helyre. Három helyet javítva
az olasz Francesca Schia-
vone (5055) most a negye-
dik, de ott lohol a nyomában
az ausztrál Samantha Stosur
(4862). A legnagyobb esést
az amerikai Serena Williams
(3035) mutatta be, aki miu-
tán címvédõként nem indult
a 2011-es Australian Openen
a negyedikrõl lecsúszott a
12. helyre. 

A legjobb százban öt ro-
mán játékos van, Alexandra
Dulgheru (2000 pont, 29.
hely), Simona Halep (981p,
63.), Monica Niculescu
(926p, 68.), Gallovits-Hall
Edina (823p, 76.) és Sorana
Cârstea (710p, 93.). A ma-
gyar Szávay Ágnes (1510p) a
39.-rõl feljött a 37. helyre,
míg honfitársnõje, Arn Gré-
ta (1026p) maradt az 59.

A hölgyek ezen a héten pi-
hennek, jövõ héten Párizs
lesz a házigazdája a 620 ezer
eurós WTA-tornának. A fér-
fiversenyeket szervezõ ATP
tegnapi közlése szerint a vi-
lágranglistát változatlanul a
spanyol Rafael Nadal
(12.390 pont) vezeti a svájci
Roger Federer (7965) elõtt,
de utóbbi mögé szorosan fel-
zárkózott a Melbourne-ben
gyõztes szerb Novak Djoko-
vic (7880). A skót Andy
Murray (5760) is felzárkó-
zott a svéd Robin Söderling
(5955) nyomába, az Austra-
lian Openen elõdöntõs spa-
nyol David Ferrer (4570) pe-
dig helyet cserélt a cseh
Tomas Berdychhel (4270), s
most a hatodik. 

A legjobban helyezett ro-
mán játékos továbbra is
Victor Hãnescu (890 ATP-
pont, 53. hely), míg a legjobb
magyar, Balázs Attila (261)
jelenleg a 197. a rangsorban.

A férfiak ezen a héten a
dél-afrikai Johannesburgban,
Santiago de Chilében és Zág-
rábban turnéznak. Utóbbi
ATP-viadalon indul Goran
Ivanisevic, a horvátok 2004-
ben visszavonult legendás já-
tékosa. A 39 éves klasszis te-
niszezõ az egyesben elsõ he-
lyen kiemelt honfitársával,
Marin Ciliccsel indul a páro-
sok versenyében. A mindösz-
sze egy torna erejéig visszaté-
rõ Ivanisevic a legnagyobb si-
kerét 2001-ben érte el, ami-
kor is szabadkártyásként, a
világranglista 125. helyezett-
jeként megnyerte karrierje
egyetlen Grand Slam-tró-
feáját Wimbledonban. 

Clijsters már a második

Labdarúgás

ÚMSZ 

Az Osasuna 1-0-ra le-
gyõzte a Real Madridot

a spanyol labdarúgó-Pri-
mera División 21. fordulójá-
nak vasárnapi játéknapján.
A királyi gárda második ve-
reségét Camunás 62. perc-
ben szerzett gólja pecsételte
meg. Az Athletic Bilbao 2-0-
ra nyert az Atlético Madrid
vendégeként, a Villarreal pe-
dig Barcelonában gyõzte le
1-0-ra az Espanyolt. Tegnap
este a Racing Santander–Va-
lencia-találkozó zárta a for-
duló mûsorát. Az FC Barce-
lona (58 pont) immár hét
hosszal áll a Real (512) elõtt,
a Villarreal 45, a Valencia
40, az Espanyol pedig 37
pontot gyûjtött. Az olasz
Serie A 22. fordulójának va-
sárnapi esti zárómérkõzésén
az Udinese 2-1-re gyõzte le a
torinói Delle Alpi stadion-
ban a Juventust. A Zebrák 1-
0-ra vezettek a 60. percben,
de az udinei gárda 18 perc
alatt fordított. A Chievótól
vasárnap elszenvedett 3-0-s
hazai vereséget követõen
menesztették posztjáról
Mario Berettát, a Brescia ve-
zetõedzõjét. A gárda irányí-
tását Beppe Iachini, a koráb-
bi tréner veszi át. A hétközi
23. fordulót megelõzõen az
AC Milan (47 pont) vezet a
Napoli (43), a Lazio (40), az
Internazionale (38), az AS
Róma (38), a Juventus (35)
és a Palermo (34) elõtt. A né-
met Bundesliga 20. forduló-
jának vasárnap esti zárómér-
kõzésén a Borussia Mön-
chengladbach 1-0-ra verte
Frankfurtban az Eintrachtot.
A Borussia Dortmund (50
pont) fölényesen vezet, a
Bayer Leverkusen (39), a
Bayern München (36), az
FSV Mainz 05 (36), a Han-
nover 96 (34) és az SC
Freiburg (33) elõtt. Kisorsol-
ták a Német Kupa elõdöntõ-
inek párosítását. A címvédõ
Bayern München a Schalke
04-et fogadja, míg a másik
ágon a két másodosztályú
csapat, a MSV Duisburg és
az Energie Cottbus csap ösz-
sze egymással, az elõbbi ott-
honában. Az elõdöntõs ösz-
szecsapásokra március 1-2-
án kerül sor, míg a finálét
május 21-én, a berlini Olim-
piai Stadionban rendezik. A
francia Ligue 1 21. forduló-
jának vasárnapi eredményei:
Girondins Bordeaux– OGC
Nice 2-0, AS Nancy–HSC
Montpellier 1-2, AS Mona-
co–Olympique Marseille 0-
0. Az élcsoport: 1. OSC Lille
41 pont, 2. Paris Saint-
Germain 37, 3. Olympique
Lyon 34 (30-23), 4. Stade
Rennes 34 (23-17), 5.
Olympique Marseille 33 (29-
18), 6. HSC Montpellier 33
(19-21). A Fulham magabiz-
tos gyõzelmet aratott vasár-
nap a vendég Tottenham
Hotspur felett (4-0), s ezzel
bejutott a legjobb 16 közé az
angol labdarúgó-FA Kupá-
ban. A döntetlent játszott
Manchester City és a
Chelsea is újrajátszásra
kényszerül. 

Real-bukta
Pamplonában

Kristó Róbert a kupával
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