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Egy újabb, két évre szóló, 5
milliárd eurós készenléti ke-

retegyezményt köt a Nemzetkö-
zi Valutaalappal (IMF) Romá-
nia. A döntést tegnap délután je-
lentette be Traian Bãsescu ál-
lamfõ, amikor azt is elmondta,
hogy a jelenlegi hitelszerzõdés
utolsó részletét csak részben ve-
szi igénybe az ország, mert a
gazdasági helyzet javulása, illet-
ve a Román Nemzeti Bank
(BNR) felhalmozott valutatarta-
lékai lehetõvé teszik az eladóso-
dás korlátozását. Hozzátette: a
kétéves készenléti keretegyez-
mény biztonságot nyújt az eset-
leg hatalomra kerülõ ellenzékiek
populista túlkapásai ellen is.
Folytatása a 3. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2632 ▲
1 amerikai dollár 3,1285 ▲
100 magyar forint 1,5756 ▼

Maradva ment Hoszni Mubarak

Egyiptomban tegnap tárgyalások kezdõdtek
a belpolitikai válság megoldásáról a politi-
kai élet fõszereplõi között. Omar Szuleimán
alelnök most elsõ ízben találkozott a betil-
tott, de nagy erõt képviselõ iszlám szerve-
zet, a Muzulmán Testvériség képviselõivel.

Félnek az ingyen-MTI-tõl

Aggályait fogalmazta meg a Független Hír-
ügynökség azzal kapcsolatban, hogy április-
tól ingyen hozzáférhetõvé válik az MTI hír-
és képanyaga. Az MTI egyik munkatársa
lapunknak elmondta, ha létrejön az ingye-
nes hírügynökségi rendszer, a magánkéz-
ben lévõ hírügynökség hátrányba kerül.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Aktuális 3
MIÉRT: Bodort újraválasztották 

Újabb kétéves elnöki megbízatást kapott
Bodor László, a Magyar Ifjúsági Értekez-
let (MIÉRT) elnöke a szervezet Szatmár-
németiben megtartott országos küldött-
gyûlésétõl, ahol arról is döntöttek, hogy a
hónap végi RMDSZ-tisztújításon Kele-
men Hunort támogatják. 

Média 8

Balliberális 
új szövetség

Az új ellenzéki szövetség alapja az a felis-
merés, hogy az egyik erõnek, a szocialis-

táknak megvan a erõs és kiter-
jedt, jól tagolt szerkezete, de
nincs hiteles líderje, a má-
siknak pedig van hiteles ve-

zetõje, aki nem viseli a
múlt és a korrupció bélye-
gét, de a liberálisok szer-

vezetileg hagyományo-
san gyengébbek.Ágoston Hugó

Gyászol a Zsil völgye
Öt bányásszal végzett a hét végén a sújtólég a Hunyad megyei Urikányban

Bãsescu: nem kell

az új IMF-részlet Szociál-Liberális Szövetség
(USL) néven megalakult a

hétvégén az a politikai struktúra,
amelytõl az ellenzéki szociálde-
mokraták, liberálisok és konzer-

vatívok azt remélik, hogy rövid
idõn belül sikerül megbuktatniuk
az Emil Boc vezette kormányt és
felfüggeszteniük Traian Bãsescu
államfõt. 3. oldal 

„Reszkessetek, PD-L-sek!”

Sipos M. Zoltán

Gyermekközpontú, a modern
oktatás uniós szabványainak

megfelelõ, a kisebbségek kultúrá-
jára is figyelmet fordító zenepeda-
gógiára van szükség – fejtette ki
Király András oktatásügyi állam-
titkár a hétvégén, azon a kolozs-
vári szakmai egyeztetésen, ame-
lyen az RMDSZ munkatársai és
zenepedagógusok vettek részt. Az
ÚMSZ-nek korábban nyilatkozó
zenetanárok és kórusvezetõk el-
mondták: jelentõs a lemaradás a
hazai zeneoktatásban, a haszná-
latban lévõ tankönyvek évtizedek
óta szinte változatlanok, hiányzik
a mindenki számára elérhetõ te-
hetséggondozás, és a tömegeket
integráló magyar kórusmozga-
lom. Folytatása a 7. oldalon 

Zeneoktatás,

korszerûbben

Sújtólégrobbanás vette el az életét szombaton Urikányban öt bányásznak, akik rutinfeladat
megoldásáért ereszkedtek le a mélybe. A belügyminiszter és a gazdasági miniszter a tragé-
dia helyszínére sietett, és kárpótlást ígért az áldozatok hozzátartozóinak. „Bármilyen szi-
gorúak is a biztonsági intézkedések, hasonló balesetek bármikor bekövetkezhetnek” – nyi-
latkozta az ÚMSZ kérdésére Dézsi Attila Hunyad megyei prefektus, aki a mentési munká-
latokat irányító válságtanácsot vezette. Jelenleg ügyészek vizsgálják a baleset körülménye-
it, a Zsil-völgy legrégebbi bányájában még egy hétig biztosan áll a munka. 4. és 7. oldal 

Cupp-cupp. Victor Ponta és Crin Antonescu, az USL társelnökei Fotó: Mediafax

Felravatalozták az áldozatokat Urikányban. A sorozatos bányaszerencsétlenségek miatt a Zsil völgyét a halál völgyének is nevezik Fotó: Mediafax
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Röviden

Schengen – csak évek múlva?

Bulgária és Románia eredetileg márciusra
tervezett, schengeni övezethez való csatla-
kozása több évbe is telhet – mondta tegnap
Laurent Wauquiez, Franciaország európai
uniós ügyi államtitkára. A két ország
schengeni csatlakozáshoz szükséges mû-
szaki felkészültséget vizsgáló uniós szakér-
tõi bizottságnak a közelmúltban elkészült
jelentéseit látva a francia kormánytag sze-
rint a csatlakozás „nem három hónap múl-
va lesz, ez az egy biztos”. Wauquiez
ugyanakkor elismerte, hogy Románia „sok
erõfeszítést tett”, de hozzátette, hogy a két
országnak egyszerre kell csatlakoznia. A
schengeni övezet bõvítése az államtitkár
szerint „a jövõnk szempontjából nehéz
döntés”. Utalt arra, hogy az európai illegá-
lis bevándorlás háromnegyede a két orszá-
gon keresztül érkezik, valamint a kábító-
szer-kereskedelem, a fegyver- és gyermek-
csempészet egy jelentõs része is.

Tõkés László Washingtonban

Az Amerikai Egyesült Államok Kongresz-
szusa illetékes bizottságának meghívására
az Európai Parlament elnökének képvisele-
tében Tõkés László EP-alelnök Washing-
tonban részt vett az évenként sorra kerülõ
Nemzeti Imareggelin. Szapáry György
nagykövet meghívására Tõkés a magyar
diplomáciai képviselet épületében beszá-
molt az erdélyi magyarság helyzetérõl.

Csángóknak is jár állampolgárság

Az egyszerûsített honosítási eljárásnak kö-
szönhetõen a moldvai csángó magyarok is
magyar állampolgárokká válhatnak – ír-
ta Schmitt Pál köztársasági elnök a szom-
baton megrendezett XV. csángóbálhoz kül-
dött köszöntõjében.

Elõzetesben a kéregetõ nõ

Elõzetes letartóztatásba helyezte a magyar
bíróság azt a román állampolgárságú kére-
getõ nõt pénteken, akinél korábban egy sú-
lyosan bántalmazott, kihûlt és alultáplált
gyermeket találtak Budapesten.

Kelly lesz az Endeavour parancsnoka

Mark Kelly (képünkön) lesz az Endeavour
ûrsikló következõ küldetésének parancs-
noka – jelentette be a NASA. Õ a férje

Gabrielle Giffords Demokrata párti kép-
viselõnek, akit január elején Tucsonban
fejbe lõtt egy merénylõ.

Életbe lépett a START-egyezmény

Hivatalosan is életbe lépett az új START-
szerzõdés, miután Hillary Clinton ameri-
kai és Szergej Lavrov orosz külügymi-
niszter szombaton Münchenben a nem-
zetközi biztonsági fórum alkalmával ki-
cserélte a ratifikációs okmányokat.

Postarablás Brüsszelben

Két fegyveres férfi kirabolta pénteken az
Európai Parlament brüsszeli postáját, mi-
közben a kerületben az EU-csúcstalálkozó
miatt szigorú biztonsági intézkedések vol-
tak érvényben. Az elkövetõk nyolcezer
eurót zsákmányoltak.

Van már domogyedovói gyanúsított

Feltehetõen Magomed Jevlojev ingusföldi
születésû, 20 éves fiatalember volt a moszk-
vai Domogyedovói repülõtéren elkövetett
januári terrorakció tettese: a szülõfalujában
élõ rokonaitól már DNS-mintát vettek.

ÚMSZ-összeállítás

Egyiptomban tegnap tárgya-
lások kezdõdtek a belpolitikai

válság megoldásáról a politikai
élet fõszereplõi között. A találko-
zón egyebek mellett megállapod-
tak arról, hogy létrehoznak egy
bizottságot, amelynek feladata az
alkotmánymódosítás elõkészíté-
se lesz. A válság kitörése után ki-
nevezett alelnök, Omar Szulei-
mán most elsõ ízben találkozott a
betiltott, de mûködõ és nagy erõt
képviselõ iszlám szervezet, a
Muzulmán Testvériség képvise-
lõivel. A Nobel-békedíjas Moha-
med el-Baradeinak, a Nemzetkö-
zi Atomenergia-ügynökség volt
fõigazgatójának megbízottja is
részt vett a tárgyalásokon.

Kairóban tegnap viszonylag
nyugodt volt a légkör. A felkelés
központjában, a Tahrír téren a
keresztények és a muzulmánok
együtt imádkoztak. A hadsereg
ugyanakkor megerõsítette jelen-
létét a téren, miközben a tünte-
tõké több tízezerrõl ezres lépté-
kûre csökkent. A muzulmán
fundamentalisták nagyfokú tak-
tikai felkészültségrõl tanúskod-
nak a téren. A fáradhatatlan, de
mégiscsak elcsigázott tiltakozó
fiataloknak ellátást nyújtanak,
enni- és innivalót osztogatnak.
Nyilvánvaló utalással Hoszni
Mubarak elnökre, a „fáraó és
romlott pártja elleni” küzdelem-
re szólította fel híveit az Egyip-
tomi Iszlám Dzsihád egyik ala-
pítója.

Súlyosan megsebesült az STV
svéd közszolgálati televízió új-
ságírója, Bert Sundström Kairó-
ban: a tudósítót egyelõre ismeret-
len körülmények között megké-
selték, állapota súlyos. Egy
egyiptomi újságíró viszont bele-
halt a tüntetések során szerzett
sérüléseibe pénteken. A 36 éves
Ahmed Mohammed Mahmúdot
január 29-én lõtte le egy orvlö-
vész. A Bizottság az Újságírók
Védelméért nevû, New York-i
székhelyû nemzetközi szervezet
közölte, hogy az utóbbi 24 óra le-
forgása alatt 24 újságírót vettek

õrizetbe, 21-et támadtak meg, öt
esetben pedig az újságírók felsze-
relését vitték el. Külföldi
és egyiptomi újságírókat egy-
aránt értek atrocitások.

Az elmúlt napokban merény-
letet kíséreltek meg Omar Szu-
leimán alelnök ellen – jelentette
a Fox News amerikai televízió.
Egyiptomi biztonsági forrásból
szombaton éppúgy cáfolták a
hírt, mint az al-Arabíja hírteleví-
zió szombat esti közlését,
amely szerint Hoszni Muba-
rak lemondott a kormányzó
Nemzeti Demokrata Párt el-

nökségérõl. A párt vezetõ testü-
letének tagjai valóban lemond-
tak – köztük az államfõ kisebbik
fia, Gamal is –, az államfõ
azonban az újabb hír szerint
nem adta fel pártelnöki tisztét.

Omar Szuleimán környezete
azt fontolgatja, hogy az egyre na-
gyobb tehertételt jelentõ Mubara-
kot gyógykezelésre Németor-
szágba küldik, lehetõvé téve szá-
mára a méltó távozást a hatalom-
ból – írja a The New York Times.
Az amerikai napilap szombaton
közölt értesülését más forrásból
nem erõsítették meg. 

Maradva ment Mubarak 
Párttisztségérõl lemondott, de államfõként maradt az egyiptomi elnök

Tizenharmadik napja tartanak a tiltakozások. A tüntetések szünetében a tankok árnyékába húzódnak az emberek

MTI

Energiaügyekrõl, innováció-
ról, versenyképességrõl és

Egyiptomról tárgyaltak az uniós
országok állam-, illetve kormány-
fõi pénteki brüsszeli találkozóju-
kon. A rendkívüli csúcstalálkozót
eredetileg az energetika és az in-
nováció témájában hívták össze,
ám a napirendet az események ki-
bõvítették. Németország közvet-
lenül a csúcs elõtt bejelentette,
hogy Franciaországgal együtt a
versenyképesség növelését célzó,
a nemzeti gazdaságpolitikák szo-
ros összehangolását elõíró pak-
tum kidolgozását javasolja az
euróövezeti tagországok számá-
ra. Emellett politikai állásfogla-
lásra késztette az uniós vezetõket
az egyiptomi helyzet drámai mér-
tékû megváltozása. Ami az elsõ
témakört illeti, a csúcsvezetõk
úgy döntöttek: egységes uniós
energiapiacot kell teremteni 2014-
ig, biztosítva a gáz és a villamos
áram akadálytalan áramlását.
Emellett az a döntés született,
hogy az euróövezet országainak
vezetõi márciusban különtalálko-
zót tartanak, hogy véglegesítsék
azt az intézkedéscsomagot,
amelynek révén a jövõben bizto-
sabban elkerülhetõ lesz az adós-
ságválság. Egyiptomról olyan ál-
lásfoglalást fogadtak el az EU-
csúcson, amely szerint az ország-
ban haladéktalanul meg kell kez-
dõdnie az átmenetnek egy széles
támogatottságú kormány megala-
kítása felé. 

EU-csúcs: 

terven kívül
Cs. P. T.

Több mint harmincezer alá-
írást tartalmazó csomagot

adott át a hétvégén a Bihar me-
gyei RMDSZ küldöttsége Lezsák
Sándornak, a Magyar Ország-
gyûlés alelnökének Budapesten.
„A delegáció harmincezer nagy-
váradi és Bihar megyei magyar
embernek azt az akaratát tolmá-
csolta, hogy az RMDSZ is tájé-
koztasson és tájékoztathasson a
honosítási eljárásról” – számolt
be lapunknak Szabó Ödön, a Bi-
har megyei RMDSZ ügyvezetõ
elnöke. Elmondása szerint a me-
gyében jelenleg több mint félszáz
településen szolgáltatnak infor-
mációkat szakembereik, továbbá

az RMDSZ ingyenesen biztosítja
a magyar állampolgárságot kérel-
mezõknek a fordítások és a fény-
képek elkészítését.

„Minket eddig sem tudtak
megakadályozni abban, hogy a
honosításhoz szükséges informá-
ciókkal lássuk el az érdeklõdõket.
Az aláírások bizonyítják, van arra
igény, hogy az RMDSZ tájékoz-
tatást nyújtson. Budapesti látoga-
tásunkkal azt kívántuk üzenni: ha
az állampolgársághoz való folya-
modás tényleg nemzeti ügy, ak-
kor ne osszák meg a határon túli
magyarokat ebben a kérdésben” –
mondta Szabó Ödön, utalva arra:
a budapesti kormány korábban
szerzõdésben bízta meg az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanácsot az-

zal, hogy tájékoztasson a honosí-
tási eljárásról Romániában,
ugyanakkor az RMDSZ hasonló
kérését elutasította.

A három irattartóba foglalt har-
mincezer aláírás átvételekor
Lezsák Sándor fideszes parla-
menti alelnök megjegyezte: „tíz
aláírást is komolyan kell venni,
nemhogy harmincezer magyar
ember akaratát.” Lezsák megkö-
szönte a Bihar megyeiek bizal-
mát, és megígérte, hogy mivel ez
az ügy nemzeti kérdés, tárgyalá-
sai során mindent megtesz, hogy
a kettõs állampolgárság, illetve a
vele kapcsolatos ügyintézés ne
okozzon konfliktusokat a határon
túli magyarok, sem pedig szerve-
zeteik körében. 

Bihar üzent Lezsák Sándoréknak

„Tájékoztassunk együtt!” Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei ügyvezetõ elnöke és Lezsák Sándor országgyûlési alelnök  



M. Á. Zs.

Szociál-Liberális Szövetség
(USL) néven megalakult a

hétvégén az a politikai struktúra,
amelytõl az ellenzéki szociálde-
mokraták, liberálisok és konzer-
vatívok azt remélik, hogy rövid
idõn belül sikerül megbuktatniuk
az Emil Boc vezette kormányt, és
felfüggeszteniük Traian Bãsescu
államfõt. A 2020-ig érvényes
együttmûködési szerzõdés aláírá-
sát megelõzõen mindhárom párt
országos vezetõsége külön-külön
hozzájárult a szövetség megala-
pításához.  A szövetség megköté-
sének elõzményéhez tartozik,
hogy a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) és a Konzervatív Párt
(PC) már január elején Jobbkö-

zép Szövetség (ACD) név alatt új
politikai tömörülést hozott létre,
amely most a szociáldemokra-
tákkal szövetkezve alapította
meg az USL-t. A nagy ellenzéki
szövetséget még a bíróságon is be
kell jegyeztetni, ez várhatóan a
következõ hetekben történik
meg, hiszen az ACD is csak a
múlt hét végén, vagyis négy hét-
tel a politikai egyezmény megkö-
tése után nyerte el a bíróságon hi-
vatalos státuszát.  

A protokollum két részt tartal-
maz: az elsõ az új alakulat prog-
ramját, a második a mûködési
elveit és a jelöltek kiválasztására
vonatkozó megegyezést tartal-
mazza. Annak ellenére, hogy a
PNL korábban a minimális álla-
mi beavatkozás híve volt, a mos-

tani megállapodásban a szocia-
lista szemléletet, vagyis a nagy
társadalmi szerepet vállaló állam
elvét van hangsúlyozzák. A meg-
állapodás értelmében az egyik
nagy párt állít államfõjelöltet, a
másik pedig a miniszterelnököt
fogja adni, így valószínûleg Crin
Antonescut indítják az államfõi
tisztségért, és Victor Ponta pá-
lyázik majd a kormányfõi tiszt-
ségre.

Az egyezség a jelöltállításra is
kitér: eszerint a közvélemény-ku-
tatásokat veszik alapul a jelöltek
megnevezésekor, de a jelöltállítás
paritásos elven fog történni.
Antonescu elmondta: saját felmé-
réseik szerint jelenleg a romániai
választók 68 százaléka a Szociál-
Liberális Szövetségre voksolna. 
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Az új politikai konstrukció, a
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) létrejöttét többnyire
szkepszis kíséri, a nyilvánvaló

lehetõség ellenére, hogy –
amennyiben valami nem
változik meg gyökeresen a

romániai társadalmi
valóságban (márpedig

mi változhatna meg?) – a Victor Ponta és
Crin Antonescu vezette alakulat nagy fölény-
nyel nyeri meg mind a helyhatósági, mind a
parlamenti választásokat. Fejüket csóválják,
fanyalognak politikusok és többé-kevésbé pár-
tatlan elemzõk. Pedig hát majdnem ugyanaz
a lélekemelõ többség jött létre most is (az
RMDSZ figyelemre méltó kivételével), amely
– a tisztelt publikum reményétõl kísérve – kis
híján elsöpörte Traian Bãsescut és pártját.
A szkeptikusok és fanyalgók elsõsorban az
USL „eszmei tisztaságát” kérdõjelezik meg,
a doktrínák, pártideológiák elvtelen összeke-
verését róják fel. Nagyon érdekes ez, különö-
sen a PD-L vezéralakjai részérõl, még akkor
is, ha kritikájuk inkább amolyan sötétben fü-
tyülés. Hiszen a romániai nagy promiszkui-
tásban már úgyis mindenki mindenkivel ösz-
szeállt, s az „erkölcstelen szövetséget” a balol-
dallal (a szocialistákkal) nemrégen maguk is
megkötötték. A nagy áttörést pedig éppen az
jelentette, amikor az 1996-os választások
után a Kereszténydemokrata Nemzeti Pa-
rasztpárt szövetséget kötött a Demokrata
Párttal – amely akkor hangsúlyosan balol-
dali volt. (Létrejött, az RMDSZ-t is soraiba
tömörítve, a Demokratikus Konvenció.) Meg
hát ideológiai tisztaságot emlegetni egy olyan
pártnak, amelyik egyik napról a másikra
váltott alsódoktrínát, enyhén szólva feledé-
kenységre vall. 
Akkor már valóban az a jóérzés hangja,
amelyet az RMDSZ vezetõi szólaltattak
meg, kifejtve, hogy az új szövetség létrejötte
jobb munkára kell hogy serkentse a kor-
mányt, és az USL fõ problémája az, hogy a
szociálpolitikában miként fogja összebékíteni
a különbözõ, baloldali és jobboldali nézeteket
és módszereket. Amúgy tudvalévõ, hogy a la-
kosság – bocsánattal legyen szólva – tojik az
elméleti meg elvi, ideológiai és doktrináris ví-
vódásokra és indoklásokra.
Az új ellenzéki szövetség alapja az a felisme-
rés, hogy az egyik erõnek, a szocialistáknak
megvan az erõs és kiterjedt, jól tagolt szerke-
zete, de nincs hiteles líderje, a másiknak pe-
dig van hiteles vezetõje, aki nem viseli a múlt
és a korrupció bélyegét, de a liberálisok szer-
vezetileg hagyományosan gyengébbek.
Az USL legfõbb célja indokolt, az utóbbi
években ugyanis, Traian Bãsescu országlása
alatt súlyosan sérült a román demokrácia és
jogállamiság; nagyobb folt és rombolóbb átok
ez, mint a jószerint valóban szükséges válság-
kezelõ megszorító intézkedések. Egy velejéig
romlott társadalomban élünk, amelyben
nemcsak a korruptak cserélõdtek ki, hanem
végzetesen meggyengültek az állam demokra-
tikus alapintézményei.
Úgyhogy minden kommentáron túl érvénye-
sülni fog a képlet, amely valószínûséget kife-
jezõ számarányban akár kétharmadot is je-
lenthet: 2012-tõl az USL uralma következik.
Számunkra pedig a nagy kérdés az, hogy hol
lesz abban a képletben az RMDSZ...

Balliberális új szövetség

Ágoston Hugó

„Reszkess, PD-L!”
Megszületett az ellenzéki Szociál-Liberális Szövetség 

ÚMSZ

Az RMDSZ 10. kongresszu-
sának elõkészületeirõl, vala-

mint a szövetség törvényhozási
prioritásairól tárgyalt hétvégén
Kolozsváron a Területi Elnökök
Konzultatív Tanácsa (TEKT). A
tanácskozást követõ sajtótájékoz-
tatón Markó Béla szövetségi el-
nök elmondta, a területi elnökök-
kel áttekintették az RMDSZ alap-
szabályzat- és program-módosítá-
sának helyzetét. „Szeretnénk,
hogy a február 12-én Marosvásár-
helyen ülésezõ Szövetségi Képvi-
selõk Tanácsa véglegesítse ezeket
a tervezeteket. Dönteni a kong-
resszus fog, de természetesen
szükség van a területi elnökökkel
való konzultációra is” – fogalma-
zott Markó. A politikai prioritá-
sokról szólva Markó hangsúlyoz-
ta: a Szövetségnek az oktatási tör-
vénnyel kapcsolatos munkája egy-
általán nem ért véget, mi több,
most következik egy hosszú és ne-
héz idõszak, amelynek során al-
kalmazni kell a jogszabályt. A tör-
vényhozási prioritások közül ki-
emelte a kisebbségi törvény elfo-
gadását, amelynek kapcsán egyet-
értés van a koalícióban. Ugyanak-
kor prioritásként jelölte meg a vá-
lasztási törvény módosítását, leg-
lényegesebb változtatásként az
egyfordulós polgármester-válasz-
tást nevezte meg. Hozzátette: a
parlamenti választások kérdésé-
ben még nincs konszenzus, de vé-
leménye szerint ott is egyfordulós,
egyéni körzetes választási rend-
szer kellene, és ennek eredménye-
it országos listáról kellene ki-
egyensúlyozni. A választási kü-
szöb csökkentésérõl szólva a szö-
vetségi elnök azt mondta, a parla-
menti választások esetében a szö-
vetségen belül nem merült fel az
ötszázalékos küszöb lecsökkenté-
sének kérdése, és nem is fognak
ilyen javaslatot tenni. 

Folytatás az 1. oldalról

„Örömmel állapítottam meg az
IMF-küldöttséggel történt szom-
bati találkozásomon, hogy hason-
lóképpen értékeljük a kétéves
együttmûködést. A húszmilliárd
eurós keretegyezmény lehetõvé
tette számunkra a válságból való
kilábalást, és megteremtette a gaz-
daság növekedõ pályára való állí-
tásának lehetõségét” – fogalma-
zott az államfõ. Hozzátette: tuda-
tában van annak, hogy egyes in-
tézkedések fájdalmasan érintették
a lakosságot, de az embereknek
meg kell érteniük, hogy ezeket a
kormány és õ kényszerbõl hozta
meg. A szombati tanácskozás ele-
jén Jeffrey Franks, az IMF-kül-
döttség romániai vezetõje
elmondta, a kormánnyal folyta-
tott tárgyalások lényeges eleme
volt az energetikai szektorban lét-
rehozandó két állami vállalat. Ko-
rábban Mihai Tãnãsescu, Romá-
nia IMF-képviselõje úgy nyilatko-
zott, hogy nem kell aggódni az
utolsó IMF-részlet lehívása miatt,
mert a kormány jelentõs erõfeszí-
téseket tett a reformok területén.
Szerinte Románia az idén 1,5 szá-
zalékos gazdasági növekedésre
számíthat, de az sem kizárt, hogy
a növekedés ennél nagyobb ará-
nyú lesz.  

Bãsescu: nem kell

az új IMF-részlet

A PSD–PC-pártszövetség felbomlása után Victor Ponta és Daniel Constantin (jobbra) ismét „egymásra talált”

TEKT-ülés 

a kongresszusról

Fotó: Mediafax

Román lapszemle

Temesváron megemlékeztek az ország el-
sõ számítógépének ötven évvel ezelõtti
üzembe helyezésérõl. Az 1959–61 között
épített hatalmas gépezetet Josif Kaufman
tervezte, és a mûszaki egyetemen üze-
melték be. (Adevãrul) 420 olyan céget
tartanak nyilván az országban, amelyek
alkalmazottainak több mint harminc szá-
zaléka mozgáskorlátozott személy. Több
civil szervezet szerint ezek a cégek csak a
támogatásokat kívánják megszerezni,
fiktív alkalmazásokkal. (EVZ) A szél-
energia termelést nem sújtotta a gazdasá-
gi válság. Dobrudzsában idén mintegy 4
milliárd eurót fektetnek be új telepek
építésére. (România Libarã)

Sike Lajos 

Újabb kétéves elnöki megbíza-
tást kapott Bodor László, a

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MI-
ÉRT) elnöke a szervezet Szatmár-
németiben megtartott országos
küldöttgyûlésétõl. „Azáltal, hogy
megerõsítettek tisztségemben,
azoknak az értékeknek a tovább-
vitelérõl döntöttek, amelyeket az
elmúlt két évben, a MIÉRT elnö-
keként kifejtett tevékenységem so-
rán képviseltem. A jövõre nézve is
prioritásaimnak tekintem a MI-
ÉRT tagszervezeteinek a megerõ-
sítését, az erdélyi magyar fiatalok
hatékony érdekképviseletét, illet-
ve a szervezetnek a társadalom-
szervezésben és a magyar fiatalok
versenyképességének biztosításá-
ban játszott kulcsfontosságú sze-
repét” – vázolta terveit Bodor. A
régi-új elnök munkáját ügyvezetõ
az elnöki tisztségben Grüman Ró-
bert segíti. 

Az RMDSZ-szel szoros part-
nerségi kapcsolatot ápoló MIÉRT
határozatot fogadott el, hogy az
RMDSZ február végi tisztújító
kongresszusán Kelemen Hunort
támogatja az elnökválasztási ver-
senyben. „Az RMDSZ-szel való
együttmûködés elengedhetetlen
feltétele, hogy a szövetség élén
olyan személy álljon, aki az ifjú-
ság értékeit és szervezetünk érde-

keit képviseli, valamint biztosítani
tudja az együttgondolkodást és a
közös munkát” – olvasható az
MIÉRT zárónyilatkozatában rög-
zített indoklásban 

Az Erdély minden részét képvi-
selõ országos küldöttgyûlés elsõ
napján Korodi Attila, a MIÉRT
egyik alapító tagja a szervezet ne-
vében Pro Organizatione különdí-
jat nyújtott át Markó Béla
RMDSZ-elnöknek, azért az ön-
zetlen támogatásért, amelyet az
elmúlt években tõle kaptak.
Markó úgy értékelte, hogy az ifjú-
ságért végzett tevékenysége min-
denképpen azok közé tartozik,
amelyet maga is értékesnek tart.

„Éppen azért látom szükséges-
nek, hogy kellõ idõben a magam
helyére is fiatalabbat engedjek,
mert nagyra becsülöm az õ képes-
ségeiket. Másfajta kihívások vár-
nak reánk, mint az elmúlt évek-
ben, amikor folyton ahhoz mér-
tük teljesítményünket, hogy mit
sikerült a régi rendszerhez viszo-
nyítva elérnünk. Most az a kérdés,
hogy Európához mérve mit sike-
rül változtatni. Alkalmasint a fia-
talok ezt jobban tudják és jobban
csinálják. Pláne, ha a szükséges
energia mellett megfelelõ víziójuk
is lesz” – fogalmazott a hónap vé-
gi RMDSZ-kongresszuson lekö-
szönõ Markó Béla. 

MIÉRT: Bodort újraválasztották 

Bodor László MIÉRT-elnököt (jobbra) Grüman Róbert segíti ügyvezetõként
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Gy. Z.

„A gonosz birodalma” –
így beszélt az Amerikai

Egyesült Államok negyve-
nedik elnöke, Ronald
Reagen a Szovjetunióról.
Szavaiban meggyõzõdéses
antikommunista gondolko-
dásmódja tükrözõdött. S bár
az általa bírált rendszer saj-
tója és politikusai igyekeztek
úgy beállítani, mint egy kö-
zépszerû színészt, aki csakis
szakszervezeti múltjával
szerzett hírnevet magának
(elfeledve, hogy az amerikai
színészszakszervezet mindig
is erõs érdekképviseletnek
számított), a Fehér Ház la-
kójaként is megmaradt szí-
nésznek. Az kétségtelen
tény, hogy retorikai képessé-
geit egykori szakmájának
köszönhette, de a tartalom
felelõs gondolkodásról ta-
núskodott.

A legnagyobbak között

Elõször is: Ronald Reagan
több volt, mint színész: poli-
tikai pályafutására a szak-
szervezeti múlton kívül az is
predesztinálta, hogy végzett
közgazdász volt. A Republi-
kánus Párt színeiben politi-
zált, 1962-tõl kezdõdõen;
1967 és 1975 között Kalifor-

nia állam kormányzója volt,
tisztségében egyszer válasz-
tották újra. Az akkor már
rendkívül ismert és sikeres
Reagan 1976-ban megpá-
lyázta a republikánusok el-
nökjelöltségét, de alulmaradt
Gerald Forddal szemben.
Mindössze négy esztendõt
kellett várnia a lehengerlõ si-
kerhez: 1980-ban az 50 állam
közül 44-ben megverte a hi-
vatalban lévõ – elnökként
gyenge teljesítményt nyújtó –
Jimmy Cartert. A Fehér
Háznak 69 évesen lett a lakó-
ja – minden idõk legidõsebb
megválasztott elnökeként. A
közvélemény a mai napig a
legnagyobbak között tartja
számon.

Neoliberális gazdaságpoli-
tikája, a Reaganomics a gaz-
dasági növekedés beindítása
érdekében csökkentette az
adókat, megnyirbálta a kor-
mányzati kiadásokat, a szo-
ciális ellátásokat (aminek ára
késõbb az államháztartás ha-
talmasra duzzadt deficitje
lett). „Jobban éltek most,
mint négy éve?” – ez volt Re-
agan 1980-as választási kam-
pányának egyik visszatérõ,
azóta szerte a világon elter-
jedt eleme. Ekkor még keve-
sen gondolták, hogy a kali-
forniai kormányzó meg tud-
ja nyerni az amerikai válasz-

tókat, mégis ez történt. A re-
cept, amelyet idõsebb Geor-
ge Bush, a Reagannel versen-
gõ republikánus elnökaspi-
ráns vudumágiához (woo-
doo economics) hasonlított,
ez volt: adócsökkentés, dere-
guláció, a kormányappará-
tus lefaragása és a kormány-
zati kiadások csökkentése.

Abban hitt: ha csökkenti az
adókat, akkor az emberek a
zsebükben maradt többletet
befektetésre és fogyasztásra,
a vállalkozások fejlesztésére
fordítják, ami gazdasági
többlettel jesí tményhez,
hosszabb távon pedig na-
gyobb adóbevételekhez ve-
zet, mint a teljesítményt és a

munkát visszafogó maga-
sabb adókulcsok. Elképzelé-
seit pedig tettekre váltotta.

Csillagháborús program

Tudatosan választotta fõ
irányvonalának a békeidõk
egyik legnagyobb arányú
fegyverkezését, a csillaghá-
borús programot, célja a
Szovjetunió térdre kényszerí-
tése volt. Úgy kalkulált, hogy
ebbe a versenybe a szocializ-
mus „vezetõ ereje” csak bele-
roppanhat, és számításai
utóbb helyesnek bizonyultak.
Amikor 1984-ben második
ciklusára újraválasztották, er-
re támaszkodva már kereste
– mert kereshette – a párbe-
szédet a peresztrojkát meg-
hirdetõ Mihail Gorbacsov
szovjet elnök-pártfõtitkárral,
akivel leszerelési szerzõdést
kötött. Sokan az õ érdemé-
nek tulajdonítják, hogy a
Nyugat puskalövés nélkül
megnyerte a hidegháborút.
Reagan hatalmas népszerû-
ségre tett szert, mert vissza-
adta az amerikaiak önbizal-
mát. Nem változtatott ezen
sem az iráni fegyverszállítási
botrány, sem a nicaraguai
kontráknak illegálisan nyúj-
tott segély ügye. Kiérdemelte
a „teflonelnök” elnevezést.

A visszavonulása után is
aktív és jó egészségnek ör-
vendõ politikusnál 83 éves
korában, 1994-ben fedezték
fel az Alzheimer-kór tüneteit.
Állapota fokozatosan rom-
lott, egyre kevesebb alkalom-
mal tudott megjelenni a nyil-
vánosság elõtt. Tíz évvel ké-
sõbb, 2004. június 5-én, 93
éves korában halt meg. A wa-
shingtoni állami búcsúztatás

után a kaliforniai Ronald Re-
agan Elnöki Könyvtárban
helyezték örök nyugalomra.

Ronald Reagan humora

Ronald Reagan frappáns
megszólalásainak gyûjtemé-
nyeivel tele van az internet.
Íme, néhány a legjobb
„aranyköpései” közül:

– „A kormány olyan, mint
egy csecsemõ. Egy anyagcse-
re-csatorna, amelynek egyik
oldalán hatalmas étvágy, a
másikon pedig teljes felelõt-
lenség van.”

– „A mostani válságban a
kormány nem a megoldás a
gondjainkra, hanem a kor-
mány maga a probléma.” 

– „Egy képviselõ azzal vá-
dolt, hogy 19. századi mó-
don értelmezem a törvényes-
séget és a rendet. Ez tévedés.
Én 18. századi módon értel-
mezem ezeket. Ugyanis az
alapító atyák ekkor tették vi-
lágossá, hogy a törvénytisz-
telõ polgárok biztonsága a
kormány egyik legfontosabb
gondja.” 

– „Recesszió az, amikor a
szomszédod elveszti az állá-
sát. Válság az, amikor te
veszted az állásod. A fellen-
dülés pedig az, amikor
Jimmy Carter veszti el az ál-
lását.” 

– „Honfitársaim, örömmel
jelentem, hogy aláírtam a
törvényt, amely hatályon kí-
vül helyezi Oroszországot.
Öt percen belül megkezdjük
a bombázást” (1984, mikro-
fonpróba egy rádióban).

– „Nem aggódom a költ-
ségvetési hiány miatt. Elég
nagy már ahhoz, hogy vi-
gyázzon magára.” 

Bogdán Tibor 

A petrillai bányarobba-
nás joggal irányította is-

mét a közvélemény figyel-
mét a Zsil-völgyi bányák
helyzetére. Az utóbbi húsz
esztendõ súlyos munkabal-
eseteinek 32,6 százaléka
ugyanis a kitermelõiparban
történt, jóllehet az ágazatban
dolgozók alig 3,3 százalékát
teszik ki a gazdaságban fog-
lalkoztatottaknak. A kiter-
melõ iparban bekövetkezett
munkabalesetek közel 60
százalékának helyszíne pe-
dig éppen a Zsil völgye volt,
bár az iparági alkalmazot-
taknak csupán alig húsz szá-
zaléka tevékenykedik itt.

Robbanások, áldozatok

A legtöbb áldozatot köve-
telõ balesetet 1920-ban je-
gyezték fel, ekkor Aninán
217 bányász vesztette életét

négy robbanás következté-
ben. Bár az azóta eltelt évti-
zedek során jelentõsen kor-
szerûsödtek, jóval biztonsá-
gosabbá váltak a kitermelési
módszerek, ez – mint általá-
ban minden jó – Romániába
csak kis mértékben gyûrûzött
be. A fekete sorozat így foly-
tatódott a „világ legembersé-
gesebb, sokoldalúan fejlett
szocialista társadalmának”
idõszakában is: 1980 február-
jában a livezényi kitermelés-
ben bekövetkezett sújtólég-
robbanás 53 halálos és 24 se-
besült áldozatot követelt. A
tragédiát a szellõztetõberen-
dezések és egyéb felszerelé-
sek nem megfelelõ mûködése
okozta. Két esztendõ múlva
Petrillán 14 emberélet esett
áldozatául a szénpor begyul-
ladásának, 15-en sérültek
meg. 1986-ban a zsilvajdej-
vulkányi bányarobbanásban
halt meg 17 vájár – további
nyolc akkor vesztette életét,

amikor a helyszínen a tragé-
dia okait próbálta feltárni.

De a balesetek nem ritkul-
tak „szép új világunkban”
sem. Csak a legsúlyosabb tra-
gédiákat kiemelve: 1996-ban
ismét Petrilláról érkezett a
rossz hír: a sterilréteg robban-
tása négy halottal járt,
Felsõbarbatyenben pedig két
bányászt ölt meg a bányaom-
lás. A következõ esztendõ-
ben Nagydilzsán robbantotta
be a bányaléget egy hibás
elektromos berendezésbõl ki-
pattant szikra, hat halottat
követelve. Négy év múltán az
újabb sújtólégrobbanás hely-
színe megint Zsilvajdejvul-
kány, a halottak száma 14
volt. A súlyos baleset ez alka-
lommal is könnyen elkerül-
hetõ lett volna, hiszen a rob-
banást szintén rövidzárlat
okozta. Alig másfél eszten-
dõvel ezt követõen pedig to-

vábbi 10 vájár életét oltotta ki
ugyanitt a robbanás. Hat esz-
tendõn át nem következett be
jelentõsebb baleset, az örven-
detes szünetet 2008-ban törte
meg a petrillai bánya, 13 ha-
lottal és 15 sebesülttel.  

Siralmas helyzet

A romániai bányák siral-
mas helyzete ellenére az or-
szágban késleltetik a kiterme-
lések bezárását. Mindehhez
nem kis mértékben járul hoz-
zá az Európai Parlament
(EP) határozata, amely 2018
végéig teszi lehetõvé a bánya-
ipar állami finanszírozását.
A testület ugyanis önkényes-
nek minõsítette az Európai
Bizottság korábbi döntését,
amely 2014. október 1-jéig
szabott határidõt a bányabe-
zárások számára, az európai
közösség egész területén. Az

EP azonban attól tartott,
hogy az intézkedés nyomán
számos uniós tagállamban
nagyarányú kollektív elbo-
csátások következnének be,
súlyosbítva a munkanélküli-
séget. A testület indoklása
szerint a veszteséges bányaki-
termelések bezárása gyakor-
latilag semmivel sem járul
hozzá a szén-dioxid-kibocsá-
tás csökkentéséhez, viszont
jelentõs szociális feszültség-
hez vezethet. 

Így természetesen tovább
termelhetnek a Zsil-völgyi
bányák is, ahol a barnaszén-
kitermelésben mintegy 10
ezer alkalmazottat foglalkoz-
tatnak. Átlagos életkoruk 43
esztendõ – olyan körülmé-
nyek között, amikor a bányá-
szok nyugdíjkorhatára mind-
össze 45 év.

A Zsil völgyében felszínre
hozott barnaszenet minde-

nekelõtt a dévai és a paro-
sényi hõerõmûvekben hasz-
nosítják, ezek viszont az or-
szágos szintû energiaterme-
lés alig 3 százalékát biztosít-
ják. A Zsil-völgyi bányák be-
zárása tehát Romániában is
inkább társadalmi, mint gaz-
dasági problémákat okozna.
Az Országos Barnaszéntár-
saság egyébként évrõl évre
növekvõ veszteségeket köny-
vel el, tavalyelõtt 606 millió
lejes hiánnyal zárta az esz-
tendõt, 255 millióval többel,
mint 2008-ban. A társaság a
legnagyobb adósságot felhal-
mozó állami cég is: több mint
egymilliárd lejjel tartozik az
állami költségvetésnek. 

A kormány döntésének
megfelelõen egyébként a
Zsil völgyében bezárnák az
állami szubvencióban része-
sülõ petrillai, urikányi és
parosényi kitermelést.  A
lónyai, livezényi, zsilvajde-
jvulkányi és lupényi bánya
azonban a Hidroenergetika
országos vállalatba betago-
lódva folytatná a kitermelést.
Az energetikai óriás egyben
átveszi majd a bányák vesz-
teségeit is, amelyek országos
szinten meghaladják a 700
millió eurót. 

A Zsil völgye – a halál völgye?
A mostani petrillai bányabaleset csak
egyik – és sajnos, nem is a legsúlyo-
sabb – tragédia a bányaipari, ezen be-
lül pedig a Zsil-völgyi bányakatasztró-
fák hosszú sorában.

Az egykorú szocialista – azon belül
is legfõképpen a moszkovita – sajtó
úgy állította be: Ronald Reagan nem
más, mint egy öregedõ westernhõs,
hollywoodi ripacs, politikusként pe-
dig maga a patás ördög. Tegnap volt
a századik születésnapja.

Ronald Reagen, az egykori westernhõs. 
Az Egyesült Államok 40. elnökeként nyeregben érezhette magát

Száz éve született a negyvenedik

A romániai bányák az ország más térségei-
ben is megkövetelték áldozataikat. A mol-
dovai Leºu ursului kitermelésben 1995-ben
két bányászt öltek meg a tárnákban felhal-
mozódott mérgezõ gázak, a Vâlcea megyei
Berbeºti-en pedig 3 vájár vesztette életét.
2002 nyarán a radnai ólom- és cinkbánya

fãgeti kitermelése követelte egy 23 éves vá-
jár életét. Alig egy esztendõvel késõbb
Balánbányán esett újabb bányász a sújtólég
áldozatául, 2007-ben a Krassó-Szörény me-
gyei aninai bánya gyilkolt: a robbanás nyo-
mán hét bányász halt meg, öten súlyosab-
ban megsérültek.

Más országrészekben is…



Immár 77-re emelkedett a szereti és
suceavai határállomásokon letartóztatott
vámosok száma. Ugyanakkor két Bihar
megyei üzletember is az Országos Korrup-
cióellenes Ügyosztály látókörébe került.
Liviu Floriant és Ion Sandut azzal vádol-
ják, hogy 130 ezer euró csúszópénzt kértek
és kaptak azért, hogy a Halmiban lévõ ha-
tárátkelõhely egyik alkalmazottjának – po-
litikai kapcsolataik révén – elintézzék az
elõléptetését. Ez utóbbi esetben az a figye-
lemreméltó, hogy Liviu Florian a bihari
vámhivatal egykori fõnökének, Vasile
Blagának volt a helyettese. 
Azt mondhatnánk, hogy a letartóztatások
esetleges politikai indítékára nincs bizonyí-
tékunk, s felelõs hírlapíró nem bocsátkoz-
hat spekulációkba. Ez így van. Csakhogy

spekulációkba ez alkalom-
mal nem a sajtó bocsátko-
zott, hanem az államfõ.
Traian Bãsescu ezelõtt tíz
nappal Brüsszelbõl arra fi-

gyelmeztette – a szociál-
demokraták egyik ve-
zetõje letartóztatásá-
nak kapcsán – a

nemzetközi közvéle-

ményt, hogy „majd nézzék meg, mi lesz
februárban”, utalva arra, hogy újabb látvá-
nyos letartóztatások uralják majd a hírmû-
sorokat. S, lám az elnöki jóslat beteljese-
dett, bár még csak fagyhó – ahogyan az
erõszakos nyelvújítók februárt nevezték –
elején vagyunk.
Egymás mellé téve ezeket
a tényeket, kirajzolódik a
látványos ügyészségi akció
politikai háttere. Traian
Bãsescu – mint eddig any-
nyiszor – több célt követett
egyszerre. Mindenekelõtt
arról akarta biztosítani az Európai Uniót,
hogy az ország csatlakozásának B-terve –
amelyet Teodor Baconschi külügyminiszter
fogalmazott meg a minap – nevezetesen,
hogy az integráció idõpontját még a ma-
gyar elnökség ideje alatt, azaz június 30-ig
kitûzzék és az ne legyen késõbb, mint az év
vége, megvalósuljon (amint látható, ezzel a
külügyér már fel is adta a márciusi csatla-
kozás szándékát, amely mellett akárcsak
néhány héttel ezelõtt lándzsát tört). A vá-
mosok letartóztatása messzemenõen figye-
lembe veszi Franciaország és Németország
ama bírálatait, hogy a Románia problémáit

nem a határ mûszaki védelme okozza, ha-
nem a korrupció magas szintje. A tömeges
megbilincselések alkalmas érveket teremt-
hetnek a román diplomácia számára, an-
nak bizonyítására, hogy a vámhatóság
megszabadult fekete bárányaitól, immár
semmi akadálya a csatlakozásnak. Igazán

nem az ünneprontás szán-
dékával teszem, de meg
kell jegyezni, hogy a költ-
ségvetésre leselkedõ igazi
veszélyt nem azok jelentik,
akik néhány utazótáskányi
cigarettát csempésztek be

vámmentesen az országba, hanem azok,
akik szervezetten, kamionszámra teszik
ugyanezt, de akiknek a tevékenységét elné-
zik a politikai szempontok alapján kineve-
zett pénzügyi vezetõk. 
Az elnöki manõver igazi címzettje azonban
nem az Európai Unió. A márciusi csatla-
kozást Bukarest amúgy is elbaltázta, a kö-
vetkezõ lehetõségrõl pedig még korai len-
ne bármit is mondani. A mutatvány sokkal
szorosabb kapcsolatban van a Demokrata-
Liberális Párton belül folyó hatalmi harc-
cal. Mint ismeretes, Vasile Blaga volt bel-
ügyminiszter, „a párt egyik csillaga” nem

is rejti véka alá, hogy indulni kíván az el-
nöki tisztségért, s ez nem tetszik az állam-
fõnek. A Cotroceni-i palota ura pedig tisz-
tában van azzal, hogy Blaga könnyen ke-
resztülhúzhatja az elnöki számításokat,
nemcsak azért, mert igencsak népszerû a
területi szervezetekben, hanem azért is,
mert õ fórumot teremthet azoknak az akti-
vistáknak, akik kezdik megelégelni a
Demokrata-Liberális Párt Traian Bãsescu
általi erõszakos irányítását. A vámosok,
fõleg pedig a bihari üzletemberek elleni
bûnvádi nyomozás nyílt elnöki figyelmez-
tetés Blaga számára, különösen azok után,
hogy alig két nappal a letartóztatások elõtt
a PD-L fõtitkára azt mondta, hogy neki
senki – még az ország elnöke se – adjon
parancsokat. 
Az eljárás, persze, nem idegen az elnök stí-
lusától, de ez esetben aligha ihletett. Lépé-
sével ugyanis az államfõ óhatatlanul elmé-
lyítette a PD-L-ben amúgy is létezõ feszült-
séget. Ilyen körülmények között a kongres-
szus után a vesztes tábor igen nagy csábí-
tást érezhet arra, hogy az épp egységesülõ
és egyértelmû választási gyõzelmi esélyek-
kel rendelkezõ ellenzék oldalán találjon vi-
gaszra. 

Az itt elmondandó esetre egy hölgy hívta fel a figyelmemet, aki a
pszichoanalízis törekvései felõl jól van tájékozva.
A most ötéves Árpádról van szó, ki hozzátartozóinak egybehang-
zó állítása szerint három és fél éves koráig testileg-szellemileg jól
fejlett, ép fiúcska volt, folyékonyan beszélt, és szavai élénk érte-
lemrõl tanúskodtak.
Egyszer csak megváltozott mindez. A gyermek hozzátartozói
1910 nyarán egy osztrák fürdõbe utaztak, ahol ezúttal is az elõzõ
évben bérelt lakásban helyezkedtek el. Alighogy megérkeztek, a
fiú egész lényében különös módon átalakult. Régebben élénk fi-
gyelemmel kísért a házban és a ház körül minden olyan ese-
ményt, ami egy fiúgyermek érdeklõdését lebilincselheti; most csu-
pán egy dolog kezdte érdekelni: a nyári lak baromfiudvara. Már
kora reggel a szárnyasokhoz sietett, kifogyhatatlan érdeklõdéssel
szemlélte õket, utánozta hangjukat és mozdulataikat, s visított és
sírt, ha a baromfiudvarból erõszakkal eltávolították. (…) A hozzá
intézett kérdésekre is állati hangokon felelt. (…)
Árpádka különcködése az egész nyaralás alatt megmaradt. (…) A
szülõk számtalanszor megkérdezték a gyermeket, hogy miért fél
úgy a baromfitól, mire Árpádka mindig ugyanazzal az elbeszélés-
sel felelt. „Egyszer a baromfiketrechez mentem – szokta ilyenkor
mesélni –, belevizeltem, és akkor egy sárga (sokszor azt mondja,
barna) tollazatú kakas (vagy kappan) hozzám ugrott, ide beleha-
rapott, és Ilona (a szobaleány) kötötte be a sebemet. Azután úgy
levágták a kakas nyakát, hogy megdöglött.”

Ferenczi Sándor: Egy kakasimádó fiú 

A cigaretta, Schengen és a PD-L
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Magyarul akár csikloturizmusnak is nevezhetnénk
Udrea asszony legújabb ötletét – csakhogy az ere-
deti román megnevezés szó szerinti átvétele indoko-
latlanul szabadítaná el az olvasói fantáziát. Magya-
rul a legkevésbé sem tudó idegenforgalmi miniszte-
rünk ugyanis nyilvánvalóan nem olyasmire gondolt,
mint amit a ferdítõ magyar kifejezés sugall, õ kizá-
rólag a kerékpáros turizmusra utalt. Legfeljebb úgy
járhatott, mint az átkos idején a kovásznai gint
gyártó sepsiszentgyörgyi vállalat, amely nem gon-
dolva a román vásárlóban keltett kéjes gondolatra,
Covagin néven dobta piacra itókáját. 
A román miniszterasszony csupán azt szeretné, ha
kerékpáros turisták lendítenék fel a satnyuló hazai
idegenforgalmat. Mint minden méltányos üzleten,
ezen is mindkét fél nyerne: a megnövekedett szám-
ban idelátogató turisták megtakaríthatnák az
üzemanyag-költségeket, az ország pedig az ideláto-
gató turisták számának megnövekedése ellenére
megtakaríthatná az autópálya-építés költségeit. 
Bár utóbbi nem jelentene túl nagy hasznot Romá-
nia számára, ahol a legeredményesebben takaré-
koskodnak a sztrádaépítési kiadásokkal: nem építe-
nek sztrádát. (Annál a tízegynéhány kilométernél
ugyanis, amit tavaly év végén átadtak, még az ava-
tószalag is hosszabb volt, amint rossz nyelvek meg-
jegyezték). Az idelátogató turisták számának növe-
lése viszont már teljesítmény lenne, fõleg, hogy a
miniszterasszony hivatalba lépése óta az országra
kíváncsi látogatók száma egymillióval csökkent,
Romániában töltött éjszakáik száma pedig ötmilli-
óval esett vissza. 
Persze arra sincsen garancia, hogy kerékpársávok
épülnek majd a biciklis turisták számára, hiszen az
is pénzbe kerül. Pénz pedig nincs, illetve az a ke-
vés, ami van, olyan fontos dolgokra kell, mint a na-
pokban átadott narancsszínû libegõ a zsilvölgyi bá-
nyászvároskában, Vulkányban, ahova még rollerrel
sem igen érkeznek nyaralni-telelni vágyók. Csoda
hát, hogy még a libegõ is elkedvetlenedett és már a
felavatás napján bemondta az unalmast, hoppon
hagyva a megcsodálására érkezett Udrea-asszonyt?
Akinek egyébként nem ez az egyetlen terve 
dõlt dugába. Egyebek között kudarcot vallott a
szekérkaravános körutak ötlete is, akárcsak ide-
genforgalmi Románia-brandjai, a választék ha-
zájától kezdve a Kárpátok kertjén át egészen a

híres-nevezetes (plágiumgyanús)
falevélig.

Ám vegyünk példát a minisz-
terasszonyról, és ne legyünk
szûkkeblûek: elõlegezzük meg
neki a bizalmat ez úton (a maj-
dani kerékpáros sávok útján) is,
és bízzunk benne, hogy sok kö-
vetõje akadna egy (kerék)páros

túrán. 
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A vesztes tábor csábítást
érezhet arra, hogy az 
ellenzék oldalán találjon
vigaszra.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha bármi kikövetkeztethetõ a történelembõl
és az emberi természetbõl, tökéletesen biztos,
hogy a zsarnokság egyre zsarnokibb lesz, és

hogy az árucikkek egyre silányabbak 
lesznek.” Gilbert Keith Chesterton

Szöveg nélkül

A kakas (vagy kappan)

CsikloturizmusA hétvége címe. A csontvázak a PD-L
szekrényébõl, ziare.com

Magyarázat. Az elektronikus sajtófigyelõ
portál elemzései, háttéranyagai gyakran
túl gyorsak, de néha elég alaposak, még
ha nem egyebek is az összegyûjtött szö-
vegek összelapátolásánál. Most, hogy a
fõ kormánypártnak is tisztújító kongresz-
szusa közeledik, az idézett cikk arra vilá-
gít rá, hogy a PD-L elnöki tisztségére
nincsenek igazi, hiteles jelöltek – a régiek
„csontvázak” (Boc, Blaga, Frunzã-
verde...), az újakat nem akarják a régiek.
Talán csak nem az „eszmei tisztaságot”
féltik tõlük? Vagy be van vallva, hogy
korrupció nélkül nincs sem pártpénz,
sem választási gyõzelem?

Csanád és Gigi európai vitája. Korunk
két nagy gondolkodója, két dicsõ európai
parlamenti képviselõ újabb hozzájárulása
a román–magyar (és a magyar–román)
kapcsolatok gazdagításához. Szegedi
Csanád magyar és George Becali román
eurohonatya képviseletében a Jobbik és a
PRM összekülönbözött Brüsszelben:
elõbbi feljelentette utóbbit, hogy a kár-
tyájával mást küldött be szavazni a te-
rembe. (Ez ott, úgy látszik, tilos.) Utóbbi
bebizonyította, hogy az õ nevében egyál-
talán senki sem szavazott; tehát Gigi
megmarad a legnagyobb lógósnak, de
nem büntethetõ meg. Az Adevãrul kissé
egyoldalúan számol be az eseményrõl,
Csanádot nem szólaltatja meg, csak a
piperait, õt viszont mi nem szólaltatjuk
meg. Szépen leszerepeltek, mindenesetre. 

Ó, Egyiptom. Találó karikatúraszöveg,
ezúttal az Evenimentul zileibõl: „ – Tudod
mi akadályozza meg a románokat, hogy
kivonuljanak az utcára? Attól félnek,
hogy Bãsescu és Boc helyett Crin és
Ponta jön.”

A nap álhíre. Bár sokan jósolják azt,
hogy a 2012-es választások után az állam-
fõ Crin Antonescu, a miniszterelnök pe-
dig Victor Ponta lesz, komoly konzervatív
megfigyelõk szerint legalább az egyik
tisztség várományosa Adrian Nãstase. 

Bogdán Tibor
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Felülvizsgálta a magyar
kormány a budapesti

Szépmûvészeti Múzeum bõ-
vítésének eddigi terveit, és az
intézmény vezetésével egyet-
értésben úgy döntött, hogy a
térszín alatti bõvítés helyett a
fejlesztés a felszín felett való-
suljon meg, egy átfogóbb
múzeumi bõvítés keretében –
közölte a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium sajtó- és kom-
munikációs titkársága.

Baán László múzeumi fõ-
igazgató szombaton az MTI

megkeresésére hangsúlyozta:
a Szépmûvészeti Múzeum
térszín alatti bõvítésének pro-
jektjét ugyan elvetette a kor-
mány, a múzeum bõvítésé-
nek tervérõl azonban nem
tett le a kabinet, meg kívánja
vizsgáltatni ugyanis annak
lehetõségét, hogy a bõvítés a
felszín felett, egy komplex
múzeumi fejlesztés keretében
valósuljon meg.

A fõigazgató kiemelte,
hogy a múzeum alapvetõ ér-
deke a bõvülés, hiszen a világ
összes nagy múzeuma átesett
ezen az elmúlt két-három év-

tizedben. Kifejtette: a Mû-
csarnok mögötti területen
lenne lehetõség egy nagyobb
léptékû múzeumi fejlesztés-
re, amely magában foglalhat-
ná a Szépmûvészeti Múze-
um fejlesztését is.

Amint arról lapunkban is
beszámoltunk már, a Szép-
mûvészeti Múzeum föld alat-
ti bõvítésére elsõsorban az
Európai Unió biztosított vol-
na forrást: a hivatalosan a
Hõsök tere turisztikai fejlesz-
tésére szánt körülbelül négy-
milliárd forint nagy része a
közösségtõl érkezett. 

Sipos M. Zoltán

Harmincöt európai kép-
zõmûvész részvételével

nyílt kiállítás a köd témájára
készített munkákból a Ko-
lozsvári Szépmûvészeti Mú-
zeumban a hétvégén. „A
köd nem más, mint tisztán
látásra, szabad gondolko-
dásra történõ felhívás egy
nagyon kifinomult manipu-
lációs technikákat használó
világban. Ha a jelenlegi kiál-
lítást fogalmakkal akarom
megragadni, akkor a legjob-
ban a mindenkori mûvész
egyik magatartásával, a já-
tékkal tudom ezt megtenni.
A köd a mindennapi szó-
használatban egy meteoro-
lógiai jelenséget, kémiai
anyagok keveredését jelenti,
ám egy vásznon vagy egy
kollázsban egész más értel-
mezést kaphat, és kap is” –
fejtegette a kiállításmeg-
nyitón a Szépmûvészeti
Múzeum igazgatója, Cãlin
Stegerean. Szerinte a köd-
nek van egy misztériumok-
kal övezett tartalma, elho-
mályosítja a tiszta látást, és
egy sor metaforának, szim-
bólumnak ad teret. „A mi
kulturális hagyományunk-
ban a köd a megfoghatatlan
kifejezõje is. Mindezt a
jelentésteli gazdagságot ak-
názták ki a kiállító mûvé-
szek is” – magyarázta.

A kiállítás anyagának
egyik erõssége, hogy az alko-
tók különbözõ társadalmi-
politikai-nyelvi közegben él-
nek, és így reflektálnak a je-
lentésekben olyannyira telí-
tett köd fogalmára, mondta
el Kõmíves Andor. „Noha
különbözünk nemzeti és
nyelvi hovatartozásunkban,
korunk azonos kihívásaira
kell válaszolnunk, és ebben
nagy segítségünkre lehet a
professzionális-kulturális ta-
pasztalatcsere, a gondolatok
és információk szabad, köl-

csönös áradása” – fogalma-
zott a kolozsvári képzõmû-
vész. Arra is kitért, hogy a
mostani kiállítás anyaga
hosszabb együttmûködés
eredménye, a kolozsvári
szépmûvészeti egyetem ta-
nárai és diákjai a franciaor-
szági Roche sur Crane-i Art
in Situ mûvészeti társasággal
közösen elõször 2006-ban
vett részt egy alkotótábor-
ban. Az együttmûködés foly-
tatódott, és közben több brit,
holland, illetve német mû-
vészt is bevontak. Ioan

Sbârciu festõ egyik nagymé-
retû, fehér-feketében festett
vásznán a román parlament
épülete jelenik meg elmosód-
va, „ködbe borítva”. Életraj-
zi adalék, hogy a mûvész
egy idõben képviselõként
dolgozott a parlamentben, és
közelebbrõl is megismerhet-
te az intézményt. Dorel
Gãinã Gerendi fotóin az akt
mûfajának határait feszegeti,
úgy fényképez egymásra fér-
fi és nõi, idõs és fiatal teste-
ket, hogy azok határai össze-
mosódnak. 
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Röviden

Négyéves együttmûködés eredményeként jött létre a Szépmûvészeti Múzeumban látható kiállítás
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Eltûnõ kultúrák 
nyomában

A Székelyföldi Fotómûvé-
szeti Mestermûhely Eltûnõ
kultúrák nyomában címû ki-
állítását nyitják meg holnap
18 órától a gyergyószent-
miklósi Tarisznyás Márton
Múzeumban. A vendégeket
Dezsõ László természetfo-
tós köszönti, a kiállítást
megnyitja Tóth István, a
Romániai Fotómûvészek
Szövetségének elnöke és
Szabó Béla, a Gyõri Fotó-
klub ügyvezetõ elnöke.
Ausztriában, Magyarorszá-
gon, Romániában, Szerbiá-
ban és Szlovákiában élõ fo-
tómûvészek a magyar kultú-
ra eltûnõben lévõ jelenségeit
ragadják meg. 

Graffitis Korunk-szám 

Izgalmas olvasnivalót kínál
a Korunk februári lapszáma
arról a kortárs mûvészetrõl,
amely nem a kiállítóter-
mekben és a múzeumok-
ban, hanem az utcán, vala-
mint a mindennapi életvilá-
gunk egyre szervesebb ré-
szévé váló új médiaeszkö-
zök csatornáin keresztül
vesz körül. A kánonfesze-
getõ esszék egyrészt a hazai
gyakorlatból mindeddig hi-
ányzó megközelítésben hi-
teles mûvészetként tárgyal-
ják a graffitit és az ahhoz
hasonló underground mû-
vészeti törekvéseket.

Hírösszefoglaló

Liszt Ferenc mûveibõl
összeállított nagy hang-

versennyel köszöntik magyar
mûvészek a Liszt-évet ma
Bosznia-Hercegovinában. A
koncert egyben a Szarajevói
Tél elnevezésû nemzetközi
kulturális fesztivál nyitóelõ-
adása is lesz a szarajevói
Nemzeti Színházban. 

A Liszt-hangverseny zon-
goristája Selmeczi György
kolozsvári, Magyarországon
élõ zongorista, karmester, ze-
neszerzõ lesz, a közremûkö-
dõ énekesek: Kele Brigitta
szoprán, Molnár Mária mez-
zoszoprán, Pataki Adorján
tenor és Sándor Árpád basz-
szus, valamennyien a kolozs-
vári Állami Magyar Opera
mûvészei. 

A koncerten Selmeczi
György adja elõ zongorán a
Slavimo Slavno Slaveni! (Ün-
nepeljük a nagyszerû szlávo-
kat!) címû prélude-öt. Liszt
Ferenc a darabot abból az al-
kalomból komponálta 1863-
ban, hogy éppen ezer éve ér-
kezett meg Bizáncból Rasz-
tiszláv morva fejedelem ud-
varába a szláv szerzetes test-
vérpár, Cirill és Metód, akik
bevezették a szláv nyelvû li-
turgiát, papképzést, és meg-
alkották a szláv írást. A mû-
vet Liszt maga mutatta be
Rómában 1863-ban, IX.
Pius pápa elõtt. 

Az EU-elnökség rendez-
vénye és a fesztivál része
lesz a február 10-én, csütör-
tökön nyíló Victor Vasarely-
tárlat a szarajevói Mûvészeti
Galériában, a magyar és a

francia nagykövetség közös
szervezésben. A Csepei Ti-
bor gyûjteményéhez tartozó
110 képet és objektet, térbeli
alkotást, valamint a híres Vi-
lágûr címû mûvet is láthatják
az érdeklõdõk. A kiállítást
bemutatják Zenicán, Banja
Lukában, Mostarban és
Tuzlában is.

A Szarajevói Tél Bosznia-
Hercegovina és a régió leg-
nagyobb kulturális fesztivál-
ja. Montenegró, Macedó-
nia, Szerbia, azon belül a
Vajdaság, valamint Horvát-
ország, Szlovénia, Csehor-
szág, Szlovákia, Ausztria,
Franciaország, Bulgária, Iz-
rael, Törökország, Korea,
Japán komolyzenészei, ze-
nekarai, színházi társulatai
és kortárs táncegyüttesei lép-
nek itt fel. 

Csûrszínház
tájházzal
Antal Erika

Válogatást mutat be
Kallós Zoltán Kossuth-

díjas néprajzkutató a vá-
laszúti múzeum anyagából
a nyárádmenti Mikházán a
Csûrszínházi napok alkal-
mával, és a szervezõk egy
helyi tájház berendezését is
tervezik. Június 30-a és júli-
us 3-a között tartják idén
Mikházán a Csûrszínházi
napokat, a szervezõk már
összeállították a progra-
mot, amelyet a népmûvé-
szet fog meghatározni. A
tervek szerint a válaszúti
néprajzi gyûjteményt egy
hónapig láthatják az érdek-
lõdõk. Népmûvészeti tár-
gyakból szerveznek kirako-
dóvásárt, és lesz kézmûves-
foglalkozás is, ahol a ha-
gyományos népi mestersé-
gek fogásaira tanítják a
résztvevõket. Nyárádmente
népmûvészeti értékei címmel
fotókiállítást terveznek,
bárki benevezhet fotójával
a témának megfelelõen. A
Mentor könyvkiadó hely-
történeti és néprajzi temati-
kájú könyveket kínál majd,
a színházi elõadások mel-
lett pedig lesz táncház, hu-
szárfelvonulás, néptáncelõ-
adás is. A Csûrszínház
Egyesület tájházat szeretne
alapítani, amihez a lakos-
ság segítségét várja a népi
jellegû tárgyak összegyûjté-
sében.

„Ködbe veszõ” képek

Lefújták a földalatti bõvítést

Kolozsváriak Szarajevóban



A nagykárolyi csapat
nyerte a Szatmár megyei

Szatmárhegyen megszerve-
zett elsõ RMDSZ-böllérver-
senyt. A hét végén tartott jó
hangulatú vetélkedõre elláto-

gatott az RMDSZ több veze-
tõ politikusa, köztük Markó
Béla szövetségi elnök, Cseke
Attila egészségügyi miniszter,
Gáti István kormányfõtitkár-
helyettes, de megjelent Eck-

stein-Kovács Péter és Olosz
Gergely szövetségielnök-je-
lölt is. A versenybe szálló csa-
patok a sertés levágásában és
húsa feldolgozásában mérték
össze tudásukat. 

ÚMSZ

Öt bányász vesztette éle-
tét szombaton a Zsil-völ-

gyi Urikányban. Rutinfelada-
tot megoldani ereszkedtek le
a mélybe: egy meghibásodott
elektromos telepet kellett
megjavítaniuk. Az üzemza-
vart megoldották ugyan, de
amikor a telepet újraindítot-
ták, felrobbant a járatban idõ-
közben felgyûlt metángáz.

Nem volt esélyük?

„Bármilyen szigorúak is a
biztonsági intézkedések, ha-
sonló balesetek bármikor be-
következhetnek” – nyilat-
kozta az ÚMSZ kérdésére
Dézsi Attila Hunyad megyei
prefektus, aki röviddel a tra-
gédia után összehívta az ille-
tékes válságtanácsot, amely
a mentést felügyelte. A Hu-
nyad megyei mentõszolgálat
és a katasztrófaelhárítók egy-
ségei is a helyszínre érkeztek,
a petrozsényi kórházban pe-
dig berendeltek minden szol-
gálaton kívül lévõ orvost is,
abban a reményben, hogy a
szerencsétlenségnek lesznek
túlélõi. 

Az urikányi lignitbánya
egyike a legrégebbi bányák-
nak a Zsil völgyében, nyolc-
száz ember dolgozik a kiter-
melésben. A baleset helyszí-

nén azért voltak ilyen keve-
sen, mert a karbantartási, hi-
baelhárítási munkákat mun-
kaszüneti napokon végzik,
hogy ne zavarják a kiterme-
lést, és minél kevesebben tar-
tózkodjanak a beavatkozás
ideje alatt a járatokban. A
mentés megkezdésekor a
szabad napon lévõ bányá-
szok és a hozzátartozók is a
bánya bejáratához siettek, de
a kétségbeesve várakozó,
nyolcvanfõs tömeggel a
mentést végzõk közölték:  a
robbanás olyan erejû volt,
hogy a szerencsétlenségnek
nem maradtak túlélõi.

Kétszer robbant

„Mindent megteszünk
azért, hogy a hozzátartozók
számára enyhítsük ezt a fel-
dolgozhatatlan tragédiát. A
bányászat velejárója, hogy
teljesen nem lehet kizárni az
ilyen jellegû szerencsétlensé-
geket, mégsem lehet erre fel-
készülni” – nyilatkozta Dézsi
Attila, aki maga is dolgozott
hasonló munkaterületen,
személyes tapasztalata van a
helyszíni körülményekrõl. A
prefektus elmondta: egyetlen
nap alatt két tragédia is fe-
nyegette a bányaváros lakóit.
„A holttestek kiemelésére 22
fõs csapat indult útnak, akik
végül sikeresen felszínre hoz-

ták a szerencsétlenül járt bá-
nyászokat. Csakhogy közben
õk is majdnem odavesztek:
már minden elõ volt készítve
a holttestek felszínre hozata-
lához, a kosarakban ültek az
emberek, amikor újabb rob-
banás történt, szerencsére
azonban ekkor nem sérült
meg senki” – tájékoztatott
Dézsi Attila. 

A prefektus szerint a men-
tés rendkívüli mozgósítással
történt, az egész térséget

megrázta a több családot
érintõ tragédia. A szeren-
csétlenség után néhány órá-
val a helyszínre sietett
Traian Igaº belügyminiszter
és Ion Ariton gazdasági mi-
niszter is. Újságírói kérdésre
a belügyminiszter elmondta,
az urikányi bánya biztonsági
szempontból „elég jónak”
minõsíthetõ. Közölte azt is:
a szerencsétlenség nem veti
fel a teljes Zsil-völgyi kiter-
melés korlátozását. 

Kivárnak

Jelenleg ügyészek vizsgál-
ják a baleset körülményeit.
A prefektustól megtudtuk:
az ügyészségi nyomozást az
a Ioan Nicodim vezeti, aki a
2008-as 13 ember halálát
okozó petrillai szerencsétlen-
séget érintõ vizsgálatokat is
vezette. Urikányban négy 37
éves és egy 42 éves férfi lelte
halálát, a sokkos állapotba
került hozzátartozók számá-

ra azonnal, már a helyszí-
nen orvosi segítséget és fel-
ügyeletet biztosítottak.  A
szerencsétlenség helyszínét
biztonsági okokból egy hó-
napon át senki sem közelíti
meg, a vizsgálat eredménye
csak március végére, április
elejére várható. 

A belügyminisztérium
mellett részvétét fejezte ki a
gazdasági minisztérium is. A
szaktárca a gyászoló csalá-
dok számára pénzügyi segít-
ségét is felajánlott. Borbély
Károly gazdasági államtitkár
az ÚMSZ-nek elmondta: a
bánya baleset által sújtott ré-
szét lezárták, a munkát vi-
szont folytatni fogják azo-
kon a területeken, amelyeket
nem érintett a baleset. „A
Zsil-völgyi kitermelés 15
százaléka ebben a bányában
folyik, nyilván okoz  némi
kiesést ez a szerencsétlenség,
de emiatt nem áll le teljesen
a termelés, és elbocsátásra
sem kerül sor. Valószínûleg
a bányászok egy részét majd
másik bányába irányítják
át” – nyilatkozta lapunk kér-
désére az államtitkár. Bor-
bély úgy véli, hogy ha a kö-
vetkezõ napokban újabb
problémát nem észlelnek,
akkor a termelés a bánya
biztonságosnak bizonyuló
területein egy hét múlva
kezdõdhet meg. 
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Gyászba borult a Zsil völgye

A kegyelet gyertyái Urikányban. Az áldozatok hozzátartozóit kárpótolni próbálja a kormány

Folytatás az 1. oldalról

A kolozsvári kerekasztal-be-
szélgetésen a meghívott pe-
dagógusok mellett részt vett
Lakatos András, az RMDSZ
oktatási ügyekért felelõs ügy-
vezetõ alelnöke, Pásztor
Gabriella államtanácsos,
Markó Béla miniszterelnök-
helyettes és Bimbó Annamá-
ria minisztériumi szakfel-
ügyelõ is. „Nemsokára létre-
jön egy munkacsoport,

amelynek feladata lesz töb-
bek között a hazai zeneokta-
tás rendszerének kidolgozása
az óvodától a felsõoktatásig.
Szükségünk van zenei kultú-
ránkra, és mindarra, ami
hozzá tartozik: a pentatón
hangsor ismeretétõl Kodály
Zoltán módszeréig” – figyel-
meztette a résztvevõket Pász-
tor Gabriella államtanácsos.
Lakatos András a tanácsko-
záson kifejtette, hogy a jelen-
legi oktatási kerettörvény

csupán az oktatás irányait
szabja meg, de sikere elsõsor-
ban a szakmán múlik. Az
RMDSZ szakértõje figyel-
meztetett: az új tantervek kö-
zéppontjában a tananyag he-
lyett a tanuló áll, egyéni igé-
nyeivel és készségeivel, a cél
pedig a készségfejlesztés. Jö-
võ héten az RMDSZ oktatás-
politikusai az egyetemeken
dolgozó tanárokkal találkoz-
nak, hogy a reform miként-
jérõl egyeztessenek. 

Zeneoktatás, korszerûbben

HIRDETÉS

Böllérverseny Szatmáron

Fotó: Mediafax

Diadal, májashurkával. A szatmárhegyi böllérversenyt a nagykárolyiak csapata nyerte

Munkatársunktól

Jegyzékben fordult Tõ-
kés László Viviane

Redinghez, az Európai Bi-
zottság alelnökéhez, hogy
tiltakozzon a sepsiszent-
györgyi Mikó-kollégiumot
érintõ ügyészségi eljárás mi-
att. Mint arról lapunk is be-
számolt, a korrupcióellenes
ügynökség (DNA) eljárást
indított Markó Attila kisebb-
ségügyi államtitkár, Maro-
sán Tamás, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület volt
jogtanácsosa, valamint Clim
Silviu, az Igazságügyi Mi-
nisztérium volt tanácsadója
ellen. Az érintettek annak a
restitúciós bizottságnak vol-

tak a tagjai, amely döntött a
kollégium államosított épü-
letének visszaszolgáltatásá-
ról.  A három bizottsági ta-
got azzal vádolják, hogy 1,3
millió eurós pénzügyi kárt
okoztak a román államnak
azzal, hogy – szabálysértõ
módon – visszaszolgáltatták
az ingatlant eredeti tulajdo-
nosának. Tõkés László arra
figyelmeztet, hogy „ez a per
veszélyes jogi precedenst te-
remthet, amely további, már
jogosan visszaszolgáltatott
egyházi tulajdonok »újraál-
lamosításához« vezethet. A
romániai magyar egyházak
soha nem követeltek semmi
olyat, ami nem volt eredeti-
leg tulajdonukban.” A politi-

kus arra kéri Viviane Redin-
get, szenteljen kiemelt fi-
gyelmet a DNA eljárásának
mindaddig, amíg a decem-
ber óta tartó nyomozás meg-
nyugtatóan le nem zárul. Az
ügyben állásfoglalást adott
ki a Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet (MIÉRT)is.  A közle-
ményben szerint a Mikó-ügy
országos magyar érdek,
melynek folyamán Markó
Attila törvényesen járt el.
„A MIÉRT kiáll mellette, és
bízik abban, hogy a közeljö-
võben ártatlansága bebizo-
nyítódik, neve tisztázást
nyer, és zavartalanul folytat-
hatja kitartó, becsületes
munkáját” – fogalmaz a
tiltakozó állásfoglalás.

Tiltakoznak Mikó-ügyben

Fotó: Sike Lajos



ÚMSZ

„Az Európai Uniós jog sza-
bályai szerint az állam a ver-

senypiacon a piaci magánbefek-
tetõ elvének megfelelõ magatar-
tással lehet jelen. Ezzel nyilván-
valóan ellentétes, ha a Magyar
Távirati Iroda ingyenesen adja a
jelentõs költséggel elõállított tar-
talmakat – úgy, hogy ennek for-
rásait nem kereskedelmi bevétel-
ként szerzi meg, hanem tulajdo-
nosi tõkejuttatással vagy támo-
gatással finanszírozza” – tette
közzé a Független Hírügynök-
ség álláspontját a Facebookon
Braun Róbert társtulajdonos.

Alaptalan/alapos 
aggodalmak

Braun szerint a Független Hír-
ügynökség súlyosan verseny- és az

állampolgárok információs sza-
badságát korlátozónak tartja,
hogy az MTI valamennyi híre és
képe a valós költségek megfizeté-
se nélkül, az adófizetõk pénzén
lesznek hozzáférhetõek.

Mint ismeretes Belénessy Csa-
ba, az MTI vezérigazgatója egy
Napi Gazdaságnak adott interjú-
ban jelentette be, hogy az állami-
lag támogatott hírügynökség hí-
rei április 1-tõl ingyenesek lesz-
nek. Lapunknak tegnap nem si-
került elérnie Belénessyt. Az
MTI egyik szerkesztõje kérdé-
sünkre elmondta, hogy „az in-
gyenesség még nagyon képlé-
keny, egyáltalán nem lehet tudni,
hogy mi lesz az, mi nem”, így
korai a Független Hírügynökség ag-
godalma. Az MTI név nélkül
nyilatkozó másik munkatársa
azonban elismerte, hogy ha való-
ban létrejön az ingyenes hírügy-

nökségi rendszer, akkor a ma-
gánkézben lévõ hírügynökség je-
lentõs hátrányba kerül. „Nem
hinném, hogy az MTI ellenében
tudnak majd olyan extra-tartal-
mat elõállítani, amivel meg tud-
ják majd gyõzni az elõfizetõiket,
hogy az MTI-ingyenessége elle-
nére is fizessenek nekik” – fogal-
mazott.

Halál a konkurenciára?

A Független Hírügynökségnél ja-
nuár 17-én volt tulajdonosváltás,
az új befektetõk nyilatkozata sze-
rint alternatívát akarnak kínálni
az MTI-vel szemben többek közt
„a jelenlegi kormány központosí-
tó és korlátozó szándékai miatt”.
Most viszont úgy vélik, hogy az
ingyenesen rendelkezésre bocsáj-
tott hírek és képek – éppen a ver-
seny torzításából adódóan – a
gazdasági válság hatásai miatt,
azok hitelességétõl és a valós pia-
ci értéküktõl függetlenül lehetnek
vonzóak a média szereplõinek.
Ezzel jelentõs hátrányba hozza
azokat a szereplõket, akik a hite-
les és független tartalom elõállítá-
sának költségeit értéknek tekintik
és a médiapiac szereplõi és fo-
gyasztói által térítik meg. „Még

egyértelmûbbé teszi a megítélést
az, hogy az MTI a költségeit –
ugyancsak a bejelentés szerint –
nem kereskedelmi bevételként,
hanem állami támogatásból szer-
zi meg” – vélik. A Független Hír-
ügynökség éppen ezért azt szeret-
né, ha pontos meghatározása
születne a független és hiteles
közszolgálati tartalomnak, mely-
nek nyilvánossá tételéhez az ál-
lam – szintén versenysemleges –
támogatást is nyújt. Szerintük az
adófizetõk pénzébõl elõállított
tartalom ingyenes, egy csatornán
keresztül történõ átadása ver-
senyhátrányba hozza a kereske-
delmi hírügynökségi piac vala-
mennyi szereplõjét. „Bízunk ab-
ban, hogy a verseny- és informá-
ciószabadság torzítására nem ke-
rül sor és javasoljuk, hogy kez-
dõdjön egyeztetés a közszolgálati
és a piaci szereplõk között a köz-
szolgálati tartalom meghatározá-
sáról, az ennek továbbításához
esetlegesen nyújtott támogatás
mértékérõl, normatívvá tételérõl”
– javasolja a Független Hírügynök-
ség, amelynek célja, hogy piaci vi-
szonyok között mûködõ, üzleti-
leg is sikeres alternatívát kínáljon
az átalakuló közszolgálati Ma-
gyar Távirati Irodának. 

A Bajor Tartományi Bûnügyi Hivatal titok-
ban telepített programjai figyelik a gyanúsí-
tottak számítógépét, és periodikusan adatokat
küld a gépen történtekrõl nyomozóknak.
Azonban a bûnügyi hivatal „online házkuta-
tását” törvénytelennek minõsítették, mert a
gépen tárolt, magánjellegû információkra is
fény derül az ilyen típusú vizsgálatokból, te-
hát nem csak az online megosztott tartalmak
után kémkedtek a német rendõrök. Minálunk
a magánéletet sem az utcasarki pletykákban,
sem a rendõrségi jelentésekben nem tisztelik,
ezért meglepõ számunkra a németországi
nyomozóhivatal elleni eljárás. A digitális
multimédia, és fõleg a Web 2.0 korszakában
átalakult a nyilvánosság és az intimitás fo-
galma, de úgy néz ki, Némethonban még bû-
nözéssel gyanúsítottakkal szemben is illik ér-
vényesíteni az itt már rég avíttnak számító
etikus diszkréciót.

(prier)

Kettõs tükör 

Röviden

Félnek az ingyen-MTI-tõl

Közös hírszolgálat 
Magyarország és Románia között

Közös online televíziós és rádiós hírszolgá-
latot valósíthat meg uniós támogatással
Mórahalom és Temesvár egy magyar–ro-
mán, határon átnyúló együttmûködési
program keretében – mondta a projektindí-
tás kapcsán Duka Félix projektmenedzser
pénteken az MTI-nek. Tájékoztatása sze-
rint a hírszolgálat kialakítására 54 millió
forintos európai uniós támogatást nyert el a
Móranet Mórahalmi Informatikai Szolgál-
tató Nonprofit Közhasznú Kft. és a romá-
niai Szórvány Alapítvány. A projektmene-
dzser kifejtette: a települések egy olyan
online hírportál, televízió és rádió beindítá-
sát tûzték ki célul, amely konkrét együtt-
mûködés segítségével képes a közös nyilvá-
nosság megteremtésére. 
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Szavazógép

Oscar-duplázhat a „dolgozó”

ÚMSZ

A Nem vénnek való vidék Oscar-
díjas színésze, Spanyolország

elsõ Oscar- és Aranyglóbusz-je-
löltje idén a második aranyozott
szobrocskáját ölelheti magához.
Alejandro González Iñárritu leg-
újabb filmjének, a Biutiful fõsze-
replõjeként Javier Bardem koráb-
ban fõdíjat vihetett haza a cannes-
i filmfesztiválról, most pedig
Oscar-jelölt. Ennek köszönhetõen
pedig csak úgy kapja a jobbnál-
jobb felkéréseket, legutóbb példá-
ul az új Bond-produkció rendezõ-
jével, Sam Mendesszel tárgyalt a
filmbeli „gonosz” szerepérõl. 

A színészdinasztiából szárma-
zó Bardem 1969. március 1-jén

született Gran Canarián. Család-
ja a kezdetek óta jelen van a spa-
nyol filmmûvészetben: nagyszü-
lei Rafael Bardem színész és
Matilde Muñoz Sampedro szí-
nésznõ, nagybátyja Juan Antonio
Bardem forgatókönyvíró és film-
rendezõ. Bátyja, Carlos és nõvé-
re, Mónica szintén színészek. El-
sõ filmszerepét hatévesen kapta
az El Pícaro címû filmben, s több
tévésorozatban is feltûnt, mielõtt
a festészet, majd az atlétika felé
fordult – mielõtt hivatásos színész
lett, a spanyol nemzeti rögbicsap-
at tagja volt. 1992-ben került elõ-
ször reflektorfénybe a spanyol ha-
tárokon túl a Sonka, sonkával,
amiben Penélope Cruz volt a
partnere. 2000-ben, közel két tu-

cat filmet követõen Julian
Schnabel Mielõtt leszáll az éj címû
alkotásának fõszerepe hozta meg
számára a nemzetközi áttörést.
Reinaldo Arenas kubai költõ
megformálásáért Oscar- és Gol-
den Globe-díjra jelölték. A 2004-
es velencei filmfesztiválon A belsõ
tengerben nyújtott alakításáért el-
nyerte a legjobb színésznek járó
díjat. A számos további díj mel-
lett második Golden Globe-
jelölését is begyûjtötte. A Coen-
fivérek Nem vénnek való vidékében,
rideg, pszichopata bérgyilkosként
látható. Alakítását számtalan el-
ismeréssel honorálták, köztük ez-
úttal megkapta a legjobb férfi
mellékszereplõnek járó Arany
Glóbuszt, és néhány héttel ké-
sõbb az Oscart is. A 2007-es
Gotham Awardson, New York-
ban életmûvéért kapott elisme-
rést. Érdekesség, hogy a GQ ma-
gazin szerint a tavalyi év a legjob-
ban öltözött férfije nem tud vezet-
ni és következetesen „dolgozó”-
ként utal magára, semmint szí-
nészként. 

Maszol.ro: elaltatni a kóbor ebeket!

Lapunk internetes olvasóinak nagy többsé-
ge úgy véli, hogy a  kóbor kutyák kérdését
a legjobban úgy lehetne rendezni, ha elal-
tatnák az állatokat. A maszol.ro szavazógé-
pén feltett legutóbbi kérdésünkre (Ön sze-
rint hogyan kellene rendezni a kóbor kutyák
kérdését?) válaszoló olvasók több mint fele
úgy véli, a kóbor kutyákat el kellene altat-
ni. A szavazók csupán kis hányada véli
azt, hogy a kérdést ivartalanítással kellene
rendezni, és még kevesebben vannak azok,
akik szeretik a kóbor kutyák számára men-
helyeket kellene létesíteni.

E heti kérdésünk: Ön szerint be kellene zárni
a tucatnyi tragédia helyszínéül szolgáló vesztesé-
gesen mûködõ romániai bányákat?
1. Igen, mindenképp.
2. Nem, mert sok embernek adnak munkát.
3. Korszerûsítésre van szükség.

Oscar-sarok

Hamarosan gazdára találnak a 2011-es

Oscar-szobrok. Rovatunkban ez idõ alatt

bemutatjuk a legnagyobb filmes elismerés-

re esélyes sztárokat. Közöttük találjuk a

spanyolok büszkeségét, Javier Bardemet.

Aggályait fogalmazta meg a Független
Hírügynökség azzal kapcsolatban, hogy
áprilistól ingyen hozzáférhetõvé válik 
az MTI hír- és képanyaga. A magánkéz-
ben lévõ hírügynökség szerint az eljárás
uniós szabályokba ütközik.

Élõ egyeztetés a
médiatörvényrõl
MTI

Ha szükséges, akár a parla-
ment tavaszi ülésszakának

elején is megtörténhet a magyar
médiatörvény módosítása – nyi-
latkozta Kovács Zoltán az MTI-
nek. A jogszabályról egyeztetõ
magyar szakértõi küldöttség ma
utazik Brüsszelbe. A kormány-
zati kommunikációért felelõs ál-
lamtitkár, miután a magyar kabi-
net elküldte válaszlevelét az Eu-
rópai Bizottságnak a testület mé-
diatörvénnyel kapcsolatos aggá-
lyaira, közölte: az „üzengetések
és félreértések” elkerülésére sze-
mélyes, szakértõi szintû egyezte-
tést javasol a médiatörvény ügyé-
ben. Úgy látja, az az érdeke
mindkét oldalnak, hogy minél
hamarabb pont kerüljön az ügy
végére. Megerõsítette, ha a szak-
értõi egyeztetések végeztével is
szükség van a médiatörvény
pontosítására, módosítására, ak-
kor természetesen megteszik. Az
esetleges változtatásnak a kor-
mány lenne az elõterjesztõje. 

Javier Bardem, a spanyol filmmûvészet büszkesége 2007 után ismét Oscar-harcban. A végén mosolyog majd?



Ma Richárd, Rómeó és
Tivadar, illetve Tódor
napja van.
A Richárd germán eredetû
férfinév. Jelentése: hatal-
mas, uralkodó + erõs, me-
rész. Nõi párja: Rikarda.
A Rómeó a latin Romaeus
név olasz formája, jelentése
római vagy a Római Biro-
dalomból származó. A ké-
sõ középkorban így hívták
a Rómába vagy a Szent-
földre zarándoklókat is.
A Tivadar férfinév a Teo-
dor név magyar alakja. Fej-
lõdési alakja: Teodor,
Tiodor, Tiadar, Tivadar. A
Tódor: a Teodor magyar
rövidülése.
Holnap az Aranka és Jero-
mos nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1900 – Megalakul a brit
Munkáspárt.
• 1964 – A Beatles együttes
elsõ látogatása az Egyesült
Államokban.
• 1968 – Ausztriában eltör-
lik a halálbüntetést.
• 1971 – A svájci nõknek
megadják a választójogot.
• 1984 – A Challenger ûrre-
pülõgép egyik pilótája, B.
McCandless rakétafotel se-
gítségével mozog a világûr-
ben.
• 1992 – A maastrichti
szerzõdés aláírásával meg-
alakul az Európai Unió.

Vicc
Rendõr egy huligánhoz:
– Hol a munkahelye?
– Erre-arra.
– Dolgozik egyáltalán?
– Egyszer-másszor.
– És mit?
– Ezt-azt.
– Õrizetbe veszem!
– És mikor engednek ki?
– Elõbb-utóbb.

Recept
Zöldséges hekk 
Hozzávalók: 1 kg fagyasztott
vegyes zöldség (lehet  friss
zöldség is), 1 kg fagyasztott
tengeri halfilé, kevés vaj, 1
citrom, halas fûszerkeverék,
só ízlés szerint.
Elkészítése: Egy tûzálló tá-
lat kikenünk kevés vajjal, rá-
rakjuk a vegyes zöldséget,
fagyasztva, ahogy van, en-
nek a tetejére fektetjük rá a
fagyasztott halszeleteket, és
jó alaposan megszórjuk a fû-
szerkeverékkel. Só nem kell
rá, mert az is van benne. A
tetejére kockára vágott vaj-
darabkákat rakunk, hogy sü-
tés közben a hal ne legyen
túl száraz, majd az egészet
meglocsoljuk a citrom levé-
vel, és kb. 20-30 perc alatt
készre sütjük. Ha idényzöld-
séget használunk, azt egy ki-
csit elõre kell párolni vagy
sütni, különben ropogós ma-
rad, de sokan pont ezt ked-
velik benne.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosban jár a Hold, s megvédi
minden bajtól, és jó utakra tereli
Önt. Eddigi kételyeit és félelmeit
elfelejtheti. Kivételes, nagyszerû
estének néz elébe.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Meglehetõsen zûrös nappal kez-
di a hetet. Minden az ellenkezõ-
jére fordul. Egy találkozás azon-
ban teljesen át tudja alakítani a
helyzetet.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Sikerekben gazdag napnak néz
elébe, annak ellenére, hogy rette-
netes álmai voltak. Fontos ese-
mények történnek, amelyeket át-
él, és érzelmekben feltöltõdik.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Meglepõ lelkesedéssel lát a heti
feladatai megoldásához. Egyre
többen veszik észre rátermettsé-
gét, s ismerik el a képességeit.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Színt visz a környezete életébe,
mert egy kicsit felnagyítja, el-
túlozza az emberi jellem gyar-
lóságait. Kedélyjavító törekvé-
se, hogy megnevettesse környe-
zetét.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egyre többször azon kapja ma-
gát, hogy nem érti pontosan,
mirõl is beszélnek a környezeté-
ben. Tudatosan fejlesztenie kell
a lényeglátását. Nincs, ami
meghátrálásra kényszerítse.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Bámulatra méltó munkabírása
van. Sok mindent kierõszakol-
hat, és néhány kockázattal járó
üzletet is elõnyös feltételekkel si-
kerül nyélbe ütnie. Soha rosz-
szabb napot.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ha ma összejön egy találkozó,
minden bizonnyal viharos szere-
lem kezdõdik. Egy pici kishitû-
ség gátolja abban, hogy túllépjen
saját korlátain, de sokakkal el-
lentétben nincs elszállva magá-
tól.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A Mars a Bak csillagképben ha-
lad elõre, és Ön fizikailag és szel-
lemileg is a csúcs közelében jár.
Kellõképpen elszánt, hogy vég-
hezvigye elképzeléseit.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kitûnõ napja van ma. Alapos
tudással rendelkezik, és megfon-
toltan cselekszik a régóta kitûzött
célja eléréséért. Gyengédségre vá-
gyik, kívánságát teljesítik.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Azt gondolta, hogy kapcsolata
zsákutcába került, de felcsillan a
remény, hogy tudnak egymás-
nak boldogságot nyújtani. Örül-
het teljes szívvel a változásnak.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Tartósan kedvezõ változás vár-
ható életében. Ne csüggedjen,
mert nemcsak pillanatnyi javu-
lásról van szó. Életének nagy
kérdéseirõl kell határoznia.
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8.05 Jack Hunter - A
menny csillaga (amerikai
kalandfilm) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 Teljes
gázzal (német akciófilm)
15.00 Nullpont (kanadai
sci-fi) 16.40 Légörvény 4.:
Viharzóna (amerikai-kan-
nadai katasztrófa film)
18.20 Fél lábbal a Paradi-
csomban (olasz vígjáték)
20.15 Az eltakarítónő (an-
gol vígjáték) 22.10 A báj-
keverő (am.-német vígjá-
ték) 23.50 Betty nővér
(am. vígjáték)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Titkos szerelem (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Menyet anyá-
nak 5 20.30 Szerelem és
büntetés (sorozat) 22.30
Gyémántcsapda - Szuper-
titkos küldetés 2. (ameri-
kai akciófilm) 0.30
Painkiller Jane (sorozat)
1.30 Farkasok völgye

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér, ismétlés 16.00 Dél-
utáni Híradó 16.15 Piactér
ism. 16.35 Kárpát Expresz-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Dél-
utáni Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere, is-
métlés 18.30 Híradó
19.00 Erdélyi Kávéház
19.30 Esti Híradó 20.00
Kende Péter: Cigányok, do-
kumentumfilm 21.00 Erdé-
lyi Kávéház, ismétlés.
21.30 Híradó 22.00 Átjáró
23.30 Híradó

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
Esmeralda (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30
Szerelem és tisztesség
(sor.) 21.30 Elisa nyomá-
ban (sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Ördö-
gi kör (sorozat)   

FILM+ACASÃ
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Vivát Benyovszky!
(sor.)
9.50 Újrakezdés (sor.)
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 A Pireneusok a le-
vegőből
16.25 A tészta útja
17.20 Napok, évek, száza-
dok (ism.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.55 Dunáról fúj a szél
20.00 Újrakezdés (olasz
sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Lelki klinika (ma-
gyar rom. film, 1942)
22.55 Kikötő - Extra (ism.)
23.40 Sporthírek
23.45 Váltó
0.00 Hadzs Abbasz felesé-
gei
0.45 Divathét (ism.)
1.15 Kikötő - Friss (ism.)
1.35 Híradó (ism.)
2.00 Wass Albert útján -
Levél Tündérországból
3.00 Gondolatok 
a vallásos világkép női
princípiumáról

TV2, 22.20
Megérzés

Linda Hanson takaros házban él, otthon szerető férje és két
csodálatos lánya várja. Élete idilli boldogságban telik - egé-
szen addig a napig, míg meg nem kapja a hírt, hogy férje,
Jim autóbaleset áldozata lett. Linda számára ez a legször-
nyűbb, amit csak el tud képzelni. Vagy tényleg csak képzeli?
Másnap reggel felébredve ugyanis a ház ura nagyon is ele-
vennek tűnik.

VIASAT3, 22.30
A suttogó

A 14 éves Grace MacLean súlyos sérüléseket szenved, ami-
kor baleset éri versenylova, Pilgrim nyergében. Grace édes-
anyja, Annie, az ambiciózus magazinszerkesztő rájön, hogy
lánya és a ló sorsa elválaszthatatlanul összefonódik. Ezért
lányával és a lóval azonnal Montanába utazik az egyetlen
suttogóhoz, Tom Bookerhez, akinek különleges képessége
van a lovak gyógyításához.

m1, 22.40
Indul a bakterház

Nehéz az élet a tanyavilágban. Regős Bendegúz, az égetni
valóan rossz csemete sokat tudna róla mesélni. Gyerekkorá-
ban sokféle dolgot tartottak felőle: hogy csodagyerek, meg,
hogy akasztották volna fel kétnapos korában. Most az any-
ja elszegődteti a bakterházba. A kisfiú szenved a pénzéhes
lókupec, a lusta bakter, a fukar paraszt, de legfőképpen a Bü-
dös Banya miatt.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Black Mor szigete
(francia rajzf.)
11.20 A farkassá válto-
zott Tom (lett történelmi
f., 1984)
12.45 Nemzeti értékeink
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar évszázadok
15.05 A kor szelleme
15.55 Nemzet és védelem
16.20 Drága doktor úr
(sor.)
17.15 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.55 Bűvölet (sor.)
18.20 Magyar pop
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Elisa lánya 
- Visszatérés
Rivombrosába (olasz sor.)
23.25 Záróra
0.15 India 
- Álmok útján
(kaland sor.)
1.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
1.50 Indul a bakterház
(magyar vígj., 1979)

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 Vészhelyzet 
(am. sor.)
16.10 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.15 Mindörökké
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.15 NekedValó (2010) -
Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág Összefog-
laló (2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 Castle 
(amerikai sorozat)
23.25 Döglött akták
(amerikai krimisor.)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.00 Totál szívás 
(am. krimisor.)
2.00 A hatalom hálójában
(am. krimisor.)

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
12.15 Árva angyal (ism.)
13.00 Kasszafúrók (am.
vígj., 1984)
14.35 EZO.TV
15.45 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sci-fi sor.)
16.35 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 Marina 
(me.-am. sor.)
18.35 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív 
- TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Megérzés 
(am. thriller, 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.20 A médium 
(am. krimisor.)
1.15 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.15 A fény ösvényei
(magyar filmdráma, 2005)
3.45 Babavilág

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet 
- Környezetvédelmi 
magazin (ism.)

9.20 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.15 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.15
Tuti gimi (sorozat) 12.10
Love Story (am. dráma)
14.10 Nyomtalanul (soro-
zat) 16.00 CSI (ismétlés)
17.00 Gyilkos számok (so-
rozat) 18.00 A nagy ház-
alakítás 19.00 A dadus
(sorozat) 19.30 Jóbarátok
(sorozat) 20.30 Két pasi
(sorozat) 21.30 CSI (soro-
zat) 22.30 A suttogó (am.
rom. dráma) 1.35 Nyomta-
lanul (sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek (live) 13.10 Fogadás
a félelemmel 14.10 Pon-
tos sportidő (live) 15.10
Sport.ro Hírek 16.00
Sport.ro Hírek (live)
16.30 Pontos sportidő
(live) 18.00 Steaua
Bucuresti - FC Koper lab-
darúgó mérkőzés (live)
20.00 Örüljünk a foci-
nak! 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00
Wrestling RAW 0.00
Sport.ro Hírek 

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Kékfény (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Átjáró
16.05 Alma Mater
17.00 Tudástár 2010
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.45 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
19.35 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Önök kérték!
- Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.40 Indul a bakterház
(magyar vígj., 1979)
23.50 Zegzugos történe-
tek (ism.)
0.20 Hírek
0.25 Sporthírek
0.30 Prizma
0.45 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
2.35 Kalandozó
3.00 Jelképtár

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Ahogy elő van írva
(ism.)
11.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
11.15 Mond mi fáj 
(ism.)
11.45 Baba mágia (ism.)
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.30 Teleshopping 
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg 
(ism.)
14.00 Hírek
14.50 Történelmi 
emlékek (ism.)
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika 
– magyar nyelvű műsor
Benne: Út, igazság, élet
vallási rovat, Sajtóban
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier Tv
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Én az állampolgár
22.00 Eurovision 2011
22.15 Ragtime 
(am. f. dráma, 1981)
0.50 Hallgasd a csendet
(orosz f.) (ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Mi tör-

ténik doktor úr?
10.00 Tessék parancsolni
– szórakoztató műsor
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 A kém csókja 
(német-amerikai akcióf.,
2008)
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 Apa lettem, kis-
apám! (amerikai vígjáték,
2004)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sorozat)
1.00 Apa lettem, kis-
apám! (amerikai vígjáték,
2004) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 A legyőzhetetlen
(kanadai-amerikai
akcióf., 2001)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Benny Hill
(angol vígjáték sorozat)
14.30 Mutassalak 
be a szüleimnek! 
(ism.)
16.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés – Simona
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Cápatámadás
Malibu-ban 
(ausztrál sci-fi, 2009)
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Cápatámadás
Malibu-ban 
(ausztrál sci-fi, 2009)
(ism.)
2.45 Híradó, Sport 
(ism.)

7.45 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye
a tortán (ism.)
10.00 Sport, 
diéta és egy sztár (ism.)
10.30 A negyedik
záradék 

(amerikai-angol thriller,
1987) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 A médium 
(am. krimisor.)
16.00 Szép remények
(am. rom. film, 1998)
17.30 Mondenii
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Jégvihar 
(amerikai katasztrófa
film, 2003)
22.00
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS (krimisor.)
0.30 Meztelenek 
és szégyentelenek 
(erotikus film)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők
9.00 Halálos fogás 
- Kicselezni a halált
10.00 Piszkos munkák 
- Üvegkészítő
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Én is túlélhetem?
13.00 A túlélés 
törvényei
14.00 Állítólag... 
- Elnöki kérés
15.00 Piszkos munkák 
- Márványkészítő
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Az utolsó 
nekirugaszkodás
18.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Bajban a Yukonon
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Texas
20.00 Állítólag... 
-  Csak a forma számít?
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 Édesvízi szörnyek
- Piranha
23.30 A túlélés
törvényei 
- Western Pacific
0.30 Mike Brewer: 
Célkeresztben
1.30 Miami alvilág
2.30 Ausztrália határain

7.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
7.55 Állatri ösztön
(dokumnetum sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv 
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Ökológia lecke
19.00 Biznisz óra
20.00 Nyitott játszma
21.00 Murphy törvénye
(angol krimi sor.)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Cleopatra 2525
(amerikai kaland sor.)
23.55 Győztesek
0.00 Ökológia lecke
0.30 Motomágia 
(ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető

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 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás 17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A
nap hírei röviden

KEDD
2011. február 8.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Nem a legjobban indul a
román labdarúgó-válo-

gatott idei bemutatkozása,
hiszen Rãzvan Lucescunak
máris pótolnia kell két sérült
játékost. A spanyolországi
edzõtáborozáson megsérült
rapidos Marius Constantin
helyett a szövetségi kapitány
sürgõsen behívta Dragoº
Grigorét, a Dinamo játéko-
sát, Daniel Niculae helyette-
sítésére azonban még nem lát
megoldást. Az AS Monaco
csatárát már a gárda tegnap
esti bajnoki mérkõzésére sem
nevezték, bokasérülése súlyo-

sabb, mint gondolták. Így a
kapitány Bogdan Stancura
(Galatasaray Isztambul),
Gheorghe Bucurra (Kuban
Krasznodar), Sabrin Sbur-
leára (Rapid), Ciprian Mari-
cára (VfB Stuttgart) és Liviu
Ganeára számíthat (Dina-
mo) biztosan, egy csatárt
azonban még behívhat a hol-
nap kezdõdõ, 13. Cyprus
Cupra. Kedden Ukrajna az
ellenfél, s annak eredménye
függvényében másnap a cip-
rusi–svéd találkozó gyõztese
vagy vesztese. A ciprusi nem-
zetközi tornát követõen idén
márkás ellenfelek várnak a
trikolórokra. Az argentinok
elleni barátságos mérkõzés
egymillió eurójába került a

Román Labdarúgó-szövet-
ségnek de a hatalmas érdek-
lõdés bizonyára kárpótolja
majd a hazai focifórumot.
Augusztus 11-én, a bukaresti
National Arena hivatalos fel-
avatására a dél-amerikaiak
legjobb csapatukat ígérik. 

Nyáron további két dél-
amerikai gárdával meccsel-
nek a románok egy rangos
torna keretében. Június 7-én
Brazília, négy nappal késõbb
pedig Kolumbia az irgylésre
méltó ellenfél. 

Õsszel már hivatalos mér-
kõzésen bizonyíthatnak a tri-
kolórok, szeptember 6-án
ugyanis a franciákat fogadják
az Európa-bajnoki selejtezõk
keretében. 

Peirsol visszavonul 

Bejelentette visszavonulását
Aaron Peirsol, az amerikai-
ak ötszörös olimpiai bajnok
úszója. A hátszámokra spe-
cializálódott 27 esztendõs
versenyzõ elmondása szerint
most már 110 százalékot
kellene nyújtania, hogy to-
vábbra is a csúcson marad-
jon, ám erre nem tartja ké-
pesnek magát. Peirsol há-
rom olimpián – Sydneyben,
Athénban és Pekingben –
szerepelt, utóbbi kettõn
nyert aranyat, és jelenleg is õ
tartja a 100 és 200 méter hát
világcsúcsát.

Osztrák sikerek
Oberstdorfban 

Martin Koch nyerte meg a
síugrók Világkupa-sorozatá-
nak szombaton Oberst-
dorfban rendezett sírepülõ
viadalát. Az osztrák több
mint 20 ponttal elõzte meg a
második helyen végzett nor-
vég Tom Hildét és közel 24-
gyel a honfitárs Gregor
Schlierenzauert. Vasárnap
csapatversenyt rendeztek, ott
pedig Ausztria (Martin
Koch, Andreas Kofler, Gre-
gor Schlierenzauer, Thomas
Morgenstern), Norvégia,
Németország volt a dobogós
sorrend. A csapat Vk vég-
eredménye öt verseny alap-
ján: 1. Ausztria 4564,2 pont,
2. Norvégia 4312,8; 3. Né-
metország 4302,6

Magyar ezüstérmek 
Párizsban 

A 48 kg-os Csernoviczki Éva
és a 73 kg-ban szereplõ Ung-
vári Attila is ezüstérmet
nyert szombaton a csel-
gáncs-Világkupa-sorozat pá-
rizsi, 154 ezer dollár összdí-
jazású Grand Slam-
viadalán.

Új tulajdonosa 
van a Vasasnak 

A Híd Akvizíciós Zrt. lett a
Vasas labdarúgócsapatának
többségi tulajdonosa. A klub
pasaréti centrumában tartott
sajtótájékoztatón elmondták,
a szerzõdést Markovits
László, a Vasas SC ügyveze-
tõ elnöke és Faragó Attila, a
Híd Akvizíciós Zrt. vezér-
igazgatója írta alá a Fáy ut-
cában.

Elutasított fellebbezések 

A Nemzetközi Labdarúgó-
szövetség illetékes testülete
elutasította a szervezet két
végrehajtó bizottsági tagjá-
nak fellebbezését, akik
azért kaptak büntetést,
mert a 2018-as és 2022-es
vb helyszínérõl tartott sza-
vazás kapcsán pénzt fogad-
tak volna el a voksukért. A
tahiti Reynald Temariit és
a nigériai Amos Adamut
az etikai bizottság tavaly
tiltotta el, mert egy, a
Sunday Times által megren-
dezett „lebuktató akció“
során bebizonyosodott:
pénzt vettek volna át azért,
hogy a vb-helyszínek kivá-
lasztásakor az adott orszá-
gokra szavazzanak.

RövidenLucescu gondjai

Rãzvan Lucescu (balra) kerete nehezen áll össze, nincs kivel pótolnia a sérült játékosokat Fotó: Mediafax

Labdarúgás 

T. J. L. 

Az Antalyában edzõtá-
borozó Steaua 1-1-re vég-

zett a horvát pontvadászat él-
lovasával, a Dinamo Zágráb-
bal. A „katonák” egyenlítõ
gólját Bilaºco szerezte a má-
sodik játékrész elején. 

Készülget a Dinamo is,
amely a moldáv Dacia Kisi-
nyov elleni 4-0 után 1-1-re
mérkõzött a horvát Hajduk
Splittel. A piros-fehérek
egyenlítõ gólját Kone szerez-
te a 13. percben. A bukaresti-
ek tegnap a dél-koreai
Gyeongnammal meccseltek,
0-0. A Temesvári Poli az uk-
rán Dnyepr Dnyepropet-
rovszkkal találkozott és 2-1
arányû vereséget szenvedett.
A Bega mentiek vezettek
Zicu büntetõjével, de ellenfe-
lük fordítani tudott. 

A román bajnoki címvédõ
CFR 1907 0-2-rõl fordítva
verte 3-2-re a szlovén bajnok
Kopert. A 38. percben Bud
talált hálóba, miután a kapus
kivédte de Zerbi büntetõjét, a
46. percben pedig Traore
egyenlített a kolozsváriak-
nak. A 80. percben de Zerbi
szerezte meg a gyõztes gólt. 

A Spanyolországban edzõ-
táborozó Rapid nyert a Copa
Del Sol keretében, 1-0 a cseh
Viktoria Plzennel. A gólt
Ovidiu Herea (65. perc) sze-
rezte tizenegyesbõl. A
giuleºti-iek ma a Szpartak
Moszkvával meccselnek. 

A török földön alapozó
Universitatea Craiova 4-3-ra

nyert az orosz Sinyik
Jaroszlavl ellen, majd 1-1-et
játszott a cseh Mlada Boles-
lavval. Utóbbi mérkõzésen a
Florea testvérek hozták össze
az egyenlítõ gólt, Florin sa-
rokpasszal hozta helyzetbe
Mihait. 

A Gloria román Liga 2-s
csapattal játszott Antalyá-
ban, a Viitorul Konstanca 1-
0-ra nyert. A beszterceiek ma
az orosz Alanyija Vlagyi-
kavkazzal találkoznak.

Második gyõzelmét aratta
Törökországban a Kolozsvári
U, amely Delgado 11-es gól-
jával 1-0-ra nyert a bolgár
Cserno More Várna ellen.
Holnap kétszer is pályára lép-
nek a fekete-fehérek, elõbb a
Polonia Bytom, majd a
Crvena Zvezda Belgrád ellen.
A Brassói FC gól nélküli
döntetlent játszott a monte-
negrói FK Zetával és holnap
a dél-koreai FC Gyeong-
nammal találkozik. Victor
Astafei és Bruno Fernandes
góljaival a Marosvásárhelyi
FCM 2-0-ra verte Antaly-
ában a szlovák FK Senicát.
Ioan Ovidiu Sabãu tanítvá-
nyainak következõ ellenfele a
bolgár Minyor Pernik.

A törökországi Belekben
edzõtábozoró Pandurii Târ-
gu-Jiu 3-0-ra nyert a szerb
FK Jagodina ellen, a gólokat
Rada, Voiculeþ  és Tãtaru
szerezte. 

A Selymes Tibor edzette
Astra Ploieºti lengyel ellenfe-
let gyõzött le (1-0), a
Jagiellonia Bialystok ellen
Alexandru Stan volt eredmé-
nyes. 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A címvédõ, listavezetõ
FC Barcelona argentin

aranylabdása, Lionel Messi
mesterhármasával nyert a
vendég Atlético Madrid el-
len a spanyol labdarúgó-
Primera División 22. fordu-
lójának szombati játéknap-
ján. Ez volt Josep Guardiola
együttesének 16. gyõzelme a
bajnokságban, ezzel pedig
megdöntötte a Puskás Fe-
renccel és Alfredo Di
Stefanóval fémjelzett Real
Madrid 1960/61-ben felállí-
tott rekordját. További ered-
mények: Almería–Espanyol
3-2, Athletic Bilbao–Spor-
ting Gijón 3-0, Getafe–De-
portivo La Coruna 4-1,
Osasuna– Real Mallorca 1-1,
Real Zaragoza–Racing
Santander 1-1, Villarreal–Le-
vante 0-1 (!). Tegnap este
Sevilla–Málaga, Real Mad-
rid–Real Sociedad és Va-
lencia–Hércules-mérkõzése-
ket rendeztek. 

Már nem veretlen az angol
Premier League-ben listave-
zetõ Manchester United, mi-
után a 26. forduló szombati
játéknapján 2-1-re kikapott a
sereghajtó Wolverhampton
Wanderers otthonában. A
Vörös Ördögök egy sikerrel
új klubrekordot állítottak vol-
na fel azzal, hogy sorozatban
30 mérkõzésen maradnak ve-
retlenek. Sir Alex Ferguson
csapata ezt megelõzõen utol-
jára 2010. április 3-án a

Chelsea-tõl kapott ki. Hiába
vezetett a 27. percben 4-0-ra,
az Arsenalnak végül be kel-
lett érnie a 4-4-es döntetlen-
nel a Newcastle United ven-
dégeként. További eredmé-
nyek: Stoke City– Sun-
derland 3-2, Aston Vi-
la–Fulham 2-2, Everton–
Blackpool 5-3, Manchester
City–West Bromwich Albion
3-0, Tottenham Hotspur–Bo-
ton Wanderers 2-1, Wigan
Athletic–Blackburn Rovers
4-3. Tegnap: West Ham
United–Birmingham City 0-
1. A Chelsea–FC Liverpool
rangadó lapzárta után fejezõ-
dött be. 

Az olasz Serie A hétközi
23. fordulójának zárómér-
kõzésén az Internazionale 3-
0-ra nyert Bariban. A milá-
nói csapat román hátvédje,
Cristian Chivu még 0-0-s ál-
lásnál egy szabadrúgást köve-
tõen leütötte hátulról Marco
Rossit, az ellenfél egyik hát-
védjét, s bár a játékvezetõ
nem vette észre az esetet,
utólag négy mérkõzésre eltil-
totta az Olasz Labdarúgó
Szövetség fegyelmi bizottsá-
ga. A hétvégi 24. fordulóban:
Udinese–Sampdoria 2-0,
Cagliari–Juventus 1-3, Bol-
ogna–Catania 1-0, Brescia–
Bari 2-0, Genoa–AC Milan
1-1, Lazio–Chievo 1-1, Lec-
ce–Palermo 2-4, Napoli–Ce-
sena 2-0, Parma–Fiorentina
1-1. Az Internazionale–AS
Róma-rangadót késõ este bo-
nyolították le. 

Nem esett gól a Ruhr-vidé-
ki rangadón, azaz a listaveze-

tõ – és ezúttal házigazda –
Borussia Dortmund, vala-
mint a Schalke 04 péntek esti
összecsapásán a német
Bundesliga 21. fordulójának
nyitányán. A címvédõ Ba-
yern München az elsõ félidõ-
ben kétgólos elõnyre tett
szert, mégis 3-2-re kikapott
az 1. FC Köln vendégeként.
További eredmények: FSV
Mainz–Werder Bremen 1-1,
1899 Hoffenheim–1. FC
Kaiserslautern 3-2, Hanno-
ver 96–VfL Wolfsburg 1-0, 1.
FC Nürnberg–Bayer Lever-
kusen 1-0, Borussia Mön-
chengladbach–VfB Stuttgart
2-3. A tegnapra tervezett
Hamburger SV–FC St. Pauli
városi rangadót a heves esõ-
zések miatt elhalasztották,
míg a SC Freiburg–Eintracht
Frankfurt-összecsapás lap-
zárta után ért véget. 

Nem tudott nyerni dr.
Bölöni csapata: a francia
Ligue 1 22. fordulójának
szombati játéknapján az RC
Lens 1-1-re mérkõzött a
vendég Valenciennes-nel és
továbbra is a kiesõzónában
tanyázik. További eredmé-
nyek: SM Caen–Lorient 0-
2, HSC Montpellier–St. Éti-
enne 1-2, OGC Nice–So-
chaux 1-0, Olympique Mar-
seille–AC Arles-Avignon 1-
0, Stade Brest–AS Nancy 2-
1, Stade Rennes–Paris
Saint-Germain 1-0. Tegnap
este AJ Auxerre–OSC Lille,
Toulouse–AS Monaco- és
Olympique Lyon–Giron-
dins Bordeaux-mérkõzése-
ket rendeztek. 

Kosárlabda

ÚMSZ

Mindössze két helyszínt
kerültek el az izgalmak a

férfi-kosárlabdabajnokság
20. fordulójának szombati
mérkõzésein. Kolozsváron
az U-Mobitelco BT kétezres
nézõseregének játszott és a
Krsztanovics (28 pont) –
Silvãºan (28) – Dykes- (19)
trió eredményességének tu-
lajdoníthatóan 104-76-ra
nyert a SCM U Craiova el-
len. A házigazdák kétszer
több gólpassza remek csapat-
játékról árulkodik, Csuics (9)
és Fometescu (8) remekelt
ebben a kategóriában. Sima
ügy Bukarestben is, ahol a
CS Municipal 92-75-re verte
a Brassói CSU Cuadripolt.
Az újonc Hargita Gyöngye

BC keményen megfuttatta
Ploieºti-en a címvédõ CSU
Asesoftot. Bátor játékkal
Lászlófy Botond tanítványai
52-43-ra vezettek a nagyszü-
netben, de azután 28-13-ra
vesztették el a harmadik ne-
gyedet, és végül 104-94-re a
meccset. A harmadik negyed
eredménye (25-10) pecsételte
meg a nagyváradiak sorsát is,
akik végül 73-57-re vesztettek
Nagyszebenben. A temesvá-
riak a 32. percig irányítottak
Otopeni-ben, de legjobbjaik
kipontozódása után össze-
omlott a csapat, Végered-
mény 83-68, amivel Dragan
Petricsevics tanítványai to-
vább nehezítették feladatu-
kat. Piteºti-en a 18. percig ve-
zetett az Energia Rovinari,
de a a házigazda BCM U vé-
gül felõrölte a gorjiakat, 83-
75. Tegnap: Steaua Turabo–
BC Mureº 101-68. Bár erede-
tileg a Román Kosárlabda-
szövetség beleegyezett abba,
hogy Medgyesen rendezzék
meg, a Politehnica Iaºi–Gaz
Metan-találkozót végül is el-
halasztották, mert a ploieºti-i
és a marosvásárhelyi klubve-
zetés tiltakozott a döntés el-
len.  Február 9-én Román
Kupa-mérkozéseket rendez-
nek, de ezek közül kettõt már
lebonyolítottak. A BC Mureº
98-85-re nyert a SCM U
Craiova ellen, a hölgyeknél
az Aradi ICIM pedig 89-56-
ra verte Bukarestben a
Rapidot.  

Megfuttatta a címvédõt
az újonc Hargita Gyöngye

Készülnek a tavaszi rajtraMegdõlt Puskásék rekordja

Mihai Silvãºan 28 pontos volt



Tenisz 

T. J. L. 

A nõi tenisz-Fed Kupá-
ért küzdõ Euro-afrikai

zóna I. csoportjának eilati
(Izrael) találkozóin sem a ro-
mán, sem pedig a magyar
együttes nem érte el célját,
azaz a feljutást a Világcso-
port II-be. Miután a sorsolás
szeszélye folytán a két gárda
egy csoportba került, ez min-
denképpen csak az egyiknek
sikerülhetett volna. 

A D csoportban az Ale-
xandra Dulgheru-, Monica
Niculescu-, Sorana Cârstea-,
Cristina Dinu-összeállítás-

ban szereplõ románok a hol-
landok elleni vereség (0-3)
után megverték a letteket (2-
1) és a magyarokat (2-1) is,
de csoportmásodikként nem
juthattak tovább. A lettek el-
leni siker (3-0) után a magya-
rok (a csapat: Arn Gréta, Ba-
bos Tímea, Jani Réka, Maro-
si Katalin) kikaptak a hollan-
doktól (0-3) és a románokól
(1-2) is, s a harmadik helyen
zártak a kvartettben. 

Az utolsó csoporteredmé-
nyek: Svájc–Dánia 2-1 (A),
Lengyelország–Izrael 2-1
(B), Luxemburg–Bulgária 2-
1 (B), Fehéroroszország–
Horvátország 3-0 (C), Auszt-
ria–Görögország 3-0 (C),

Nagy-Britannia–Dánia 2-1
(A), Lengyelország–Luxem-
burg 2-1 (B), Izrael–Bulgária
2-1 (B), Horvátország–
Ausztria 3-0 (C), Fehérorosz-
ország–Görögország 3-0 (C). 

A négy csoportgyõztes ját-
szott a két feljutó helyért, s
Fehéroroszország (Olga Go-
vorcova, Victoria Azarenka,
Darija Kusztova, Tatjana
Pucsek) 2-0-ra nyert Len-
gyelország, Svájc (Timea Ba-
csinszky, Patty Schnyder,
Stefanie Vögele, Amra Sadi-
kovic) pedig 2-1-re Hollan-
dia ellen. 

Helyosztókon: 5-8. helye-
kért: Nagy-Britannia–Hor-
vátország 2-0 és Izrael–Ro-

mánia 2-1 (Julia Glushko–
Monica Niculescu 4-6, 1-6,
Shahar Peer–Alexandra Dul-
gheru 6-0, 7-5, Glushko/
Peer–Cristina Dinu/Alex-
andra Dulgheru 6-4, 6-3), 9-
11. helyekért: Ausztria–Lu-
xemburg 2-1, a kiesés elkerü-
léséért: Bulgária–Lettország
2-0 és Görögország–Dánia 2-
1 – a vesztesek búcsúztak az
Euro-afrikai zóna I. csoport-
jától. Románia a 7-8., Ma-
gyarország pedig 9-10. he-
lyen zárt. 

A Világcsoport elitjében a
címvédõ olaszok 4-1-re nyer-
tek Hobartban a házigazda
Ausztrália ellen. Miután a
szombati egyesek után egy-

formán 2-0-ra vezettek, a cse-
hek és a belgák tegnap “be-
húzták” a végsõ gyõzelmeket
is. Eredmények (lapzárta-
kor): Szlovákia–Csehország
1-3, Belgium–Egyesült Álla-
mok 4-0. Az Oroszor-
szág–Franciaország-mérkõ-
zés 2-2-re állt, miután a két
szombati egyest követõen a
vendégek 2-0-ra vezettek. 
Április 16-17-én már a dön-
tõbe jutás a tét az Olaszor-
szág–Oroszország- (vagy
Franciaország) és Csehor-
szág–Belgium-mérkõzése-
ken, illetve a kiesés elkerülése
a Francaiország (vagy Orosz-
ország)–Ausztrália- és Szlo-
vákia–Egyesült Államok-

találkozókón. A Világcso-
port II-ben: Észtország–Spa-
nyolország 1-4, Szlovénia–
Németország 1-4. A Szer-
bia–Kanada és Svédország–
Ukrajna találkozók lapzárta-
kor 2-2-re álltak, a párosok
mérkõzése döntött. Április
16-17-én spanyol–német és
szerb (vagy kanadai)–svéd
(vagy ukrán) párharcokat
rendeznek, a két gyõztes fel-
jut az elitbe. A négy tegnapi
vesztest a fehéroroszokkal, a
svájciakkal, az Ázsia-Oceá-
nia zóna-gyõztes japánokkal
és az Amerikák zónájának
argentin gyõztesével sorsol-
ják össze, itt már a bent-
maradás /feljutás a tét. 

Sznúker 

Turós–Jakab László

A londoni mestertornát
követõen a sportág törté-

netében elõször Németor-
szágba látogatott a sznúker-
társadalom krémje, az elsõ
German Opennek a fõváros,
Berlin adott otthont. 

A fõtáblára feljutott 32 já-
tékosnak 3750 euró ütötte a
markát, de ezt az összeget
jócskán meg lehetett tolda-
ni, hiszen a gyõztes 50, a
finálé vesztese 30, a további
két elõdöntõs pedig 15 ezer
eurót kasszírozott. A legna-
gyobb brake kétezer eurót
ért, ezzel együtt a díjalap
280 ezer euró volt.  

Az elsõ körben öt nyertes
csatáig játszottak, s a megle-
petések nem kerülték el a
tizenhatoddöntõket. A rend-
kívül népszerû angol Ronnie
O’Sullivan beteget jelentett,
így walesi ellenfele, Domi-
nic Dale játék nélkül jutott a
legjobb 16 közé. Nem kis
meglepetésre, a világrang-
sorban 39. angol Anthony
Hamilton mindjárt az elsõ
körben búcsúztatta Neil
Roberstont. Az ausztrál vi-
lágbajnok nem volt elemé-
ben, Hamilton háromszor is
száznál nagyobb brake-kel
nyert, s tiszteletet parancso-
ló 116-0-lal zárt, 5-4. Keve-

sen számítottak arra, hogy a
ranglistán 45. Joe Swail le-
gyõzi a szintén északír Mark
Allent (5-3), vagy hogy a 32.
helyen tanyázó Joe Perry
megálljt parancsol angol
honfitársának, Jamie Cope-
nak (5-3). 

Az elsõ körben gyõztes
John Higgins visszalépett,
így hongkongi ellenfele,
Marco Fu játék nélkül ju-
tott a legjobb nyolc közé. A
skót világelsõ azért nem
vállalta a játékot, mert

édesapja egészségi állapota
rohamosan romlott. Idõ-
sebb John Higgins pénte-
ken hunyt el, fia már nem
találta õt életben. 

A nyolcaddöntõkben Swail
és Perry bizonyította remek
formáját, elõbbi volt világbaj-
nok ay angol Shaun Murphyt
gyõzte le (5-2), utóbbi pedig a
szintén angol Ali Cartert (5-
1). A negyeddöntõben már
minden visszazökkent a ren-
des kerékvágásba, több meg-
lepetés nem született: Mark

Selby (angol)–Ding Junhui
(kínai) 5-1, Graeme Dott
(skót)–Stephen Maguire
(skót) 5-2, Marco Fu–Joe
Swail 5-1, Mark Willi-
ams–Joe Perry 5-1.  

A tegnapi fináléban 9 gyõ-
zelemig játszott a két Mark,
az angol Selby és a walesi
Williams. Az elõdöntõben a
Leicester-i Bohóc Graeme
Dott ellen nyert (6-4),
Williams pedig Marco Fu el-
len (6-3). Lapzártakor
Williams vezetett 5-3-re. 
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RövidenSelby–Williams-döntõ

A German Open gyõztese a két Mark, Shelby és Williams közül kerül majd ki Berlinben

Nyert a Gyõr Volgográdban

Kovács ment, 
Andersen jött

A Bajnokok Ligájában kö-
zépdöntõs Oltchim nõikézi-
labda-csapatának irányítói
közös megegyezéssel bontot-
tak szerzõdést Kovács Péter
vezetõedzõvel, aki 2010 nya-
rán vette át a csapatot. Az új
tréner a korábbi világhírû já-
tékos, a dán Anja Andersen,
aki a Slagelsével BL-t és
EHF Kupát nyert.

Kubica súlyosan 
megsérült 

Raliversenyen szenvedett sú-
lyos sérüléseket a Forma–1-
es lengyel pilóta, Robert
Kubica. A 26 éves verseny-
zõ Olaszországban, a Ronde
di Andora elnevezésû viada-
lon járt pórul, amikor vasár-
nap Genovához közel bal-
eset érte. Kubica egy Skoda
Fabiát vezetve letért az útról
és egy templom falának üt-
között. Helyi jelentések sze-
rint kórházba szállításakor
eszméleténél volt.

Világcsúcs hétpróbában

Az amerikai Ashton Eaton
6568 ponttal új világcsúcsot
állított fel a férfi hétpróbá-
ban a tallinni fedettpályás at-
létikai versenyen. A 23 éves
sportoló 69 ponttal volt jobb
saját korábbi rekordjánál
(6499), amelyet tavaly márci-
us 14-én ért el.

Rögbi

T. J. L.

Bal lábbal indult a ro-
mán rögbiválogatott az

Európai Nemzeti Kupa
2010–11-es kiírásán: Romeo
Gontineac tanítványai meg-
lepõen sima vereséget szen-
vedtek a lisszaboni Stadio
Universitarión, 17-24 (3-24)
Portugáliával. A házigazdák
már az elsõ 40 percben el-
döntötték a gyõzelem sorsát,
miután három céljukra csak
Dãnuþ Dumbrava tudott vá-
laszolni, büntetõbõl. A kü-
lönbségbõl csak az utolsó ne-
gyedórában tudtak lefaragni
a trikolórok, Ionel Cazan és
Cãtãlin Nicolae céljaival, il-
letve Dumbravã és Florin
Vlaicu pontrúgásaival. Ovi-
diu Toniþa csapatkapitány-
nak az elsõ játékrész végén
kapott sárga lapja miatt a ro-
mán csapat tíz percig ember-
hátrányban szerepelt. Miu-
tán idõközben az oroszok
28-24-re nyertek Spanyolor-
szágban, a grúzok pedig ok-
tatták az ukránokat (62-3),
az elsõ forduló után Grúzia
(5 pont, egy bónusz), Portu-
gália (4p), Oroszország (4p),
Spanyolország (1 pont, egy
bónusz), Románia (1 pont, 1
bónusz), Ukrajna (0p) a sor-
rend. Február 12-én uk-
rán–román, grúz–spanyol és
orosz–portugál párharcokat
rendeznek. 

Blamázs 

Lisszabonban 

Román és magyar kudarc a Fed Kupában

Kézilabda 

Hírösszefoglaló

A Gyõri Audi ETO KC
26-24-re nyert az orosz

Dinamo Volgográd otthoná-
ban a nõi kézilabda-Bajno-
kok Ligája középdöntõjének
szombati nyitányán. Görbi-
czék végig vezettek, már öt
góllal is, végsõ sikerükhöz
nem fért kétség. A nap másik
meccsén Leipzig (német)–
Larvik (norvég) 24-26. A kö-
vetkezõ fordulóban a Larvik
a Volgográdot fogadja febru-
ár 12-én, a Gyõr pedig a Lip-
csét, egy nappal késõbb. Az
elsõ csoportban az edzõvál-

táson átesett Oltchim regnap
Râmnicu Vâlceán fogadta a
Buducnost Podgoricát és vé-
gül 21-20-re verte a mon-
tenegrói bajnokot. Ugyanab-
ban az I. csoportban a szlo-
vén Krim Mercator Ljublja-
na 30-26 arányban bizo-
nyult jobbnak a spanyol
Itxako Navarránál. Az Olt-
chim február 12-én Spanyol-
országban vendégszerepel,
míg 13-án a Buducnost a
Krim Mercatort fogadja. A
KEK nyolcaddöntõiben a
Tomis Konstanca mindkét-
szer idegenben mérkõzött
meg az orosz Rosztov Don-
nal, és kettõs vereséggel bú-
csúzott: 25-38 és 28-30. Re-

mekül helytállt viszont a Fe-
rencváro, mely csak 34-33-
ra kapott ki idegenben a HK
Viborgtól. A dán alakulat
megnyerte a Bajnokok Ligá-
ja elõzõ két kiírását, ám a
mostani sorozatból kiesett,
és úgy került át a KEK-be.
Az EHF-kupában, a legjobb
16 között, a HC Dunãrea
Brãila a Team Esbjerget fo-
gadta szombaton és 21-20-
ra kikapott tõle. A kudarcot
magyarázza, hogy a dán
alakulatban három svéd, két
norvég, valamint egy-egy
horvát, brit, izlandi, orosz
és spanyol idegenlégiós sze-
repel, javarészt válogatott
játékosok. 

Álljon rajthoz az ÚMSZ-szel!

Pályázóink figyelmébe 

Ma és holnap még beküldhetik a pályázati

szelvényeket sport tematikájú versenyünkre,

tíz olvasónk könyvet és DVD-t nyerhet a tragi-

kus véget ért román kézilabdázóról, Marian

Cozmáról. 

A január 24-i, 25-i, 26-i, 27-i és 28-i kérdése-

inkre adott válaszaikkal kitöltött részvételi

szelvényeket (akár többet is!), tegyék boríték-

ba, s postázzák az ÚMSZ címére (013701

Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr. 1, corp B,

etaj III). A szerencsés nyerteseket február 14-

én sorsoljuk ki, nevüket pedig 15-i, keddi  lap-

számunkban közöljük.  

Ne feledjék: több szelvény, nagyobb nyeré-

si esély! Sok sikert!   
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