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A Nagybánya Központú terü-
leti szervezet is Kelemen Hu-

nor elnökké választását támogatja
a hét végi nagyváradi RMDSZ
tisztújító kongresszuson – döntöt-
te el szombaton a szervezet vá-
lasztmánya. A mûvelõdési mi-
niszter 26, Olosz Gergely képvise-
lõ öt, Eckstein-Kovács Péter ál-
lamelnöki tanácsos 1 szavazatot
kapott. Az ülésen jelen volt Kele-
men Hunor és Olosz Gergely is.
„Eckstein-Kovács Péter már ko-
rábban a vendégünk volt” – ma-
gyarázta lapunknak Vida Noémi
helyi ügyvezetõ elnök. Mint is-
mert, a nagybányaiak döntöttek
utoljára az erdélyi RMDSZ-
szervezetek közül arról, melyik je-
lölt mellett állnak ki a kongresszus
elõtt. Folytatása a 3. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2493 ▼
1 amerikai dollár 3,1336 ▲
100 magyar forint 1,5745 ▼

Elba-parti neonácik 

Tiltakozásokkal és részben erõszakos bloká-
dokkal ezrek gátolták meg szombaton
Drezdában a város bombázásának 65. év-
fordulója alkalmából megrendezett szélsõ-
jobboldali felvonulást, amelyen a várt négy-
ezer neonácinak csak a töredéke vett részt.

Medvét ért Tarr Béla lova

„Showtalan”, poroszos gyakorlatiasságot
idézõ gálával ért véget a 61. Berlini Nem-
zetközi Filmfesztivál, melyen Aszgar Far-
hadi iráni rendezõé lett az Aranymedve. 
A Nader és Simin, egy válás mellett az est
másik sztárja Tarr Béla A torinói ló címû
filmje, amely  a második legfontosabb trófe-
át, az Ezüstmedvét kapta meg. 

Aktuális 2

Vezércikk 3

Háttér 4
Keresztapák „keresztapja”

Romániában az alvilág, az üzleti, valamint
a politikai élet, úgy tûnik, elválaszthatatla-
nul összefonódott. Ezzel magyarázható,
hogy szinte naponta derül ki befolyásos po-
litikusokról, üzletemberekrõl, hogy szoros
kapcsolatban állnak a maffiával.

Média 8

Rosszkedvünk tele
A két világháború közötti hatalomtechni-
kai minták kísértenek: idegengyûlölet,
erõszakkal való fenyegetés, titkosszolgá-

latok burjánzása, politikai
zsarolás bûnügyi dossziék-
kal, tisztogatás ideológiai
alapon, szociális megszorí-

tások a lakosság alávetése
céljából, „államreform” a
fékek leépítésére, a tö-

megtájékoztatás meg-
zabolázása…Ágoston Hugó

Kiválónak nevezte a román–
magyar kapcsolatokat Né-

meth Zsolt. A hétvégén  Buka-
restbe látogató magyar külügyi ál-
lamtitkár hangsúlyozta, az ebbõl
fakadó lehetõségeket mindkét fél

igyekszik kihasználni. A magyar
diplomácia második embere által
vezetett külügyi delegációt fogad-
ta Teodor Baconschi román kül-
ügyminiszter és Bogdan Aurescu
államtitkár is. 3. oldal 

ÚMSZ

Április elsõ hétvégéjén, 2-án
vagy 3-án adják át hivatalosan

a felújított Mátyás-szoborcsopor-
tot Kolozsváron – tudta meg teg-
nap az ÚMSZ Kelemen Hunor-
tól. A mûvelõdési miniszter tájé-
koztatása szerint korábban, a
múlt hét elején két idõpontot is ja-
vasolt Réthelyi Miklós nemzeti
erõforrás miniszternek: március
utolsó, illetve április elsõ hétvégé-
jét. „A budapesti miniszter jelez-
te, az utóbbi idõpont megfelel a
magyar félnek is. Most már csak
abban kell megegyeznünk, hogy
2-án vagy 3-án legyen a szobor-
avató” – mondta a mûvelõdési
miniszter. Az új idõpontról a hét
végén a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztériuma is közleményt adott
ki. Folytatása a 6. oldalon 

Mátyás-avató

április elején

Leáldozhat a kézzel írott, kiolvashatatlan orvosi receptek kora, amennyiben sikerül tartani a
határidõket a Távközlési Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által aláírt
projektek tekintetében. Az elektronikus kórlapnak, valamint az elektronikus receptnek a romá-
niai egészségügyi rendszerbe való bevezetését célzó két projekt finanszírozási szerzõdését a hét
végén, Bukarestben írták alá az érintett intézmények képviselõi. Az új vényrendszert egyéb-
ként két évtizede várja a szakma: az ÚMSZ által megkérdezett patikusok reménykednek, az
orvostársadalom azonban szkeptikusan figyeli az újabb próbálkozást. 7. oldal 

Teodor Baconschi külügyminiszter és Németh Zsolt államtitkár

Egészség gombnyomásra
Elektronikus kórlapok és receptek kibocsátásáról írtak alá finanszírozási szerzõdést

Németh Zsolt Bukarestben

A hazai patikusok szerint az elektronikus receptek révén a gyógyszertáraknál egyszerûsödhet és felgyorsulhat az ügyfélszolgálat Fotó: Mediafax/archív

Fotó: mae.ro

Nagybányát is

letudta Kelemen



Gy. Z.

Tiltakozásokkal és részben
erõszakos blokádokkal ezrek

gátolták meg szombaton Drezdá-
ban a város bombázásának 65.
évfordulója alkalmából megren-
dezett szélsõjobboldali felvonu-
lást, amelyen azonban a várt
négyezer neonácinak csak a töre-
déke vett részt. A rendõrség tiltá-
sa ellenére mintegy félezren Lip-
csében is fel akartak vonulni, de
nem léphettek be a város területé-
re, ezért egy részük ugyancsak
Drezdába távozott. Szászország
fõvárosában az ellentüntetõk már
órákkal korábban lezárták a fõpá-
lyaudvart, nehogy a nácik elér-
hessék a kitûzött találkozóhelyü-
ket. A rendõrség pedig gumibo-

tot, könnygázt és vízágyút is be-
vetett. Az egyenruhások azt is
megpróbálták megakadályozni,
hogy a két tábor összecsapjon
egymással, a helyzet azonban el-
mérgesedett. Utcakövek, petár-
dák és üvegek repültek. Legalább
egy tucat autó megsérült, egy iro-
daépület ablakai összetörtek. A
tömeg az utca közepére szórta és
meggyújtotta a szemetet. Több
mint harminc rendõr megsebe-
sült. Mintegy ötven tüntetõt – job-
bára a baloldali táborból – testi
sértésért, rendõrrel való szembe-
szegülésért vagy álarc viseléséért
rövid idõre elõállítottak.

A német szakszervezeti szövet-
ség és a Nácimentes Drezda nevû
egyesület egybevágó adatai sze-
rint a néma tüntetésen és a tilta-

kozásban 21 ezernél többen vet-
tek részt. A pályaudvart övezõ
blokádnál vezetõ politikusok is
ültek az elsõ sorokban. A templo-
mokban az idegengyûlölet, a há-
ború, az erõszak és a rasszizmus
ellen prédikáltak.

Egy héttel korábban tizenkét-
ezer ember tiltakozott a neonácik
megmozdulása ellen, amelyet
Drezda lebombázásának emléké-
re tartottak. A szélsõjobboldali
szervezetek minden évben meg-
emlékeznek arról, hogy az angol-
szász hatalmak nehézbombázói
1945. február 13-a és 15-e között
a földdel tették egyenlõvé az El-
ba-parti várost. Az akció során a
teljes belváros romtengerré vált, a
halottak számát pedig a kutatók
20 és 80 ezer közé teszik. 
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Röviden

Gyûlnek az EMNP-aláírások

Ötszáz, az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) bejegyzését támogató aláírást
vett át tegnap Tõkés László, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke
a kézdivásárhelyi demokrácia központ
avatóünnepségén. A rendezvényen kö-
szöntõ beszédet mondott Füzes Oszkár, a
Magyar Köztársaság bukaresti nagykövete,
az EMNT vezetõsége részérõl pedig Toró
T. Tibor ügyvezetõ elnök, valamint Papp
Elõd alelnök vett részt az eseményen.

Csökkenõ nyelvhasználati küszöb

Tizenöt százalékra csökkentenék az eddigi
húsz százalékról a hivatalos kisebbsé-
gi nyelvhasználati küszöböt Szlovákiában –
egyezett meg pénteken a Szlovák Demok-
ratikus és Keresztény Unió (SDKU) kezde-
ményezésére a pozsonyi négypárti kor-
mánykoalíció.

Emlékmûrongálás Vereckén

Az ukrán rendõrség a szélsõjobboldali
Szvoboda párt Kárpátalja megyei szerveze-
tének három vezetõjét gyanúsítja a vereckei
magyar honfoglalási emlékmû szombat
hajnali felgyújtásával. A feltételezett elkö-
vetõket õrizetbe vették. A vereckei honfog-
lalási emlékmûvet az elmúlt években több-
ször megrongálták, de eddig még egyszer
sem sikerült elfogni a tetteseket.

Gyurcsány az ellenzéki szereprõl

Gyurcsány Ferenc volt magyar kormányfõ,
szocialista politikus szerint a jelenlegi mi-
niszterelnök egyeduralmat épít. Az MSZP
Demokratikus Koalíció Platformjának ve-
zetõje évértékelõ beszédében pénteken úgy
fogalmazott: „mostantól nem a kormány,
hanem Orbán Viktor önkényre épülõ rend-
szerének ellenzéke vagyunk.”

Magyarország társrendezõ lesz

Donald Tusk lengyel és Orbán Viktor ma-
gyar miniszterelnök társházigazdája lesz az
Európai Unió keleti partnerségi politikájá-
ról tartandó csúcstalálkozónak – közölte új-
ságírókkal Györkös Péter nagykövet, a
brüsszeli állandó magyar EU-képviselet ve-
zetõje. A május végére Magyarországra ter-
vezett találkozón is a magyar kormányfõ
mellett a lengyel miniszterelnök társházi-
gazda lett volna. Az értekezletet õsszel
Lengyelországban rendezik meg. 

Felszámolt francia romatelepek

A tavaly júliusban Franciaországban nyil-
vántartásba vett 741 illegális cigánytelep 70
százalékát a hatóságok felszámolták, és
több mint 3700-ra tehetõ azon romák szá-
ma, akiket kitoloncoltak vagy pedig önként

elhagyták az országot – nyilatkozta a fran-
cia belügyminiszter. Brice Hortefeux (ké-
pünkön) ugyanakkor elismerte: „elõfordul,
hogy a táborhelyeket visszaépítik.”

Amerikai vétó az ENSZ BT-ben

Megvétózta az Egyesült Államok az
ENSZ Biztonsági Tanácsában az izraeli te-
lepépítéseket elítélõ tervezetet, amely „tör-
vénytelennek” minõsítette volna a meg-
szállt területeken létesített telepeket, és az
építkezések azonnali leállítását követelte
volna. Washington magára maradt a világ-
szervezet 15 tagú testületében, a BT továb-
bi 14 tagországának képviselõi ugyanis tá-
mogatták a határozati javaslatot. 

Barikádot emeltek Drezdában. Rendõrök választották szét a baloldali ellentüntetõket a szélsõjobbos tüntetõktõl

ÚMSZ

Megszületett a világ legfon-
tosabb gazdaságait tömörítõ

szervezet, a G20-csoport soros
francia elnöksége által javasolt
megállapodás a globális egyen-
súlytalanságok mérésénél hasz-
nálható mutatókat illetõen – kö-
zölték szombaton diplomáciai
források a pénzügyminiszterek
párizsi tanácskozásának záró-
napján. A pénzügyminiszterek
egyebek között olyan, mind-
egyikük számára elfogadható
mutatókat kerestek, amelyek
irányadók lehetnek az egyes or-
szágok gazdaságpolitikájának
alakításában, és segíthetnek
megakadályozni a globális
egyensúlytalanságok által oko-
zott károkat. Nicolas Sarkozy
francia elnök azt javasolta,
hogy a G20-országok egy része
vezesse be a pénzügyi tranzak-
ciókra vonatkozó adót a fejlõdõ
országok támogatásának finan-
szírozására, és mások is gon-
dolkodjanak el ezen. „Nem
volna lehetséges az, hogy amíg
egyesek elõrelépnek, a többiek
még gondolkodnak?” – vetette
fel megnyitó beszédében a so-
ros elnöki tisztet betöltõ ország
államfõje. Sarkozy emlékezte-
tett arra, hogy hazája mindig is
támogatott egy „parányi” adót
a pénzügyi tranzakciókon a fej-
lesztési támogatásokra, mert
azt „igazságosnak, hasznosnak
és hatékonynak” ítélte meg. A
francia elnök „ésszerûnek” ne-
vezte, hogy azok, akik a gazda-
sági válsághoz nagyban hozzá-
járultak, valamennyire járulja-
nak hozzá azon szegényebb or-
szágok fejlõdéséhez is, amelyek
a legtöbbet szenvedtek a válság-
ban. 

G20: pénzügyi 

intézkedések

Hírösszefoglaló

Folytatódtak az arab világ
megmozdulásai a hétvégén.

Líbiai biztonsági erõk tegnap tü-
zet nyitottak Bengáziban a szom-
baton elkezdõdött kormányelle-
nes megmozdulásokban megöl-
tek temetésére összegyûlt tömeg-
re. A térséget tekintve a legbrutá-
lisabban Kadhafi országában lép-
nek fel a tiltakozók ellen. Egy
bengázi orvos arról számolt be,
hogy kórházának halottasházá-
ban az elmúlt hat nap alatt két-
száz tetemet számolt meg. A líbi-
ai külügyminisztériumba nemré-
giben bekérették Magyarország
tripoli nagykövetét, hogy ezzel is
jelezzék: az észak-afrikai ország
kormányzata elégedetlen az Eu-
rópai Unió Líbiával kapcsolatos
állásfoglalásaival. 

Néhány hét viszonylagos nyu-
galom után ismét utcákra vonul-
tak a kormányellenes tüntetõk
Tuniszban. Bár a kormány figyel-
meztetett a tömegtüntetések tilal-
mára, a miniszterelnöki hivatal
elõtt mintegy negyvenezren köve-
telték a kormány lemondását és a
bérek emelését.

Több ezren tüntettek tegnap
Marokkóban, politikai reformo-
kat és a király jogköreinek korlá-
tozását követelve. Rabat egyik te-
rén kétezren, Casablancában pe-
dig több mint ezren gyûltek ös-
sze, hogy békés demonstráción

fejezzék ki a változások iránti
igényüket. Az arab világot meg-
rázó tüntetések óta Marokkóban
elõször vonultak utcára elégedet-
lenkedõk.

Nyolc ember megsebesült pén-
teken Ammánban, amikor kor-
mánypárti tüntetõk nekitámadtak
egy több száz fõs, politikai refor-
mokat követelõ tiltakozás résztve-
võinek. Ez az elsõ alkalom, hogy
erõszakos cselekmények történ-
tek Jordániában a több hete tartó
társadalmi és politikai megmoz-
dulások során.

Ománban is voltak megmozdu-
lások: a közel-keleti szultanátus
fõvárosában, Maszkatban mint-
egy háromszáz ember követelt fi-
zetésemelést és politikai reformo-

kat. A bahreini katonaság péntek
este a fõvárosban tüntetõ tömegre
lõtt, és több embert megsebesí-
tett. Az incidensre a Gyöngy té-
ren került sor, ahol a teret elõzõ
nap megszálló rendõrséget szom-
batra katonaság váltotta fel. El-
lenzéki csoportok tegnapra általá-
nos sztrájkot hirdettek. Vezetõik a
kormány lemondását és a fegyve-
res erõk Manama utcáiról való
visszavonását követeli, válaszul a
trónörökös által elõzõleg kilátás-
ba helyezett tárgyalásokra.

Rohamrendõrök a levegõbe
lõttek, és könnygázt vetettek be
pénteken a jemeni fõvárosban a
több ezer kormányellenes tünte-
tõvel szemben, akik összecsaptak
a kormány több száz hívével is;

legkevesebb négyen megsebesül-
tek. A déli Ádenben lelõttek egy
tüntetõt, és halálos lövés ért a fõ-
városban is egy tüntetõt. A tilta-
kozók péntek reggel a szanaai
egyetemrõl az igazságügyi mi-
nisztérium elé vonultak, a rezsim
távozását követelõ jelszavakat
skandálva. A rohamrendõrök ci-
vil ruhás emberek támogatásával
rátámadtak a menetre, tüzet nyit-
va a tüntetõkre, és kövekkel do-
bálták õket, amire azok kõzápor-
ral válaszoltak. Áden fõutcáin
tegnap harckocsik és páncélozott
jármûvek jelentek meg. Az elnök
utasította a biztonsági erõket,
hogy védjék meg a hivatásukat
gyakorló újságírókat az atrocitá-
soktól. 

Eljött az „arab népek tavasza”

Az Egyiptomban megbuktatott Hoszni Mubarak
harminc évig, Zin el-Abidin ben Ali tunéziai el-
nök huszonnégy esztendõn át állt országa élén.
Bár hosszú idõn át uralkodtak, nem õk a csúcstar-
tók: 1946. Bhumibol Aduljadedzs (IX. Ráma)
thaiföldi király (65 éve); 1952. II. Erzsébet angol
királynõ (59 éve); 1967. Haji Muda Hassanal
Bolkiah Muizzaddin Waddaulah brunei szultán
(44 éve); 1969. Moamer el-Kadhafi, a Líbiai For-
radalom vezetõje (42 éve); 1970. Kábúsz bin
Szaid asz-Szaid ománi szultán (41 éve); 1972. II.
Margit dán királynõ (39 éve); 1973. XVI. Károly
Gusztáv svéd király (38 éve); 1975. I. János Kár-
oly spanyol király (36 éve); 1979. Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo egyenlítõi-guineai elnök (32
éve); 1979. José Eduardo Dos Santos angolai el-

nök (32 éve); 1980. Beatrix holland királynõ (31
éve); 1982. Paul Biya kameruni köztársasági el-
nök (29 éve); 1986. Yoweri Kaguta Museveni
ugandai köztársasági elnök (25 éve); 1986. III.
Mswati szváziföldi király (25 éve); 1987. Blaise
Compaoré, a Népi Front vezetõje Burkina Fasó-
ban (24 éve); 1987. Robert Gabriel Mugabe zim-
babwei köztársasági elnök (24 éve); 1989. Akihito
japán császár (22 éve); 1989. II. János Ádám
liechtensteini uralkodó herceg (22 éve); 1990.
Iszlam Karimov üzbegisztáni köztársasági elnök
(21 éve); 1990. Nurszultan Abisevics Nazarbajev
kazahsztáni köztársasági elnök (21 éve); 1990. Ali
Abdullah Szaleh jemeni köztársasági elnök (21
éve); 1990. Idriss Deby Itno csádi köztársasági el-
nök (21 éve).

Államfõk toplistája „uralkodásuk” idõtartama szerint

Elba-parti neonácik
Baloldali aktivisták akadályozták meg a drezdai tüntetést



Hírösszefoglaló

Kiválónak nevezte a román–
magyar kapcsolatokat Né-

meth Zsolt, magyar külügyi ál-
lamtitkár, hangsúlyozva, hogy az
ebbõl fakadó lehetõségeket mind-
két fél igyekszik kihasználni. A
magyar diplomácia második em-
bere által vezetett külügyi delegá-
ciót pénteken Bukarestben fogad-
ta Teodor Baconschi román kül-
ügyminiszter és Bogdan Aurescu
európai ügyekért felelõs államtit-
kár. Ez utóbbi úgy fogalmazott,
hogy tizenöt évvel az alapszerzõ-
dés aláírása után a két ország kap-
csolatát a szoros stratégiai part-
nerség jellemzi. Németh Zsolt
szerint Románia és Magyarország
között jelenleg kiválóak a legfelsõ
szintû kapcsolatok, egyfajta „ke-
gyelmi idõ” jellemzi azokat.

„Igyekszünk is élni az ebbõl fa-
kadó lehetõségekkel” – mondta,
az elmúlt idõszakból példaként
említve a magyarországi állam-
polgársági törvényt. Ezzel össze-
függésben utalt az új romániai – a
magyar nemzeti kisebbség szá-
mára kedvezõ – oktatási törvény-
re is, amely egyfajta oktatási de-
centralizációt jelent. Hozzátette
azonban: örömre adna okot, ha
végre megtörténne a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem akkreditációja, egyelõre
azonban késik e kérdés parlamen-
ti jóváhagyása. Az elmúlt idõ-
szakban problémák voltak az
egyházi ingatlanok viszszaszol-
gáltatásával is – emlékeztetett
Németh Zsolt. A politikus érthe-
tetlennek nevezte a sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégi-
ummal kapcsolatos történéseket.
Mint ismeretes, az ügyészség egy

évekkel ezelõtti feljelentés alapján
decemberben vádat emelt annak
a bizottságnak a három tagja el-
len, mely 2000-ben lehetõvé tette
a kommunista rendszer idején ál-
lamosított, eredetileg a reformá-
tus egyház tulajdonában lévõ kol-
légium visszaszolgáltatását.

Bogdan Aurescu a magyaror-
szági román kisebbség helyzeté-
vel kapcsolatosan a parlamenti
képviselet, valamint a román
nyelven való oktatás és hírközlés
fontosságát hangsúlyozta. Abban
a tárgyalópartnerek egyetértettek,
hogy ez a két nemzeti kisebbség
az összekötõ híd szerepét tölti be
a két állam között, értéket jelent
az adott ország számára.

Románia schengeni csatlako-
zása jelentõs hangsúlyt kapott a
tárgyalásokon. Németh Zsolt a

sajtótájékoztatón megismételte:
Magyarország EU-elnöki minõ-
ségében továbbra is elkötelezet-
ten támogatja Románia csatla-
kozását. Ezzel kapcsolatosan azt
tekintette reális célnak, hogy a
magyar elnökség végére el lehes-
sen fogadni a csatlakozáshoz ve-
zetõ menetrendet. Úgy fogalma-
zott: a magyar elnökség végére
Bukarest remélhetõleg egyértel-
mû választ kap a csatlakozás
idõpontját és menetrendjét ille-
tõen. Az idõpont már nem Ro-
mánián múlik, hanem Bulgária
technikai felkészültségén –
mondta. Elfogadhatatlannak ne-
vezte, hogy a tagállamok belpoli-
tikai szempontjai kedvezõtlenül
befolyásolják bármely országnak
a schengeni övezetbe való belé-
pési esélyeit. Németh Zsolt el-

mondta: Baconschi külügymi-
niszter nagyon elégedett volt
mindazzal, amit Magyarország
tett Románia schengeni csatla-
kozása érdekében.

Aurescu utalt a Romániát köz-
vetlenül is érintõ európai témákra,
így a 2013 utáni idõszak pénzügyi
kérdéseire, a közös mezõgazdasá-
gi és a kohéziós politikára, a Du-
na-stratégia keretében tervezett
együttmûködésre, a romák hely-
zetét rendezni hivatott stratégiára.
Megköszönte, hogy a magyar el-
nökség korrekt és nyitott szellem-
ben kezeli ezeket a kérdéseket. 

A felek áttekintették az év folya-
mán megrendezendõ ötödik kö-
zös kormányülés elõkészítésével
kapcsolatos kérdéseket is, akár-
csak az infrastruktúra fejlesztésé-
vel összefüggõ témákat. 
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Rossz idõk járnak, globáli-
san és lokálisan. A világ
forr, nõ a bizonytalanság és
vele a szorongás. Az emberek

életminõsége egyre romlik,
az élelmiszerárak emelke-
dése malthusi jövõt sejtet.

Megértük, hogy a szá-
munkra legfontosabb

országokban is a szabadságot mások sza-
badságának korlátozására, a demokráciát
annak végzetes lebontására használják.
Programok helyett torz tekintélyelvûség,
dölyfös hozzá nem értés, primitív propagan-
da kormányoz. Már csak a valóságtól elru-
gaszkodott demagóg politikusok derûlátó-
ak, arcukra fagyott álmosollyal állítják be
sikernek a szánalmas kudarcot. A két világ-
háború közötti hatalomtechnikai minták
kísértenek: szabadjára engedett idegengyû-
lölet, erõszakkal való fenyegetés, titkosszol-
gálatok burjánzása, politikai zsarolás bûn-
ügyi dossziékkal, tisztogatás ideológiai ala-
pon, szociális megszorítások a lakosság alá-
vetése céljából, “államreform” a fékek leépí-
tésére, az alapintézmények és a szakszerve-
zetek végletes meggyengítése, a tömegtájé-
koztatás megzabolázása, manipulálása…
Nem lehet jókedvünk az arab világ lázadá-
sa és az európai válasz gyengesége láttán.
Nyugtalanít, hogy a magyar EU-elnökség
elsõ harmadában nem az együttmûködés,
hanem a „harc” volt elõtérben, és az Or-
bán-kormányt – igaz, igaz, ne mondjunk
Magyarországot! – sorozatos frusztráló fel-
sülések érték, amelyek súlyosságán (mint a
médiatörvény esetében is) mit sem enyhíte-
nek a groteszk „magyarázatok”.
Elkeserít, hogy a Kárpát-medence legkövet-
kezetesebb és legsikeresebb – négyötödös le-
gitimitással rendelkezõ! – érdekvédelmi
szervezete, az RMDSZ, és annak kimagas-
ló vezetõ politikusa elismerés helyett bénító
bírálatokban és lenézésben részesül a nép-
párti testvérkormánytól, hogy a magyar
adófizetõk pénzén jutnak támogatáshoz
árulói, akik a Szövetség megsemmisítését és
vívmányainak-javainak a kisajátítását
kapták magas feladatul.
Nem deríthetnek kitörõ jókedvre a kor-
mányzásban elért sikereink sem. Egyrészt a
Dâmboviþa partján pillanatok alatt visz-
szavonható bármi, mihelyt kiesünk a hata-
lomból; másrészt óriási árat fizetünk eze-
kért a sikerekért a választóinkkal való lelki
és politikai kapcsolatban. Meg hát a koalí-
ciós társ és az államelnök társasága enyhén
szólva nem a legkényelmesebb a demokrá-
cia szalonjaiban. 
De még az ellenzék szirénhangjai sem tölt-
hetnek el túl nagy örömmel; ránk mostan,
sürgõsen volna szüksége, s lehet, hogy utá-
na a kötelességét teljesítõ mór szerepére kár-
hoztatna bennünket. 
Végül, az RMDSZ elnökjelöltjeinek és kö-
vetkezõ vezetésének kijáró minden tisztelet
mellett, egyáltalán nem boldogító, hogy
Markó Béla – önként és dalolva, még egy-
szer példát mutatva áldozatkészségbõl – egy
(vagy két, vagy három?) lépéssel hátrább lé-
pett. Amikor a kongresszuson megvonja a
mérlegét, amikor majd a történelem húsz
év múlva megvonja a mérlegünket, akkor
tisztábban fognak látszani ennek a csendes,
konok székely embernek a történelmi nagy-
jainkhoz fogható erényei és érdemei.
És ez a tudat talán némi nyugodt derût is
hozhat rosszkedvünk telébe. 

Rosszkedvünk tele

Ágoston Hugó

Németh Zsolt Bukarestben
A román diplomácia vezetõivel tárgyalt a magyar külügyi államtitkár 

Németh Zsolt (balra) és Bogdan Aurescu a kiváló román–magyar viszonyt „kegyelmi idõszaknak” tartja Fotó: mae.ro

Román lapszemle

A Nap-sztráda egy római kori csonton
akadt el. Minden jel arra utal, hogy
2011-ben, az Anca Boagiu szállításügyi
miniszter által ígért határidõre nem fog
elkészülni az autópálya, az építkezések
közelében nem látni mást, mint néhány
lapátját támasztó munkást. (România
Liberã) Mintegy húszmillió eurót fekte-
tett be a Rockefeller Csoport Bulgáriá-
ban; a román gazdasági emberek azt re-
mélik, hogy az amerikai cégóriás tovább
terjeszkedik. (EVZ)

Folytatás az 1. oldalról

Kovács Péter kongresszusi biztos
a hét végi nagyváradi sajtótájé-
koztatóján elmondta: a szervezõk
mind tartalmi, mind formai szem-
pontból biztosítják az esélyegyen-
lõséget a jelöltek számára. „Ele-
gendõnek tartom, hogy jelölten-
ként tíz perc bemutatkozási idõt
biztosítsunk, illetve szükségesnek
látom, hogy egymás mondandó-
jára fejenként három percben le-
hessen reagálni” – mondta Ko-
vács, aki javaslata elfogadását kéri
majd a kongresszusi napirendi
pontokat véglegesítõ Szövetségi
Állandó Tanácstól. A biztos tájé-
koztatása szerint változott a kong-
resszusi létszám, mert olyan sze-
mélyeket is nevesítettek , akik nor-
matív módon rendelkeztek már a
küldötti státusszal. A kettõsségek
kiszûrését követõen kiderült,
hogy a kongresszuson 555 küldött
rendelkezik szavazati joggal.

A három jelöltnek tegnap este a
Duna TV lehetõséget nyújtott ar-

ra, hogy élõ adásban vitatkozza-
nak egymással. A vitamûsorban
Kelemen Hunor nem vesz részt.
Tegnap közleményben a mûvelõ-
dési miniszter arra hivatkozott:
egyenlõ feltételeket kért a mûsor
szerkesztõitõl. „Az eredeti elkép-
zelés szerint a jelöltek a Duna TV
kolozsvári stúdiójában ültek volna
egy asztalhoz. Ez azonban nem
valósult meg, mert az egyik jelölt
(Olosz Gergely – szerk. megj.) Bu-
dapestrõl, a televízió központi stú-
diójából jelentkezik be a vitamû-
sorba” – szögezte le Kelemen, aki
szerint a mûsor ilyenszerû szer-
kesztése nem biztosít egyenlõ fel-
tételeket. Az ügyben közleményt
adott ki Eckstein-Kovács Péter is,
aki sajnálatosnak nevezte Kele-
men távolmaradását. „Szomorú,
hogy Kelemen Hunor nem tisztel-
te meg jelenlétével a vitát, meg-
fosztva ezzel erdélyi magyarok
százezreit attól, hogy valós és tel-
jes képet kaphassanak a jelöltek
programjairól, elképzeléseirõl” –
fogalmazott az elnökjelölt. 

Nagybányát is „letudta”...
ÚMSZ

Bukarest kedvezõen értékeli,
és „biztatásnak tekinti” az

Európai Bizottságnak (EB) a ro-
mán igazságszolgáltatásról készí-
tett, pénteken közzétett jelentését,
amely megállapította, hogy
mindkét ország elõrelépett ugyan
a tavaly nyári bizottsági ajánlások
teljesítésével, de még mindig ma-
radtak tennivalók. 

Emil Boc miniszterelnök sze-
rint a mostani jelentés talán a leg-
kedvezõbb Románia számára
2007 óta, azóta, hogy az EB figye-
lemmel kíséri a román és a bolgár
igazságszolgáltatás reformját.
Úgy vélte, hogy továbbra is dol-
gozni kell azon, hogy a parlament
a jövõben ne tudja megakadályoz-
ni a közméltóságok elleni ügyek
lefolytatását, hiszen így köztörvé-
nyes bûnözõk is megbújhatnak a
mentelmi jog mögé.

Cãtãlin Predoiu igazságügyi
miniszter azzal egészítette ki a
kormányfõt, hogy „higgadtan és
józanul” kell viszonyulni a jelen-
téshez, a pozitív következtetések
ellenére Romániának folytatnia
kell az igazságszolgáltatás terén
meglévõ hiányosságok kiküszö-
bölését. Hozzátette: a jelentés fõ
politikai következtetése az, hogy
Románia bizonyította a refor-
mok folytatása melletti elkötele-
zettségét. Valeriu Turcan, Traian
Bãsescu államfõ szóvivõje szerint

a jelentés kedvezõ Románia szá-
mára, az arra kötelezi Bukarestet,
hogy folytassa a megkezdett refor-
mokat. A dokumentum szerint az
európai uniós elvárások szem-
pontjából továbbra sem
kielégítõek az igazságügyi refor-
mok és a korrupció elleni harc te-
rén elért eredmények Bulgáriában
és Romániában. Románia eseté-
ben Brüsszel kedvezõen értékelte
egyebek között az alkotmánybíró-
ságról szóló törvény módosítását,
akárcsak az igazságügyi eljárások
javítására tett lépéseket. Meggyõ-
zõnek nevezte a bizottság a fel-
sõbb szinten zajló korrupció
ügyében végzett vizsgálati és nyo-
mozati tevékenységet, ugyanak-
kor kifogásolta, hogy ezek az
ügyek a bíróságon „nem mozdul-
nak elõre”.

Dacian Cioloº, az EB mezõgaz-
daságért és vidékfejlesztésért fele-
lõs román biztosa a jelentés általá-
nos „hangulatára” hívta fel a fi-
gyelmet, szerinte a pozitív fejle-
ményekrõl szóló megállapításo-
kat nem szabad sem felülértékel-
ni, sem lebecsülni. „A megindult
úton végig kell menni, a mostani
jelentés a jelenlegi helyzetet méri
fel. Az igazságügyi reform követ-
kezõ szakaszait is felelõsséggel és
politikai akarattal végig kell vinni,
nem azért, mert az Európai Bi-
zottság azt kéri, hanem mert a ro-
mán társadalom érdekét szolgál-
ja” – fogalmazott Cioloº. 

Biztatónak értékelt EB-jelentés

Kelemen: Olosz manipulál

Ferdítéssel vádolta Kelemen Hunor a hét végén Olosz Gergelyt,
miután a képviselõ közleményben fejtette ki: megkönnyíti a
Nagy-Románia Párt bejutását a parlamentbe a mûvelõdési mi-
niszternek az a javaslata, hogy le kell csökkenteni a választási kü-
szöböt három százalékra. Válaszában Kelemen leszögezte: soha
nem nyilatkozta azt, hogy a parlamenti választások esetében 3
százalékra kell csökkenteni a bejutási küszöböt, javaslata a hely-
hatósági választásokra vonatkozott. 
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Gy. Z.

Magyarországon húsz
esztendeje van szó új

alaptörvény megalkotásáról.
A rendszerváltozás elõzmé-
nyeként ugyanis az 1989.
október 23-án kihirdetett és
aznap hatályba lépett jog-
szabály nem önálló, hanem
az 1949. évi XX. törvény
módosítása volt. Az akkor
negyvenesztendõs alkot-
mány eredetijét gyakorlati-
lag a Szovjetunió sztálini
alaptörvényének fordítása,
bár a többszöri módosítá-
soknak köszönhetõen mára
már a kötõszavak és a vesz-
szõk sem emlékeztetnek rá.

Az 1989. évi változtatáskor
azonban az is belekerült a
preambulumába, hogy „ide-
iglenes”, s csak a végleges al-
kotmány elfogadásáig van
érvényben.

Az elsõ kísérlet

A volt szocialista táborban
Magyarország az egyetlen,
amely mostanáig csak a 

réges-régi alkotmányát tol-
dozgatja-foltozgatja. Az át-
alakulás óta egyetlen alka-
lommal tettek kísérletet telje-
sen új szöveg elkészítésére,
méghozzá 1994 és 1998 kö-
zött, Horn Gyula kormány-
zása idején, mivel ekkor az

MSZP–SZDSZ-koalíciónak
ugyancsak megvolt a kéthar-
mados többsége. A minisz-
terelnök azonban úgy gon-
dolta, hogy nem lehet alkot-
mányozni az ellenzék bekap-
csolása nélkül, ezért az or-
szággyûléssel elfogadtatta,
hogy az alaptörvény megsza-
vazásához négyötödös arány
kelljen. A jogalkotás kérdése
azonban utóbb lekerült a na-
pirendrõl.

Ilyen elõzmények után
mindjárt a tavalyi gyõztes vá-
lasztásokat követõen a Fi-
desz késedelem nélkül hoz-
zákezdett az új normaszöveg
kidolgozásához. A munkát
azonban heves bírálatok kísé-
rik, és nem kell különösebb
jóstehetség ahhoz, hogy ez
így is maradjon nemcsak az
alkotmány elfogadásáig, ha-
nem még jócskán azon túl is.
Az ellenzék ugyanis megle-
hetõsen elutasító módon áll –
mint mindenben – a kor-
mány munkájához. Az
MSZP és a Jobbik például

közölte, hogy saját szövegter-
vezetet dolgoz ki. A parla-
ment alkotmány-elõkészítõ
bizottságának ülésein az el-
lenzéki pártok nem képvisel-
tették magukat.

A szavazati jog

Az elõre kidolgozott me-
netrend szerint az új alaptör-
vény koncepcióját a március
15-én alkotmányozó nemzet-
gyûléssé átalakuló parlament
tárgyalja meg. Ezt követõen
készülhet el a szövegtervezet,
amelyet várhatóan húsvét-
hétfõn bocsátanak szavazás-
ra. Kezdeményezik, hogy az
alkotmányozás alatt más na-
pirendi pontot ne tárgyaljon
az országgyûlés, de a napi-
renden kívüli felszólalások,
az interpellációk, a kérdések
és az azonnali kérdések el-
hangozhassanak. A kormány
lehetõvé tenné, hogy a képvi-
selõk és frakciók különbözõ
javaslatait egyszerre tárgyal-
ják meg. Eddig ugyanis a

házszabály kizárta, hogy egy
témakörben, ugyanazon idõ-
pontban párhuzamosan két
vagy több törvényjavaslat vi-
tája folyjék.

A legnagyobb ellentét né-
hány alapvetõ kérdés mellett
a preambulum megfogalma-
zása körül bontakozik ki. A
kormánypártok ugyanis ra-
gaszkodnak ahhoz, hogy a
szöveg megemlítse a nemzeti
szimbólumok sorában a
Szent Koronát is, és utaljon a
magyar történelem kiemelke-
dõ eseményeire is, a honfog-
lalástól 1956-ig és a rendszer-
változásig. Az ellenzéki pár-
tok emellett – a Jobbik kivé-
telével – kihagynák például a
magzati élet védelmérõl szó-
ló részt, mivel attól tartanak,
hogy ez az abortusz szigorí-
tásához vezethet. Tulajdon-
képpen még a kormányt adó
pártszövetségen belül sem
dõlt el, hogy támogassák-e a
határon túl élõ magyar ál-
lampolgárok szavazati jogát;
ezt elsõsorban a KDNP, vala-

mint az ellenzék soraiból a
Jobbik támogatja.

Kérdések 
az állampolgárokhoz

Az LMP az elmúlt héten
azzal a javaslattal állt elõ,
hogy a készülõ új alkotmány
hatályba lépéséhez vagy
megerõsítõ referendum, vagy
pedig a következõ ciklus jó-
váhagyó szavazata kelljen. A
kormány mindezt fölösleges-
nek tartja, ugyanakkor létre-
hozott egy nemzeti konzultá-
ciós testületet, amely tizenkét
kérdésbõl álló kérdõíven kéri
ki a választókorú magyar ál-
lampolgárok véleményét a
készülõ új alkotmányról. A
kérdéseket minden magyar
állampolgárhoz eljuttatják. A
testület vezetõje a fideszes
Szájer József, és mások mel-
lett tagja az MSZP-bõl kilé-
pett Szili Katalin volt házel-
nök, független képviselõ, az
általa létrehozott Szociális
Unió elnöke is. 

Bogdán Tibor

Sandu Anghel, avagy
közismertebb nevén

Bercea Mondialu legújabb
botránya –  megkéselte saját
unokatestvérét – és minõsí-
tett gyilkossági kísérlet vádjá-
val való letartóztatása ismét a
figyelem középpontjába állí-
totta a maffiózó viselt dolga-
it, különösképpen a vezetõ
politikusokkal fenntartott
kapcsolatait.

Rokonságban 
Bãsescuval 

Arra, hogy Bercea
Mondialu otthonosan mo-
zog a hazai politikusok köré-
ben, akkor derült fény, ami-
kor Traian Bãsescu államfõ
testvére, Mircea elvállalta a
maffiózó egyik unokájának
keresztapaságát. A konstan-
cai üzletember a sajtóban is
élénken kommentált gesztu-
sát „emberségével” magya-
rázta. Az újságírói kérdésre
pedig, hogy mit szól majd az
államfõ ahhoz, hogy ily mó-
don a családot rokoni vi-
szonyba hozta a Bercea-klán-
nal, azzal a válasszal állt elõ,
hogy a keresztelés Istennek
tetszõ cselekedet, még akkor
is, ha cigány gyermekrõl van
szó (amiért mellesleg megér-
demelt volna egy intést a
diszkrimináció elleni tanács-
tól. Még akkor is, ha õ maga
a tettét bíráló tévéállomáso-
kat minõsítette rasszistának).
Mircea Bãsescut egyébként
nem az zavarta, hogy egy

enyhén szólva is kétes hírû
személlyel vállalt fel szoros
kapcsolatot, hanem az, hogy
– Anghel Sandu ígérete elle-
nére – nem zárt körû rendez-
vényrõl volt szó, magyarán,
hogy kitudódott a kereszt-
apasága. Az államfõ testvére
azzal próbált védekezni,
hogy nem tudott Bercea
Mondialu viselt dolgairól.

Késelés, 
verekedés, botrány

Mircea Bãsescu érvelése
aligha elfogadható, hiszen a
maffiózó botrányairól évek
óta rendszeresen beszámol
mind az írott, mind a sugár-
zott sajtó. Anghel Sandu
botránykrónikája, csupán az

utóbb két évre visszatekint-
ve, meglehetõsen esemény-
dús. Túl azon, hogy több al-
kalommal is csalással, adó-
csalással, zsarolással vádol-
ták – ám soha nem sikerült
elegendõ bizonyítékot össze-
gyûjteni a letartóztatásához
– saját rokonságával is hábo-
rúzott. Az ellenségeskedés
okát minden esetben a pénz,
a vagyon jelentette. A napok-
ban éppen testvére, Vasile
Anghel egyik fiát, a 17 éves
Ionuþot, késelte meg, a vita
egy 80 ezer euróra becsült
ház tulajdonjoga miatt rob-
bant ki, de kettõjük között
már korábban is volt konflik-
tus: Ionuþ ugyanis szándéko-
san belerohant kocsijával a
nagybácsi autójába, amely

felborult, Sandu Anghel pe-
dig kórházi ápolásra szorult.
Tavaly novemberben két test-
vére és egy unokatestvére
verte véresre egy utcai csete-
paté során, ugyancsak egy
ingatlanvita érveként. Egyik
fiát, az alvilágban Ügyész
néven emlegetett, 23 éves
Laurenþiut tavaly nyáron vet-
ték rendõri õrizetbe károko-
zás és illegális fegyverviselés
miatt, miután egy benzinkút-
nál összeakaszkodott egy au-
tóssal, akinek bosszúból
megrongálta a kocsiját. Egy
másik fia, ugyancsak tavaly a
slatinai alpolgármestert,
Valeriu Mateit szúrta hátba a
nyílt utcán.

A slatinai Obama

Bercea Mondialu azonban
mindezt eddig büntetlenül
megúszta – pénzének és ma-
gas szintekig terjedõ kapcso-
latainak köszönhetõen. Olt
megyei „birodalmában”
Slatinai Obamának is neve-
zik. Lévén már eddig tíz
unokája, több befolyásos ke-

resztszülõre is „szert tehe-
tett”. A „megtiszteltetés-
ben” Traian Bãsescu testvé-
re mellett többek között a
demokrata-liberálisok elsõ
alelnöke, Theodor Stolojan,
Maria Huza, a bukaresti bí-
róság volt fõnöke, Mircea
Albulescu, az Olt Megyei
Horgász- és Vadásztársaság
elnöke, Gabriel Diaconu,
Slatina korábbi polgármeste-
re is részesült. Nemrégiben
pedig Florin Cioabã, a ro-
mák nemzetközi királya
ütötte a romák elnökévé,
megteremtve ezzel a roma-
közösség amolyan elnöki
monarchiáját. 

De Sandu Anghel hírek
szerint magával Traian
Bãsescu államfõvel is közeli
kapcsolatokat ápolt, rossz
nyelvek egyenesen arról be-
széltek, hogy nem kevés
pénzzel finanszírozta elnök-
választási kampányát. Az
tény, hogy a második mandá-
tumára pályázó Bãsescu
kampányolása során vele is
találkozott, mi több, ez alka-
lomból felesége egy aranyér-

mét kapott Angheltõl, amit a
romák elnöke saját kezûleg
biggyesztett a nyakára. A
maffiózó egyébként ott volt
az államfõ édesanyjának te-
metésén is.

De gondja volt arra is,
hogy ne távolodjék el a leg-
nagyobb ellenzéki párttól, a
szociáldemokratáktól sem,
hiszen a politikában köny-
nyen fordulhat a kocka. Ta-
valyelõtt novemberben a tö-
mörülés székházában járt,
Mircea Geoanã akkori el-
nökkel találkozott. A szem-
füles újságírókat azzal fizette
ki, hogy – gépkocsivezetõt
keresett magának a szociál-
demokratáknál…

Sokat tudó 
írástudatlan

Vagyonát is mesésnek
mondják, bár õ maga soha-
sem nyilatkozik konkrétan
anyagi helyzetérõl. Arra
azonban következtetni lehet
például abból, hogy tavaly 15
milliárd lejt kapott leendõ ve-
je apjától, csupán azért, hogy
fiát beházasíthatta a híres-ne-
vezetes klánba.

Az Academia Caþavencunak
adott telefonos interjújából
az is kiderül, hogy analfabé-
ta, pontosabban – saját be-
vallása szerint – „elfelejtett
olvasni”.

Magas körökig terjedõ
kapcsolatrendszerérõl sokat
elárulnak az õrizetbe vétele
alkalmából elhangzott ügyé-
szi szavak: az üggyel foglal-
kozó Eugen Iacobescu
ugyanis nem titkolta, hogy
Bercea Mondialu, aki ellen
még két további ügycsomó-
ban indult eljárás, sokat tud.
„Isten õrizze meg az érintet-
teket attól, hogy Bercea be-
szélni kezdjen. Letartóztatá-
sával sok magas polcon ülõ
személy finanszírozása szûnt
meg” – mondta az ügyész. 

Keresztapák „keresztapja”
Romániában az alvilág, az üzleti, valamint a politikai élet,

úgy tûnik, elválaszthatatlanul összefonódott. Ezzel ma-

gyarázható, hogy szinte naponta derül ki befolyásos politi-

kusokról, üzletemberekrõl hogy szoros kapcsolatban áll-

nak a maffiával, és ez az oka annak is, hogy közismert

maffiózók büntetlenek maradhatnak. 

Amikor a Fidesz–KDNP-szövetség

tavaly tavasszal kétharmados arány-

ban gyõzött a magyar parlamenti vá-

lasztásokon, a teljes politikai tábor

alkotmányozó többségrõl beszélt. 

A kormány élt is a lehetõséggel.

Együtt a keresztelõn. Bercea Mondialu mellett, virágcsokorral a keresztapa, Mircea Bãsescu

Viták övezik a magyar alkotmányozást

Fotó: archív



Itt a kormány – hol a kormány? Most
ilyet játszunk. Emil Boc felmondását meg-
írta (szerelmes könnyével azt is …), de az-
tán nem nyújtotta be, sõt, talán már be se
fogja, elvégre jó kormányfõ õ, még az el-
nök is megmondta, igaz, régecskén mond-
ta. A múlt vasárnap este a Cotroceni-palo-
tából a párt megyei vezetõinek megüzen-
ték, hogy független miniszterelnökre van
szükség, s azok tudták: ha még egyszer
azt üzenik, akkor mindnyájuknak el kell
menni. De aztán senki sem ment, mert
úgy döntöttek, hogy várnak. Mire várnak?
A magyarokra. 
Az RMDSZ rá is érzett a libaár lehetséges
inflációjának a perspektívájára, és közölte:
egyelõre nem foglalkozik a kérdéssel, de a
szakértõ kormányfõt rossz ötletnek tartja.

Értsd: többet kell adjatok,
hogy ezt a disznóságot is
lenyeljük. Gyengébbek
kedvéért használati utasí-
tást is mellékeltek a nyi-

latkozathoz: felújítjuk
együttmûködési meg-
állapodásunkat a
Demokrata-Liberális

Párttal. Ti adjátok a

kisebbségi törvényt és az új régiófelosz-
tást, mi pedig életünket és vérünket, meg
a parlamenti jelenlétünket.
De félre a tréfával. Az utóbbi hetekben a
vezetõ kormánypárt, de fõleg az elnök lel-
ke zavart, mint bomlott cimbalom. Mint-
ha a nagy garral elindított tervek a visszá-
jukra fordulnának. Kez-
dõdött a vámosok letar-
tóztatásával, aminek – a
tervek szerint – el kellett
volna vezetnie Vasile
Blaga, az elnök fekete bá-
ránya megjuhászkodásá-
hoz. Erre az éppenhogy a
politikailag kinevezett pénzügyi fõnökök-
höz és az adóhatóság elnökéhez, Sorin
Blejnarhoz vezetett. Elannyira, hogy vé-
gül az elnök kénytelen volt visszavonulót
fújni csapatainak, kijelentve, nincs arra
utaló jel, hogy a korrupt vámosok által
szedett csúszópénzek valamelyik politikai
párt kasszájába kerültek volna. Laura
Codruþa Kövesi fõügyész-asszony vette is
a jelzést és még a nyomozás befejezése
elõtt õ is felmentette a politikai pártokat,
nehogy valamelyik balfék ügyész kiderítse
az ellenkezõjét. 

Következett a kormányfõ leváltására tett
kísérlet. A mutatvány célja az lett volna,
hogy miután a párt alapszabályzatába ik-
tatják a miniszterelnöki és pártelnöki tiszt-
ség ugyanazon személy általi egyidejû be-
töltésének tilalmát, Emil Boc pártelnök,
Vasile Blaga pedig hoppon maradhasson.

Úgy tetszik, ez sem sike-
rült. 
Egyre nyilvánvalóbb,
hogy kemény harc bonta-
kozott ki Traian Bãsescu
és Vasile Blaga között. A
tét a Demokrata-Liberális
Párt megszerzése. Minden

egyéb csak füstbomba. Még távol állunk a
végkifejlettõl. Egyelõre az elnök támadott,
és Blaga sikeresen védekezett, még nem
tudni, hogy a volt belügyminiszter ellentá-
madása is ugyanilyen sikeres lesz-e.
A hatalom berkeiben folyó csetepaté iz-
galmas szappanopera lehet az ilyesmi
iránt érdeklõdõ politikai elemzõk és egyéb
filozopterek számára. A szomorú az, hogy
ez a játék leköti a kormányzat energiáit.
A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy
a gazdaság élénkülése tovább várat magá-
ra. A Nemzetközi Valutaalappal megkö-

tendõ újabb hitelegyezmény perspektivi-
kusan tovább növelheti az ország amúgy
is tetemes adósságállományát. Sürgetõ fel-
adat lenne az új tanügyi törvény alkalma-
zását lehetõvé tevõ 104 új jogszabály meg-
alkotása. A 182 kórház összevonása vagy
idõsek otthonaivá alakítása súlyos társa-
dalmi feszültség forrása lehet, ugyanakkor
kritikussá teheti az egészségügyi ellátás
amúgy is nagy gondját. A közlekedésügyi
miniszterasszony a minap ismerte be,
hogy nincs pénz az észak-erdélyi autópá-
lya munkálatainak a folytatására, a
Bechtel máris elbocsátotta 830 emberét.
Megfelelõ infrastruktúra hiányában vi-
szont késnek a befektetõk. Számukra az is
elgondolkodtató lehet, hogy a térség uniós
tagországai közül Magyarország és Bulgá-
ria 10 százalékra csökkentette az adót, mi-
közben Romániában még mindig 16 szá-
zalékos.
Bãsescu, Boc és Blaga uraknak talán ezek-
kel a kérdésekkel kellene foglalkozniuk –
és hagyják a dagadt ruhát másra. Bízzák a
demokrata-liberális nép bölcsességére azt,
hogy ki legyen a párt elnöke, egyébként a
dagadt ruhát õk kapják meg másfél év
múlva a választóktól. 

1877-ben, egy téli hajnalon Dél-Angliából érkezett a férfi. Vöröses
haja és erõs, kövér alakja miatt óhatatlanul is angolnak nézte szinte
mindenki, s valóban feltûnõen hasonlított John Bull jelképes figurá-
jához. Cilindert meg egy középen felvágott, különös gyapjúköpenyt
viselt. Sóvárogva várt rá egy csoport férfi, asszony és gyerek; so-
kuknak hosszú csík vöröslött a torkán, másoknak hiányzott a feje, s
óvatosan, tétován lépkedtek, mint amikor sötétben megy az ember.
Lassan körbefogták a jövevényt, hátul még egy káromkodás is el-
hangzott, de valami régi félelem visszafogta õket, s nem merész-
kedtek tovább. Kilépett közülük egy sárgás bõrû, parázsló szemû
katona; csapzott üstöke és sötét szakálla szinte teljesen betakarta az
arcát. A testén, mint tigrisbõrön a csíkok, tíz-tizenkét halálos seb
sorjázott. Ahogy meglátta, elsápadt a jövevény, de aztán elindult
felé, és kezet nyújtott.
– Mily fájó, ha az ember egy ilyen híres harcost lát, akivel a hitsze-
gõk fegyvere végzett! – mondta határozott hangon. – De igazi
öröm is, ha az ember elrendelhette, hogy a gyilkosok a Victoria té-
ren, a vesztõhelyen lakoljanak a gaztettükért!
– Ha Santos Pérezrõl meg a Reinafé fivérekrõl beszél, jó, ha tudja,
hogy én már megköszöntem nekik – szólt kimérten az összekasza-
bolt férfi.
A másik ránézett, mint aki attól tart, hogy gúnyolódnak vagy fe-
nyegetik, de Quiroga folytatta:
– Rosas, ön sosem értett meg engem. Hogy is értett volna meg, ha
egyszer oly eltér sorsot szánt nekünk a végzet? 

Jorge Luis Borges: Halottak párbeszéde, Scholz László fordítása

Mint bomlott cimbalom
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Gondolom, a három elnökjelölt mellett többen is
elõvettük a napokban Kós Károly híres Kiáltó szó-
ját, hogy jobban lássuk az irányt. Ki vitatná mai
aktualitását? Figyeljük csak: „Nem szabad elfelej-
teni, hogy mi nem az egységes magyarságból el-
szakasztott egyszerû lélekszám vagyunk, de külön
históriai egység ezer esztendõ óta, saját, külön er-
délyi öntudattal, önálló kultúrával, önérzettel. Tu-
dunk számolni minden helyzettel, tudunk kormá-
nyozni és tudunk nehéz vereségek után talpra
állani.”
Jelöltjeink, kisebb-nagyobb hangsúllyal, maguké-
nak vallják a külön erdélyi öntudatot, vagyis a
függetlenséget. Ketten (tessék kitalálni kik õk?)
nyíltan vállalják ezt, a harmadik kevesebb határo-
zottsággal, mert túlságosan bízik a Duna-parti ígé-
retekben. Az egyik jelöltnek a programjában külö-
nösen meggyõzõ ez a megfogalmazás: „Az elmúlt
két évtized egyik kiemelkedõ eredménye, hogy
meg tudtuk teremteni és õrizni az önálló erdélyi
magyar politizálást. Az RMDSZ egyetlen állandó
szövetségese az erdélyi magyarság volt, és ezt a to-
vábbiakban is meg akarjuk õrizni. Nem kívánunk
kiszolgáltatva lenni egyetlen más – román vagy
határon túli – politikai pártnak, hatalomnak sem”.
Világos beszéd. Ezt akkor is ki kellett mondani,
ha most nem minden erdélyi magyarnak tetszik,
mivel sokan abban az illúzióban ringatják magu-
kat, hogy a kettõs állampolgárság – amellett, hogy
erõsíti a magyar nemzethez való kötõdésünket –
hétköznapi életünket is megváltoztatja, jobbá te-
szi. Pedig errõl szó sincs. A mi életünk minõsége
továbbra is csak az itt végzett munka, az itteni tár-
sadalmi viszonyok nyomán javítható, s ha tetszik,
ha nem, azok a törvények érvényesek ránk, ame-
lyeket a román parlament megszavaz. Ha ott va-
gyunk a parlamentben, akkor beleszólhatunk és
lehetnek elfogadhatók is, ha nem vagyunk, csak
rosszak lehetnek...
Sokan leírták már: a velünk kapcsolatos pesti poli-
tika nem annyira rólunk, mint saját pártérdekekrõl
szól. Akkor is, amikor féltik tõlünk az ottani la-
kosság kenyerét és nyugdíját, akkor is, amikor
„túlszeretnek”, mint mostanában. 
Már többször igazolást nyert, hogy az ottani meg-
osztó politizálást átplántálni igen veszélyes, és ezt
frissebb példák is igazolják. Ennek oka fõleg az,
hogy mi egészen más környezetben és körülmé-

nyek között élünk. Gyakran a szom-
széd is más, nem Kovács és Szabó,
hanem Fieraru és Croitoru, akikkel
a sok közös gond okán szót kell ér-

tenünk. 
Ezért sincs alternatíva a független,
a transzilván politizálással szem-
ben. Még akkor sem, ha ez nem
kedvez az új pártalapítók egyéni

ambícióinak! 
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Egyre nyilvánvalóbb,
hogy kemény harc 
bontakozott ki Traian
Bãsescu és Vasile Blaga
között. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Szeretem a disznókat. A kutyák felnéznek
ránk. A macskák lenéznek bennünket. 

A disznók egyenrangúnak kezelnek.” 
Winston Churchill

Jövõkép

Vöröslõ csíkok

Transzilván
A hétvége címe. A civil társadalom vál-
sága, Cristian Pîrvulescu, România liberã.

Magyarázat. A jeles politológus által
elemzett jelenség – a nem kormányzati
szervezetek cselekvésképtelensége – sok
minden rossznak a forrása Romániában. 

Tehát nem. Az Evenimentul zilei is megír-
ja, hogy a Román Hírszerzõ Szolgálat il-
legálisan hallgatta le Dinu Patriciu épí-
tész, üzletember és sajtómágnás telefon-
beszélgetéseit, állapította meg a Legfel-
sõbb Bíróság. Törvénytelenül, mert nem
kértek és kaptak rá engedélyt. Ez a dön-
tés már megfellebbezhetetlen (korábban a
SRI nem nyugodott bele a döntésbe, a
nemzetbiztonság veszélyeztetésére hivat-
kozva). A mostani döntés nem az ötven-
ezer lejes kártérítés miatt fontos Dinu
Patriciu számára, hanem mert nagy adut
jelent a Rompetrol perében, ahol állítólag
a lehallgatások szolgáltatták a legfonto-
sabb „bizonyítékokat”. A Gândul azt is
leírja, hogyan mesélte el Patriciu a tévé-
ben hosszas lehallgatásainak történetét. 

Mugur mindenütt. Zseniális „technikai”
megoldást talált a Kamikaze az ország ba-
jaira, sõt a politikai válságra. De hát mi-
ket beszélünk: a szóban forgó megoldást
maga az ország elsõ embere találta meg,
és röviden úgy írható le: Mugur Isãrescu.
A Kamikaze kétségbeesett felhívása tehát
így hangzik: „Tegyétek Isãrescut minden
fontos tisztségbe!” Az élclap fel is sorolja
a lényeges területeket, amelyeken
Isãrescu igazi reformokat hajthat végre,
sõt, meg is indokolja. A labdarúgó válo-
gatott kapitánya. Pátriárka. A romák
nemzetközi császára. A sürgõsségi kór-
ház igazgatója. Superman. Jóisten.
Mugur Isãrescu fõnöke. (Mint látható, a
miniszterelnökség nincs közöttük. Nem
csoda, ekkora elfoglaltság mellett…)

A nap álhíre. Bonyodalmak elkerülése
végett az októberi népszámláláskor a
nemzetiségi hovatartozáshoz be lehet írni
azt is, hogy ‘roma’, azt is, hogy ‘cigány’;
értelemszerûen lesznek olyanok, akik fé-
lig romának, félig cigánynak vallják ma-
gukat. 

Sike Lajos



Sipos M Zoltán

Az Erdélyi Magyar Mû-
vészpedagógusok Egye-

sülete és az Apáczai Galé-
ria elsõ alkalommal nyúj-
totta át a hét végén a ko-
lozsvári születésû Székely
Bertalan festõmûvészrõl el-
nevezett díjat. A kitüntetést
Gedeon Zoltán mûvészet-
pedagógus vehette át kép-
zõmûvészeti és pedagógiai
munkásságának elismerése-
ként. Post mortem Székely
Bertalan-díjjal tüntették ki
az Apáczai Csere János El-
méleti Líceum egykori
igazgatóját, Wolf Rudolfot
is az iskolában folytatott
mûvészeti oktatásért. To-
vábbá post mortem kitün-
tették Szabó Vilmos tanár-
festõmûvészt, valamint
Gergely István tanár-szob-
rászmûvészt is. A díját-
adással egybekötött Akarsz-
e játszani – in memoriam Szé-
kely Bertalan, Kosztolányi De-
zsõ címû tárlaton mintegy
félszáz festészeti alkotást
állítottak ki, fiatal és idõs
mûvész-pedagógusok mun-
káit. 

„A Székely Bertalan-díj
létrehozása egyrészt egyfaj-
ta kegyelet a méltatlanul el-

feledett kolozsvári alkotó
iránt. Ugyanakkor nagyon
aktuális is, hisz tavaly a Ko-

lozsvári Magyar Napok ke-
retében emlékeztünk meg
halálának 100. évforduló-

járól, akkor született meg a
díj létrehozásának az ötlete
is” – fejtette ki lapunknak

Németh Júlia mûvészetkri-
tikus. Az Erdélyi Magyar
Mûvészpedagógusok Egye-
sülete által létrehozott ki-
tüntetés a mûvészek mun-
kásságának elismerése,
ugyanakkor a fiatal pálya-
kezdõk számára ösztönzõ
erejû is. Minthogy idén em-
lékezünk Kosztolányi De-
zsõ halálának 75. évfordu-
lójára, a kiállított munkák
Kosztolányi és Székely Ber-
talan szellemiségének je-
gyében fogantak. „Igaz,
hogy Székely Bertalan élete
során az akadémizmus és a
realizmus jegyében alko-
tott, ám halála elõtt kísérle-
tezett az impresszionizmus-
sal és a szecesszióval is. Ez
a játékosság szép párhuza-
mot teremt a költõ Koszto-
lányi és Kolozsvár kiemel-
kedõ képzõmûvésze közt”
– magyarázta Németh Jú-
lia. Az ünnepi tárlatmeg-
nyitón Marosán Csaba szí-
ninövendék Kosztolányi-
verseket szavalt, Szilveszter
Levente zeneakadémiai
hallgató pedig Chopin-pre-
lûdöket adott elõ. Az ér-
deklõdõk március 30-ig
munkanapokon reggel 8 és
este 7 óra között tekinthetik
meg a tárlatot. 
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Székely Bertalan 1835-ben született Ko-
lozsváron, a romantikát és az akadémiz-
must elegyítõ magyar történelmi festészet
kiemelkedõ képviselõje, ugyanakkor ki-
váló pedagógus volt. Jeles mûvei közé
tartoznak a magyar történelem különbö-
zõ momentumait megörökítõ festményei:
Mohácsi vész, Egri nõk, Thököly búcsúja, Zrí-
nyi kirohanása. A 19. század utolsó évtize-

deiben több nagyobb freskómegbízásnak
tett eleget (például a pécsi székesegyház-
ban és a tihanyi apátságban). Élete vége
felé mind jobban lekötötte festõpedagógi-
ai munkája. Nemcsak technikailag, de el-
méletileg, esztétikailag is a kor egyik leg-
mûveltebb mestere volt, aki a tanításhoz
szükséges minden adottsággal rendelke-
zett. 

Ki volt Székely Bertalan?

Röviden

Gedeon Zoltán festõ- és grafikusmûvész (jobbra) veszi át az elsõ Székely Bertalan díjat 

Hetvenöt éves 
Bodor Ádám

Bodor Ádámot hetvenötö-
dik születésnapja alkalmá-
ból az ünnep elõestéjén, ma
köszönti kiadója. Az
eseményt a Magvetõ szerzõi
a Petõfi Irodalmi Múzeum
és a Digitális Irodalmi Aka-
démia szervezi. A 18 órakor
kezdõdõ ünnepségen,
amelynek a Petõfi Irodalmi
Múzeum ad otthont,
Szegedy-Maszák Mihály
irodalomtörténész mond kö-
szöntõt, Szûts Miklós be-
szélget Bodor Ádámmal,
Dragomán György, Erdõs
Virág, Esterházy Péter, Parti
Nagy Lajos, Szilágyi István
és Vincze Ferenc pedig az
ünnepelt írásaiból olvas fel.

Kányádi András 
könyvbemutatója

Kányádi András mítoszkriti-
kai esszéket tartalmazó köte-
tét (A képzelet topográfiája,
Komp-Press Kiadó, Kolozs-
vár, 2010) mutatja be holnap
18 órától az Erdélyi Múze-
um-Egyesület elõadótermé-
ben (Jókai/Napoca u. 2.)
Horváth Andor, az összeha-
sonlító irodalom tanára, a
Korunk fõszerkesztõ-helyette-
se. Az est házigazdája Ba-
lázs Imre József, a Korunk
fõszerkesztõje. A nyugati
kultúra alapmítoszai és azok
folyamatos újraírásai a kiad-
vány témája, amely a míto-
szok színeváltozásainak nyo-
mába ered a szigorú, iskolás
rendszerezés helyett kötetlen
és olvasmányos esszéformá-
ban. A könyv szerzõje Ko-
lozsváron született 1971-ben.
Párizsban él, az INALCO
egyetemi docense.

Gyermekfarsang lesz 
a bonchidai kastélyban

A Transylvania Trust Alapít-
vány és a Romániai Magyar
Cserkészszövetség március
4-én, pénteken farsangbú-
csúztatót szervez a Kolozs
megyei gyerekeknek a bon-
chidai Bánffy-kastélyban. A
délután 13 órától kezdõdõ
program változatos és szóra-
koztató tevékenységsoroza-
tot ígér a hagyományõrzés
jegyében. Lesz jelmezbemu-
tató, vetélkedõk, árnyjáték,
kézmûves-foglalkozás, és
nem marad el a farsangte-
metés sem. Jelmez viselete
minden résztvevõ számára
kötelezõ, ezek közül zsûrizés
során választják ki a legjobb
maskarát.

Szatmárnémetiben 
a kolozsváriak

Március elsõ hetében Szat-
márnémetiben vendégszere-
pel a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház két elõadással.
Csütörtökön, március 3-án
este 7 órától kerül sor
William Shakespeare III. Ri-
chárd címû elõadására, Tom-
pa Gábor rendezésében.
Pénteken, március 4-én este
7 órától láthatja a szatmár-
németi közönség Georg
Büchner Leonce és Léna címû
darabját, szintén Tompa Gá-
bor rendezésében. 

Baloga-Tamás Erika

Székelyföldi képzõmû-
vészeknek hirdet pályá-

zatot a Hargita Megyei Kul-
turális Központ. Az intéz-
mény olyan grafikai vagy
plasztikai alkotások megter-
vezésére és kivitelezésére ké-
ri fel az alkotókat, melyeket
a Csíkszeredai Régizene
Fesztiválon a fellépõ mûvé-
szeknek nyújtanak majd át a
szervezõk. Románia legré-
gebbi (harmincéves múltra
visszatekintõ) és legnagyobb
régizenei eseménye idén jú-
lius 11-e és 17-e között zajlik
majd Csíkszeredában. A
fesztiválon évrõl évre a leg-
kiválóbb elõadók lépnek fel,
koncertjeikkel felidézve a
középkori, reneszánsz és a
barokk korok szellemiségét.
Bár a rendezvényre érkezõ
muzsikusokat, énekmondó-
kat, zenészeket eddig is egy-
egy helyi képzõmûvész által
felkérés alapján készített em-
lékplakettel ajándékozták
meg, most bárki pályázatot
nyújthat be ilyen tárgy elké-
szítésére. „Azért gondoltunk
arra, hogy idéntõl nyilvános

legyen a pályázat, mert úgy
véljük, így többen kaphat-
nak lehetõséget a megmutat-
kozásra” – nyilatkozta la-
punknak Botár László kép-
zõmûvész. Olyan alkotások-
kal lehet pályázni, melyek
igazodnak a fesztivál szelle-
miségéhez, ezért az alkotó
felhasználhatja a fesztivál vi-
zuális arculatának elemeit,
stílusjegyeit, melyekhez az
intézmény hozzáférést biz-
tosít. A grafikai részlegre ha-
gyományos grafikai eljárás-
sal készült alkotásokat vár-
nak, digitális változatokat
nem fogadnak el. Tehát pá-
lyázni tus- vagy ceruzarajz-
okkal lehet. 

A grafikákon kívül termé-
szetes anyagok felhasználá-
sával készült alkotásokkal
(kis kerámiatárggyal, fából
készült kisplasztikával, fém
alapanyagú kisplasztikával,
textília, kõ, bõr, esetleg más
természetes anyagok újszerû
kombinálásával készült bár-
minemû térplasztikával vagy
síkban megfogalmazott alko-
tással) is részt lehet venni. A
pályamunkák leadási határ-
ideje ez év április közepe. 

Jeruzsálem a könyv fõvárosa
Hírösszefoglaló

Kiemelkedõ román szer-
zõk és könyvkiadók

vesznek részt a tegnap kez-
dõdött, huszonötödik alka-
lommal megrendezett Jeru-
zsálemi Nemzetközi Könyv-
vásáron. A kétévente meg-
rendezett eseményen részt
vesznek az élõ irodalom leg-
nagyobbjai is, mint Umber-
to Eco, Amos Oz, Adam
Michnic, Ian McEwan,
Liudmila Ulickaja, Shlomo
Avineri, Victor Jerofejev. A
könyvvásár 2009-es kiadá-

sának díszvendége Magyar-
ország volt. 

Idén a Román Kulturális
Intézet és a mûvelõdésügyi
minisztérium közös szerve-
zésében több román szerzõ
is részt vesz a könyvvásáron,
könyvbemutatókon, író-ol-
vasó találkozókon. A Hu-
manitas, Corint, Nemira és
más kiadók összesen három-
száz könyvet mutatnak be. A
szerzõk közt szerepel Filip
Florian és Andrei Oiºteanu,
valamint Ioan Groºan és
Solomon Marcus is. Továb-
bá részt vesz Madeleine

Davidsohn és Riri Sylvia
Manor is, mindketten romá-
niai származású héber nyel-
ven író szerzõk. Kiemelkedõ
könyves szakmai teljesít-
mény, hogy a Polirom
könyvkiadót meghívták a
Fellowship Jeruzsálem elne-
vezésû programba, amely a
világ egyik legrangosabb
szakmai felkészítõje. A hét-
napos programon Bogdan-
Alexandru Stãnescu igazga-
tó vesz részt, a világ vezetõ
könyvkiadóinak szakembe-
rei és szerzõi osztják meg ta-
pasztalataikat. 

Díj a mûvészetek oktatóinak 

Fesztiválplakett kerestetik
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Mátyás-avató április elején
Folytatás az 1. oldalról

„A többszöri egyeztetés
eredményeként Réthelyi
Miklós a román fél által ja-
vasolt április 2-i–3-i hétvé-
gén tud eleget tenni a felké-
résnek. Errõl levélben érte-
sítette román Kulturális és
Örökségvédelmi Miniszté-
riumot”  – áll a budapesti
tárca állásfoglalásában.

Az új idõpontról már
László Attila kolozsvári al-
polgármester is értesült.
„Az önkormányzat részé-
rõl semmi akadálya, hogy
április elején tartsuk meg a
hivatalos átadási ünnepsé-
get” – mondta az ÚMSZ-
nek az elöljáró, aki szerint
kicsit megkésve érkezett ez
a megállapodás, ám örö-
mét fejezte ki, hogy végre
hivatalosan is átadhatják
Fadrusz alkotását.

Mint ismert, a Kolozsvár
fõterén álló, 1902-ben le-

leplezett szoborcsoport res-
taurálásának költségeit fe-
le-fele arányában a román
és a magyar állam fizette.
Korábban Kelemen Hunor
két idõpontot is javasolt
Fadrusz János alkotásának
újraavatására: január 22-
ére, a magyar kultúra nap-
jára vagy február 23-ára,
Mátyás király születésnap-
jára idõzítette volna a szo-
bor átadását. 

Az elsõ idõpontot a ma-
gyar fél elutasította. A má-
sik idõpontról Szõcs Géza

magyar kulturális államtit-
kár a Szabadság címû napi-
lapnak azt nyilatkozta: sze-
rinte az RMDSZ kongresz-
szusa utáni idõpontra kel-
lene halasztani a szobor-
csoport újraavatását. 

Szõcs február 27-ét vagy
március 14-ét tartotta vol-
na alkalmas idõpontnak. A
február végi idõpont egybe-
esett volna az RMDSZ
kongresszusával, a márciu-
sit pedig túl késõinek talál-
ta a romániai minisztéri-
um. A régizen- fesztivál elõadói kapják majd a mûalkotásokat

Molnos Lajos városi tanácsos a hétvégén (Meg)hívó szó
címmel kiáltványt tett közzé, melyben felkéri a kolozsvá-
ri polgárokat, hogy február 23-án délután öt órakor csen-
des ünnepség keretében mondjanak el közösen egy-egy
imát, helyezzék el a tisztelet és megemlékezés koszorúit
Mátyás-szobornál, illetve „vegyék át” és „avassák fel új-
ra” lélekben a város jelképét, közös kincsét. A kiáltványt
17 kolozsvári civil szervezet és a négy történelmi egyház
képviselõi is aláírták.

Molnos közös imára hív



ÚMSZ-összeállítás

Leáldozhat a kézzel írott,
kiolvashatatlan orvosi re-

ceptek kora, amennyiben si-
kerül tartani a határidõket a
Távközlési Minisztérium és
az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár által aláírt pro-
jektek tekintetében. Az elekt-
ronikus kórlapnak, valamint
az elektronikus receptnek a
romániai egészségügyi rend-
szerbe való bevezetését célzó
két projekt finanszírozási
szerzõdését a hétvégén, Bu-
karestben írták alá az érintett
intézmények képviselõi.

A patikusok 
reménykednek

„Ha valóban mûködõké-
pes lesz a rendszer, jelentõs
könnyebbséget jelenthet a
betegeknek is, nekünk is. Ez
nem egyéb, mint egy nagy
rendcsinálás nem csak a pati-
kahálózatokon belül, hanem
az egész gyógyszeriparban
és -kereskedelemben” – véle-
kedett lapunknak az új elekt-
ronikus receptek bevezetésé-
vel kapcsolatban Maria Tu-
dor marosvásárhelyi gyógy-
szerész. A patikus szerint így
a gyógyszertárak, a gyógy-
szerforgalmazók kínálata is
átláthatóvá válik. „Keveseb-
bet jár a készítményekért a
páciens, mi pedig nem tar-
tunk fölöslegesen készleten
gyógyszereket, célirányosan
állítjuk össze a kínálatunkat”
– tette hozzá marosvásárhe-
lyi gyógyszerész. 

Az új vényrendszert
egyébként két évtizede várja
a szakma. „1992 óta várjuk
ezt az újítást, adminisztratív
szempontból is könnyebb
lesz, ha direkt összeköttetés-
ben állunk az orvosokkal, a
vásárlóknak pedig csak iga-
zolniuk kell magukat, és már
ki is tudjuk szolgálni õket” –
véleményezte Iustinia Vas, a
Maros Megyei Gyógysze-
részkamara elnöke a tervet. 

Nem túl biztató 
elõzmények

Nemcsak a gyógyszerellá-
tás digitalizálása kezdõdik el
idén, a tervek szerint az
Egészségügyi Minisztérium

– a távközlési tárca segítségé-
vel – hozzákezd az elektroni-
kus kórlaprendszer bevezeté-
séhez is. Mindkét rendszer
kiépítése jelentõs volumenû
beruházást igényel, a szüksé-
ges mintegy negyvenmillió
eurót az Európai Unió visz-
sza nem térítendõ támoga-
tással biztosítja. A projekte-
ket eredetileg 2009-ben indí-
tották útnak, de minthogy az
Országos Egészségügyi Biz-
tosító Pénztár nem tudott
idõben megfelelni a kiírás
feltételeinek, akkor kifutot-
tak a határidõbõl. Most
azonban Moldován József
távközlési államtitkár szerint
szigorú ütemterv szerint ha-
lad a rendszerépítés.

Moldován:
nem lesz üzemzavar

„Fontos eredménye ezek-
nek a projekteknek, hogy
megszûnik az egészségügyi
ellátásban tapasztalható bü-
rokrácia, csökkennek az ad-
minisztrációs költségek, az
egészségügyi rendszer átlát-
hatóvá válik. Létrejön a köz-
vetlen kommunikáció a be-
tegellátásban részt vevõ in-
tézmények között, például a
gyógyszerészek és az orvo-
sok között” – hangsúlyozta
Moldován József a projek-
tek fontosságát. Mint el-
mondta, az elektronikus
kórlap segítségével adatbázis
jön létre, amely tartalmazza

a beteg valamennyi releváns
adatát, egészségügyi törté-
netét, betegségeit, a korábbi
diagnózisokat és kezelése-
ket. Tartalmazni fog továb-
bá egy olyan elektronikus
könyvtárat is, amely kór-
elõzmények révén segítheti
a kezelõorvost munkájában.
„Rengeteg adat kerül majd
bele ebbe az adatbázisba,
népegészségügyi szempont-
ból is rendkívül fontos, hogy
áttekinthetõ lesz ki, milyen
betegségben szenved élete
során, és milyen  kezeléseket
vesz igénybe” – hangsúlyoz-
ta az ÚMSZ-nek Moldován,
aki hozzátette, megfelelõ
adatvédelmi záradékok biz-
tosítják majd azt, hogy az
egészségi állapotra vonatko-
zó információkhoz csak az
avatottak férjenek hozzá.
Amint az államtitkártól
megtudtuk, az elektronikus
recepthez és kórlaphoz való
hozzáférést az az egészség-
ügyi kártya biztosítja majd,
amelynek bevezetését Cseke
Attila egészségügyi minisz-
ter az idei év egyik legfonto-
sabb prioritásaként nevezte
meg. Moldován szerint az
Országos Egészségügyi Biz-
tosító Pénztár informatikai
rendszerének nemrégiben
történt meghibásodásához
hasonló „egészségügyi IT-
üzemzavarra” nem kell szá-
mítani.

Az elektronikus receptek
bevezetésének határideje 12
hónap, de a szándékok sze-
rint már az idei év végéig
gyakorlatba ültetik az erre

vonatkozó tervet. Ami az
elektronikus kórlapok beve-
zetését illeti, erre a határidõ
24 hónap.

Szkeptikus 
az orvostársadalom

„Már több ízben nekifu-
tottunk a betegek adatainak
elektronikus nyilvántartási
tervének, sokszor tört már
bele ebbe az egészségbizto-
sító pénztár és a háziorvo-
sok bicskája” – hitetlenke-
dik a projekt megvalósítha-
tósága fölött egy kolozsvári
háziorvos. Lukács dr. emlé-
keztet: a rendszer digitalizá-
lásához évek óta szinte min-
den feltétel adott, hiszen
2008-ban a Eugen Nicolã-
escu volt miniszter vezette
szaktárca 11 ezer számító-
gépet és nyomtatót biztosí-
tott a háziorvosok számára,
és mégsem történt elõrelé-
pés. „Tizenkét éve mûkö-
dünk háziorvosként úgy,
hogy szinte évente az egész-
ségügyi pénztártól vásárolt
számítógépes programokkal
dolgozunk. Sokszor azért
vesztek el adatok, mert a
programok meghibásodtak,
vagy mert megfelelõ tárolá-
sukról nem gondoskodtak
az illetékesek, és ez nekünk,
háziorvosoknak bevételki-
esést is jelentett” – teszi hoz-
zá a szakember „Most ott
tartunk, mint a viccben: van
mivel, van kivel, van hol. A
kérdés csak az, hogy igazán
akarjuk-e?” – teszi fel a kér-
dést a háziorvos.

ÚMSZTÁRSADALOM2011. február 21., hétfõ   www.maszol.ro 7

Egészség, gombnyomásnyira

Hosszú évek óta várják a háziorvosok a megbízható informatikai rendszer kiépítését Romániában

Natura 2000 – gõzerõvel
Hírösszefoglaló

Átértékeli a kórházak át-
szervezésérõl szóló prog-

ramját az Egészségügyi Mi-
nisztérium, miután az utób-
bi hetekben országszerte til-
takozó akciókat szerveztek
azokban az intézmények-
ben, ahol a tervek szerint
idõsotthont mûködtetnének
a jövõben. Cseke Attila mi-
niszter hétvégi nyilatkoza-
tában leszögezte: a helyi és
megyei önkormányzatok
észrevételei alapján egyen-

ként elemzik az átszervezés
alatt álló kórházak helyze-
tét. Ugyanakkor azt is hang-
súlyozta, a tiltakozássorozat
ellenére továbbra is fontos-
nak tartják az átszervezést,
amelynek mindenképp foly-
tatódnia kell. 

Cristian Irimie egészség-
ügyi államtitkár szerint a
helyi tanácsok hatáskörébe
tartozó kórházak átszerve-
zése csak önkormányzati
határozat révén lehetséges,
azonban ott, ahol a testület
ezt ellenzi, áprilistól nem

lesz fedezet az intézmény
finanszírozására.  Egy eset-
ben már biztos a visszalé-
pés, Cseke Attila elmondta:
a cernavodai kórházat még-
sem alakítják át, ez ugyanis
az erõmû biztonsági körze-
tében található. 

A Romániai Városok Szö-
vetsége megállapodást írt
alá a szaktárcával, melyben
a minisztérium vállalja,
hogy minden kórház eseté-
ben megindokolja, melyek
az elõnyei és a hátrányai az
átalakításnak. 

Antal Erika, Kovács Zsolt

Országszerte zajlik az
európai uniós alapokból

támogatott Natura 2000
program megvalósítása, a
hét végén több megyében is
folytak az egyeztetések.  A
„rablógazdálkodás” meg-
szüntetését, a meggondolat-
lan erdõgazdálkodás, legel-
tetés és kaszálás megfékezé-
sét tûzte ki célul például a
Csomád-Bálványos termé-
szetvédelmi terület gondno-
ka, a sepsiszentgyörgyi Vin-
ca Minor egyesület. 

A gazdáknak is jó lesz

Para Zoltán, az egyesület
elnöke elmondta: a Kör-
nyezetvédelmi és Erdõgaz-
dálkodási Minisztériumtól
öt évre nyertek jogot a
Bükszád–Torja–Szent An-
na-tó közötti 6029 hektáros
terület gondnokságára, il-
letve 1,8 millió lejt kaptak
a természetvédelmi terület
menedzsertervének elké-
szítésére. Az elképzelések
szerint feltérképezik az
egész régiót, biológusokból
álló csapat azonosítja a vé-
dett növényeket és állatfa-
jokat, illetve megszervezik
a természeti értékek eddigi-
nél hatékonyabb õrzését. A
jobb elõkészítés érdekében
már találkozókat szervez-

tek a bükszádi és torjai
gazdákkal, hogy eloszlas-
sák az érintettek félelmeit.
A tulajdonosok ugyanis
nem nézik jó szemmel,
hogy területük természet-
védelmi besorolást kapott.
„Van egyfajta jogos félelem
az emberekben, hiszen ne-
hezen szerezték vissza er-
dõtulajdonukat” – magya-
rázza a Vinca Minor egye-
sület elnöke, de siet hozzá-
tenni, hogy továbbra is le-
het gazdálkodni az erdõk-
kel, legeltetni és kaszálni is
itt. Ésszerû keretek között
ugyanis nem sérül sem az
erdõtulajdonosok, sem pe-
dig a környezetvédõk érde-
ke, de véget kell vetni az
úgynevezett rablógazdál-
kodásnak – hangsúlyozza
Para Zoltán. A természet-
védõ hozzátette: a natúr-
parkban lévõ területekért
területalapú támogatást is
lehetne pályázni, de ezt
akadályozza, hogy rende-
zetlenek a tulajdonviszony-
ok. A Natura 2000 címû
program keretében Ko-
vászna megye területének
21 százalékát minõsítették
természetvédelmi övezetté,
köztük a Rétyi Nyírt, a var-
gyasi szorost, Csomád-
–Bálványos, Ozsdola–Oj-
toz, Zágon térségét és Er-
dõvidék jó részét magában
foglaló területeket.

Parkosítani kell

Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter ismer-
tette a napokban a Maros
megyei önkormányzati ve-
zetõkkel a Natura 2000 cí-
mû uniós programot. A me-
gyéktõl területarányosan
várja el az unió az elõírások
teljesítését, és a környezet-
védelmi körzetek kialakítá-
sát.  „Maros megyének 37
százalékát kell természetvé-
delmi területnek nyilváníta-
ni, ami nem azt jelenti,
hogy azokon a vidékeken le-
állnak a befektetésekkel, ha-
nem azt, hogy az eddiginél
nagyobb figyelmet fordíta-
nak a környezetvédelemre”
– nyilatkozta Borbély Lász-
ló, aki emlékeztetett: egy-
milliárd eurót lehet az idén
ilyen jellegû beruházásra
fordítani. Maros megyében
16 település részesül ebbõl a
keretbõl, ezt a tervek szerint
parkosításra fordítják példá-
ul Marosvásárhelyen, Seges-
váron és Szászrégenben is.
Borbély kijelentette: „A pol-
gármestereknek a parkosí-
tásra, az erdõsítésre, az er-
dei utak állapotára kell ki-
emelten figyelniük”, de azt
is kiemelte, hogy a térség-
ben az erdõsítési programra
csupán két önkormányzat, a
szászkézdi és a rücsi jelent-
kezett. 

Marad a cernavodai kórház

ÚMSZ

Harapós lesz a tél vége –
figyelmeztet az Orszá-

gos Meteorológiai Szolgálat
(ANM) – a következõ na-
pokban igazi téli idõre kell
számítani, a hidegrekord
várhatóan szerdán érkezik,
de az utolsó februári hétvé-
gén a  mínusz 18 fokra is
süllyedhet a hõmérséklet.
Ion Sandu, az ANM veze-
tõje elképzelhetõnek tartja,
hogy a fagyos idõjárást erõs
szélfúvások fogják még ri-
degebbé tenni, különösen a
Bánságban és Olténiában
számítanak viharokra. „A
havazás hasznos velejárója

lehet a rideg télvégnek, a
rendkívüli lehûléstõl ugyan-
is a hótakaró védheti a tava-
szi vetést” – nyilatkozta a
szakember, aki a tavasz be-
köszöntét csak a következõ
hónap közepétõl tartja való-
színûnek. Az elõrejelzések
szerint a hõmérséklet csak
március 1-je után kezd eny-
hén emelkedni, és barátsá-
gos tavaszi idõ csak március
10-e után lesz, ekkor marad
a nappali csúcs stabilan tíz
fok fölött. „A lassú felmele-
gedés próbára teszi ugyan
az emberi szervezetet, de
biztonsági szempontból na-
gyon fontos. A fokozatos
olvadásnak köszönhetõ,

hogy az áradásokra, ha
lesznek, csak március vé-
gén, április elején kell szá-
mítani” – tette hozzá Ion
Sandu. A hétvégi ködös,
csúszós idõben megemelke-
dett a közúti balesetek szá-
ma is. Kilenc embert szállí-
tottak a bukaresti kórházak-
ba, miután a Bolintin-völgy
és Ciorogârla között egy au-
tó kisbusszal ütközött. A
vétkes vezetõ nem tartotta
be a sebességkorlátozást, el-
vesztette jármûve felett az
irányítást, és így rohant a
szemközt haladó kisbuszba,
amelyen tíz utas tartózko-
dott. A baleset körülménye-
it jelenleg is vizsgálják. 

Viharok és hidegrekord 



ÚMSZ

Hatéves nézõcsúcsot dön-
tött meg péntek este A romá-

nok tehetségesek (Românii au tal-
ent) címû tehetségkutató mûsor
elsõ adása. A Pro Tv-n futó
showban bemutatkozó transz-
vesztita énekesek, a rúdtáncos
vagy a 16 éves kontratenor (fér-
fialt) hangon éneklõ fiú csak
néhány azok közül a tehetségek
közül, akik mintegy 2,3 millió
városi nézõt ültetettek a tévéké-
szülékek elé – 22.09 órakor, a
mûsor aranypercében 2,7 millió
romániai kapcsolt a Pro Tv-re.
Az össznézõszám (falusi és vá-
rosi lakosok) mintegy négymil-
lióra tehetõ, ami jól bejáratott
közel kétszerese a csatorna Ér-
ted táncolok (Dansez pentru tine)
címû mûsora által begyûjtött
nézõszámnak. A Smiley és
Pavel Bartoº által vezetett mû-
sor a nézettségi listák élére rö-
pítette a Pro Tv-t, mely után jó-
val elmarad a második helye-
zett Antena 1 a maga 643 ezer
nézõjével, és a közszolgálati te-
levízió, amely csupán 394 ezer
nézõt tudott megfogni péntek
este. Nem szûkölködött látoga-
tókban a Pro Tv honlapja sem, a
protv.ro 127 918 egyedi látoga-
tót regisztrált, közel 1,1 millió
megjelenítést – a legtöbb kattin-
tást (több mint 111 ezret) a 16
éves Ianau Narcis Iustin pro-
dukciója váltotta ki.

ÚMSZ

Az Európai Újságíró Szövet-
ség (EFJ) hétvégén közle-

ményben szólította fel Magyaror-
szágot, hogy hajtson végre „radi-
kális mûtétet” a médiatörvényen.
„Radikális átszabásokra és a tör-
vény teljes megváltoztatására
van szükség ahhoz, hogy Ma-
gyarország újra megfeleljen az
európai elvárásoknak” – mondta
Arne König, az EFJ elnöke, aki
üdvözölte Magyarország hajlan-
dóságát a változtatásokra, ám ki-
fejtette: a törvény még a változá-
sokkal sem felel meg az Európai
Unió Alapjogi Chartájában fog-
laltaknak. „Többre van szükség,
mint kozmetikázásra és politikai
kompromisszumokra ahhoz,
hogy megerõsödhessen a ma-
gyarországi független újságírás”
– mondta. 

Az API is elégedetlen

Elégedetlenségét fogalmazta
meg a jogszabállyal kapcsolatban
a brüsszeli újságírókat tömörítõ
szövetség is, amely közleményé-
ben szögezi le, hogy a magyar
médiatörvény a javasolt módosí-
tások mellett is veszélyezteti a
sajtószabadságot. A Nemzetközi
Sajtószövetség (API) felszólítja a
magyar kormányt a médiatör-
vény hatályon kívül helyezésére,
mert bár üdvözli az Európai Bi-
zottsággal kötött megállapodás-
ban foglalt módosításokat, azo-

kat „nagyon korlátozottnak”
tartja. Az okok között felsorolja,
hogy a magyar médiahatóság
nem független politikai vagy
egyéb befolyástól, továbbá a Ma-
gyarországon mûködõ médiának
regisztráltatnia kell magát, és a
gyûlöletbeszéddel kapcsolatos
rendelkezések túlságosan széle-
sen értelmezhetõek.

A magyar fél nyugodt

Mindezekkel ellentétben a
magyar kormány azt hangsú-
lyozza, hogy „A médiatörvény
módosítása kapcsán készített
végleges szövegváltozat mind az
Európai Bizottság, mind a ma-
gyar kormány szerint az összes
olyan pontot, kérdést megnyug-
tatóan megválaszolja, amelyet
Neelie Kroes, a bizottság média-
biztosa felvetett”. Kovács Zol-
tán a Népszabadságnak adott in-
terjúban kijelentette, hogy „sem
szándék, sem igény nincs továb-
bi módosításra”. A kormányzati
kommunikációért felelõs állam-
titkár azonban nem reagált a
külföldi és hazai médiaszakmai
és jogvédõ szervezetek, vala-
mint a magyar ellenzéki pártok
ismétlõdõ kifogásaira. Pedig
utóbbiak ugyancsak élesek: az
MSZP változatlanul úgy véli,
hogy a médiatörvényt vissza
kellene vonni. Mandur László, a
párt médiapolitikusa a Népsza-
badságnak kijelentette: kezdemé-
nyezi, hogy a parlamenti pártok

és a szakmai szervezetek bevo-
násával készítsék elõ még ta-
vasszal a médiatörvény teljes át-
vizsgálását és olyan módosítá-
sát, amely minden európai civi-
lizált normának, a sajtó szabad-
ságának és függetlenségének is
megfelel. A bírálatokból Brüsz-
szelnek is kijut: az osztrák Der
Standard címû napilap szerint
Neelie Kroes médiaügyi biztos-
nak nem az audiovizuális irány-
elvek betûjét, hanem mindenek-
elõtt az uniós szerzõdések szel-
lemét kell védenie és képvisel-
nie. „Egyáltalán semmi ok nincs
arra az elégedettségre, amelyet
Kroes asszony olyan büszkén
hangoztat” – írja a lap.

Reding mindenkit átvizsgálna

„Magyarország mellett tíz
másik országot hozhatnék pél-
dának, ahol problémák vannak”
– fogalmazott egy osztrák lap-
nak adott interjúban. Az Euró-
pai Bizottság alelnöke szerint
valamennyi uniós tagállam mé-
diatörvényeit górcsõ alá kell
venni, de hangsúlyozta, hogy
azt a javaslatát, miszerint min-
den tagállamban a politikától
független médiahatóság legyen,
ellenezték a tagállamok. „Hu-
szonnégy ország ellenezte, még-
hozzá nagyon hangosan, köztük
Ausztria is” – fogalmazott. „Ta-
lán Magyarország esete véle-
ményváltozáshoz, belátáshoz
vezet” – tette hozzá. 

Szakács Zsuzsanna, Németország

Habár tíz nappal ezelõtt még
úgy vélekedett a német sajtó:

a Berlinálé a sztárok Mekkájává
varázsolja Berlint, a szemle fény-
pontja, a szombat esti díjkiosztó
inkább a poroszos gyakorlatiassá-
got idézte fel. Az amúgy sem túl
hosszúra méretezett kétórás gála-
mûsor a tervezettnél öt perccel
hamarabb véget ért, így az ese-
ményrõl tudósító riporterek szín-
falak mögötti tereferével voltak
kénytelenek kitölteni a fõmû-
soridõ hátralevõ értékes perceit. 

Az öt perc „showtalanság-
ban” valószínûleg Tarr Béla is
„ludas”, A torinói ló címû filmje
a Zsûri Nagydíját érdemelte ki,
a szemle második legfontosabb
trófeájának számító Ezüstmed-
ve átvételekor azonban nem kí-
vánta szavakba önteni érzéseit
és köszönete jeléül mindössze
egy meleg, baráti kézfogást
„mormolt el” és sietve távozott
a színpadról. Bár a közönség
ezt követõen, meglepetésébõl
ocsúdva felmorajlott és ütemes
tapssal hívta volna vissza a mû-
vészt, a gálamûsor szempillan-
tás alatt visszatért a régi kerék-
vágásba, hogy – különösebb
meghatódottság nélkül, amúgy
jó poroszosan – „megkoronáz-
za” az Aranymedvével Aszgar
Farhadi iráni rendezõt Nader és
Simin, egy válás címû alkotásá-
ért. A fesztiválalapító emlékére
létrehozott Alfred Bauer díjat,
ami a leginnovatívabb alkotás-
nak jár, a Wer wenn nicht wir ér-
demelte ki. A legjobb rövidfilm-
nek járó Aranymedvét a
Paranmanjang címû dél-koreai
alkotásé lett.

„Borítékolt” üzenet

„Ugye megmondtam?!” –
ezekkel a szavakkal ölelte át a
színpadon a díjazott Farhadit a
fesztiváligazgató Dieter Koss-
lick. Barátian viccelõdõ kijelen-
tése csak alátámasztotta a meg-
figyelõk, filmes szakértõk véle-
ményét, miszerint az idei Berli-
nálénak politikai üzenete volt,
habár a szemlét magát nem itat-
ta át a politikum. „A döntés egy
következetes mozzanat volt,

amennyiben a fesztivál szimbo-
likusan a bebörtönzött zsûritag,
Jafar Panahi iráni rendezõ üre-
sen maradó székével indult és a
nagydíj irániaknak való odaíté-
lésével végzõdött. A kör bezá-
rult” – fogalmazott az egyik leg-
mérvadóbb német kulturális lap,
a Die Zeit. A cikkíró összegzésé-
ben az „õrülttéválás Berlináléjá-
nak” nevezte az idei szemlét,
mivel a filmek fele elnyomó tár-
sadalmakról szólt, míg másik ré-
sze szétmorzsolodó érzelmi

kapcsolatokat vagy helyüket
nem találó egyéneket mutatott
be. „A legsötétebb ezek közül is
A torinói ló, mely Friedrich
Nietzsche megõrülését megelõ-
zõ élményét rögzíti” – fogalma-
zott a kritikus. 

Az elõzõ hetek „sztárhajszá-
it” követõen a rangos német
filmfesztivál zárómomentuma
nemesen egyszerû volt – és eb-
ben mindkét jelzõ egyformán
nyomatékos. Nemességét a ri-
valdafényt nem igénylõ, a szak-
ma iránti mély tisztelet és elkö-
telezõdés adta – egyszerûsége
pedig a filmszakmáról régóta
„levakarhatatlan” showelemek,
sztárparádék hiányában volt
mérhetõ. 

Diszkrét csillogás

Az átlagnézõnek, aki a filmdí-
jak átadását márcsak megszo-
kásból is a vörös szõnyegen futó
ruha- és ékszerkollekciókhoz,
aranyifjakhoz és dívákhoz, illet-
ve bulváreseményekhez köti, a
szombati berlini felhozatal egé-
szen másról szólt: itt smink he-
lyett szerénységgel „teleagga-
tott” díjvárományosok ültek,
akik öltözködésében legmeré-
szebb elemnek egy-egy dizájnos-
abb szemüvegkeret bizonyult. A
sorból nem lógott ki a Berlinálé-
gála háziasszonya sem, Anke
Engelke – a sokoldalúsága mel-
lett Németországban elsõsorban
komikusként ismert színésznõ –
aki annak ellenére vezényelte le
pasztellszínû kisestélyiben a díj-
kiosztót, hogy testközelbõl isme-
ri az Oscar-gála csillogását, miu-
tán több ízben is élõ közvetítés-
ben tudósított az eseményrõl. 

Hollywood leghírhedtebb sztárlesõ-helyeit is-
merhetik meg azok a turisták, akik befizetnek
a TMZ. com hírportál új buszkirándulására
– és nem is akárhogyan, hanem a pikáns fel-
vételekre vadászó paparazzók szemszögébõl. A
Titkok és Sztárlesõ-helyek elnevezésû buszos
kirándulás a sztárvilág pletykáiban naprakész
turistákat Los-Angeles-i sztárhelyeken kalau-
zolja végig, miközben a TMZ archívumának
„meghökkentõ és eddig sohasem látott felvéte-
leit” is megosztja velük. A „Harminc mérföl-
des körzet” úgy tûnik felismerte, hogy a sok
valóságshow hatására az emberiség egy része
immunis lett a nyomtatott/vetített képekre il-
letve betûkre és az események a szó szoros ér-
telmében vett valóságára kíváncsiak, bármibe
is kerüljön az. Érdekes és ugyanakkor elgon-
dolkodtató dolog ez, amely önkéntelenül is fel-
idézteti a gladiátorok több száz évvel ezelõtti
küzdelmeit, vagy akár az 1975-ös Halálfutam
címû filmet, melyben a tehetõsek élõben köve-
tik a halálos autós ütközéseket. A média talán
túl sok dolgot osztott meg az idõk folyamán a
fogyasztókkal, akiknek lassan nem lesz mivel
csillapítani az étvágyát.

(efi)

Kettõs tükör 

Röviden

Medvét ért Tarr lova

Pert nyert Patriciu a SRI ellen

Ötvenezer lejes kártérítés kifizetésére köte-
lezte a Román Hírszerzõ Szolgálatot (SRI)
a Dinu Patriciu (képünkön) által indított

perben a Legfelsõbb Bíróság, miután meg-
erõsítette a bukaresti törvényszék 2007-es
döntését – írja a Mediafax. Az üzletember
négy éve perelte be a SRI-t magánélethez
való jogának megsértéséért, mivel lehall-
gatták telefonbeszélgetéseit. Az ügyben ak-
kor a bukaresti törvényszék hozott ítéletet,
de az 50 ezer lejes büntetés ellen mindkét
fél fellebbezett. 

Tovább gazdagítja örököseit Jacko

Michael Jackson halála után örökösei 310
millió dollárral gazdagodtak az albumel-
adásokból, a popsztárról készült This Is It
címû koncertfilmbõl, valamint egyéb jogdí-
jakból. Az énekes örökösei ebbõl az ösz-
szegbõl eddig 159 millió dollárt fordítottak
az adósságok kiegyenlítésére, de még több
mint 200 milliós tartozást kell leróniuk. 

ÚMSZMÉDIA8 www.maszol.ro   2011. február 21., hétfõ

Eladó távcsõvel felszerelt golyós vadászfegyver
(Cali 30-06). Telefon: 0742-810 797.

Apróhirdetés

Szavazógép

Maszol.ro: fizettem le vámost

Lapunk internetes olvasóinak nagy többsége
elismerte, hogy adott már csúszópénzt vá-
mosoknak. A maszol.ro szavazógépén feltett
legutóbbi kérdésünkre (Önnel elõfordult már,
hogy kenõpénzt adott egy vámosnak?) válaszoló
olvasók több mint fele beismerte, hogy volt
olyan alkalom, hogy kenõpénzt adott egy
vámosnak. A válaszadók mintegy negyven
százaléka jelentette ki, azt hogy: eddig nem
fordult elõ vele az, hogy csúszópénzt adott
volna a vámosoknak.

E heti kérdésünk: Ön szerint ki váltja Markó
Bélát az RMDSZ elnöki tisztségében?
1. Eckstein-Kovács Péter.
2. Kelemen Hunor.
3. Olosz Gergely.

Nézõcsúcsos 
tehetségkutató

Tarr Béla az Ezüstmedve díjat vehette át A torinói ló címû filmjéért

Mûtét elõtt a médiatörvény?



Ma Eleonóra, Zelmira és
Péter napja van.
Az Eleonóra nõi név az
arab Ellinor névbõl ered.
Elõbb spanyol közvetítés-
sel jutott el Franciaország-
ba, majd onnan Angliába,
ahol népszerû lett.
A Zelmira bizonytalan ere-
detû nõi név, az olaszban
irodalmi névalkotás, ame-
lyet a Gelmiro férfinév pár-
jaként tartanak számon,
Gioacchino Rossini és
Christoph Willibald Gluck
operáiban fordul elõ. 
A Péter férfinév a görög
Petrosz név latin Petrus
alakjából származik. Az
alapszó jelentése: szikla. 
Holnap a Gerzsonok és a
Margitok ünnepelnek.

Évforduló
• 1711 – II. Rákóczi Ferenc
örökre elhagyja Magyaror-
szágot.
• 1953 – Francis Crick és
James D. Watson bejelenti
a DNS molekula kettõs-
spirál szerkezetének felfe-
dezését.
• 2008 – Olaszország elis-
meri Kosovót, melynek ha-
tására Belgrád visszahívja
római diplomatáját. To-
vábbá független államnak
ismeri el Kosovót Észtor-
szág, Dánia és Luxemburg
is. Eközben Belgrádban
tüntetnek  Kosovo függet-
lensége ellen. Támadás éri
a horvát nagykövetséget,

betörnek az Egyesült Álla-
mok külképviseletére.

Vicc
– Doktor úr, szeretnék le-
fogyni! – mondja a kövér pá-
ciens.
– Ezt a nagy doboz tablettát
tudom javasolni – így az or-
vos.
– Ezt mind be kell vennem?
– Nem, minden este szórja
szét a padlón, és egyenként
szedje össze õket...

Recept
Gombás-fokhagymás 
csirkemell 
Hozzávalók: 1 csirkemell, 10
dkg gomba, 2 gerezd fok-
hagyma, 1 tojás, 5 dkg trap-
pista sajt, zabkorpa, jégsajáta
vagy kínai kel, akár egyéb
zöldség, olívaolaj, só, bors.
Elkészítése: A gombát laská-
ra vágjuk, kevés olívaolajon
sóval, borssal megpirítjuk. A
tûzrõl levéve 1 gerezd fok-
hagymát reszelünk hozzá. A
csirkemellfilét középen ketté-
vágjuk, majd hosszában is,
hogy tölthetõ legyen. Sóz-
zuk, borsozzuk, a pirított
gombát beletöltjük. 1 tojást
kevés sóval, borssal, fokhagy-
mával kikeverünk, majd be-
lemártjuk a töltött hússzele-
teket. Zabkorpában meg-
hempergetjük, majd kb. 160
fokos olívaolajban 7-8 perc
alatt aranybarnára sütjük.
Salátaágyon, reszelt sajttal
megszórva. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Környezetében az emberek ma
nagyon barátságosak. Használja
ki ezt egy olyan dolog megbeszé-
lésére, ami már régóta nyomja a
lelkét. Este jó társaság várja.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Borongós hangulata van, ami-
nek nem tudja az okát. Valami
megfogalmazhatatlan balsejte-
lem bujkál Önben. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Idejének nagy részét kötelességei
teljesítésével, és fontos ügyek inté-
zésével tölti. Olyan hírt hall, ami
új lehetõséget teremt közeli nap-
jainak.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Vállalkozását nem érzi elég sike-
resnek, és ez ingerlékennyé teszi.
A korábbinál több energiát fekte-
tett bele, de a nyereség mégsem
jelentkezik. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Soha nem vette még ennyire a
hasznát a rábeszélõ képességé-
nek, mint most. Ügyesen fel
tudja használni az embereket,
akik azt teszik, amit Ön sugall.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Felgyorsulnak Ön körül az ese-
mények. Arra azonban ügyeljen,
hogy ne az események irányítsák
Önt. Ha valami nem a kedve sze-
rint történne, mondjon nemet.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A család minden gondja az Ön
vállán nyugszik. Próbáljon hig-
gadt maradni, ha vitára kerülne
sor. Kedvesével legyen egy kicsit
türelmesebb.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nagyra értékeli az együttmûkö-
dést, de ma mégsem lesz könnyû
együtt dolgozni másokkal. Úgy
érzi, nem képes a jelenlegi „csa-
pattal” megváltani a világot.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Fizikailag jól van, de a hangula-
ta nem az igazi. Szüksége lesz né-
mi lelki erõsítésre, önbizalmának
növelésére, hogy túljusson a ne-
héz pillanatokon.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Reggel minden flottul ment, az-
tán valami megzavarta a hely-
zetfelismerést. Ne rettenjen meg,
legyen megfontolt és tájékozott,
akkor helyreállnak dolgai.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Minden téren jól alakulnak
ügyei, csak legyen türelme kivár-
ni a végeredményt. Egy kis nézet-
eltérés ne tántorítsa el eredeti el-
képzeléseitõl. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az Önt körülvevõ vidám társa-
ság valószínû, jobb kedvre deríti.
Azért ne zárkózzon el egy családi
beszélgetés elõl sem. Ne siessen el
semmi olyat, amit az idõ is meg-
oldhat.

Horoszkóp
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Vivát Benyovszky!
(sor.)
10.05 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 Virágzó 
Magyarország
16.20 A tészta útja
17.20 Napok, évek, száza-
dok
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Széchenyi napjai
(magyar sorozat)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.35 A világörökség kin-
csei
22.00 Kopaszkutya (ma-
gyar zenés dráma, 1981)
23.35 Kikötő 
- Extra (ism.)
0.20 Sporthírek
0.25 Váltó
0.35 Divathét (ism.)
1.05 Szép magyar novella
1.35 Kikötő - Friss (ism.)
2.05 Híradó (ism.)
2.30 Törzsasztal
3.20 “...filléres emléke-
im...”

8.05 K2 (amerikai-japán-
angol kalandfilm) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Halálos elszántság (ameri-
kai krimi) 15.00 Célzott lö-
vés (amerikai-kanadai ak-
ciófilm) 16.45 Szellemhar-
cosok (am.akciófilm)
18.30 Csodazsaruk Hong-
kongban (am.-hongk. ak-
ciófilm) 20.10 Hudson
Hawk - Egy mestertolvaj
aranyat ér (am. vígáték)
22.10 Bűnvadászok (olasz
vígjáték) 0.20 Vak végzet
(am. akciófilm)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.30 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Titkos szerelem
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Szerelem és bünte-
tés (sorozat) 22.30 Az
élet ihlette 23.30 Édes,
drága titkaink (sorozat)
0.30 Painkiller Jane (soro-
zat) 1.30 Farkasok völgye

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér, ismétlés 16.00 Dél-
utáni Híradó 16.15 Piactér
ismétlé 16.35 Kárpát Exp-
reszsz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.40
Izelítő 18.50 Egészséges
percek 18.00 Reggeli tere-
fere, ismétlés 18.30 Hír-
adó 19.00 Erdélyi Kávé-
ház 19.30 Esti Híradó
20.00 Buda János: Sze-
métfilm, dokf. 21.00 Erdé-
lyi Kávéház, ismétlés
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró 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 Teresa (soro-
zat) 20.30 Szerelem és
tisztesség (sorozat) 21.30
Elisa nyomában (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Ördögi kör (ameri-
kai sorozat)

FILM+ACASÃ
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TV2, 12.40
Befejezetlen élet

Egy sérült család két generációját hozza össze ez az érzelmi
dráma. Einar Gilkyson a hajdan sikeres farmer birtokának ja-
va részét elvesztette súlyos alkoholproblémái miatt. Einar je-
lenleg a megmaradt birtokaival foglalkozik, barátja Mitch az
egykori tehenész segítségével, aki mind a mai napig nem tu-
dott felépülni egy korábbi medvetámadás okozta sérüléseiből.

DUNA Tv, 22.00
Kopaszkutya

Lerobbant művelődési ház előcsarnoka. A mozgalmi táblák
és egyéb ünnepi díszletek tövében csirkék kapirgálnak. A
Johnny Be Good hangjai szűrődnek ki a nagyteremből. Bent
a Colorado nyomja a bluest. A fűtetlen helyiségben az
együttesen kívül egy-két ember lézeng. Ez így nem mehet
tovább! Ki kell találni valamit! És nemsokára a főnöknek
eszébe jut a nagy ötlet.

m1, 22.40
Vízbe fojtott bûnök – Jindabyne

Szokásos éves horgász hétvégéjére indul a hegyekbe az
ausztrál kisvárosban élő négy barát. Stewart, Carl, Rocco és
Billy (a kölyök) egy fiatal bennszülött lány holttestére buk-
kan. Ahelyett, hogy értesítenék a rendőrséget, tovább pikni-
keznek, horgásznak. Végül csak a hazatérésük után jelentik,
hogy mi találtak. Feleségeik nem értik, hogyan hagyhatták
ott a lányt a vízben.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel Közéleti
műsor
Benne: Híradó, 
sporthírek, 
időjárásjelentés
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Kodály Zoltán: 
Magyar Népzene
17.10 Élő hagyomány
17.35 Nemzet és védelem
18.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.25 Magyar pop
19.25 Átjáró
19.50 Esti mese: 
Sam, a tűzoltó, 
Thomas, a gőzmozdony
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
22.30 Elisa lánya 
- Visszatérés
Rivombrosába 
(olasz sor.)
23.25 Záróra
0.15 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)
1.00 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
1.50 Vízbe fojtott bűnök -
Jindabyne 
(auszt. filmdráma, 2006)
3.50 Magyar pop

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 sor.)
18.15 NekedValó (2010) -
Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 Casino 
(magyar sor.)
23.25 Döglött akták
(amerikai krimisor.)
Utána. RTL-híradó
0.30 XXI. század -
a legendák velünk élnek

1.00 Totál szívás 
(am. krimisor.)
2.05 A hatalom hálójában
(am. krimisor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
9.45 Mokka habbal
10.15 Stahl konyhája
10.20 Babapercek
10.25 Teleshop
11.55 Árva angyal (ism.)
12.40 Befejezetlen élet
(am.-német filmdráma,
2005)
14.35 EZO.TV
15.40 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sci-fi sor.)
16.35 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 Marina 
(me.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós
játszma
Élő játék-show
21.00 Aktív
- TV2 magazinja
21.05 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.35 Bajnokok Ligája
(élő)
Közben: Kenósorsolás
0.25 A médium 
(am. krimisor.)
1.25 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.25 Perlasca 
(olasz-magyar-francia film-
dráma, 2002)

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 - Kör-
nyezetvédelmi magazin
(ism.)

9.20 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.15 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.15
Greek, a szövetség (soro-
zat) 12.10 Doc Hollywood
(am. vígj.) 14.10 Nyomta-
lanul (sorozat) 16.00 CSI
(ism.) 17.00 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 18.00 Gor-
don Ramsay 19.00 A da-
dus (sorozat) 19.30
Jóbarátok (sorozat) 20.30
Két pasi (sorozat) 21.30
CSI (sorozat) 22.30 Sze-
mélyes vonatkozás (am.
dráma)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00 Hí-
rek (live) 13.30 Favá-
gók, showtime 14.10
Pontos sportidő (live)
15.10 Sport.ro Hírek
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Örüljünk a
focinak! (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.00 CSKA Moscova –
PAOK labdarúgó mérkő-
zés (live) 21.00 Sport.ro
Hírek (live) 22.00
Wrestling RAW 0.10
World Cup of Poker

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 Átjáró (ism.)
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Alma Mater
16.25 Tudástár 2010
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
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 Vízbe fojtott bűnök
- Jindabyne 
(auszt. filmdráma, 2006)
0.40 Zegzugos történetek
(ism.)
1.10 Hírek
1.15 Sporthírek
1.20 Prizma
1.40 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

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
Benne: Pódium, 
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
21.05 UEFA (live)
21.40 Olympique Lyon -
Real Madrid labdarúgó
mérkőzés (live)
23.45 UEFA, 
napi összefogaló (live)
0.40 Utópista Társaság
(amerikai vígjáték, 2003)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik 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 Út a vadonba 
(kanadai-kínai kalandfilm,
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 Mint a tűz 
(amerikai akcióf., 1992)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sorozat)
1.00 Mint a tűz 
(amerikai akcióf., 1992)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád 
kalandjai 
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Egy rém 
rendes család
(amerikai 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 Walking Tall: 
Lone Justice 
(amerikai akciófilm,
2007)
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Egy rém rendes 
család (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 Inga Lindström: 
A szív utjai 
(német romant. f.) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Sport, 
diéta és egy sztár
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
15.30 Boldogság ambició
(német romant. f.)
17.30 Mondenii
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Ketten a bajban
22.00
22.30 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Mondenii
0.00 NCIS 
(krimisor.)
1.00 Perverzek klubja
(erotikus f.)
3.00 Hírek,
Időjárásjelentés (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők
9.00 Halálos fogás 
- Balszerencse
10.00 Piszkos munkák 
- Gilisztagyűjtő
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
13.00 A túlélés 
törvényei
14.00 Állítólag... 
- Mini mítoszok
15.00 Piszkos munkák 
- Csirkefogó
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Számok
18.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
Betörők / 
Terrorfenyegetés
19.00 A túlélés 
törvényei
- Európai Alpok
20.00 Állítólag... 
- Kocsi a vízben
21.00 Hogyan 
csinálják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 Édesvízi szörnyek 
- Európai emberevő
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Sivatagi szélsőségek
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 Kihasználni az időt
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
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 Tomboló öklök 
(am. 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 Zeneterefere 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
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
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KOSSUTH RÁDIÓ
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Egy héttel a labdarúgó-
Liga-1 tavaszi rajtja

elõtt sok a bizonytalanság
és a gond a csapatoknál.
Négy gárdának igazolási ti-
lalma van.  

A Pandurii 600 ezer euró-
val tartozik, fõleg a Dinamó-
nak, de Cosmin Tilincã és
Ionuþ Stancu labdarúgóknak
is. Utóbbi a Rapidtól is 60
ezret vár, a giuleºti-iek 400
ezer eurós adósságából 250
ezer a Brassói FC-t illeti. A
szinte kilátástalan hely-
zetben levõ Unirea Urziceni
fizetési hátralékai is 200
euróra rúgnak, Petre Marin,
Adrian Neaga és Sorin
Paraschiv is pénzt vár a bãrã-
ganiaktól. 

Craiován nagyon komplex
helyzet alakult ki, miután
pénz nincs, viszont annál
több a vitatott hitelességû
irat. Amúgy az Universitatea
200 ezer euróval tartozik pár
játékosának és a Besztercei
Gloriának is. Ezen a héten
minden fentit rendezni kell,
különben egyik csapat sem
játszhat az idei elsõ bajnoki
fordulóban.   

Craiován dúl a Mititelu–
Piturca-háború, a napokban
éppen Valericã Gãman és
ªtefan Bãrboianu kibogoz-
hatatlan ügye van terítéken. 

A LPF szabadon igazolha-
tónak deklarálta a két labda-
rúgót, de fellebbezés lesz, és
minden bizonnyal nemzetkö-
zi sportbíróság (TAS) is. A
két focista nehéz helyzetben
van, hiszen amennyiben öt
hónaposnál hosszabb szerzõ-
dést köt valamelyik csapattal,
július elsejétõl két érvényes
kontrakusa futhat, s akkor
felfüggesztik játékjogukat!  

Hiába adta el brazil gól-
zsákját, Junior Moraest az
ukrán Metalurg Donyeck-
nek, a Gloria nem lábalt ki
nehéz anyagi helyzetébõl. A
besztercei klub bankszámlá-
ját visszavonhatatlan bírósá-
gi ítélettel zárolták, mert
2,255 millió lejjel tartozik a
stadionja villanyvilágítását
megtervezõ és kivitelezõ te-
mesvári Elba cégnek. 

A Ljubinkovics-ügy miatt
a SC Vaslui sem igazolhat já-
tékost, s félmillió eurós bün-
tetést kell kifizetnie a FIFA-
nak egy 14 ezer eurós fizeté-
si hátralék miatt! Adrian
Porumboiu csapattulajdonos
tajtékzik a dühtõl, és min-
denkit be akar perelni. 

Miután a másodosztályú
Concordia Chiajnával terve-
zett összevonás terve dugába

dõlt, az Unirea Urziceni tíz
játékossal maradt és kérdé-
sessé vált indulása a tavaszi
idényben. A Steaua és a
Dinamo a ialomitaiak segít-
ségére sietett. Elõbbiek Alin
Tosca Luput, Mihai Onicaºt
és Bogdan Mustaþã-t kölcsö-
nözték azzal a feltétellel,
hogy ne játszanak az egy-
más elleni mérkõzésen.
Andrei Ionescu és Marius
Onofraº nem tett eleget a
klubvezetés azon felkérésé-
nek, hogy Urziceni-be utaz-
zon. A Dinamo Ioan
Andonét bízta meg azzal,
hogy készítsen listát a nélkü-
lözhetõ játékosokkal, de
egyelõre csak annyi biztos,
hogy Georgian Pãun az
Unireánál folytatja. Az urz-
iceniek abban reményked-
nek, hogy Marian Iancu te-

mesvári csapattulajdonos is
segít rajtuk. 

Közben a listavezetõ gala-
ciakkal szemben tetemes
hátrányban levõ, de ennek
ellenére bajnoki álmokat dé-
delgetõ Steaua folyamatosan
erõsít. Az ukrán pontvadá-
szatban hatodik Volyn Luck
200 ezer euróért kölcsönözte
a bajnokság végéig a 22 éves
brazil csatárt, Maicon Preira
de Oliveirát, míg az iráni vá-
logatott támadó nevét egy-
elõre nem közölték. A Stea-
ua megszerezte Valentin Ilie-
vet is, a bolgár hátvéd ne-
gyedmillió eurót kapott alá-
írásáért és havi tízezret keres
majd.  

A Rapid megegyezett a
CSZKA Szófiával Pavel
Vidanov átigazolásáról, míg
a Dinamo szerzõdést kötött

a 29 éves szerb Ersin
Mehmedoviccsal. A piros-fe-
hérek közel állnak egy másik
hátvéd, az észt Igor Moro-
zov megszerzéséhez. A 21
éves játékos már nyolcszoros
észt válogatott. 

Barátságos elõkészületi
mérkõzéseken a román baj-
noki címvédõ Kolozsvári
CFR 1907 2-2-t játszott a
másodosztályú Tordai
Arieºullal, s ugyanazt az
eredményt érte el a Cipruson
edzõtáborozó Oþelul Galac
is a Levszki Szófia ellené-
ben. A CFR 1907 szomba-
ton 5-0-ra nyert a másodosz-
tályú Bihar FC ellen, a gólo-
kat Hora, De Zerbi, Bastos,
Mureºan és Kapetanosz sze-
rezte. A Temesvári FC 1-0-ra
kikapott az újvidéki Vojvo-
dinától. 

Ki-ki más
kalapban

A román nõi kézilabda-vá-
logatott az elsõ, a magyar
pedig  második kalapba ka-
pott besorolást a 2012-es
hollandiai Európa-bajnok-
ság selejtezõinek sorsolá-
sán. A selejtezõn hét kvar-
tettbe osztják be az induló-
kat, és minden csoportból
az elsõ két helyezett jut ki
az Eb-re. A sorsolásra ápri-
lis 27-én, Leekben kerül
sor. Az Eb-nek 2012. de-
cember 4. és 16. között
Hollandia ad otthont, a via-
dalon a rendezõ, valamint a
címvédõ norvég válogatott
már biztosan ott lesz.

Elhunyt Solymosi Ernõ

Életének 71. évében elhunyt
Solymosi Ernõ 38-szoros
magyar válogatott labdarú-
gó, az Újpest egykori kiváló
védõje. Elsõ válogatott mér-
kõzését 1960-ban játszotta, s
abban az évben tagja volt a
római olimpián bronzérmes
csapatnak, mint ahogy az
1962-es világbajnokságon
ötödik helyezett, illetve az
1964-es Európai Nemzetek
Kupájában harmadik helyen
végzõ magyar nemzeti csa-
patnak is. A válogatottban
összesen hét gólt szerzett.

Kikapott a magyar
futsalválogatott

A magyar futsalválogatott
szombaton felkészülési mér-
kõzésen 3-2-es vereséget
szenvedett a szerb csapattól
Szegeden. Frank Tamás szö-
vetségi kapitány csapata a
szünetben még 2-0-ra veze-
tett, Harnisch Ákos és Né-
meth Péter góljaival, azon-
ban a vendégek a második
félidõben fordítottak. A ma-
gyar válogatott a jövõ heti,
ukrajnai Európa-bajnoki se-
lejtezõ tornára készül.

Világrekord 
nõi 4x800 méteren

Alekszandra Bulanova,
Jekatyerina Martinova,
Jelena Kofanova és Anna
Balahsina új világcsúcsot
állított fel nõi 4x800 m-es
síkfutásban a moszkvai
orosz fedett pályás atlétikai
bajnokságon. A kvartett
8:06.24 perc alatt teljesítet-
te a távot péntek este, s ez-
zel több mint hat másod-
percet faragott a korábbi
rekordon (8:12.41 p), ame-
lyet szintén négy orosz at-
léta ért el egy éve.

Kenyai világrekord 
nõi félmaratonon

A kenyai Mary Keitany vi-
lágcsúccsal gyõzött az egye-
sült arab emírségekbeli Rász-
el-Haimában rendezett fél-
maratoni futóverseny nõi
mezõnyében. A 2009-es vi-
lágbajnok 1:05:50 perc alatt
teljesítette pénteken a távot,
s ezzel 35 mp-cel volt gyor-
sabb, mint az eddigi rekor-
dot birtokló, holland színek-
ben versenyzõ Lornah
Kiplagat 2007. október 14-
én (1:06:25).

RövidenTavaszi rajt sötét felhõkkel

Mosolyszünet. Adrian Mititelu, a craiovai Universitatea tulajdonosa és Viktor Piþurcã edzõ a hétvégén is folytatta háborúskodását Fotó: Mediafax
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T. J. L. 

Nem ment a vendéglátó
csapatoknak a labdarú-

gó-Európa Liga nyolcad-
döntõibe jutásért zajló pár-
harcok elsõ mérkõzésein:
csak a portugál és svájci fõ-
városban, valamint Poznan-
ban tudtak nyerni a házigaz-
dák, további hat helyszínen
pontosztozkodás volt.   

Nagyon sima idegenbeli
gyõzelmet aratott a német
Bayer Leverkusen (4-0 Har-
kivban az ukrán Metaliszt-
tal), az Ajax Amsterdam
(3-0 Brüsszelben a belga
Anderlechttel) és az ukrán
Dinamo Kijev (4-1 Isztam-
bulban a Besiktassal) is.   

Az Arisz Szaloniki és a
Manchester City, a Sparta
Prága és az FC Liverpool,
valamint az SSC Napoli és a
Villarreal összecsapásán
még gól sem született, így a
két angol, illetve a spanyol
alakulat várja kedvezõ hely-
zetbõl az e heti visszavágót 

További eredmények:
Benfica Lisszabon (por-

tugál)– VfB Stuttgart (né-
met) 2-1, Young Boys Bern
(svájci)– Zenit Szentpéter-
vár (orosz) 2-1, Lech Poz-
nan (lengyel)–Sporting Bra-
ga (portgál) 1-0, Rubin Ka-
zany (orosz)–Twente En-
schede (holland) 0-2, BATE
Boriszov (fehérorosz)–Paris
Saint-Germain 2-2, Glas-
gow Rangers (skót)–Spor-
ting Lisszabon 1-1, FC Bá-
zel (svájci)–Szpartak Moszk-
va 2-3, PAOK Szaloniki
(görög)–CSZKA Moszkva
(orosz) 0-1, Sevilla (spany-
ol)–FC Porto (portugál) 1-2,
OSC Lille (francia)–PSV
Eindhoven (holland) 2-2.
Utóbbi gárda három szur-
kolóját õrizetbe vették, mi-
után a csütörtök esti mér-
kõzés elõtt randalíroztak a
belvárosban, és összecsap-
tak a rendõrökkel. Az ittas
drukkerek társaikkal együtt
megrongálták több kávézó
teraszát, bútorokat törtek
össze és kirakatokat törtek
be – a kivezényelt rend-
fenntartók csak könnygáz
bevetésével tudták megfé-
kezni a mintegy 150 fõs
csoportot. 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A Sporting Gijón, amely
egy héttel ezelõtt a cím-

védõ Barcelonától rabolt
pontot, 1-1-es döntetlent ért
el a Valencia otthonában a
spanyol labdarúgó- Primera
División 24. fordulójának
szombati nyitómérkõzésén.
További eredmények: Real
Madrid– Levante 2-0, Real
Zaragza– Atlético Madrid 0-
1. Tegnap hat mérkõzést ren-
deztek. 

A Bologna a négyperces
hosszabbítás utolsó pillanata-
iban gólt szerezve nyert 1-0-
ra a vendég Palermo ellen az
olasz Serie A 26. fordulójá-
nak szombati nyitómérkõzé-
sén. A címvédõ Internazio-
nale hazai környezetben 1-0-
ra legyõzte a Cagliari együt-
tesét. Tegnap: Lecce–Juven-
tus 2-0, Chievo–AC Milan 1-
2, Fiorentina–Sampdoria 0-
0, Genoa–AS Roma 4-3, La-
zio–Bari 1-0, Parma–Cesena
2-2, Udinese–Brescia 0-0. A
Napoli–Catania mérkõzés

lapzárta után kezdõdött. 
A Nürnberg jó második

félidõi játékkal nyert 3-0-ra a
vendég Eintracht Frankfurt
ellen a német Bundesliga 23.
fordulójának pénteki nyitó-
mérkõzésén. A szombati
eredmények: Hamburger
SV–Werder Bremen 4-0,
Borussia Dortmund–FC St.
Pauli 2-0, Hannover 96–1.
FC Kaiserslautern 3-0, 1899
Hoffenheim–1. FC Köln 1-1,
SC Freiburg–VfL Wolfsburg
2-1, FSV Mainz 05–Bayern
München 1-3. Tegnap: Bayer
Leverkusen–VfB Stuttgart 2-
4. A Borussia Mönchenglad-
bach–FC Schalke 04-találko-
zó lapzárta után ért véget. 

A címvédõ Olympique
Marseille hazai környezet-
ben 2-1-re nyert a Saint-Éti-
enne ellen a francia Ligue 1
24. fordulójának szombati já-
téknapján. Dr. Bölöni csapa-
ta, a Racing Lens nagy csatá-
ban kapott ki hazai pályán a
Sochaux-tól (2-3) és továbbra
is kiesõ helyen van. Eredmé-
nyek: Auxerre–AC Arles-
Avignon 1-1, SM Caen–
Valenciennes 2-2, Stade

Brest–Monaco 2-0, FC Lori-
ent–Girondins Bordeaux 5-1. 

Az Everton büntetõkkel
nyert 4-3-ra a címvédõ Chel-
sea otthonában az angol lab-
darúgó FA Kupa negyedik
fordulójának megismételt,
szombati mérkõzésén. 

Nyolcaddöntõket is ren-
deztek. A Manchester Uni-
ted hazai környezetben 1-0-
ra gyõzött az ötödosztályú
Crawley Town ellen. A talál-
kozó egyetlen gólját Wes
Brown szerezte, ez volt a Vö-
rös Ördögök történetének
2500. találata, amelyet Sir
Alex Ferguson munkába ál-
lása (1986, 1371 mérkõzés)
óta szereztek. További ered-
mények: Birmingham City–
Sheffield Wednesday (III.
osztályú) 3-0, Stoke City–
Brighton (III.) 3-0. 

A magyar Ligakupa ne-
gyeddöntõjének elsõ mérkõ-
zésein: Zalaegerszegi TE–
BFC Siófok 0-2, Debreceni
VSC–Kecskeméti TE 2-0, Vi-
deoton FC–Paksi FC 1-1,
Gyõri ETO FC–Szombat-
helyi Haladás 1-2. A vissza-
vágókat szerdán rendezik. 

EL: bajban a házigazdák Pontot rabolt a Gijón



Sznúker

Turós-Jakab László

Két szoros nyolcad-
döntõ (Matthew Ste-

vens–Ryan Day 4-3 és Ding
Junhui–Mark Allen 4-3)
után a késõ esti órákban
már simább ügyek voltak a
Newport Centre-ben zajló,
20. walesi nyílt sznúker-
bajnokságon. A hétszeres
világbajnok skót Stephen
Hendry maximális brékkel
kezdett Stephen Maguire
ellen, s azzal, hogy tized-
szer üresítette le az asztalt
147 ponttal, beállította az
angol Ronnie OSullivan re-
kordját. Ezzel nagyjából el
is fogyott a puskapora, hi-
szen honfitársa végül 4-2-re
nyert. 

Gyõzelemmel kezdett az
ausztrál Neil Robertson is,
de ellenfele, a skót Graeme
Dott ezután már nem hibá-
zott, és 4-1-re verte a világ-
bajnoki címvédõt. 

Pénteken már a legjobb
négy közé jutásért álltak
asztalhoz a versenyzõk, öt
gyõztes „frame”-ig a leg-
több kilencbõl. A délutáni
találkozókon 5-3-as sikerek
születtek, Stephen Maguire
a hazai kedvenc Mark Willi-
amset, az angol Mark Selby
pedig Graeme Dottot gyõz-
te le. Este a skót John
Higgins is 5-3-ra nyert a wa-
lesi Matthew Stevens ellen, s
a sort csak az angol Ali
Carter rontotta el, aki 2-2-es
„elsõ félidõ” után már sem-
mit sem vesztett a kínai Ding
Junhui-jal szemben, 5-2. 

A szombati elõdöntõk-
ben már hat gyõztes frame-
ig játszottak. Döntetlen el-
sõ „felidõ” után (2-2), John
Higgins lerohanta Ali Car-
tert, s a világelsõ skót végül
úgy verte 6-2-re az angolt,
hogy mindössze 23 pontot
engedélyezett neki az utol-
só négy „frame”-ben. 

A késõ esti találkozón a
skót Stephen Maguire 1-0-
ra, 2-1-re és 5-4-re, angol el-
lenfele, Mark Selby pedig 3-
2-re és 4-3-ra vezetett, de
végül döntõ, tizenegyedig
„frame”-re volt szükség a
gyõztes eldöntéséhez. A
skótfinálé a késõ esti órák-
ban fejezõdött be. Tegnap
esti lapzártánkkor Maguire
vezetett (5-3-ra), a kilenc
gyõzelemig tartó párharc
szünetében. 
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Röviden
Második az SZKC

A férfi-kézilabda-Nemzeti
Liga 13. fordulójában a
Székelyudvarhelyi KC 27-25-
re kikapott Bákóban, és ez-
zel elvesztette az õszi bajno-
ki címet. További eredmé-
nyek: Temesvári Poli–
Bucovina Suceava 24-25,
Szatmárnémeti CSM–
Nagybányai Minaur HC 35-
18, Buk. CS Municipal–
Brassói Dinamo 23-26, CSA
Steaua–Nagyváradi CSM
35-34. Korábban: Resica-
bányai UCM– Kolozsvári
U-Transilvania 27-26, HCM
Konstanca– Pandurii Tg. Jiu
37-32. A visszavágókat meg-
elõzõen a Resicabánya (23)
vezet az SZKC (22) és a
HCM Constanþa (21) elõtt.

Új romániai 
FIBA-kosárlabdabírók 

A törökországi Turk Tele-
com-tornán európai kosár-
labdabíró-jelöltek vizsgáztak,
s azok között, akiknek ez si-
került két romániai is van: a
szovátai Bukuresti László és
nagyszebeni Ciprian Stoica.
Mindketten a FIBA bírói
testületének tagjai.   

All Star-kosárgálák 

A magyar férfiválogatott
169-167-re legyõzte az NB I
idegenlégiósainak csapatát a
szombati All Star-kosárgála
fõmérkõzésén. Elõtte Ka-
muti Jenõ, a Magyar Olim-
piai Bizottság (MOB) fõtit-
kára és Szalay Ferenc, a Ma-
gyar Kosárlabdázók Orszá-
gos Szövetségének elnöke
MOB Életmûdíjat adott át
Zsíros Tibornak, az 1955-
ben Európa-bajnok váloga-
tott csapatkapitányának. A
gálameccs legjobbjává ma-
gyar részrõl Hanga Ádámot,
míg a légiósoknál Antonio
Crockert választották.
A rendezvény fénypontja-
ként a Dávid Kornél vezette
magyar öregfiúk-csapat 92-
92-es döntetlent játszott a
Vlade Divac irányította
szerb együttessel.  

Tegnap esti lapzártánkkor Maguire vezetett 5-3-ra, a kilenc gyõzelemig tartó párharc szünetében

Skótok házidöntõje Wales-ben

Kézilabda

ÚMSZ

Az elsõ félidõben szenzá-
ciós formában játszó

Gyõri Audi ETO KC 25-16
(17-7) arányban nyert szom-
baton legnagyobb ellenfele, a
norvég Larvik otthonában a
nõi kézilabda-Bajnokok Ligá-
ja középdöntõjében. A II. kö-
zépdöntõ-csoport másik talál-
kozóján az orosz Dinamo
Volgográd 25-22-re nyert a
német HC Leipzig ellen. A
visszavágókat megelõzõen a
kvartettben Gyõr (6 pont),
Larvik (4), Volgográd (2),
Leipzig (0) a sorrend, Gör-
biczék legközelebb március 6-
án Lipcsében lépnek pályára,
a csoport két legjobbja jut a
legjobb négy csapat közé. Az
I. középdöntõcsoportban ke-
véssel lapzárta elõtt fejezõ-
dött be az Oltchim–RK Krim
Ljubljana (szlovén) mérkõ-
zés, a vâlcea-iak 31-27-re
nyertek. 

A férfi BL B csoportjában
az MKB Veszprém esélyes-
hez méltóan nyert 33-22-re a
sereghajtó vendég szlovák
Tatran Presov ellen. További
eredmény: KIF Kolding
(dán)–Sävehof (svéd) 33-27.
A 14 pontos Veszprém már
biztosította továbbjutását. 

A C csoportban nyerhetõ
meccset bukott el 31-27-re az
utolsó negyedórában a Pick
Szeged a svájci Schaffhausen
otthonában. További ered-

mény: Valladolid (spanyol)–
Dinamo Minszk (fehérorosz)
27-27. A nyolc ponttal a
továbbjutó harmadik helyen
álló Tisza-partiak legköze-
lebb a 11 pontos spanyol
Valladolidot fogadják. 

A D csoportban a HCM
Konstanca 34-30-ra vesztett
Zágrábban a Croatiával
szemben, de mert idõközben
a Szentpétervár is kikapott
(24-25 Szarajevóban a Bos-
nával), még megszerezheti a
továbbjutást jelentõ csoport-
negyedik helyet. Ehhez az
kell, hogy február 26-án nyer-
jen Szarajevóban, az oroszok
pedig ne szerezzenek egy
pontnál többet a német
Flensburg elleni hazai és a
Croatia elleni idegenbeli
mérkõzésen. Az EHF Kupa
nyolcaddöntõjében a spanyol
La Rioja súlyos vereséget
mért a Tatabányára, 39-26.
A visszavágót jövõ szomba-
ton rendezik.

A férfi-KEK-ben az ukrán
Budyvelnik Brovary lemon-
dott pályaválasztói jogáról,
így mindkétszer Resicabá-
nyán játszott az UCM-vel.
Miután szombaton a hazaiak
33-16-ra nyertek, tegnap az
ukránok 31-27 gyõztek, így
jobb gólkülönbséggel a
Resica jutott tovább. A férfi
Challenge Kupában a Bákói
ªtiinþa Dedeman 31-22-re
nyert idegenben a monteneg-
rói RK Rudar Pljevlja ellen
és már a legjobb nyolc között
érezheti magát. 

Kosárlabda 

T. J. L. 

A férfi-kosárlabdabaj-
nokság hétvégi, 22. for-

dulójának szenzációjával a
BCM Argeº szolgált, amely
Piteºti-en 83-68-ra verte a
címvárományos Gaz Me-
tant. A rendkívül pontatla-
nul dobó medgyesiek sorsa
már az elsõ negyedben meg-
pecsételõdött, hiszen 28-6
arányban vesztették el. 

Nagyon sima vendégsi-
ker született Nagyszeben-
ben, ahol a BC Mureº 83-
68-ra nyert a CSU Atlassib
ellen. Ploieºti-en a nagy-
szünetig állt helyt a SCM U
Craiova, amely azonban
33-12 arányban maradt alul
a harmadik negyedben, és
így 93-74-re kikapott a cím-
védõ CSU Asesofttól. Csík-
szeredában Hannah és
Ramon félszáz hazai pon-
ton osztozott testvériesen,
de a Nagyváradi CSM vé-

gül legyõzte a Hargita
Gyöngyét (91-74), miután
öt játékosa is túljutott a tíz
ponton. Bukarestben a
Steaua Turabo kiütötte a
Brassói CSU Cuadripolt,
109-59, Iaºi-ban pedig a Te-
mesvári BC 94-77-re gyõzte
le a Politehnica együttesét. 

Kolozsvárott az U-
Mobitelco BT 85-65-tel vá-
gott vissza az Energia
Rovinari-nak az õszi veresé-
gért, és feljött a táblázat má-
sodik helyére. Jelenleg a
CSU Asesoft (41 pont) ve-
zet az U-Mobitelco BT (38),
a Steaua Turabo (39), a Gaz
Metan )37) és a BC Mures
(36) elõtt, de az elmaradt
mérkõzések eredményei to-
vább tömöríthetik az élme-
zõnyt. Tegnap: CS Munici-
pal–CS Otopeni 68-84.  

A nõi bajnokság elsõ ér-
tékcsoportjában (A1) félide-
jéhez érkezett a sorozat, a
hetedik forduló rangadóján
a Szatmárnémeti CSM 70-
53-ra nyert a Sepsi BC el-

len. További eredmények:
Aradi ICIM–SCM CSS
Craiova 88-51, CST Alex-
andria–Rapid 74-58, Olim-
pia–Temesvári Bega Dan-
zio 65-78. A visszavágókat
megelõzõen a Szatmárné-
meti (16) veretlenül vezet az
Arad (13), a Craiova (11), a
Temesvár (11), a Sepsi BC
(10), az Alexandria (10), a
Rapid (8) és az Olimpia (8)
elõtt, a szatmárnémeti csa-
pat és a sereghajtó egy-egy
meccsel többet játszott.  

A 9–14. helyezettek má-
sodik értékcsoportjában
(A2), a negyedik forduló-
ban: Politehnica Iaºi–Spor-
tul Studenþesc 65-50 és
Brassói Galactica Olim-
pia–Nagyváradi CSM U
72-52. A két veretlen, a
Gyulafehérvári LPS és a
Kolozsvári U összecsapását
február 22-ére halasztották.
Szerdán mindkét értékcso-
portban hétközi fordulót
rendeznek, a nyolcadikat,
illetve az ötödiket. 

Vendégsikerek a palánk alatt Gyõri bravúr Larvikban

Alpesisí

Hírösszefoglaló

Az amerikai Ted Ligety
(2:10.56 perc) diadal-

maskodott a pénteki férfi
óriás-mûlesiklásban a né-
metországi Garmisch-Par-
tenkirchenben zajló alpesisí-
világbajnokságon.

A 2006-ban kombináció-
ban olimpiai bajnok 26 éves
sízõ az elsõ futam után ne-
gyedik volt, de a második
menetben a legjobbak közül
õ csúszott le leglendülete-
sebben, így végül a francia
Cyprien Richard-t (2:10.64)
és az osztrák Philipp
Schörghofert (2:10.99) meg-
elõzve végzett az élen.
Ligety, aki két éve bronzér-
mes lett ebben a számban,
pályafutása elsõ vb-arany-
érmét nyerte. A kombináci-
óban pár napja gyõztes nor-
vég Aksel Lund Svindal

óriási esélyt szalasztott el,
hogy minden idõk ötödik
legeredményesebb alpesi sí-
zõje legyen a vb-k történe-
tében, ugyanis az elsõ fu-
tam után vezetett, de má-
sodjára több hibát vétett,
így be kellett érnie a negye-
dik hellyel, pedig sikerével
pályafutása 5. vb-aranyér-
mének örülhetett volna. A
96 indulóból az egyetlen
magyar résztvevõ, Farkas
Norbert 70. lett az elsõ fu-
tamban, így másodjára már
nem síelhetett, mivel arra
csak a legjobb hatvannak
volt lehetõsége.

Osztrák dupla nõi mûle-
siklásban, ahol Marlies
Schild (1:45.79) Kathrin
Zettelnél (1:46.13) bizo-
nyult gyorsabbnak. A
bronzérem a svéd Maria
Pietilä-Holmnernek (1:46.
44) jutott. 

A torinói olimpián bronz-,
a vancouveri ötkarikás játé-

kokon ezüstérmes Schild pá-
lyafutása elsõ egyéni világ-
bajnoki címét nyerte, ugyan-
is eddigi egyetlen vb-aranyát
2007-ben csapatversenyben
szerezte. A 111 nevezõ közül
mind a négy magyar a leg-
jobb 50-ben végzett: Döme
Zsófia 37., Berecz Anna 39.,
Hellner Donáta 48., Hellner
Szelina pedig 49. helyen
zárt. A román Sandra-Elena
Nareát kizárták a második
futam végén. 

A tegnapi záróversenyt, a
férfi mûlesiklást a francia
Jean-Baptiste Grange (1:41.
72 perc) nyerte a svéd Jens
Byggmark (1:42.15) és az
olasz Manfred Mölgg (1:42.
33) elõtt. A 26 éves Grange
pályafutása legjobb eredmé-
nyét érte el a vb-arany kiér-
demlésével. Korábban egy-
szer volt dobogós világbaj-
nokságon, 2007-ben a
bronzérem lett az övé mûle-
siklásban. 

Ligety elsõ vébé-aranya

Görbicz Anitáék legnagyobb ellenfelük, a Larvik otthonában gyõztek


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12

