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Várhatóan szerdán írják alá
koalíciós pártok a közös kor-

mányzás ütemtervérõl szóló meg-
állapodásukat – jelentette be teg-
nap a miniszterelnök. Emil Boc
ugyanakkor tagadta, hogy nézet-
eltérések vannak a koalícióban a
dokumentum tartalmával kap-
csolatban. Máté András képvise-
lõházi frakcióvezetõ azonban la-
punknak megerõsítette: a megál-
lapodás jelenlegi szövegének né-
mely pontját az RMDSZ is kifo-
gásolja. „Valamennyi koalíciós
félnek vannak kifogásai. A doku-
mentumot csak akkor írjuk alá
szerdán, ha mindenki egyetért a
szövegével” – magyarázta Máté.
Folytatása a 3. oldalon 

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2150 ▲
1 amerikai dollár 3,0489 ▼
100 magyar forint 1,5505 ▲

Autonómia: maga ura lett 
a nagyváradi Szigligeti Színház

A prefektusi gáncsoskodások ellenére önál-
lósodott a magyar színház Nagyváradon,
az intézménynek már saját költségvetése is
van – mondta tegnap elsõ sajtótájékoztató-
ján Czvikker Katalin, a Szigligeti Színház
újonnan kinevezett menedzsere. 

Kongresszusi kulisszák 

Feszültségoldó hatásuk volt az RMDSZ
Nagyváradon tartott kongresszusán azok-
nak az apró bakiknak, elszólásoknak, ame-
lyek ilyenkor elõ szoktak jönni, és amelyek-
re évek múltán is emlékeznek a résztvevõk.
Képes összeállítás munkatársainktól.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Tripoli fogságában

Az ENSZ-hez hasonlóan szankciós intézke-
déseket fogadott el tegnap az Európai
Unió is Líbia ellen. A líbiai vezetõ már csak
Tripolira támaszkodhat. Román állampol-
gár is volt a magyar repülõgép fedélzetén a
vasárnapi sikeres kimenekítési akcióban.

Háttér 4

Cél és eszköz
Hogy éri el tehát az egyértelmûen kinyil-
vánított célját az RMDSZ, ha már a
kongresszus utáni elsõ munkanapon a

kormányban népszerûtlen dön-
tést hoz? Akármilyen ciniku-
san is hangzik: szép dolog
elvérezni a román állam

Traian Bãsescu- és Emil
Boc-féle reformjának oltá-
rán, de egy politikai szer-

vezet erejét népszerû-
ségében és szavazatok-
ban mérik. 

Salamon 
Márton László

Virtuális díszletek között, in-
teraktív filmbejátszások kísé-

retében adták át helyi idõ szerint
tegnap hajnalban az idei Oscar-
díjakat, melyen a papírforma gyõ-

zött – A király beszéde tizenkét jelö-
lésébõl négyet díjra váltott. A
show-t James Franco és Anne
Hathaway dirigálta, ám a beígért
lendületesség elmaradt. 9. oldal 

Pusztán megszorításokkal el-
képzelhetetlen a gazdasági

fellendülés, ehhez elengedhetet-
len az ösztönzés, a támogatások
bevezetése is – ezt kívánja a kor-
mánynak üzenni az RMDSZ
kongresszuson elfogadott gazda-
sági csomagja. A szövetség a ha-
zai gazdaság talpra állása érde-
kében hárompillérû modellt ja-
vasol: az egyensúly és a vele
együtt járó stabilitás mellett, a
fenntartható növekedést, illetve
a foglalkoztatottság növelését cé-
lozná. Az új program elsõ és
egyben legfontosabb lépésként
az adótörvénykönyv módosítá-
sait emeli ki, amelyeket legké-
sõbb június 30-áig el szeretne fo-
gadtatni – amivel „történelmet is
írhatna”. 6. oldal

Három pillér 
a gazdaságért

Tom Hooper, „A király beszéde” címû film Oscar-díjas rendezõje

Keserû nõnapi pilula?
Március 8-án vállal felelõsséget a Boc-kormány az új munkatörvénykönyvért 

„Ha a munkavállalók nincsenek biztonságban, a gazdaság is bizonytalan” – hirdették tegnap a Csíkszereda fõterén tüntetõk

Koalíció: véget

érhet a huzavona

Fotó: Iochom Zsolt/szekelyhon.ro

Oscar-ittas királydadogás

Elfogadta tegnap a kormány a munkatörvénykönyv módosításait, Emil Boc miniszterelnök pe-

dig egy hét múlva, március 8-án felelõsséget vállal a parlament elõtt a jogszabályért. Válaszul 

a szakszervezetek megkezdték a tiltakozó akciókat: tegnap Csíkszeredában is utcára vonultak 

a munkavállalók, akik azt tervezik, áprilisig országszerte hetente tüntetéseket tartanak. A fog-

lalkoztatottak ragaszkodnak a kollektív munkaszerzõdéshez és a kiszámítható munkafeltételek-

hez. Az ellenzék máris bejelentette: bizalmatlansági indítványt nyújt be. 3., 4. és 5. oldal 
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Röviden

Szatmár Schengenre készül

A román–magyar határon átvezetõ bicikli-
utat tervez a Szatmár Megyei Tanács a Pe-
te és Csengersima közötti átkelõnél a
schengeni övezethez való csatlakozás után.
A határon átnyúló jó szomszédi és uniós
integrációs kapcsolatokat erõsítõ projektek
sorába tartozik még az övezetbe befektetõ-
ket vonzó közös uniós pályázat elkészítése
és benyújtása, valamint a közös hulladék-
kezelési program. Csehi Árpád megyei ta-
nácselnök bízik abban, hogy a határõrök és
a vámosok rövidesen eltûnnek a két ország
közös határáról, s akkor még folyamato-
sabb és sokrétûbb lesz  az együttmûködés,
amit a falvakat összekötõ egykori utak rész-
ben befejezett, részben most kezdõdõ felújí-
tása tovább segít. 

A Fidesz „ne szóljon bele”

Az MSZP továbbra is felelõs nemzetpoliti-
kát kíván folytatni – jelentette ki tegnap
parlamenti sajtótájékoztatóján Szabó Vil-
mos, miután a hét végén részt vett az
RMDSZ X. kongresszusán. Kiemelte: nem
szabad engedni, hogy Budapestrõl „szólja-
nak bele” a határon túli magyarok életébe.
Egyúttal felszólította a Fideszt, hogy a jö-
võben „ne folytassa a beavatkozás, a meg-
osztás politikáját”.

A magyar autonómiákról Brüsszelben

Tõkés László EP-alelnök meghívására
Brüsszelben tartja kihelyezett ülését a
Kárpát-medencei Magyar Autonómia Ta-
nács (KMAT) tegnaptól három napon át.
A nemzeti önrendelkezés ügye iránt elköte-
lezett határon túli magyar politikai szerve-
zetek fórumának ülésén többek között a
nemrégiben életbe lépett polgári kezdemé-
nyezés mint érdekérvényesítõ eszköz igény-
bevételérõl, a kisebbségben élõ magyar
nemzetrészek állapotának monitoringjáról,
valamint az autonómiáról mint európai
biztonsági kérdésrõl tanácskoznak a
KMAT tagszervezeteinek vezetõi.

Csúszhat az állampolgársági törvény

Szlovák kormánypárti politikusok hétvégi
nyilatkozatai alapján valószínûsíthetõ, hogy
tovább fog csúszni a szlovák állampolgársá-
gi törvény márciusra tervezett módosítá-
sa. Rudolf Chmel emberi jogi és kisebbség-
ügyi miniszterelnök-helyettes a köztelevízió-
ban azt mondta, hogy a jelenleg érvényben
lévõ, a másik állampolgárság felvételét
szankciókkal megtorló Fico-féle állampol-
gársági törvény módosítására nem március-
ban, hanem csak áprilisban kerülhet sor.

Kabila az ellenzéket vádolja

Joseph Kabila kongói elnök (képünkön) sze-
rint az ellenzék intézett támadást az elnöki
palota ellen, egy szemtanú kilenc halottról
beszélt. Vasárnap egy jól felfegyverzett cso-

port megrohamozta a Kongói Demokrati-
kus Köztársaság fõvárosában, Kinshasában
található elnöki palotát, de a köztársasági
gárda visszaverte õket.

Berlusconi távollétében tagad

Tíz hónap szünet után tegnap Milánóban
felújították Silvio Berlusconi olasz kor-
mányfõnek a Mediaset-ügyben indított
adócsalási perét, de röviddel késõbb el is
napolták azt április 11-re. Berlusconi nem
jelent meg a tárgyalóteremben, és tagadja
a vádakat.

ÚMSZ-összeállítás

Az ENSZ Biztonsági Taná-
csához hasonlóan szankciós

intézkedéseket fogadott el tegnap
az Európai Unió is Líbia ellen. A
büntetõ intézkedések elõször is
fegyverszállítási tilalmat jelente-
nek, beleértve a rendészeti felsze-
relések, tömegoszlató eszközök
szállításának tilalmát is. Másfelõl
uniós vízumtilalmat és vagyonbe-
fagyasztást mondanak ki Moam-
mer el-Kadhafira, családtagjaira,
valamint munkatársainak egy bi-
zonyos körére nézve. Az Európai
Unió igyekszik felvenni a kapcso-
latot az átmeneti líbiai kormány-
nyal, amelyet a keleti Bengáziban
hozott létre az ellenzék – közölte
tegnap Catherine Ashtonnak, az
EU kül- és biztonságpolitikai fõ-
képviselõjének egyik szóvivõje. 

A Tripolitól 50 kilométerrel
nyugatra lévõ az-Závija várost
birtokló líbiai felkelõk arra szá-
mítanak, hogy a Kadhafihoz hû
katonák megostromolják a tele-
pülést. Mintegy kétezer katona
veszi körül az-Záviját. A líbiai
vezetõhöz hû erõk egyik

Tripoliból kivezényelt alakulata
múlt csütörtökön már ellentáma-
dást hajtott végre a város egyik
mecsetjében tábort verõ felkelõk
ellen, a harcoknak 23 halottja és
44 sebesültje volt. Helyszíni be-

számolók szerint kiújultak a har-
cok a felkelõk és a Kadhafihoz
hû erõk között a fõvárostól,
Tripolitól bõ 150 kilométerre ke-
letre fekvõ Miszrátában is.
Ugyanakkor egyes hírek szerint

a líbiai vezetõ megingott rendsze-
re már csak a fõvárosra, Tripolira
támaszkodhat; a tengerparti vá-
ros maradt a diktátor gyakorlati-
lag egyedüli hatalmi bázisa.

Folyamatos a külföldiek evaku-
álása az országból. Román ál-
lampolgár is volt a magyar repü-
lõgép fedélzetén a vasárnapi sike-
res kimenekítési akcióban – szá-
molt be tegnap Hajdu János, a
magyar Terrorelhárítási Központ
fõigazgatója tegnap. A dandártá-
bornok felidézte: a tripoli repülõ-
téren érezhetõ volt, hogy Lí-
bia polgárháborús helyzetbe ke-
rült, a repülõtéren infernálisak a
körülmények. A fõigazgató el-
mondta: munkatársaik fegyverrel
és speciális engedélyekkel men-
tek Líbiába.  

Gy. Z.

Huszonöt esztendeje volt teg-
nap, hogy Stockholmban egy

mozilátogatás után fényes nappal
a nyílt utcán lelõtték Olof Palme
svéd miniszterelnököt. Palméval
ott volt a felesége is. A tettes elme-
nekült. Palme elutasította, hogy
testõrök kísérjék, szabadidejében
normális magánéletre vágyott.

Nincs meg a tettes

A sikeres politikus halála akko-
riban nemcsak az ország közvéle-
ményét sokkolta, hanem megren-
dítette az egész világot. „Svédor-
szág elveszítette ártatlanságát” –
kommentálta a hidegvérû gyil-
kosság hírét a svéd televízió. Egy
Christer Petterson nevû kisstílû
bûnözõt 1989-ben kapott el a
rendõrség; a bíróság felelõsnek ta-
lálta a gyilkosságban, és életfogy-
tig tartó szabadságvesztésre ítélte.
Kevéssel késõbb a második felleb-
bezést követõen azonban felmen-
tették: Palme özvegyének a vallo-
mását a bírák kevésnek találták.
Petterson 2004-ben szabadlábon
hunyt el.

Hogy a megbízás a gyilkosság-
ra az iráni molláktól érkezett-e,
vagy pedig magányos tettesrõl
volt szó, aki mögött valójában a
fegyveripar vagy a szélsõjobbol-
dal állt – ez mind a találgatás bi-

rodalmába tartozik. Semmilyen
feltételezés, semmilyen eljárás
mind a mai napig nem vezetett
eredményre.

A három jó barát

A tegnapi évfordulóra idõzítve
jelent meg Henrik Berggren törté-
nész és újságíró átfogó életrajzi
kötete errõl az összetett emberrõl,
Olof Palméról: az arisztokratáról,

aki szociáldemokratává lett; az
egykori tisztrõl, akibõl békeakti-
vista vált; Amerika barátjáról, aki
hevesen bírálta Washington poli-
tikáját. Magas képzettséggel ren-
delkezett, egyformán uralta az
angolt, a németet és a franciát; a
sajtó hamarosan a „svéd Ken-
nedy”-ként emlegette.

Jó barátja volt a német Willy
Brandtnak és az osztrák Bruno
Kreiskynek. A hetvenes és a
nyolcvanas évek három vezetõje
alapvetõen meghatározta országa
politikáját és a Szocialista Inter-
nacionáléról alkotott képet.
Palme azonban másfajta tapasz-
talatokkal rendelkezett, mint két
elvtársa és barátja, aki norvég, il-
letve svéd számûzetésben vészel-
te át a náci idõket. Palme a sem-
leges Svédországból érkezett,
amely sem harcot, sem megszál-

lást nem szenvedett át. A svéd fel-
sõ osztályból származott, a mar-
xista miliõ, amely Brandt és
Kreisky ifjúkorát meghatározta,
meglehetõsen távol állt tõle. In-
kább az angolszász hagyomá-
nyokhoz vonzódott.

Koszorúzás a sírnál

A három barát levélváltása
1972 és 1975 között most könyv-
formában is megjelent – értékes
tanúvallomás a korról, még ha az
európai politikusok elõtt álló kihí-
vások mára homlokegyenest
megváltoztak is. A kereken ne-
gyed századdal ezelõtt meggyil-
kolt Olof Palme sírját a stockhol-
mi Adolf Fredrik temetõben teg-
nap megkoszorúzta Mona Sah-
lin, a Svéd Szociáldemokrata
Párt vezetõje. 

Az elvesztett svéd ártatlanság

Tripoli fogságába zárva
Aki csak teheti, menekül a polgárháború szélére sodródott Líbiából

Dacára a ténynek, hogy sarokba szorították,
Kadhafi egy zavaros telefoninterjúban tagadta,
hogy Líbiában káosz uralkodna. A Pink TV nevû
szerb kereskedelmi adónak vasárnap este kijelen-
tette: „Nincsenek zavargások.” A líbiai diktátor
azt is vitatja, hogy országában tiltakozások törtek
volna ki: „Jelenleg nincs semmiféle incidens, Lí-
biában a teljes nyugalom honol.” A halálos áldo-
zatok „kétségen kívül” az al-Kaida terrorhálózat
„terrorista bandáinak” a számlájára írandók.
„De ezt rendezni fogjuk” – jelentette ki Kadhafi,
aki negyvenegy esztendeje uralkodik az ország-

ban. „Mindössze az ellenzék „kisebb csoportjai-
ról” van szó, de már „körbevettük” õket. Orszá-
gának helyzetét azonban nem tagadta teljesen.
Amikor a kérdezõ szembesítette õt a nemzetközi
közösség által Líbia ellen meghozott büntetõin-
tézkedésekkel, a diktátor az ENSZ szankcióit
„értéktelennek” minõsítette. Az interjú hátteré-
ben az áll, hogy a Pink TV tulajdonosa, Zeljko
Mitrovic üzletember kölcsönadta magánrepülõ-
jét Zoran Lilic korábbi jugoszláv elnöknek, hogy
Tripoliba repülhessen, hálából Lilic ravaszul
megszervezte a telefonbeszélgetést. 

Híres merényletek politikusok ellen

Julius Caesar: Kr.e. 44. március 15. 
Abraham Lincoln amerikai elnök: 1865. április 14. 
Erzsébet (Sissi) osztrák császárné és magyar királyné: 1898.
szeptember 10. 
Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörökös: 1914. június 28.
Sándor jugoszláv király: 1934. október 9.
Mahátma Gandhi indiai politikus: 1948. január 30.
John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök: 1963. november 22. 
II. János Pál pápa: 1981. május 13. (Az egyházfõ túlélte a merény-
letet, de súlyosan megsebesült.)
Anvar Szadat egyiptomi elnök: 1981. október 6.
Jichak Rabin izraeli miniszterelnök: 1995. november 4.

Már ezrekre rúg a halottak száma. Az emberek kalákában ássák a líbiai városokban a tömegsírokat

Olof Palme, a meggyilkolt kormányfõ

A diktátor zavaros telefoninterjúja



M. Á. Zs.

Mához egy hét, március 8-án
vállal felelõsséget a kormány

a parlament két háza elõtt azért a
munkatörvénykönyvért, amelyet
tegnap véglegesített és fogadott el
az Emil Boc vezette kabinet. A
parlament vezetõsége arról is
döntött, hogy a honatyák péntek
estig nyújthatják be módosító in-
dítványaikat, viszont az ellenzék
által valószínûleg beterjesztett bi-
zalmatlansági indítvány menet-
rendjérõl csak késõbb döntenek.
A Demokrata-Liberális Párt (PD-
L) hét eleji vezetõségi ülése után
Emil Boc kormányfõ magabiz-
tosnak mutatkozott a törvényter-
vezet elfogadását illetõen, szerin-
te a koalíció nagyon stabil, ezért
nem tart attól, hogy az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) bizalmatlansági indítvá-
nya „átmegy”. 

Egyszerûsödik a rendszer

„Könnyebb lesz majd munkát
találni az új munkatörvénykönyv
életbelépése után” – nyugtatta
meg a lakosságot Emil Boc kor-
mányfõ tegnap a kora esti sajtótá-
jékoztatóján, amelyet Ioan Nelu
Botiº munkaügyi miniszterrel kö-
zösen tartott a Victoria-palotában.
Hozzátette: a cégek egyszerûbben
alkalmazhatnak, az alkalmazot-
tak jobb bérekre számíthatnak, és
a munkáltatók pedig kétszer is
meggondolják, hogy feketén dol-
goztassanak. 

„Állj fel, és járj!”

Az ellenzéki pártszövetség ré-
szérõl Crin Antonescu liberális
pártelnök magától értetõdõnek
nevezte a kormánybuktató kez-
deményezés benyújtását, hozzá-
téve, hogy az USL szakértõi

máris szövegezik a bizalmatlan-
ságit. Elárulta még, hogy „rend-
kívüli” kezdeményezést tervez-
nek, ugyanis az ellenzéki pártok
álláspontja mellett tartalmazni
fogja a szakszervezetek és a
munkáltatói szövetségek véle-
ményét is. „Jelen pillanatban
minden figyelmünket a civil tár-
sadalom irányába fordítjuk,
ugyanis a munkatörvénykönyv
elfogadása elemi csapást mér
majd rájuk” – dramatizálta a
helyzetet a PNL-elnök. Hozzá-
tette: reméli, hogy a kormány-
párti honatyák nem ismétlik
meg korábbi szégyenletes visel-
kedésüket, és szavazatukkal
megerõsítik álláspontjukat. „Állj
fel, és járj” – ezt fogjuk nekik ki-
áltani. Nem várunk tõlük bibliai
csodát, csak annyit, hogy lelkiis-

meretükre hallgassanak” – fo-
galmazott Antonescu. 

„Súlyt adna” a sztrájk

Arra az újságírói kérdésre,
hogy támogatja-e a szakszerveze-
tek által tervezett általános sztrájk
gondolatát, a PNL elnöke csak
annyit mondott, hogy az orszá-
gos szintû munkabeszüntetés
„súlyt adna” a bizalmatlansági
indítványnak, de nem akar sem-
mit tanácsolni a szakszervezeti-
eknek. „Láttam, hogy a múltkori
szavazáskor akadtak olyanok,
akik elítélték kollégám, Victor
Ponta ama gesztusát, hogy az
emberek közé vegyülve tiltako-
zott a kormány intézkedései el-
len. Leszögezem, hogy sem ne-
kem, sem Victornak nincsenek

gátlásaink, amikor az emberekkel
való szolidaritásról van szó” –
mondta el Antonescu. 

Nincs CES-jóváhagyás

A szakszervezetek távolmara-
dása miatt nem tudta vélemé-
nyezni a munkatörvénykönyvet a
kormány, a munkáltatók és a
szakszervezetek képviselõibõl álló
Gazdasági és Társadalmi Tanács
(CES). Florian Costache, a testü-
let elnöke tegnap reggel jóváha-
gyás nélkül küldte vissza a jogsza-
bálytervezetet, ugyanis a múlt
pénteki ülést nem tudták megtar-
tani. Mint ismeretes, a CES ta-
nácskozási joggal bír csak, a kabi-
net ennek hiányában is folytathat-
ja a munkatörvénykönyv elfogad-
tatásának procedúráját. 
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Nem túlzott Kelemen Hu-
nor, amikor az RMDSZ
elnöki tisztségébe való
megválasztása utáni elsõ

percekben arról beszélt:
hétfõ reggeltõl teljes
erõvel beleveti magát a

munkába. A szövet-
ségi elnökként mind-
végig a szeme elõtt

lebegõ cél a 2012-es választásokra való felké-
szülés lesz, a minél jobb választási eredmény
és végeredményben a parlamenti jelenlét biz-
tosítása a következõ törvényhozási ciklusban.
Ennek a bejelentésnek az üzenete a lehetõ
legjobb: nem ünneplünk gyõzelmet napo-
kon, heteken át, hanem azonnal „munkaru-
hát öltünk”, a célra, a teendõkre, a felada-
tokra összpontosítunk. Mozgósító erõvel bír,
ugyanakkor szerénységet, szorgalmat, a vá-
lasztókkal szembeni alázatot mutat.
Az RMDSZ új szövetségi elnöke tehát ígére-
téhez híven hétfõ reggel munkához látott: a
kormány többi tagjával együtt a munkatör-
vénykönyv kormányzati felelõsségvállalással
történõ elfogadásáról hozott döntést. A dön-
tés célja Emil Boc miniszterelnök tolmácso-
lásában az, hogy a munkáltatók és munka-
adók közötti viszony dinamizálódjon, „ki-
szürküljön” a feketemunka, kifehéredjen a
szürkegazdaság. 
A szakszervezetek és munkáltatók zöme
azonban egyaránt tiltakozik a kormány ál-
tal az állam reformjának nevezett intézkedés
ellen. És ez a munkatörvénykönyves csak
egy azon döntések sorában, amelyek a na-
gyobbik kormánypártra haragították koráb-
bi szavazóit, olyannyira, hogy a
Demokrata-Liberális Párt jelenleg tavalyi
népszerûségének egyharmada körül mozog.
És még ha a kisebbik kormánypárt, az
RMDSZ szavazói nem is azonosítják telje-
sen a szövetséget a népszerûtlen Boc-kor-
mánnyal, az azért feltételezhetõ, hogy – ha
nem is ugyanolyan arányban, de – a ma-
gyar választó is az urnáknál tervezi „meg-
bosszulni” a kormányától „elszenvedett”,
vélt vagy valós sérelmeit.
Hogy éri el tehát az egyértelmûen kinyilvá-
nított célját – a következõ választásokon va-
ló jó szereplést – az RMDSZ, ha már a
kongresszus utáni elsõ munkanapon a kor-
mányban népszerûtlen döntést hoz? Akár-
milyen cinikusan is hangzik: szép dolog el-
vérezni a román állam Traian Bãsescu- és
Emil Boc-féle reformjának oltárán, de egy
politikai szervezet erejét (legyen az bár ki-
sebbségi érdekvédelmi szervezet is) népszerû-
ségében és – négyévenként, vagy annál
gyakrabban – szavazatokban mérik. 
Az RMDSZ létértelme romániai magyar
érdekvédelmi szervezetként a kisebbségi jo-
gok érvényesítése. (Politikai szervezetként pe-
dig ugyanaz, mint bármely más politikai
alakulaté, párté: 1. a hatalom megszerzése
és 2. a hatalom megtartása – az utóbbi
mindig nehezebb.) Ha a kormányzati szerep
kisebbségi jogok elérésére ad kilátást, viszont
veszélyezteti a parlamenti jelenlétet, meg kell
gondolni, hogy megéri-e az eredmény a
nagy kockázatot. 
Az ugyanis nem használ az RMDSZ ki-
sebbségi jogérvényesítésének, ha netalán ki-
esik a parlamentbõl. A hatalom megtartásá-
ról nem is beszélve...

Cél és eszköz

Salamon 
Márton László

Keserû nõnapi pilula?
Március 8-án vállal felelõsséget a kormány a munkatörvénykönyvért 

Román lapszemle

Hétfõ óta mûködik az elsõ, hivatalosnak
minõsített „roma törvényszék”, amelyet
az önmagát a romák nemzetközi királyá-
nak nevezõ Florin Cioabã fia, Dorin ho-
zott létre. (Adevãrul) Az Európai Bizott-
ság elnöke, Manuel Barroso felesége volt a
díszvendége a hét végén egy mára-
marosszigeti esküvõnek. A meghívás
Maria Topantól származik, aki tíz éve
dolgozik Maria Margarita Barroso házve-
zetõnõjeként, és akinek lánya most kelt
egybe párjával. (Curentul) Fokozott lavi-
naveszély fenyeget a Fogarasi-havasok-
ban, ahol a hóréteg vastagsága meghalad-
ja a másfél métert. (Curentul)

Ioan Botiº, Emuil Boc és Gheorghe Ialomiþianu (balról jobbra) reméli, hogy a koalíció ismét „mûködésbe lép” Fotó: gov.ro

Folytatás az 1. oldalról

A frakcióvezetõ nem kívánta
részletezni, hogy a miniszterel-
nöki kabinet által kidolgozott,
koalíciós szinten többször is
egyeztetett megállapodás melyik
részével nem értenek egyet.
„Nem szívesen beszélek a szö-
vegrõl, amíg nem véglegesítjük”
– mondta lapunknak. 

Vasárnap Varujan Pambuc-
cian, a nemzeti kisebbségek kép-
viselõházi frakcióvezetõje is je-
lezte, nem mindenben értenek
egyet a megállapodás szövegé-
nek tervezetével, amelyet a mi-
niszterelnöki kabinet munkatár-
sai dolgoztak ki, ám konkrétu-
mokról nem beszélt. Mint is-
mert, a dokumentum tulajdon-
képpen azoknak a törvényeknek
és gazdasági intézkedéseknek a
listája, amelyek a Boc-kormány
2012-ig tartó mandátuma alatt
prioritást élveznek. A megálla-
podás határidõhöz köti bizonyos
jogszabályok – így a kisebbségi
törvény – elfogadását a parla-
mentben. A Demokrata-Libe-
rális Párt politikusai többször is
jelezték, szeretnék, ha a jelenlegi
koalíciós együttmûködés a 2012-

es választások utánra is kiterjed-
ne, ám ettõl az RMDSZ mindvé-
gig elzárkózott. „A PD-L való-
ban azt szeretné, ha ez a koalíció
kormányozna 2012 után is, ám a
szerdán aláírandó ütemterv csak
2012-ig szól” – szögezte le teg-
nap lapunk kérdésére Fekete
Szabó András szenátusi frakció-
vezetõ.

Beletörõdött az USL?

A koalíciós megállapodás
perspektívája volt a fõ érve az
RMDSZ vezetõinek a hétvégi
kongresszuson is, amikor „kiko-
sarazták” a kisebbik koalíciós
pártot elcsábítani próbáló ellen-
zéki politikusokat. Mint ismert,
a Szociál-Liberális Szövetség
(USL) társelnökei, Victor Ponta
és Crin Antonescu meg is fenye-
gették a kongresszusi küldötte-
ket: ha ezekben a hetekben az
RMDSZ nem áll át az ellenzék
oldalára, a 2012-es várható hata-
lomváltáskor már nem kaphat
kormányzati szerepet. „Amíg a
kormányzati partner teljesíti az
ígéreteit, nem merül fel az, hogy
az RMDSZ más koalíció felé ka-
csingasson” – jelentette ki meg-

választása után Kelemen Hunor
szövetségi elnök.

Úgy tûnik, az USL vezetõi be-
le is törõdtek abba, hogy ebben a
kormányzati ciklusban már nem
tudják az oldalukra állítani az
RMDSZ-t. Miután elmondta be-
szédét a kongresszusi küldöttek
elõtt, Victor Ponta a Bihar me-
gyei liberális és szociáldemokra-
ta politikusok találkozójára sie-
tett, ahol már úgy fogalmazott:
„ne legyenek illúzióink, azt hi-
szem, még legalább másfél évet
kell küszködnünk a PD-L-vel és
a PD-L pénzével”.

A beletörõdést jelzi, hogy az
USL egyes politikusai máris tá-
madják az RMDSZ új elnökét.
„Szerintem Kelemen Hunor csak
az RMDSZ szûk érdekeit, nem az
ország érdekeit tartja szem elõtt”
– jelentette ki tegnap Norica
Nicolai, a liberálisok alelnöke.

Zsarolták Ludeschert

Mint ismert, az ellenzék számá-
ra korábban reménykeltõ volt,
hogy az RMDSZ Bihar megyei
szervezete a kongresszus elõtt két
nappal megállapodást kötött az
USL helyi képviselõivel. Victor

Ponta akkor arról beszélt: hasonló
megállapodások születnek majd
Máramaros, Szatmár és Szilágy
megyében is. A Szatmár megyei
RMDSZ-szervezet elnökét, Csehi
Árpádot tegnap nem tudtunk elér-
ni, ám a Máramaros, illetve a Szi-
lágy megyei szervezet vezetõje la-
punknak egyaránt azt nyilatkozta:
nem követik a bihariak példáját.
„Mi eddig a liberálisokkal és a
szociáldemokratákkal mûköd-
tünk együtt. De tulajdonképpen a
demokrata-liberálisokkal sem
rossz a kapcsolat” – mondta az
ÚMSZ-nek Seres Dénes, a Szilágy
megyei szervezet elnöke.

Nagybánya megbízott polgár-
mesterét, Ludescher Istvánt – aki
az RMDSZ-szervezet elnöke is –
azonban megfenyegették a helyi
ellenzéki politikusok: elveszítheti
tisztségét, ha nem ír alá helyi
szintû megállapodást az USL-vel.
„Az az igazság, hogy én a liberá-
lisok és a szociáldemokraták se-
gítségével lettem 2008-ban alpol-
gármester, s lehetek így most pol-
gármester. Ám konzultáltam az
RMDSZ vezetõivel, s az USL ké-
rését elhárítottam, nem írunk alá
velük megállapodást” – mondta
az ÚMSZ-nek Ludescher. 

Véget érhet a koalíciós huzavona



ÚMSZ-összeállítás 

Már a himnuszok felcsen-
dülését tréfás megjegyzé-

sek, epés kommentárok kö-
vették a túlzsúfolt sajtószobá-
ban. A magyar himnusznak
egy olyan változatát játszot-
ták be szalagról, amelyben
volt énekhang is; a román
himnuszt és az Örömódát csak
zenekar játszotta. Végül –
„mûsoron kívül” – követke-
zett a „ráadás”: a „székely
férfikórus” elõadása. A meg-
hívott román politikusok,
köztük Emil Boc miniszterel-
nök rezzenéstelen arccal hall-
gatták végig a Székely him-
nuszt. A „Maroknyi széke-
ly...”-t két évvel ezelõtt, a ko-
lozsvári RMDSZ-kongresz-
szuson – akkor még Traian
Bãsescu államfõ társaságá-
ban – már megismerhette az
„öklömnyi kormányfõ”...

A szónokok bakijai általá-
nos derültséget váltottak ki a
teremben. Hajdú Gábor, a
csíkszeredai RMDSZ-szer-
vezet elnöke például Markó
Béla egyik gyermekversébõl
akart idézni beszéde elején,
ám belesült a szavalásba. „Én
vagyok a kötéltáncos” – kezd-
te lendületesen a szónok,
majd zavart csend követke-
zett. „Én vagyok a kötéltán-
cos” – mondta második neki-
futásra is, de ismét elakadt az
elsõ sornál. Ekkor már
Markó Béla is hangosan ne-
vetett, ami vélhetõen biz-
tatólag hatott a szónokra,
mert harmadik nekifutásra si-
került elszavalnia a verssza-
kaszt. Hajdú becsületére le-
gyen mondva, nem írott szö-
veget olvasott fel, mint a fel-
szólaló küldöttek többsége.

Megmosolyogtató felszóla-
lása volt Budai Richárdnak is.
A bukaresti szervezet elnöke
híres arról, hogy bármirõl ké-
pes pátosszal, komor arccal
beszélni. Egy 2008-as kam-
pányrendezvényen Budai így
kezdte beszédét: „Az Atyaúr-
isten...” A résztvevõkben egy
pillanatra meg is fagyott a vér,
hogy aztán a hatásszünetet
követõ folytatás („... legyen
veletek”) után fellélegezze-
nek. A fõvárosi szervezet ve-
zetõje ezúttal az RMDSZ le-
köszönõ elnökét búcsúztatta
a szónoki emelvényrõl. „Kö-
szönjük Markó Bélának
mindazt, amit a magyar nem-
zetért tett” – mondta könnybe
lábadt szemmel Budai, amit a
sajtóteremben ülõk nem bír-
tak ki nevetés nélkül. Takács
elérzékenyülése. A sajtósok
fogadásokat kötöttek, hogy
Takács el tudja-e mondani a
Markót méltató beszédét pi-
tyergés nélkül. Az egyik meg-
hívott megjegyezte: „Ez még
belefér. Akkor lenne nagyobb
baj, ha a saját búcsúztatásán
érzékenyülne el.”

A dohányosok elõnyben
voltak nem dohányzó kolle-
gáikkal szemben, mert az éle-
sebb fülûek a szakszervezeti
palota lépcsõin „füstölgõ”
küldöttek beszélgetéseibõl
kulisszatitkokat tudhattak
meg. Például azt, hogy Eck-
stein-Kovács Péter elõre le-
foglalta a termet és megren-
delte a pezsgõt is a gyõzelmi
ünneplésre, ám arra végül
csak alig húsz szabadelvû
ment el szombat este. A
gyõztest, Kelemen Hunort
nem ott, hanem a Moszkva
nevû kocsmában ünnepelhet-
ték: a zsúfolt nagyváradi mu-
lató vendégei soha láttak any-
nyi minisztert, államtitkárt,
szenátort egy rakáson.

A szervezõk rengeteg di-
cséretet kaptak, Kovács Péter
kongresszusi biztosról az
ülést vezetõ Biró Rozália
nagyváradi alpolgármester
meg is jegyezte: aki olyan jól
végzi a dolgát, mint Kovács a
kongresszusszervezést, azt
kockáztatja, hogy örökké azt
fogja csinálni. Aligha örülne
az ügyvezetõ alelnök, volt if-
júsági vezetõ egy ilyen „örö-
kös” megbízatásnak, hisz
köztudomású, hogy fõtitkári
babérokra pályázik, és nem
kongresszusi biztosként sze-
retne megöregedni... 

Amit azért sokan szóvá tet-
tek: a szombati „ebéd”. Az
idézõjel kétszeresen is jogos,
hisz egyrészt már délután 5
óra is elmúlt, mire bejelentet-
ték az ebédszünetet – igaz, ad-
digra már a küldöttek java el-
fogyasztotta a kék színû „egy-
lejes pungába” csomagolt há-
romféle szendvicset. És miért
a második idézõjel? A szend-
vicsek minõsége a tej-kifli
program keretében osztoga-
tott iskolai tízóraiéval sem na-
gyon ért fel. Egyébként az
ebédszünetet az ülésvezetõ 45
percesrõl 15 percesre rövidí-
tette, amikor kiderült: igazá-
ból csak a prezídiumban ülõk
maradtak éhkoppon.

Panasza lehetett az infrast-
ruktúrára az Erdély TV hely-
színrõl, élõben közvetítõ stáb-
jának is. Miközben zajlott az
élõ mûsor, többször is áram-
szünet szakította meg az
adást. Remélhetõleg nem un-
ták meg a nézõk a képernyõ-
re többször is kiírt üzenetet:
„A hiba nem az Ön készülé-
kében van.” Sovány vigasz...

Új Magyar Szóból sohasem
elég. Fõleg, ha ingyen van...
Mivel a legutóbbi SZKT-n ter-
jesztési osztályunk felsült, hi-
szen félóra alatt elkapkodták
a marosvásárhelyi kultúrpalo-
tába vitt száz darabot, ezúttal
úgy gondoltuk, annyit vi-
szünk ki Nagyváradra, hogy
biztosan elég legyen. A 750
darabbal azonban ugyanúgy
jártunk, mint a vásárhelyi
százzal: az újságok alig egy
óra leforgása alatt elkeltek, a
friss sajtóra éhezõknek pedig
be kellett érniük a regisztráci-
ós asztalnál még a kongresz-
szuszárás után is halmokban
álló Krónikával. Igaz, a kelen-
dõséghez kellett az a két csi-
nos hoszteszlány is, akiktõl az
érkezõ küldöttek átvehették
az ÚMSZ lapszámait... 
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Bogdán Tibor 

A kormány befejezte a
munkatörvénykönyv

módosítására és kiegészítésé-
re vonatkozó jogszabályter-
vezetét, a dokumentumot pe-
dig megküldte a parlament-
nek, amely kijelöli majd kor-
mányzati felelõsségvállalás-
sal történõ elfogadásának
idõpontját. Az ellenzék ké-
szül az ezzel kapcsolatos bi-
zalmatlansági indítvány be-
nyújtására.

Próbaidõ, kihelyezés

A módosítások és kiegészí-
tések a munkatörvénykönyv
fontos kitételeit érintik, így
az alkalmazott képességei-
nek ellenõrzésére megszabott
idõtartamot. Ennek értelmé-
ben a munkaköri készségek
felmérésére a végrehajtó sze-
mélyzet esetében legtöbb 45,
a vezetõi tisztségeket betöltõ
személyek számára pedig
legfeljebb 120 naptári napot
állapíthatnak meg az egyéni
munkaszerzõdésben, a jelen-
legi 30, illetve 90 helyett. Tö-
rölték a kitételt, miszerint a
munkáltató próbaidõre ma-
ximum három személyt al-
kalmazhat egymás után
ugyanarra a tisztségre. 

Bõvül a munkáltatói ha-
táskör a kiegészítések nyo-
mán azáltal, hogy a jövõben
a munkaadó megszabhatja
az egyéni teljesítménycélo-
kat és meghatározhatja azok
megvalósítási kritériumait.
A törvényalkotó szerint
mindez hozzájárul az alkal-
mazott szakértelmének nö-
vekedéséhez, tapasztalatai
elmélyítéséhez. 

Változnak az alkalmazott
kihelyezési körülményei is. A
kihelyezést továbbra is leg-
több 60 napos idõszakra le-
het elrendelni, ám míg a je-
lenleg érvényes szabályozás
ennek meghosszabbítását
csupán egyetlen, legtöbb 60
napos újabb idõszakra enge-
délyezi, addig a jövõben a ki-
helyezés kéthavonként meg-
újíthatóvá válik – igaz, kizá-
rólag az alkalmazott bele-
egyezésével.

Kényszervakáció, 
kollektív elbocsátások

Újabb munkáltatói jogkört
jelent az, hogy a tevékenység
gazdasági, mûszaki, struktu-
rális vagy egyéb hasonló
okokból történõ, 30 napot
meghaladó beszüntetése ese-
tén az ötnapos munkahét
négynaposra korlátozható,
arányos bércsökkentés kísé-
retében. Az intézkedés a ki-
váltó ok megszûntéig fenn-
tartható. Ha pedig objektív
okokból évi 15 napot meg
nem haladó idõtartamra
szükségesnek mutatkozik a
tevékenység csökkentése
vagy megszakítása, a munka-
adó erre az idõszakra fizetés
nélküli szabadságra küldheti

alkalmazottjait, az egység
szintjén reprezentatív szak-
szervezet elõzetes tájékozta-
tását követõen. A kollektív
elbocsátásoknál a fõ szem-
pont az alkalmazotti teljesí-
tõképesség, a kitûzött felada-
tok megvalósítási foka lesz a
legfõbb kritérium, a szociális
szempontokat pedig az azo-
nos eredményt felmutatók
rangsorolásánál veszik csu-
pán figyelembe. 

Az új munkatörvény-
könyvbõl kikerül a tiltás, mi-
szerint a kollektív elbocsátást
elrendelõ munkáltató kilenc
hónapon át nem töltheti be a
megüresedett munkahelye-
ket. A törvényalkotó szerint
ugyanis az egyrészt korlátoz-
za a vállalkozó fejlesztési el-
képzeléseit, másrészt csök-
kenti az elfoglalható munka-
helyek számát. Emellett a
meghatározott idõszakra
megkötött egyéni munka-
szerzõdések maximális idõ-
tartama egy év helyett a jövõ-
ben három esztendõ lesz.

Szakszervezeti 
ellenállás

A munkatörvénykönyv
munkáltatói hatásköröket bõ-
vítõ módosításai és kiegészí-
tései érthetõ módon váltották
ki a szakszervezetek ellenállá-
sát. Az érdekvédelmiek ugya-
nis nem értenek egyet azzal,
hogy a munkaadó szabja meg
az egyéni teljesítménykritéri-
umokat, úgy értékelve, hogy
ez számos lehetõséget nyújt a
munkáltatói visszaélésre. A
szakszervezetek attól tarta-
nak, hogy a munkaadó akár
oly módon is kijelölheti e kri-
tériumokat, hogy azoknak az
alkalmazott ne tudjon megfe-
lelni, és szakmai alkalmatlan-
ság ürügyén könnyûszerrel
elbocsátható legyen. Elutasít-
ják azt a kitételt is, amely le-
hetõvé teszi a kihelyezés
többszöri, két-két hónapos
meghosszabbítását, mivel a
kormány által javasolt formá-
ban a munkaadó ilyen esetek-
ben nem kötelezhetõ az intéz-
kedés által érintett alkalma-
zottnak különjuttatást fizetni. 

Úgyszintén károsnak tart-
ják a munkavállaló szem-
pontjából a munkahét egyol-
dalú lerövidítését és az ezzel
együtt járó arányos bércsök-
kentést, amivel szintén visz-
szaélhet a vállalkozó, kifo-
gásolják a kollektív elbocsá-
tásokat szabályozó rendelke-
zést és elutasítják a megha-
tározott idõtartamra szóló
munkaszerzõdés felsõ idõ-
határának három évre törté-
nõ felemelését, az ilyen típu-
sú szerzõdések korlátlan
számú meghosszabbításá-
nak lehetõségét, hiszen a
munkaadó könnyen általá-
nosíthatja ezt a rendszert.

Az érdekvédelmiek állás-
pontjukat sorozatos sztrájk-
akciókkal, tiltakozó meg-
mozdulásokkal kívánják ér-
vényesíteni. 

Munkáltatópárti 
munkatörvénykönyv?

A munkatörvénykönyv munkáltatói

hatásköröket bõvítõ módosításai és 

kiegészítései érthetõ módon váltották

ki a szakszervezetek ellenállását.

Kongresszusi kulisszák
Feszültségoldó hatásuk volt az RMDSZ elmúlt hét végén,

Nagyváradon tartott kongresszusán azoknak az apró bakik-

nak, elszólásoknak, amelyek ilyenkor elõ szoktak jönni, és

amelyekre évek múltán is emlékeznek a résztvevõk. A közvé-

lekedés szerint a kiválóan megszervezett rendezvényt folyosói

közjátékok és kiszivárgott kulisszatitkok is színesítették.

Új Magyar Szóból sohasem elég... Percek alatt elfogyott a 750 darab

Kell egy kis áramszünet... Meghívott újságírók az ETV élõ adásában

Ünnepi RMDSZ-habostorta. Kinek jut majd a nagyobb szelet?

Tájkép csata után. Az egyik jelölt, aki gyûrötten került ki a harcból



A Gândul címû napilap közismert publi-
cistája, Cristian Tudor Popescu naponta
„találós kérdéssel” lepi meg olvasóit. Egyik
legutóbbi kérdése így hangzik: „Lehetséges-
e Romániában olyan elnököt választani, aki
nem bunkó, nem mûveletlen és agresszív,
nem korlátolt, mint egy öszvér, hanem egy
méltóságteljes, mûvelt és értelmes ember,
aki képes tisztelettel viseltetni elõdje és el-
lenjelöltjei iránt, aki nem válik az európai
udvarok ostobájává, aki nem a Kreml hátsó
bejáratán kér bebocsáttatást? A válasz:
Igen, lehetséges, de nem Románia elnöki
hivatala, hanem az RMDSZ élére.”
A szöveg az ország egyik mérvadó napilap-
jában jelenik meg, és a román újságíró-tár-
sadalom talán legtekintélyesebb tagja, a

Román Sajtóklub volt elnö-
ke jegyzi. A tény már ön-
magában is jelentõs, s
nem csak Kelemen Hu-
nornak szól, hanem az

RMDSZ-nek és átvitt
értelemben a romániai
magyarságnak is. Sok
mindent felróhatunk az
RMDSZ-nek, Markó
Béláéknak, de kétség-

telen tény, hogy efféle elismerésrõl 1990-
ben a marosvásárhelyi összecsapások nap-
jaiban még a legelvetemültebb optimisták
sem álmodhattak.
Amint az az idézett sorokból is kiviláglik,
bár a román közvéleményt – fõként a
frusztráltak, a sikertelenek, a megélhetési
nacionalisták szintjén – to-
vábbra is keresztül-kasul
átszövik a kisebbségellenes
elõítéletek, a közvélemény
irányítói és a politikusok
zöme már túlléptek rajtuk,
a magyarellenes gyanak-
vás helyébe fokozatosan a bizalom, sõt a
rokonszenv került. 
Ennek a ténynek azonban nagy horderejû
és ma még az RMDSZ-vezetés legfelsõbb
körei által sem mindig tudatosított (Markó
gyaníthatóan ebben is kivétel) következmé-
nyei lehetnek. A magyar érdekvédelmi szö-
vetséget – épp húsz esztendõ sikerességé-
nek, harcainak és a tévedésekbõl levont ta-
nulságainak köszönhetõen – többé már
nem tarthatja össze a nacionalizmussal
szembeni küzdelem, a puszta dac. A ma-
gyar politikai közösséget a jövõben nem
valami ellen, egészen pontosan nem fõként

valami ellen, hanem valamiért lehet csak
mozgósítani. Valamiért, ami részben a ma-
gyarság sajátos érdeke, de részben – sõt,
egyre inkább nagyobbik részben – a ro-
mánsággal közös állampolgári érdek. 
Azaz a szövetség egységét a továbbiakban
csakis a kulturális nemzet és a politikai

nemzet egységére, egészen
pontosan a szûkebb, illetve
a tágabb nemzeti közösség
érintkezési pontjaira lehet
majd alapozni. Ez nem
egyéb, mint maga a de-
mokrácia! Egy demokráci-

ában a politikai közösség egysége csakis a
politikai vélemények, a korporatisztikus ér-
dekek, a hatalmi ágak szétválasztásának és
szélesebb összefogásban való egyesítésének
elvén alapulhat. 
A modern politikaelmélet a társadalmi ko-
hézió egyik legfontosabb elemének a társa-
dalmi csoportok, intézmények, hatalmi ve-
télkedését, esetenként törvényes keretek
közt lejátszódó konfliktusait tekinti. Semmi
nem képes hatékonyabban egymáshoz lán-
colni az embereket és az emberi közössége-
ket, mint a vetélkedés, az érdekellentét
vagy éppenséggel a konfliktus. A konfliktu-

sok csak antidemokratikus struktúrákban
tekinthetõk destruktív tényezõknek, olyan
esetekben, amikor a vitatott kérdések meg-
oldásának egyetlen elfogadott eszköze a
másik fél kiszorítása, félreállítása, elhallgat-
tatása. Ilyen körülmények közt a társadal-
mi konfliktusok élethalálharccá fajulnak.
Demokráciában a felek arra kényszerül-
nek, hogy kerek asztalnál vitassák meg el-
lentéteiket, hogy megpróbálják meggyõzni
egymást és választóikat, s ha ez nem sike-
rül, kölcsönös engedményekkel próbálják
elejét venni a másik fél radikalizálódásá-
nak. Demokráciában a szemben álló felek
nem lehetnek meg egymás nélkül. Az, ha
egymással nem lehetnek meg, olyan jel,
amelynek mûködésbe kell hoznia a vész-
csengõket: vesztünkbe rohanunk. 
S ez természetesen nem csak a román poli-
tikai közösség egészére, a politikai nemzet-
re, hanem komponenseire, a kulturális
nemzetekre is maradéktalanul érvényes.
Egy demokratikusan szervezõdött állam-
ban ugyanis a kulturális nemzetek is terüle-
tileg szervezõdõ politikai közösségekként,
azaz – névvel vagy név nélkül – kulturális-
politikai autonómiákként érvényesülnek.
Mert csak úgy érvényesülhetnek.

Húszezernyi néptömeg hullámzott Pest utcáin, a sajtó tettleg fel-
szabadíttatott, a népvezetõk saját kezûleg nyomtatták ki a pesti 12
pontot: „Mit kíván a magyar nemzet?”, s Petõfi költeményét:
„Talpra magyar, hí a haza!”, s a városházára sereglõ népsokaság
Rottenbiller polgármester elnöklete alatt megválasztá a közbizton-
ságra felügyelõ bizottságot. (...) A népnek tetszett a kezdet. „Éljen
a forradalom!” Kaptunk nemzetiszínû zászlókat, felkötöttük bal
karunkra a nemzeti szalagokat (az enyim most is megvan, még
akkor gyöngéd kezek által egy falevélre hímzett 1848-cal rámába
téve), de mit tegyünk tovább?
Könnyû más városnak forradalmat csinálni, tudja, hogy mit te-
gyen? Legelõször is elkergeti a kormányát, körülveszi a parlamen-
tet; de hol vegyünk mi kormányt és parlamentet, mikor a kancel-
lárunk Bécsben van, a parlamentünk pedig Pozsonyban?
A nagy óriás pedig, ha egyszer fölébredt, tenni akar.
A népbizottság, hogy némi autorizációt adjon a mozgalomnak,
elhatározá, hogy a sajtószabadság tárgyában egy küldöttséget indít
meg Budára a helytartótanácshoz, a nép kívánatainak tolmácsolá-
sára. De ahhoz a küldöttséghez húszezer ember csatlakozott.
Délben egy levelet kaptam, melyen egy kiszolgált császári tiszt
volt aláírva (késõbb szomorú emlékezetû alak, mint hírhedett fel-
adó – utoljára öngyilkos); ebben az volt velem tudatva, hogy az ál-
talunk csinált parapluie-forradalom nem ér semmit. Fegyver kell a
nép kezébe. Ott volt aztán egy egész stratégiai terv. 

Jókai Mór: Huszonöt év múlva (1873)

Új korszak határán
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Két lehetõség van: kormányfõnk vagy iszonyúan fele-
dékeny – és ez esetben téved, vagy tökhülyének nézi
az egyszerû kisembert (akibõl pedig jövõre már
megint kedves választó lesz!) – ez esetben pedig, fo-
galmazzunk így: eltávolodik az igazságtól, amikor
azt állítja, hogy a demokrata-liberálisok soha nem al-
kottak védõfalat korrupt politikusaik körül. 
Igazság szerint mindkét lehetõség egyformán aggasz-
tó, hiszen sem a valótlanságtól szándékosan elrugasz-
kodó, sem pedig a memóriazavaros miniszterelnök
nem igazán fõnyeremény a kormány élén. Fõleg, ha
amnéziája olyan fokokat ér el, mint Bocunké, aki már
arról is megfeledkezett, hogy az Európai Bizottság a
román igazságszolgáltatás mûködés(képtelenség)érõl
éppen a napokban közzétett jelentésében két olyan
esetre is emlékeztet, amikor bizony a fõ kormánypárt
honatyái testületileg védték meg az igazságszolgálta-
tás Romániában amúgy sem túlságosan hosszú kezé-
tõl korrupcióval gyanúsított két kollégájukat, Monica
Iacob Ridzit és Dan Pãsatot – utóbbit egyben feltehe-
tõen az azonnali letartóztatástól is megmentve. 
De igencsak hézagosnak mondható az az emlékezet
is, amely egyrészt nem képes visszaidézni azt sem,
hogy Pãsat csak igen nehezen, Bãsescu államfõ erõtel-
jes nyomására függesztette fel végül is párttagságát,
másrészt viszont már a jelen eseményeit is kirostálja:
nem tud arról, hogy a többrendbéli csalással, közpén-
zek lenyúlásával vádolt egykori miniszter, Ridzi asz-
szony csak hosszas huzavona, többszöri felszólítás
után adta be a derekát, mert hirtelen rigurózusan tör-
vénytisztelõ lett és rájött: azért nem távozhat önként
pártjából, mert annak alapszabályzata ezt nem teszi
lehetõvé. Márpedig õ nem sértene szabályt-törvényt –
kívánta sugallni gesztusával, bár azt már õ sem merte
hozzátenni, hogy semmi pénzért… 
Tyû, ez aztán a kutyaszorító – mondhatná bárki,
akinek feledékeny pártelnök-kormányfõnkhöz ha-
sonlóan szintén nem jutna eszébe, hogy a pártra
szégyent hozó politikust egyszerûen ki is zárhatták
volna. 
De hát miként tehetné ezt meg az a párt, amelynek
szellemi mentora, Traian Bãsescu, maffiózók család-
jában keresztelõ testvére révén, rokonságban áll az al-
világ egyik legsötétebb figurájával; felesége pedig a
nagynyilvánosság elõtt elfogadta és büszkén viselte a

jelenleg éppen börtönben csücsülõ –
mellesleg tökírástudatlan – maffió-
zó által a nyakába aggatott aján-
dék aranypénzt.

Persze az is meglehet, hogy Boc
csupán a mundér becsületét védi.

Csakhogy arról is megfeledkezik,
hogy igazából nem a besározott
mundért, hanem annak méltatlan
viselõjét kell „tisztítóba” küldeni. 
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A konfliktusok csak anti-
demokratikus struktú-
rákban tekinthetõk dest-
ruktív tényezõknek.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Amit nem árulnak el idõben, az késõbb hami-
san hangzik.” Aharon Appelfeld

A vérprofi

Hí a haza!

Hazudós vagy
feledékeny?

A nap címei. Cristian Preda: Az RMDSZ ér-
vényre juttatta, amit már két éve tudtunk
(ziare.com), idézet a cikkbõl: „Meglepetések
állhatnak elõ viszont a PD-L-ben, az alapsza-
bály-bizottságban, jegyezte meg blogjában
Cristian Preda.”; Az RMDSZ nem áll át az el-
lenzékhez (Adevãrul), „Kelemen Hunor megvá-
lasztása az RMDSZ élére pillanatnyilag meg-
zavarja a PSD és a PNL terveit, hogy kira-
gadják a szervezetet a koalícióból és átcsábít-
sák a saját táborukba.”; Mitrea: Az RMDSZ ma
a PD-L legfõbb támasza (Cotidianul), „Az
RMDSZ nélkül ez a kormányzat nem létez-
ne.”; Kelemen Hunor: Egy erõs RMDSZ erõs el-
nöke kívánok lenni (Evenimentul zilei), „Borbély:
Ne utasítson minket senki Budapestrõl!”; Vi-
haros taps a kongresszuson. Az RMDSZ országot
csinál magának (Gândul), „Mind az öt parla-
menti párt elnöke dicsérte, körüludvarolta és
lelkesen megtapsolta a szövetséget, amelynek
kinyilvánított célja az autonómia kivívása Ro-
mánia egyik része számára. (...) Az RMDSZ,
a román politika egyetlen fix pontja.”; A terü-
leti autonómia, az RMDSZ újabb követelése
(Jurnalul naþional), „Két napig Nagyvárad a
román politika fõvárosává vált.”; Emil Boc:
Köszönetet mondok egy kiváló politikusnak –
Markó Bélának (România liberã), „A hozzáér-
tés, a következetesség és a szavatartás tette az
RMDSZ megbecsült párttá a román politiká-
ban és hiteles partnerré a kormányzásban.”

Magyarázat. A vártnál is szakszerûbben ke-
zelte a román sajtó az RMDSZ kongresszu-
sát. Miután a politikai pártok felé minden ka-
pu nyitva áll, most már remélhetõleg az a fon-
tos stratégiai célkitûzés is elérhetõ, hogy a
többségi újságírók megtanulják megkülönböz-
tetni politikusaink család- és keresztnevét.

Lehet normális. Cristian Tudor Popescu az
RMDSZ „ürügyén” lesújtó véleményt mond
a román elnökrõl, elnökválasztásról. Lehet-e
Romániában normális államfõt választani? –
ez a Gândulban feltett kérdésének a lényege. A
válasza pedig: lehet, az RMDSZ élére!

A nap álhíre. Bár jól érezte magát Kuvaitban
(nem volt hideg, nem volt köd, nem voltak
magyarok), Traian Bãsescu államelnök tízper-
cenként felhívta Nagyváradot, hogy tájéko-
zódjék a kongresszus munkálatairól. TB meg-
elégedéssel nyugtázta, hogy a harmadik jelölt
által szerzett szavazatok aránya megegyezik a
saját népszerûségi mutatójával.

Bogdán Tibor
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Totka László

Az egyensúly (és a vele
együttjáró stabilitás) mel-

lett a fenntartható növekedés,
illetve a foglalkoztatottság
növelése az a három pillér,
amelyen az RMDSZ hétvégi
kongresszusán elfogadott új
gazdasági programja nyug-
szik. „Az elveknek konkrét
lépésekben kell testet ölteni-
ük, ráadásul ugyanilyen kéz-
zelfogható és elérhetõ határ-
idõn belül kell megvalósul-
niuk” – mutatott rá Lakatos
Péter, a képviselõház pénz-
ügyi és költségvetési bizottsá-
gának tagja.

Az adókkal kezdenék

A szövetség ezzel azt kí-
vánja üzenni a kormány-
nak, hogy a gazdasági fel-
lendülés elképzelhetetlen
pusztán megszorításokkal,
elengedhetetlen az ösztön-
zés, a támogatások beveze-
tése is. Az új program elsõ
és egyben legfontosabb lé-
pésként az adótörvény-
könyv módosításait emeli
ki: a foglalkoztatást terhelõ
adók és járulékok többlép-
csõs csökkentését, a felesle-
ges adónemek eltörlését, az
adóeljárások és adminiszt-
ráció egyszerûsítését –
mindezt pedig legkésõbb jú-
nius 30-ig el szeretnék fo-

gadtatni, hogy január else-
jétõl életbeléphessen.

Az RMDSZ ragaszkodik
ahhoz, hogy a kormányzati
intézkedéseket tartalmazó
protokollum aláírásakor téte-
lesen kerüljön bele a változ-
tatások tervezett határideje.
„Huszonegy év után elõször
érhetnénk meg, hogy az adó-
törvénykönyv módosítását
nem sürgõsségi kormányren-
delettel szabályozzák” – fo-
galmazott lapunknak Laka-
tos, rámutatva, „történelmi
lehetõség” lenne, ha a változ-
tatásokat idõben, legalább fél

évvel a hatálybalépésük elõtt
közölhetnék az adózó vállal-
kozásokkal, hogy azok kellõ-
képpen felkészülhessenek. 

A gazdaságélénkítõ intéz-
kedések sorában szerepel to-
vábbá a mikro-, kis- és köze-
pes vállalkozások könnyített
hitelhez juttatása, illetve a
korrupció, adócsalás vissza-
szorítása, a kartellszerû mû-
ködések ellehetetlenítése. 

Sarkukra állnak

„Ha az RMDSZ a sarkára
áll, és ezeket a pontokat be-

veszi a készülõ protokol-
lumba, ezek nem végrehajt-
hatatlan feladatok, az intéz-
kedésekre szükség van” –
reagált Lakatos Péter arra a
kérdésünkre, hogy milyen
reakciókra számítanak a
kormánypártok részérõl, és
mekkora a reális esélye
annak, hogy nyár közepére
el tudják fogadtatni ezeket
az intézkedéseket. A képvi-
selõ hangsúlyozta: a szövet-
ségnek fel kell vállalnia azt,
hogy a partnereket a határ-
idõk betartására kényszerít-
se, mivel semmire sem vezet

az, ha a kormánykoalíció
mindig csak szándéknyilat-
kozatokat fogalmaz meg.

Az Erõs Európában sikeres
erdélyi magyar közösség címû
kongresszusi dokumentum
leszögezi, a romániai szerke-
zetváltás sikerét meghatá-
rozza majd azoknak a prio-
ritásoknak az alkalmazása,
amelyek a tudásközpontúsá-
gon, az innováción, a fenn-
tartható növekedésen, a ha-
tékony és környezetkímélõ
erõforrás-gazdálkodáson, a
gazdasági, szociális és terü-
leti kohézión, valamint ver-
senyképességen alapuló gaz-
daságot erõsítik az Európai
Unióban.

Az RMDSZ következete-
sen támogatja a régiók Eu-
rópájának valós megterem-
tését, ehhez azonban elsõ-
sorban Romániában van
szükség olyan jogszabályi
keret kidolgozására, amely
új régiók létrehozását teszi
lehetõvé – olvasható a szö-
vetség programjában, amely
kimondja, hogy a területi
kohéziós politika sikeréhez
a régiók újrafelosztására
van szükség. Az Európai
Néppárt célkitûzéseivel
összhangban az RMDSZ az
életképes, stabil és tervezhe-
tõ agrárgazdálkodás kialakí-
tását is szorgalmazza, külö-
nös tekintettel a fiatal gaz-
dákra. 

Röviden Három pillér a gazdaságértRomán „inflációbajnok”

Uniós szinten elsõ helyen áll
Románia a fogyasztási javak
inflációs rátáját tekintve, mi-
után januárban 7 százalék-
kal emelkedtek az árak az
elõzõ év hasonló idõszaká-
hoz képest – derült ki az
Eurostat legfrissebb felméré-
sébõl. Az infláció uniós átla-
ga ebben az idõszakban 2,7
százalék volt.

Szatmár beruház

Bár az év elsõ két hónapjá-
ban 6,3 százalékról 5,9 szá-
zalékra csökkent az országos
átlagnál alacsonyabb mun-
kanélküliség Szatmár me-
gyében, ez az arány év végé-
ig tovább zsugorodhat, mivel
több jelentõs beruházás vár
kivitelezésre. Vetésen egy né-
met cég napelemgyárát ad-
ták át, a Schlemmer gépko-
csi-kábelgyárának bõvítése is
lezárult, Nagykárolyban a
Contitech autógumialkat-
részgyártó üzemét bõvítik,
Szatmárnémetiben pedig egy
nagy állattápszergyár épül.

Szûkülõ olajellátás?

A líbiai lázongás azt ered-
ményezheti, hogy akár hó-
napokra is kiesik az észak-
afrikai ország nyersolaja a
nemzetközi piacról – vélte
hétfõn megjelent elemzésé-
ben a Bank of America
Merril Lynch.

Lakatos Péter szerint nem lehetetlen a gazdaságösztönzõ intézkedéseket véghezvinni

Baloga-Tamás Erika

Rövid idõ alatt nemzet-
közivé nõtte ki magát az

a tanácskozássorozat, ame-
lyet negyedszer rendeztek
meg az erdélyi halgazdálko-
dás fejlesztésének lehetõsé-
geirõl. A  Székelyudvar-
helyen tartott hétvégi konfe-
rencián a hazai halgazdál-
kodásban érintett szakem-
berek mellett Magyaror-
szágról is érkeztek elõadók.
Az értekezleten  írták alá a
Székelyföldi Haltenyésztõk
Érdekvédelmi Egyesületé-
nek alapító szándéknyilat-
kozatát is. 

„Hiánypótló kezdemé-
nyezésrõl van szó, hisz Ro-
mániában még egyetlen
ilyen érdekvédelmi szerve-
zet sincs az ágazatban, így
nincs aki szakmai szinten
tárgyaljon külföldi, például
magyarországi szervezetek-
kel – foglalta össze lapunk-
nak a kezdeményezés fon-
tosságát László János, az
ARKUM cégcsoport elnö-
ke, a tanácskozás házigaz-
dája. – További célunk fel-
mérni a székelyföldi, erdélyi
haltenyésztõk igényeit. Egy
sajátos helyzetrõl van szó,
hisz az itteni halgazdálko-
dással foglalkozók zöme
kisvállakozó vagy agroturiz-
mus keretében mûködtet fõ-
ként pisztrángos halastava-
kat, így nem nagyon értesül-
nek az európai uniós lehetõ-

ségekrõl, programokról, pá-
lyázatokról.” 

„Halpénz”-horgászat

A mintegy ötven résztve-
võ jelenlétében zajló szé-
kelyudvarhelyi konferenci-
án a Magyar Vidékfejleszté-
si Minisztérium is képvisel-
tette magát, a román mezõ-
gazdasági minisztérium ré-
szérõl Tánczos Barna ál-
lamtitkár volt jelen, aki az
ágazatban érvényes pályá-
zati lehetõségeket, projekte-
ket ismertette.

„Halgazdaságok, tógaz-
daságok fejlesztésére, halas-
tavak, pisztrangászatok lét-
rehozására, bõvítésére, mo-
dernizálására, valamint ha-
lászati termékek feldolgozá-
sára is lehet uniós pénzekre
pályázni” – hívta fel a fi-
gyelmet az ágazat finanszí-
rozási lehetõségeire Tán-
czos Barna. Hozzáfûzte: ál-
talában a projek költ-
ségeinek 60 százalékát a mi-
nisztérium alárendeltségé-
ben lévõ hatóságok állják, a
beruházások fennmaradó
40 százalékát pedig saját
erõforrásból kell elõterem-
teniük a vállalkozóknak. Az
államtitkár kiemelte: a 2010
novemberétõl igénybe vehe-
tõ Garanciaalap is óriási se-
gítség lehet azoknak a be-
fektetõknek, akik nem tud-
ják saját erõforrásból finan-
szírozni az önrészt, hisz ez

a banki hitelek 80 százalé-
kát képes garantálni.

Profit – innovációval 

A törvénykezési és pályá-
zati aktualitások mellett szó
esett a kelet-európai édesví-
zi haltenyésztés fejlesztésé-
nek új lehetõségeirõl is, va-
lamint a székelyföldi piszt-
rángnevelésrõl és értékesí-
tésrõl, illetve a román piac-
ról. Váradi László, a Ma-
gyar Halászati és Öntözési
Kutatóintézet vezérigazga-
tója hangsúlyozta, óriási ki-
hívásnak kell megfelelniük a
gazdáknak azért, hogy pro-
fitot érhessenek el, ez pedig
mûszaki fejlesztést, a tech-
nológiák fejlesztését, egy
szóval innovációt igényel.
„Tény, hogy Erdély, Szé-
kelyföld nem egy halfo-
gyasztó regió, de úgy látom,
hogy növekvõben van az it-
teni piac. Ennek kellene ele-
get tenni azzal, hogy helyi
farmerek által tenyésztett
halfajokat bocsássanak piac-
ra” – vélekedett a magyaror-
szági intézetvezetõ. Az elõ-
adásokat követõen a nap má-
sodik felében szakmai vitafó-
rumot tartottak, a résztvevõk
többek között a termelõi
együttmûködésrõl, környeze-
ti kölcsönhatásokról, a hal-
gazdálkodást érintõ szabá-
lyokról és rendeletekrõl, és az
ágazat piacáról és marketing-
jérõl beszélgettek. 

Növekvõ „fogásra” 
számítanak a halpiacon

Fotó: Tofán Levente
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Baloga-Tamás Erika

„Lesz ennek még folyta-
tása” – nyilatkozta az

ÚMSZ-nek Kós Ibolya, az
Alfa Kartell szakszervezeti
szövetség Hargita megyei
tagszervezetének alelnöke
azzal a demonstrációval
kapcsolatban, amelyet teg-
nap a megyei önkormányzat
és a prefektúra elõtt tartottak
Csíkszeredában. Az akció
résztvevõi a munkatörvény-
könyv tervezett módosításai
ellen tiltakoztak, és azt sérel-
mezték, hogy a kormány
nem egyeztetett megfelelõ
módon sem a szakszerveze-
tekkel, sem a munkaválla-
lókkal.  

Székházostrom

Hasonló tiltakozásra került
sor Botoºani-ban, Konstan-
cán, Krassó-Szörény megyé-
ben és Vranceában is. Boto-
ºani-ban hatszáz ember vett
részt a demonstráción, a tün-
tetõk végigvonultak a belvá-
roson, és követeléseiket írás-
ban adták át a prefektusnak.
Krassó-Szörény megyében
szintén a megyeszékhely kor-
mányhivatala elõtt gyülekez-
tek a szakszervezeti tagok.
Bár a tegnapi tüntetésen csu-
pán százötvenen jelentek
meg, a résztvevõk figyelmez-
tettek: március 7-én több me-
gyei kisvárosban újabb de-

monstráció lesz, március 14-
én pedig Karánsebesre vár-
nak négyezer tüntetõt. Vran-
cea megyében a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) helyi
kirendeltsége elõtt gyûlt ös-
sze hatszáz ember, a rendkí-
vül feszült tüntetés résztvevõi
szintén írásban továbbították
követeléseiket. 

Még nem tanulták meg

A csíkszeredai Szabadság
téren felvonuló százötven-

kétszáz tüntetõ transzparen-
sekkel jelent meg, hangos
füttyszóval és bekiabálással
jelezték: szolidárisak az or-
szágos akció többi résztve-
võjével. A Hargita megyeiek
által készített memorandum
arra figyelmeztet, hogy a
munkatörvénykönyv kor-
mány által támogatott válto-
zata emberi jogokat sért, és a
vállalkozókat részesíti
elõnyben a munkavállalók-
kal szemben. „Szeretnénk
elérni, hogy errõl a fontos

jogszabályról közös meg-
egyezés szülessen, a társa-
dalmi párbeszédben vegye-
nek részt a munkavállalók és
munkáltatók egyaránt” –
nyilatkozta lapunknak Kós
Ibolya. Az Alfa Kartell helyi
vezetõje szerint jövõ héten
újra utcára vonulnak, ha-
csak addig nem kapnak kö-
veteléseikre érdemi választ
az illetékesektõl. 

„Szomorúnak tartom,
hogy a legfontosabb kérdé-
sekrõl nem sikerül meg-

egyezni, pedig már régóta je-
lezték a szakszervezetek a
kifogásaikat. Ez a kormány
még mindig nem tanulta
meg, hogy ha mi, munkavál-
lalók bizonytalanságban
élünk, akkor az egész hazai
gazdaság bizonytalan” – je-
lentette ki lapunknak Sán-
dor Péter, a tegnapi tüntetés
egyik résztvevõje.  Elmond-
ta, ragaszkodik a kollektív
munkaszerzõdéshez, és ah-
hoz, hogy átlátható feltéte-
lek mellett dolgozhasson. 

„Azt mondják, hogy cél a
versenyképesség javítása, de
az semmiképpen sem tesz
versenyképesebbé, ha a
munkáltató önkényesen
változtathat a feltételeken.
Így csak azt érik el, hogy az
ember vakon vállaljon ál-
lást, és folyamatosan bi-
zonytalanságban éljen,
azért, mert nem tudja, mi-
kor mihez kötik a bérét”  –
mondta lapunknak Kovács
Zsolt csíkszeredai munka-
vállaló, aki szintén részt
vett a tüntetésen.

Vasluiban útlezárással és
forgalomlassítással tiltakoz-
nak ma a szakszervezetek
felhívására a helyiek. Su-
ceaván 650, Tulceán 450
ember részvételére számíta-
nak a szervezõk a tiltakozás-
sorozat második napján, a
tervek szerint áprilisig or-
szágszerte folyamatosak
lesznek a tüntetések. 
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Hírösszefoglaló

Kevesli az egyetemi auto-
nómiát a Romániai

Egyetemista Szervezetek Or-
szágos Szövetsége (ANOSR)
25 ezer tagja: a hallgatók teg-
nap japán sztrájkba léptek. A
sztrájkfelhíváshoz a bukares-
ti, a konstancai, a galaci, a
iaºi-i, a temesvári, a suceavai,
a gyulafehérvári és a maros-
vásárhelyi egyetemi közpon-
tok hallgatói csatlakoztak. A
fehér karszalagos résztvevõk
a tanügyi törvény több ren-
delkezését kifogásolják. Cris-
tina Ramona Fiþ, az ANOSR
alelnöke elmondta, hogy az
oktatási tárca mellõzte javas-
lataikat – az egyetemisták
ugyanis 25 százalékos rész-
vételt kérnek az egyetemve-
zetés testületeiben, és ugyan-
ilyen arányban szeretnének
részt venni a rektorválasztá-
sokon is. Ma fehér lepedõk
lobognak a kollégiumok ab-
lakaiban, holnap pedig már
az egyetemeken is fehér vá-
szonnal demonstrálnak az
ANOSR tagjai. Ha csütörtö-
kig nem történik elõrelépés, a
tiltakozók szalonnát, uborkát
és zakuszkát küldenek
Daniel Funeriu tárcavezetõ-
nek, hogy felhívják a figyel-
mét a hazai egyetemeken
uralkodó állapotokra és a
hallgatók szociális helyzeté-
re. Március 7-tõl meghatáro-
zatlan ideig sztrájkõrség de-
monstrál a tanügyminisz-
térium bejáratánál. 

Egyetemi 

lepedõsztrájkTüntetések Csíktól Vranceáig 
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Az idén alighanem még több-
ször írunk a szatmári svábok-
ról, hisz jelenlétük a kuruc
szabadságharcot lezáró 1711-
es szatmári békéhez kötõdik,
melynek 300. évfordulójáról
április végén nemcsak a törté-
nészek emlékeznek meg. Ez jó
alkalom lesz arra is, hogy a
svábokról is többet megtud-
junk. Elsõ csoportjaik már
1712-ben megjelentek a törté-
nelmi Szatmárban, ahol a év-
tizedekig húzódó háború és
nyomában a pusztító járvá-
nyok vidékeket tettek népte-
lenné. A források szerint
1838-ig harmincegy helység-
ben mintegy nyolcezer sváb
telepedett le, fejlettebb mezõ-
gazdasági (benne szõlõter-
mesztési) kultúrát és többféle
hiányzó mesterséget hozva er-
re a vidékre. A legtöbb búzát
ma is õk termelik, és a leg-
jobb bort is õk készítik a me-
gyében.
Az elmúlt három évszázad
azonban hozzájuk sem volt
kegyesebb, mint az õket befo-
gadó magyarokhoz. Boros Er-
nõ nagykárolyi újságíró sokévi
kutatómunka nyomán éppen
azt tárta a világ elé, hogy mi-
ként kellett külön is megszen-
vedniük származásukért. A
szatmári svábok második vi-
lágháború utáni deportálásá-

ról írt kétkötetes mûve, a csík-
szeredai Status kiadónál jelent
meg, annyira keresett, hogy
rövid idõ alatt újra kellett
nyomni. A szerzõtõl tudom:
nem annyira olvasmánynak,
mint inkább emlékeztetõ do-
kumentumnak szánta köny-
vét. Ezért fölöttébb meglepte a
könyve iránt tanúsított nagy
érdeklõdés. Kiderült: a Né-
metországba visszatelepült
svábokat is fölöttébb érdekli,
miért kellett származásukért
külön szenvedniük szüleiknek,
jóllehet többségük magyarnak
vallotta magát, és magyar
volt az anyanyelve is.
Ne menjünk most bele abba,
hogy miért váltottak nyelvet a
szatmári svábok, fõleg a
Nagykároly környékiek.
Egyes történészek, köztük
nemcsak románok (mint I.
Corneanu), de németek is
(például H. Berner) ezt az
erõszakos elmagyarosítással
magyarázzák. Mások viszont
a természetes beolvadásnak,
hiszen magyar környezetben
éltek, s nagyon sokan a kör-
nyezõ magyar falvakból hoz-
tak maguknak házastársat.
(Egy idõben divat volt ma-
gyar lányokat venni feleségül,
ami a plébániák bejegyzései-
ben a családi neveknél köny-
nyen nyomon követhetõ.) Bo-

ros Ernõ ötezer szatmári
sváb, köztük nagyon sok nõ
és fiatal deportálásáról ír,
egyrészt különbözõ dokumen-
tumok, másrészt a szovjet
munkaszolgálatról hazatértek
vallomása alapján. Nagy sze-
rencse, hogy még idejében
megkezdte a gyûjtést, felkeres-
te a túlélõket, így több száz
személy vallomását jegyezhet-
te le. Mindegyik külön-külön
is megrázó történet és dráma.
Vitték õket, hiába volt töb-
büknek nemcsak az anya-
nyelve, de a neve is magyar
(hivatalosan is beírva). A
szovjetek a deportáltak össze-
gyûjtését az általuk kinevezett
román hatóságokkal együtt-
mûködve végezték, s a romá-
nok egyenesen örültek, hogy
a magyar többségû Szat-
márból magyar ajkú polgáro-
kat visznek el. A románság
szempontjából ezáltal is kívá-
natosan módosult a nemzeti-
ségi statisztika.
Húszévi kutatás után is foly-
tatódik a tényfeltárás, már a
második kiadást is húsz ol-
dallal egészítette ki a szerzõ.
Úgy látszik, mint a régi rend-
szer annyi bûne, a szatmári
svábok deportálása sincs még
teljesen kibeszélve. 

Sike Lajos

Szótárlat

A szatmári svábok 
elhurcolásáról

Totka László

A prefektusi gáncsosko-
dások ellenére önállóso-

dott a magyar színház Nagy-
váradon, az intézménynek
már saját költségvetése is van
– mondta tegnap elsõ sajtó-
tájékoztatóján Czvikker Ka-
talin, a Szigligeti Színház
újonnan kinevezett mene-
dzsere. Beszámolója szerint
az új intézmény magába fog-
lalja a  bábos Lilliput Társu-
latot és a Nagyvárad Tánc-
együttest is, amelyek munka-
társainak átvétele már lezaj-
lott. A színház önálló bü-
dzsébõl gazdálkodhat: 2,7
millió lejt kapott a megyei ta-
nácstól személyzeti, 300 ezer
lejt egyéb költségekre, és 200
ezer lejes bevételt terveztek a
2011-es esztendõre. „Ennél
nagyobb bevételben is re-
ménykedünk, és egyéb lehet-
séges forrásokat is feltérképe-
zünk” – jelentette ki Cvikker
Katalin. Tájékoztatása sze-
rint hamarosan elkészítik a
tételes költségvetést, amelyet
a megyei tanácsnak kell jó-
váhagynia.

Arculatterv készülõben

Jelenleg a Szigligeti Szín-
ház arculatának a kialakítá-

sa folyik. A közönség bele-
szólhat az arculat alakításá-
ba. A menedzser mûködõ-
képes rendszer kialakítását
és a hatékonyabb belsõ
kommunikáció megvalósí-
tását tartja elsõdleges fel-
adatának. Elmondta, hama-
rosan megalakítják a mûvé-
szeti és az adminisztratív ta-
nácsokat is. A fõ szempont,
hogy az eddigiekkel ellen-
tétben egy átlátható struktú-

ra jöjjön létre, amelyben a
mûvészeti igazgatókra ki-
sebb teher hárul. 

A prefektus 
levelét megírta

Az elõzményekhez tarto-
zik, hogy Gavrilã Ghilea
prefektus levélben jutatta el
kifogásait múlt héten a Bihar
megyei önkormányzathoz,
amelyben felszólította a testü-

letet a román és a magyar
színház kettéválasztásával
kapcsolatos döntéseinek visz-
szavonására. A megyei ön-
kormányzat a csütörtöki ülé-
sén újratárgyalta a kérdést. A
szétválásra vonatkozó döntés
maradt, ám figyelembe vették
a kormány megbízottjának
észrevételeit, és eszerint mó-
dosították a határozatokat –
tudtuk meg Szabó Ödön me-
gyei tanácsostól.

Gavrilã Ghilea levelében
az átszervezésre vonatkozó
határozatokban kifogásolja,
hogy nem rendelkezik a
székház, a javak és az alkal-
mazottak átvételérõl. A pre-
fektus szerint nem is átszer-
vezésrõl van szó, hanem bi-
zonyos intézmények meg-
szüntetésérõl és újabbak lét-
rehozásáról. Törvénytelen-
nek tartja, hogy nem kértek
ki a névadásért felelõs me-
gyei bizottság véleményét,
mielõtt a két új intézmény
nevét beírták a határozatok-
ba, és azt is, hogy a szétválás-
ról szóló döntést nem elõzte
meg közvita. Szabó Ödön
szerint Gavrilã Ghilea kifo-
gássorozata elmaradhatott
volna, és reméli, hogy ezzel a
levéllel nem a „párttárs”
igazgatónak, Lucian Silaghi-
nak a tisztségét akarja véde-
ni, hanem a törvényességet. 

Az Új Magyar Szó kérdésé-
re, miszerint mi a terve a ki-
nevezett menedzser-igazga-
tónak arra az esetre, ha a
prefektus ismét megtámadja
a megyei tanács vonatkozó
határozatát, Cvikker Katalin
kifejtette: eldöntött tényként
kezeli a Szigligeti Színház
megalakulását, és végzi a
megyei tanács által rábízott
feladatot. 
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Röviden Autonómia: maga ura lett 
a váradi Szigligeti Színház

Mohács okai 
és következményei

Mohács okai és következményei
címmel tart elõadást Pálffy
Géza, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Történettu-
dományi Intézete Kora-új-
kori Osztályának tudomá-
nyos tanácsadója, az MTA
doktora az RMDSZ Bihar
megyei szervezete által létre-
hozott Szacsvay Akadémia
Mérlegen a magyar történelem
elnevezésû magyarságtörté-
neti elõadás-sorozata része-
ként. Az elõadást holnap 18
órától tartják a nagyváradi
Ady Endre Gimnázium
dísztermében.

Könyvbemutató 
Erdély uniójáról

Pál Judit Unió vagy „unifi-
cáltatás”? Erdély uniója és a ki-
rályi biztos mûködése
(1867–1872) címû könyvét
mutatják be március 4-én 18
órakor Kolozsváron, az Er-
délyi Múzeum-Egyesület
székházában. A kötetet
Egyed Ákos akadémikus
mutatja be.

„Istenes” mûvek 
a MODEM-ben

A kortárs magyar képzõ-
mûvészet hithez, vallás-
hoz, transzcendenciához
kötõdõ mûveibõl mutat be
reprezentatív keresztmet-
szetet a debreceni MO-
DEM galéria legújabb kiál-
lítása, amely a napokban
nyílt Istenem címmel. 

Alexandru Colpacci rendezõ, Dimény Levente mûvészeti igazgató, Cvikker Katalin menedzser A szerzõ felvétele

Zsigmond Júlia

A Kolozsvári Mátyás
Napok keretében három

meséskönyvet mutattak be
a hétvégén az igazságos ki-
rály kolozsvári szülõházá-
ban. A csíkszeredai Guten-
berg Kiadó által megjelen-
tetett, Hunyadi Mátyásról
szóló kötetek néhány mesé-
jét Makkai Kinga pedagó-
gus ismertette, kartonbõ-
röndjébõl elõvarázsolt pa-
pírszínházzal téve élmény-
szerûbbé azokat a gyerekse-
reg számára. A Jókai Mór,
Benedek Elek, Móra Ferenc
által írt mesék hangulatá-
hoz és történelmi idejéhez a
Minimum duó által is köze-
lebb kerülhettünk, õk bizto-

sították az élõ reneszánsz
zenei aláfestést. 

Már mesemondás közben
megismerkedhetett a közön-
ség a könyvbeli képekkel,
ezt követõen pedig a két il-
lusztrátorral: Keszeg Ágnes-
sel és Csillag Istvánnal.
Minden alkotó maga dönti
el, hogy milyen technikát és
milyen eszközöket használ
egy illusztráció elkészítése-
kor, és azt is, hogy az adott
mesébõl mely jeleneteket
rajzol meg és hogyan – ma-
gyarázták a mûvészek. „Ha
ugyanahhoz a mesét kellett
volna hármunknak illuszt-
rálni, akkor is nagyon kü-
lönbözõek lennének a ké-
pek” – hangzott el Csillag
Istvántól. Keszeg Ágnes a

gyerekeket beavatva el-
mondta, hogy a rajzolás
ugyanolyan munka számá-
ra, mint amivel a többi fel-
nõtt keresi a kenyerét, na-
ponta legalább nyolc órát ül
az asztalnál és vonalakat hú-
zogat – „a legnehezebb az
elsõ illusztráció elkészítése,
az határozza meg a többi jel-
legzetes vonásait is” – árulta
el. Mindketten egyetértettek
abban, hogy nagy kihívás
meséskönyvet illusztrálni,
mert egyszerre kell koncent-
rálniuk arra, hogy a mese ki-
fejezõ erejét növeljék, össz-
hangban legyen a szöveg és
a kép, illetve arra, hogy a raj-
zok a gyerekek számára is
jobban átélhetõvé tegyék a
történeteket. 

Mátyás király „varázslatai”

Zs. J.

A hetvenes évek románi-
ai magyar irodalmában

jelen levõ különbözõ nem-
zedékekrõl és azok viszo-
nyáról ír Miklós Ágnes Ka-
ta A szóértés feltételei címû kö-
tetében, melyet a hétvégén
mutattak be a Kolozsvár
Társaság székhelyén. A
Komp-Press Kiadónál meg-
jelent könyvet Balázs Imre
József, a Korunk fõszerkesz-
tõje és Molnár Gusztáv
egyetemi docens ismertette

a kolozsvári közönségnek.
„A hosszú hetvenes évek-
ben, azaz 1968–1984 között
adottak voltak a szóértés fel-
tételei, és nemcsak a nemze-
déken belül, de az idõseb-
bekkel is hatékonyan tud-
tunk kommunikálni a fonto-
sabb kérdésekrõl” – jelentet-
te ki a tanulmánykötetben
tárgyalt idõszakról Molnár
Gusztáv. A romániai írók,
szerkesztõk abban az idõ-
szakban politikai ellenzéket
is alkottak.  „Mennyire kap-
hatunk reális képet, ha

olyan írásos dokumentu-
mokra alapozunk, melyek
gyakran torzíthatnak” – tet-
te fel a kérdést Molnár. Mik-
lós Ágnes Kata kötete azon-
ban kizárólag nyilvánosság
elé került szövegekre tá-
maszkodik. A szerzõ el-
mondta: korábban megpró-
bált interjúkat készíteni
írókkal, költõkkel, de sok-
szor egymásnak teljesen el-
lentmondó képet rajzoltak a
viszonyokról, ezért jobbnak
látta a nyilvános dokumen-
tumokra támaszkodni. 

A szóértés szigorú feltételei 
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Röviden

Farkas István

James Franco és Anne
Hathaway Párizsban beszélget

az Eredet díszletei között
DiCaprióval, majd feltûnik az
Egyszerûen bonyolult sztárja, Alec
Baldwin, a tavalyi gála ceremó-
niamestere. Kiderül, hogy a két
fiatal mûsorvezetõ utóbbi álmai-
ban járkál, aztán megjelenik a
Facebook „Zuckerberg-je”. Ka-
punk néhány snittet a Harcosból,
amelyben Anne bivalyerejének
lehetünk szemtanúi, majd a
Coen-fivérek westernje követke-
zik – A félszemûben a medveembe-
res jelenetre játszanak rá. VI.
György beszédét Anne mondja
el, majd Natalie Portmannal
együtt lepõdhetünk meg a fehér
hattyúként tetszelgõ Franco lát-
ványán, aki a barna kacsának öl-
tözött Anne táncát csodálja.
Ilyen, az Oscarra jelölt filmek

kulcsjeleneteit idézõ képsorokkal
kezdõdött meg a múltidézõs 83.
Oscar-gála, melyet a vörös szõ-
nyegen történõ több mint egy
órás „sztárfutam” elõzött meg. A
felvonuláson, mint azt már meg-
szokhattuk a Valentino és a
Versace vibráló vörös ruhái vala-
mint a Marchesa és a Monique
L’Hullier által kreált estélyik sok-
szor nagyobb vakufényt kaptak,
mint az azokat viselõ színésznõk. 

Pityergés, 
fucking és kuss

A „kötelezõ” montázsok után
a háttérben az Elfújta a szél és a
Titanic képsorait láthattuk, majd
következett az est elsõ díja, az
Alice Csodaországban csapatának,
a legjobb látványtervért. A szob-
rocskát Robert Stromberg és
Karen O’Hara vették át –
Stromberg meghatódottságában
elragadta a mikrofont kolleganõ-
je elõl, aki meglepõdve vette tu-
domásul ezt az „nem-nemtiszte-
letet”. A vizuális effektekért az
Eredetet díjazzák – a film lassított

tempójával ellentétben a díjátvé-
tel nagyon hamar lezajlott. 

Viszonylag hamar megtörtént
a gála elsõ pityergése is, Melissa
Leo (Harcos) a legjobb nõi mel-
lékszereplõ díjat kapta, a szobrot
Kirk Douglas adta át neki, akivel
megcsípette a karját majd egy
„fucking” szócska is kicsúszott a
száján. 

Lee Unkrich, a Toy Story rende-
zõje, a legjobb animációs filmnek
járó díjat vehetett át. Beszédében
meglepõ kijelentést tett: „Nagyon
köszönöm a Filmakadémiának
ezt a díjat – viszont sosem gon-
doltam volna, hogy ez a mondat
valaha is elhagyja a számat”. 

Az elõzetes ígéreteknek megfe-
lelõen ezután múltidézés követ-
kezett, Josh Brolin és Javier
Bardem az elsõ Oscar-gálára em-
lékeztetnek, majd a forgató-
könyvírókat díjazták: Aaron
Sorkin A közösségi hálóért a leg-
jobb adaptált forgatókönyvnek

járó Oscar-szobrot vihette haza –
õ volt egyébként az egyetlen díja-
zott, akit a 45 másodperces idõ-
korlát megszegése miatt egyre
hangosodó zenével próbáltak el-
hallgattatni. A legjobb eredeti
forgatókönyv Oscarja David
Seidleré lett, akit A király beszédé-
ért tüntettek ki. 

A legjobb idegen nyelvû film
díját a dán In A Better World kap-
ja. „Ez egy igazi Oscar?” – kér-
dezte Susanne Bier rendezõnõ.
Christian Bale a legjobb férfi
mellékszereplõnek járó szobrocs-
kát kapta. Ezután picit belassult
a gála (a „gyengébb” kategóriák
díjai következtek: kosztümök,
smink, hangvágás stb.) – „Ez a
beharangozott fiatalos, lendüle-
tes gála?” – kérdezték többen is a
Twitteren. A legjobb rendezõ dí-
ját Tom Hooper kapta, A király
beszéde címû filmért, ami már sej-

tetni engedte, hogy a legjobb
filmnek járó szobor is a király-
drámát illeti, amelynek fõszerep-
lõje, Collin Firth szintén díjat ka-
pott. A legjobb nõi fõszereplõ a
Fekete hattyú sztárja Natalie
Portman lett. 

Papírforma 
és kisemmizettek

A közösségi háló címû, David
Fincher rendezte alkotás végül
azért maradt alul A király beszédé-
vel szemben, mert nélkülözi a te-
atralitást – véli az MTI-nek nyi-

latkozó Réz András. „Hiányzik
belõle a látványos dráma, a törté-
net is töredezett, ráadásul a film-
nyelv szempontjából ez Fincher
legérdektelenebb filmje” – fogal-
mazott az esztéta. 

Báron György szerint nem
okozott meglepetést az idei
Oscar-gála – a konzervatívabb
felfogásban készített filmek kap-
ták a legfontosabb díjakat. A
filmkritikus elmondta: mint min-
den évben, az Amerikai Filmaka-
démia tagjai idén is azokra a fil-
mekre szavaztak, amelyek már a
gálát megelõzõ fontos fesztiválo-
kon és a mozipénztáraknál is bi-
zonyítottak. A kritikus szerint
Colin Firth megérdemelten kapta
a legjobb színésznek járó szobrot,
de filmbéli partnere, Geoffrey
Rush és a VI. György feleségét
játszó Helena Bonham Carter is
Oscart érdemelt volna. 

Az amerikai filmakadémia gá-
lájának legnagyobb vesztese
azonban kétségkívül Ethan és
Joel Coen A félszemû címû wes-
ternje tekinthetõ, amelyik tíz jelö-
lésébõl egyet sem váltott díjra. A
sors iróniája, hogy a fivérek az
alábbi kijelentéssel nyugtázták je-
löléseiket: „A tíz félelmetesen sok
jelölésnek tûnik. Nem szeretnénk
elvenni senki másét”. Szintén a
futottak még kategóriában kapott
helyet a hat Oscarra jelölt 127 óra,
valamint a négy-négy díjra esé-
lyes A gyerekek jól vannak és a
Winter’s Bone is.  

MTI

Általános vitára alkalmasnak
találta a parlament kulturális

és sajtóbizottsága hétfõn a média-
törvény és a médiaalkotmány ter-
vezett módosítását, amely a jog-
szabályoknak az az Európai Bi-
zottság által kifogásolt rendelke-
zéseit változtatná meg a kormány
javaslatára – az MSZP képviselõi
azonban nemmel szavaztak, a
Jobbik és az LMP tartózkodott.
Az ülésen a jobbikos Novák Elõd
nehezményezte, hogy a kormány
a hazai tiltakozás hatására nem
volt hajlandó változtatni a média-
törvényen, az Európai Unió

„csettintésére” azonban megte-
szi. Lendvai Ildikó és Mandur
László szocialista médiapolitiku-
sok már csütörtöki tájékoztatóju-
kon azt mondták, hogy a kor-
mány javaslata nem tekinthetõ
valódi megoldásnak, az inkább
trükközés és megtévesztés. Emlé-
keztettek arra, hogy a médiatör-
vényt csak az uniós joggal való
összhang szempontjából vizsgáló
Európai Bizottság mellett más
nemzetközi szervezetek, így az
Európai Biztonsági és Együttmû-
ködési Szervezet, továbbá a szak-
mai érdekképviseletek vélemé-
nyét is figyelembe kellett volna
venni a jogszabály módosítása-

kor. Karácsony Gergely (LMP)
elmondta: pártja – a kiegyensú-
lyozottság érdekében – módosító
javaslatot nyújt be a médiatanács
összetételével kapcsolatban. A
fideszes Menczer Erzsébet hang-
súlyozta: az indítvány pontosítja
a médiaszabályozást, ám koncep-
cióváltás igényét az Európai Bi-
zottság nem fogalmazta meg.
Gáva Krisztián, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium he-
lyettes államtitkára arra mutatott
rá, hogy a kormány javaslata
„vesszõre megegyezik” a Neelie
Kroes médiaügyekért felelõs uni-
ós biztossal kötött megállapodás-
ban meghatározottal. 

Újabb tanulmány jelent meg a mobiltele-
fonok agymûködésre gyakorolt hatásáról. Az
Amerikai Egyesült Államok Nemzeti
Egészségügyi Intézete által végzett felmérések
a glükóz agyban történõ felhasználásának
fokozódását figyelték meg az olyan alanyok
esetében, akik huzamosabb ideig tették ki
magukat a hordozható készülékek által kel-
tett sugárzásnak. Sajnos, mint legtöbbször,
itt sem kapunk egyértelmû javaslatot a
mobilozás mennyiségének csökkentésére vagy
növelésére, csak megtudjuk, hogy létezik
hatás. Mivel Amerikában minden hepiend,
valószínû, hogy azt fogják majd javasolni,
hogy együnk több csokit, pótolandó az
agyunk által mobilozás közben elhasznált
glükózt. Vagy elküldenek mindenkit a
román parlamentbe, ahol az orr elõtt történõ
mézesmadzag-húzogatás, a pavlovi reflexek
elve alapján, szintén glükózt fog termelni.
Nem sokat, de fog, és olcsóbban...

(prier)

Kettõs tükör 

Megjósolta Kelemen Hunor
gyõzelmét a maszol.ro

Lapunk internetes olvasóinak jelentõs ré-
sze is Kelemen Hunort „választotta” az
RMDSZ szövetségi elnökének. A
maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi
kérdésünkre (Ön szerint ki váltja Markó Bé-
lát az RMDSZ elnöki tisztségében?) válaszoló
olvasók nagy többsége Kelemen Hunor
mûvelõdési miniszterre voksolt, a máso-
dik helyre azonban Olosz Gergely képvi-
selõ futott be, bár csupán négy „szavazat-
tal” maradt le tõle Eckstein-Kovács Péter
államelnöki tanácsos. Utóbbi kettõ szava-
zatainak száma azonban – az RMDSZ
kongresszus arányaival ellentétben – jóval
meghaladta a Kelemre leadott „voksok”
számát.

E heti kérdésünk: 
Ön szerint ki lesz az RMDSZ fõtitkára?

1. Takács Csaba.
2. Kovács Péter.
3. Porcsalmi Bálint.
4. Más.
5. Nem tudom.

Oscar-ittas királydadogás

Kész az „új” médiatörvény?

Christian Bale, Natalie Portman, Melissa Leo és Colin Firth – a 83. Oscar-gála legjobb színészei

Tizenkét jelölésébõl négyet váltott Oscarra
helyi idõ szerint tegnap hajnalban A király
beszéde, amely a legjobb film mellett, a
legjobb rendezés, a legjobb eredeti forgató-
könyv és a legjobb férfi fõszereplõ díját is
megkapta. A Harcos a legjobb melléksze-
replõket adta, a legjobb nõi fõszereplõ
Natalie Portman lett, de díjazták A közös-
ségi hálót és az Eredetet is.
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Egy hónap múlva ingyenes az MTI

A tervek szerint áprilistól válik közvetlen
hírszolgáltatóvá az Magyar Távirati Iroda
(MTI), várhatóan ettõl az idõponttól lesz
ingyenes a hírügynökség híreinek, fotóinak
nagyobb része – közölte az MTI szolgálta-
tási vezérigazgató-helyettese a Magyar Tu-
lajdonú Független Hírportálok elsõ talál-
kozóján. Szabó László Zsolt kifejtette: a
mostani számítások szerint az MTI jelenle-
gi híreinek mintegy 70 százaléka válik in-
gyenessé és naponta mintegy 50 fotó.



6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 A fekete város (sor.)
10.00 Újrakezdés (sor.)
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Velem
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.05 Magyar elsők
16.20 Tér-Hatás (ism.)
16.50 Aqua
17.45 Nyelvőrző
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Széchenyi napjai
(sor.)
20.45 Kisenciklopédia
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Tiszta égbolt 
(szovjet f. dráma, 1960)
23.25 Sporthírek
23.35 Váltó
23.45 Ne érts félre, de...
(dok. f.)
0.35 Közelebb Kínához
1.05 Kézjegy
2.00 Kikötő - Friss (ism.)
2.20 Híradó (ism.)
2.45 Napok, évek, száza-
dok (ism.)
3.35 Carlo és vendégei
(ism.)
4.05 Lélek Boulevard
(ism.)

8.05 Elsőszülött (amerikai
thriller) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.00 A lista ha-
talma (am. thriller) 15.00
A maffia feketelistája
(amerikai f. dráma) 16.55
Tüzes jég (amerikai film)
18.40 A szellemváros rej-
télye (amerikai thriller)
20.25 Cápaember - Töké-
letes ragadozó (amerikai
horror, 1. rész) 22.10 A te-
xasi láncfűrészes mészár-
lás (amerikai horror)
23.50 Rajzás (amerikai-új-
zélandi horror)

8.00 A mágnás (román f.
dráma) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.30 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Rejtett szerelem (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Szerelempontro
(reality show) 21.30 Ezel
(krimi sorozat) 23.00 Egy-
másra utalva (amerikai-ka-
nadai kalandfilm, 2003)
1.00 Káma Szutra (erot.
sorozat)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Erdélyi Kávéház
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Délutá-
ni Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefere
18.30 Híradó 20.00
Moldoványi Judit: Ki viszi
levelem, dokf. 20.35 Zene
21.00 Hitélet ism. 21.30
Híradó 22.00 Átjáró, ism
22.30 Híradó

8.30 Esmeralda (sorozat)
10.00 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.45 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.30 Clase 406 (so-
rozat) 16.30 Esmeralda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Bella Cala-
midades (sorozat) 19.30
Teresa (sorozat) 20.30
Szerelem és tisztesség (ro-
mán sorozat) 21.30 Elisa
nyomában (am.-mex. sor.)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Ördögi kör (ameri-
kai sorozat)
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TV2, 13.25
Old Shatterhand

Old Shatterhand és Winnetou útjai egy időre elválnak. Ami-
kor egy fehérbőrű kisgyermek szüleit banditák gyilkolják
meg, persze mindenki az apacsokra gyanakszik. Emiatt újra
megkezdődik az értelmetlen öldöklés és több indián is meg-
hal a fehér emberek bosszúja miatt. Erre aztán az apacsok is
támadással válaszolnak, s csak Old Shatterhand és
Winnetou képes arra, hogy rendet tegyen.

TVR1, 22.10
Nézz az égre!

Gilda Bessé, az ambiciózus fényképésznő a 30-as évek
Franciaországában él és dolgozik. A lány megosztja luxus
párizsi lakását egy Írországból érkezett diákkal, Guyjal és
egy spanyol szökevénylánnyal, Miával. A három szinte elvá-
laszthatatlan jó barát életébe azonban beleszól a második vi-
lágháború, és kapcsolatukat igencsak megtépázza az Euró-
pát lángba borító, fellángoló gyűlölet.

RTL Klub, 22.25
Ádám és Éva

Ádám jópofa fiatal srác, és akárcsak társai, a nap 24-
órájában kívánja a szexet, bár sejtelme sincs róla, mi az.
Megismerkedik a szexi és tüzes Évával (Emmanuelle
Chriqui), akibe teljesen belehabarodik. A lány azonban ra-
gaszkodik a szüzességéhez, mint pók a hálójához. Megkez-
dődik hát a játszma kettejük közt, és nagyon úgy fest, hogy
a várakozásba Ádám becsavarodik.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
12.30 Élni tudni kell!
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar évszázadok
15.05 Szép otthonok, 
remek házak
15.30 Aranymetszés
16.25 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
17.15 Párizsi jóbarátok
(sor.)
18.00 Bűvölet (sor.)
18.25 Magyar válogatott
19.20 Átjáró
19.50 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
22.20 Hajónapló (sor.)
23.10 Záróra
0.05 Médiaguru
0.30 India 
- Álmok útján (sor.)
1.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
2.20 PVC-1 
(kol. filmdráma, 2007)
3.45 Magyar válogatott

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
- Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.20 Kilenc túsz 
(amerikai krimisorozat)
16.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.15 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sorozat)
18.15 NekedValó (2010)
19.30 RTL Klub Híradó 
- Esti kiadás
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Ádám és Éva 
(amerikai vígjáték, 2005)
Utána: RTL-hírek
0.30 Sziriana 
(amerikai filmdráma,
2005)
2.55 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.20 Született kémek
(am. rajzfilm sor.)
12.35 Árva angyal 
(mex. sor.)
13.25 Old Shatterhand
(NDK-francia-olasz wes-
tern, 1964)
14.35 EZO.TV
15.40 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.35 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.25 Doktor House
(amerikai sor.)
23.25 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Doktor Donor (Há-
rom folyam) (am. sor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.25 A Hírhedt (amerikai
filmdráma, 2006)

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

10.15 Gyilkos sorok 11.15
Egy kórház magánélete
12.15 Greek, a szövetség
(sorozat) 12.10 Columbo:
Rövid szivar (am. krimi)
14.45 Nyomtalanul (soro-
zat) 16.35 CSI (sorozat)
17.30 Gyilkos számok (so-
rozat) 18.20 Gordon
Ramsay 19.15 A dadus
(sorozat) 19.50 Jóbarátok
(sor.) 20.20 Két pasi - meg
egy kicsi (sorozat) 21.15
Gyilkos számok (sorozat)
22.15 Esküdt ellenségek
(sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 American
Gladiators 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00
Galatasaray - Gaziantep
labdarúgó mérkőzés
(live) 22.00 Sport.ro Hí-
rek 22.30 BoxBuster
23.00 Wrestling WWE
Superstars

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték! (ism.)
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató 
magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Kishalak... 
Nagyhalak... 
(dokumentumf.)
16.00 Halászat hal nélkül
(dokumentumf.)
16.25 Optika
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.50 Teadélután
18.25 India 
- Álmok útján (sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Fonogram 2011
Könnyűzenei díjátadó gála
23.05 Az Este
23.40 Múlt-kor
0.05 Hírek
0.10 Sporthírek
0.20 Prizma
0.35 Ma Reggel (ism.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
11.15 A család sztárja
(ism.)
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.30 Teleshopping
12.50 A palota 
legendái: Jumong herceg
(sor.)
14.00 Hírek
14.45 Zsebtörténetek
(ism.)
14.50 Történelmi emlé-
kek
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.30 Civil szféra blitz
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 A mágikus szem
22.10 Nézz az égre!
(amerikai-angol-kanadai
romantikus dráma)
0.15 I’m Not There - Bob
Dylan életei (amerikai-né-
met f. dráma, 2007)
2.30 Kontra generáció
(ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,

gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Füves Daltry 
(amerikai vígjáték, 2005)
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 A bosszú harcosa
(A gyűlölet ára) (hongkon-
gi-kínai akciófilm, 1986)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sor.)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sor.)
1.00 A bosszú harcosa 
(A gyűlölet ára) 
(ismétlés)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani szóra-
koztató műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Szindbád kalandjai 
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 A gyémánt románca 
(amerikai-ausztrál kaland-
film) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés

- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Kikiezdesz 
a szőkékkel? 
– szórakoztató műsor
21.50 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Különleges ügyosztály
(Esküdt ellenségek: Meg-
gyalázott áldozatok) (sor.)

7.00 Lököttek (sor.)
7.45 Szívek találkozása
(indiai sor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Ház, építés, design
(ism.)
9.00 Lépéselőnyben 
(am. krimisor.) (ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Ketten a bajban
(ism.)
11.30 Egy új esély
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamese 
(am. anim. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sor.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Jackie Chan:
Mennydörgés 
(amerikai-hongkongi 
akció-vígjáték, 1995)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Mondenii
0.30 Kickboxharcos 6.:
Egyszemélyes hadsereg
(amerikai akciófilm, 1994)
2.30 Hírek 
(ismétlés)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider
Veloce
9.00 Halálos fogás 
- Nehézségek
10.00 Piszkos munkák 
- Tökéletes munka
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 A túlélés 
törvényei 
- Lakatlan sziget
14.00 Állítólag... 
- Holdraszállás
15.00 Piszkos munkák 
- Állatáttelepítő
16.00 Hogyan készült?
Töltött olívabogyó,
asztrolábium, nyereg, 
Futócipő, tengely, gokart, 
animatronika
17.00 Halálos fogás 
- Viharban
18.00 A túlélés 
törvényei 
– Everglades, Ecuador
20.00 Állítólag... 
- Robbanó bifsztek
21.00 Hogyan készült? 
- Mozgólépcsők
22.30 A túlélés 
törvényei 
- Újra a kulisszák mögött
23.30 Egyedül 
a rengetegben
0.30 Cella-napló -
Indiana

1.30 Fegyvertények 
- Közeli tűzharc

7.00 Fraser és a farkas 
(kanadai-amerikai 
vígjátéksorozat)
7.55 Állati ösztön
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások 
– kultúrális magazin 
(ism.)
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 eFórum
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Murphy törvénye
(angol sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Tomboló öklök 
(am. kaland sor.)
23.55 Győztesek
0.00 eFórum (ism.)
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)
2.00 Biznisz óra 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció.
unitárius egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slá-
geróra 16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-
óra 17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
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BUKARESTI RÁDIÓ
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Ma Albin, Dávid, Dózsa
és Gyopár napja van.
Az Albin férfinév, amely a
latin Albinus családnévbõl
ered. Jelentése: fehér. Le-
hetséges azonban, hogy a
germán eredetû Alvin
alakváltozatáról van szó.
Az Alvin elemeinek jelen-
tése: nemes és barát. 
A Dávid héber eredetû fér-
finév, jelentése bizonyta-
lan, esetleg: kedvelt, szere-
tett, ill. apai részrõl testvér.
Dózsa: a Dávid régi ma-
gyar beceneve.
A Gyopár magyar néval-
kotás a gyopár (növény-
nemzetség neve) szóból.
Holnap a Lujza, Károly,
Henrietta, Henrik nevûe-
ket köszöntjük.

Évforduló
• 1562 – A wassyi mészár-
lással megkezdõdtek a
francia vallásháborúk.
• 1692 – Az amerikai Sa-
lemben boszorkányperek
kezdõdnek (lásd Arthur
Miller: A salemi boszorká-
nyok c. regényét).
• 1815 – I. Napóleon fran-
cia császár visszatér elsõ
számûzetésébõl, Elba szi-
getérõl, csapatával partra-
száll a Juan-öbölben.
• 1881 – A Magyar Távira-
ti Iroda (MTI) alapítása.
• 1915 – Megindul Buda-
pesten a menetrend szerin-
ti autóbuszközlekedés.
• 1917 – Babits Mihályt

perbe fogják Fortissimo címû
háborúellenes verse miatt, és
elkobozzák a Nyugat e szá-
mát.
• 1920 – Horthy Miklóst az
Országgyûlés a Magyar Ki-
rályság kormányzójává (ide-
iglenes államfõvé) választja.
• 1943 – Túl erõs radioaktív
sugárzás miatt leállítják a vi-
lág elsõ atomreaktorát, me-
lyet 1942. december 2-án he-
lyeztek üzembe Chicagóban.

Vicc
– Szombat este baromi jól
fogjuk magunkat érezni! – új-
ságolja a fiú barátnõjének. –
Szereztem három jegyet a
koncertre!
– Az jó! De miért kell ne-
künk három jegy? – kérdi a
lány.
– Egy apádnak, egy anyád-
nak, egy pedig az öcsédnek...

Recept
Rakott karfiol
Hozzávalók: 1 fej karfiol, 2
sárgarépa, 4 tojás, kb. 20 dkg
bacon vagy sonka, só, bors, 1
pohár tejföl 1 tojással kike-
verve, 15 dkg reszelt sajt.
Elkészítése: A karfiolt rózsá-
ira szedve, a sárgarépát kari-
kázva, a tojást héjában meg-
fõzzük. Tepsiben a felkocká-
zott baconnel összekeverjük
a zöldségeket és a karikára
vágott fõtt tojást. Megkenjük
a tojásos tejföllel, meghintjük
reszelt sajttal, és sütõben
megpirítjuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Oly régóta felépített tervek most
romba dõlhetnek, ha nem figyel
oda jobban. Fordítson figyelmet
a lényegtelennek tûnõ részletekre
is, mert csak így juthat egyrõl a
kettõre.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Úgy érzi, bármire képes, amit
ma környezetének remekül be is
bizonyíthat. Mivel rendkívül
pozitív a hozzáállása, minden
felmerülõ akadályt könnyen
megold.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Fülébe juthat ma, hogy fõnöke
elégedetlen egy olyan munkájá-
val, amelyet lelkiismeretesen el-
végzett. A legjobb, ha veszi a bá-
torságot, és megbeszéli vele a dol-
got, mert különben elmaradhat a
megérdemelt prémium.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nem kell aggódnia: ha valamit
nagyon szeretne, azt többnyire
meg is szerzi. Most pedig nagyon
is akar valamit. Vagy valakit?
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Elképzelhetõ, hogy párja elõáll
azzal az ötlettel, hogy költözni
szeretne. Gondolják alaposan vé-
gig a lehetõségeket, és biztosan
találnak közös megoldást.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha magányosságra vágyik, vo-
nuljon vissza gondolkodni és ter-
veket szõni egy pohár finom

gyógytea társaságában. A termé-
szet most is segíteni fog. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Energiája és aktivitása most át-
segíti minden nehézségen, sõt a
komolyabb célok érdekében sok-
kal könnyebben vállal kisebb ál-
dozatokat is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nincs kedve egy találkozóhoz, de
késõbb kellemesen csalódni fog,
és igazán élvezi majd a lefolyta-
tott beszélgetést.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ne lepõdjön meg, ha hamarosan
olyan megbízást kap, amelyben
öröme telik, és még erkölcsi sikert
is arat vele. Már épp ráfért önre.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Mivel kezdeti lelkesedésedését
hajlamos hamar elveszíteni, na-
gyon szigorúan be kell tartania a
kitûzött célok állomásait.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Elég meggondolatlanul viselke-
dik újabban. Hagyja, hogy el-
kapja a hév, és olyanokat cselek-
szik, amiket késõbb nagyon meg-
bán. Legyen egy kicsit higgad-
tabb!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Készítsen pontos terveket elkép-
zeléseirõl, dolgozza ki õket az
utolsó részletekig. Úgy tûnik,
ma lehetõsége lehet elõadni ötle-
teit, amelyeket siker koronáz
majd. Nehogy felkészületlenül
érje a nagy lehetõség, a magabiz-
tosság fél siker.

Horoszkóp
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Teremlabdarúgás

Turós-Jakab László

A világrangsorban ötö-
dik Csehország legyõzé-

sével, Románia teremlabda-
rúgó-válogatottja csoportmá-
sodikként jutott ki a 2012-es,
horvátországi Európa-baj-
nokságra.    

A 4. selejtezõcsoport kör-
mérkõzésének a marosvásár-
helyi sportcsarnok adott ott-
hont. A vasárnap esti záró-
mérkõzésen a trikolórok óri-
ási csatában gyõzték le 1-0-ra
a cseheket, a továbbjutást je-
lentõ gólt Cosmin Gherman
szerezte a 27. percben. 

Miután korábban a szlová-
kok 4-0-ra legyõzték a norvé-
gokat, a kvartett élén hármas
holtverseny alakult ki, ame-
lyet az egymás elleni ered-
mények oldottak fel: Szlová-
kia–Románia 6-5, Csehor-
szág–Szlovákia 5-3, Romá-
nia–Csehország 1-0. A vég-
eredmény: 1. Csehország 6
pont (9-7), 2. Románia 6 (9-
7), 3. Szlovákia 6 (13-10), 4.
Norvégia 0 (4-11). A román
válogatott góljain Gherman
(3), Matei (2), Rãducu, Al-

Ioanei és Stoica osztozott, a
kilencedik találat a szlovák
Brunovsky öngólja.    

Az ukrajnai Harkivban az
5. selejtezõcsoport mérkõzé-
seit rendezték meg. Miután
3-2-re kikaptak a törököktõl
és 4-3-ra legyõzték a belgá-
kat, a magyarok a házigaz-
dákkal vívtak sorsdöntõ mér-
kõzést vasárnap este. Ukraj-

na 4-1-re nyert, Frank Tamás
szövetségi kapitány csapatá-
nak becsületgólját Nagy Ta-
más szerezte. A törökök 3-2-
re nyertek a belgák ellen, így
az alábbi sorrend alakult ki:
1. Ukrajna 9 pont (20-6), 2.
Törökország 6 (8-16), 3. Ma-
gyarország 3 (7-10), 4. Belgi-
um 0 (8-11). Az ukránok és a
törökök jutottak tovább. 

További eredmények és a
továbbjutók: 1. csoport (Ba-
ku, Azerbajdzsán): Kazah-
sztán–Franciaország 2-0,
Spanyolország–Azerbaj-
dzsán 8-3 – továbbjutottak a
spanyolok (9 pont, 17-3) és
az azeriek (6p, 13-13). 2. cso-
port (Rotterdam, Hollan-
dia): Szerbia–Finnország 6-
0, Oroszország–Hollandia 2-

0 – továbbjutottak az oro-
szok (9p, 10-1) és a szerbek
(4p, 9-6). 3. csoport (Bielsko
Biala, Lengyelország): Fe-
héroroszország–Macedónia
2-1, Portugália–Lengyelor-
szág 6-0 – továbbjutottak a
portugálok (9p, 14-2). 6. cso-
port (Lasko, Szlovénia):
Bosznia-Hercegovina–Lett-
ország 3-2, Olaszország–
Szlovénia 2-0 – továbbjutot-
tak az olaszok (9p, 12-1) és a
szlovénok (6p, 9-6). 

A szeptember 9-i, zágrábi
sorsoláson négy hármas
csoportba osztják a jövõ évi,
horvátországi kontinensvia-
dal 12 résztvevõjét. A négy
csoportgyõztes játszik a
döntõbe jutásért, a négy ki-
emelt pedig a címvédõ Spa-
nyolország, a házigazda
Horvátország, valamint a
világrangsor második és
harmadik helyezettje, azaz
Olaszország és Portugália.
Az eddigi hét kiírásból ötön
spanyol siker született, az
ibériaiak zsinórban nyerték
az utolsó három Eb-t. Az
oroszok az 1998– 99-es, az
olaszok pedig a 2002–03-as
kontinensviadalt nyerték
meg. 
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Röviden
Labdarúgó-Magyar Kupa 

Ma és holnap eldõl, hogy
melyik hét csapat csatlako-
zik majd a Budapest Hon-
védhoz a labdarúgó-Magyar
Kupa legjobb nyolc együtte-
se között. A mûsor: ma: Fe-
rencváros–BFC Siófok (az
elsõ mérkõzésen: 1-3), Kecs-
keméti TE–Debreceni VSC
(3-0), Újpest FC–Lombard
Pápa (3-1); holnap: Zala-
egerszegi TE–Vasas (6-0),
Szombathelyi Haladás–Vi-
deoton FC (0-3), Paksi FC–
Kaposvári Rákóczi (0-1),
Gyõri ETO FC–MTK Bu-
dapest (0-0). 

Készül a stratégiai terv 

Március elejére ígért hosz-
szú távú stratégiai tervet
Csányi Sándor, a Magyar
Labdarúgó-szövetség
(MLSZ) elnöke, amikor
tegnap délelõtt megnyitotta
a Magyar Labdarúgás Fó-
rumát. Csányi jelezte, a
stratégia mindent tartal-
mazni fog arról, hogy mit,
mikorra, miként és milyen
anyagi forrásokból akar el-
érni a szövetség.

1,8 milliárd forint
a futballakadémiáknak 

A szakállamtitkárság szerint
várhatóan 1,7-1,8 milliárd
forintot kapnak az idei költ-
ségvetésbõl a labdarúgó-
akadémiák. Füzi Ákos, a
Nemzeti Erõforrás Minisz-
térium (NEFMI) sportért
felelõs államtitkárságának
fõosztályvezetõ-helyettese
szerint a 2011-es költségve-
tésbõl 2,2 milliárd forintot
különítettek el utánpótlás-
képzésre, így az utánpót-
lásmûhelyek 0,4-0-5 milli-
árdra számíthatnak. 

Björgen harmadik aranya

A hazai közönség elõtt sze-
replõ Marit Björgen nyerte a
nõi klasszikus stílusú 10 km-
es sífutást az Oslóban zajló
északisí-világbajnokság hét-
fõi versenynapján. A norvég
versenyzõ 4.1 másodperccel
volt gyorsabb a második he-
lyen záró lengyel Justyna
Kowalczyknál. A bronzérem
a finn Aino-Kaisa Saarinen-
nek jutott. 

Szokolova rekordja 

Múlt hét végén Vera Szoko-
lova megjavította a 20 km-es
gyaloglás világcsúcsát a Szo-
csiban rendezett orosz orszá-
gos bajnokságon. A 23 éves
atléta 1:25:08 óra alatt telje-
sítette a távot, s ezzel több
mint fél percet faragott hon-
fitársa, Olimpiada Ivanova
2005-ben, Helsinkiben elért
1:25:41 órás rekordján.

Del Potro sikere

Az argentin Juan Martin del
Potro a 2009-es US Open
óta elsõ trófeáját gyûjtötte be
azzal, hogy a 442.500 dollár
összdíjazású Delray Beach-i
keménypályás férfi tenisztor-
na döntõjében 6-4, 6-4-re
verte a hatodikként kiemelt
szerb Janko Tipsarevicet.

Cosmin Gherman vasárnap esti gólja Eb-részvételt jelentett a román válogatottnak 

Futsalbravúr a csehek ellen

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az Internazionale 2-0-
ra nyert a Sampdoria

vendégeként az olasz lab-
darúgó-Serie A 27. forduló-
jának vasárnapi játéknap-
ján, a gólokat Sneijder (73.)
és Eto’o (94.) szerezte. A
lapzárta utáni AC Milan–
SSC Napoli-rangadót meg-
elõzõen az AC Milan (55
pont) vezetett az Interna-
zionale (53), a Napoli (52),
a Lazio (48), az Udi-
nese (47), az AS Ró-
ma (43), a Juventus (41) és
a Palermo (40) elõtt. 

A spanyol Primera Divi-
sión 25. fordulójának va-
sárnapi játéknapján: Le-
vante–Osasuna 2-1, Hercu-
lés–Getafe 0-0, Racing San-
tander–Villarreal 2-2, Ath-
letic Bilbao–Valencia 1-2.
Lapzárta után Málaga–Al-
mería-találkozót rendeztek. 

Az élcsoport: 1. FC Bar-
celona 68 pont, 2. Real
Madrid 61, 3. Valencia 51,
4. Villarreal 47, 5. Es-
panyol 40, 6. Athletic Bil-
bao 38. 

Nagy meglepetésre a Bir-
mingham City nyerte az
Angol Ligakupát, miután a
londoni Wembley Stadion-
ban rendezett vasárnap esti
döntõben 2-1-re diadalmas-
kodott a jóval esélyesebb-
nek tartott Arsenal felett. A
gyõztes találatot a néhány
perccel korábban csereként
beállt Obafemi Martins sze-
rezte a 89. percben. A bir-
minghami klub 136 éves
története során második
nagy sikerét aratta, ezt
megelõzõen 1963-ban,
szintén a Ligakupában
nyert. Az Ágyúsok hat év
szünetet követõen az elsõ

trófeájukat gyûjthették vol-
na be, legutóbb 2005-ben,
az FA Kupában értek a
csúcsra. 

A második helyen álló
Bayer Leverkusen-kétgólos
elõnyt elherdálva csak 2-2-t
játszott vasárnap este a ki-
esés ellen küzdõ Werder
Bremen otthonában, így a
24. forduló után az éllovas
Borussia Dortmund elõnye
már 12 pont a német labda-
rúgó-bajnokságban. Az él-
mezõny: 1. Borussia Dort-
mund 58 pont, 2. Bayer
Leverkusen 46, 3. Hanno-
ver 44, 4. Bayern München
42, 5. FSV Mainz 40, 6.
Hamburger SV 37, 7. SC
Freiburg 37. 

A francia Ligue 1 25. for-
dulójának vasárnapi játék-
napján: OSC Lille–Olympi-
que Lyon 1-1, AS Nancy–
Olympique Marseille 1-2,
Paris Saint-Germain–Tou-
louse 2-1. Az élcsoport: 1.
Lille 46 pont (43-24), 2.
Rennes 46 (30-18), 3. Ol.
Marseille 45, 4. Paris SG
44, 5. Ol. Lyon 42, 6.
Montpellier HSC 38. 

A januárban hazatért
Ronaldinho góljával meg-
nyerte Rio de Janeiro állam
tavaszi bajnokságát a Fla-
mengo labdarúgócsapata.

A brazil sztár vasárnap
egy 25 m-es szabadrúgásból
volt eredményes a Boavista
ellen, a rióiak ezzel 1-0-ra
gyõztek, és 19-edszer hódí-
tották el a Guanabara Ku-
pát.

Az AC Milantól igazolt
Ronaldinho – akit koráb-
ban kétszer is a világ leg-
jobb futballistájának vá-
lasztottak –  tíz év európai
légióskodás után tért haza,
január közepén 20 ezer
Flamengo-rajongó ment ki
elé a reptérre. 

Kapaszkodik az Inter 

Labdarúgás

ÚMSZ 

A listavezetõ Videoton
több mint fél órát ember-

elõnyben futballozhatott, en-
nek ellenére csak gól nélküli
döntetlent játszott a Vasas
angyalföldi otthonában a
magyar labdarúgó-Moni-
comp Liga 17. fordulójának
vasárnapi zárómérkõzésén.
A Szolnoki MÁV FC–Lom-
bard Pápa- és Debreceni
VSC–Paksi FC-mérkõzések
elhalasztása miatt csonka 17.
fordulóban egyébként egyet-
len vendégsiker született,
csak a gyõriek tudtak nyerni
Siófokon. A hétvégi 18. for-
duló mûsora: március 4.,
péntek: Kecskeméti TE–
Debreceni VSC, Újpest–BFC
Siófok. március 5., szombat:
Paks–Szolnoki MÁV, Lom-
bard Pápa–Zalaegerszegi
TE, Szombathelyi Haladás–
Kaposvári Rákóczi, Gyõri
ETO–Vasas, Videoton– MTK
Budapest. március 6., vasár-
nap: Honvéd–Ferencváros. 

Pontot vesztett
a Videoton

Az állás:
1. Videoton 17 114 2 33-16 37
2. FTC 17 101 6 31-24 31
3. ZTE 17 9 3 5 31-24 30
4. Kaposvár 17 9 2 6 28-23 29
5. Debrecen 16 8 4 4 30-22 28
6. Paks 16 8 4 4 28-22 28
7. Pápa 16 7 2 7 26-28 23
8. Győri ETO 17 6 5 6 20-20 23
9. Újpest 17 6 4 7 29-24 22
10. Honvéd 17 6 4 7 20-21 22
11. MTK 17 6 4 7 22-26 22
12. Kecskemét17 7 0 1031-37 21
13. Vasas 17 5 3 9 23-32 18
14. Haladás 17 4 5 8 23-25 17
15. Siófok 17 4 5 8 14-22 17
16. Szolnok 16 2 2 1211-34 8

Labdarúgás 

T. J. L. 

A labdarúgó-Liga-1 19.
fordulójának vasárnapi

játéknapja végül nem hozott
egyetlen hazai sikert sem:
az esti mérkõzésen a Steaua
Marius Bilaºco 31. percben
szerzett góljával 1-0-ra verte
Craiován az Universitateát. 

Addig két 1-1-et jegyez-
tek. Gyulafehérváron a Ko-
lozsvári U a Brassói FC-vel
remizett, miután Delgado
és Ilyés is büntetõbõl volt
eredményes a második fél-
idõben. Antonio Conceicao
brassói edzõ csak csapata
második félidei játékával
volt elégedett. A másik olda-
lon Ionuþ Badea bírálta Ko-
vács István játékvezetési
modorát, a brassói antifut-
ball megengedését rótta fel
neki.

Alin Minteuan is magya-
rázatot talált a CFR 1907
buzãui pontvesztésére. A ko-
lozsvári edzõ szerint a bajno-
ki címvédõ azért nem tudta
begyûjteni a három pontot
az újonc Victoria Brãneºti el-
lenében, mert nem volt egy
olyan elõretolt csatára, aki
tartani tudta volna a labdát.
A kolozsváriak most 14
pontra vannak a listavezetõ
galaciaktól és a szakemberek
szerint már semmi esélyük a
címvédésre. 

Craiován a Steaua gya-
korlatilag egyetlen valamire-
való helyzetét váltotta gólra,
s Marius Lãcãtuº is úgy ér-
tékelt, hogy „nem volt egy
látványos mérkõzés”. Bi-
laºco góljáig a craiovai
Florin Costea kétszer is be-
találhatott volna, de a sze-
rencse elpártolt tõle.   

A szurkolók nagy része
által kitartóan káromolt

Adrian Mititelu szerencsés-
nek ítélte a Steaua gyõzel-
mét, és kijelentette, hogy
kész eladni a csapatot, ha
kedvezõ ajánlatot kap.  

Becali is hallatta hangját.
A Steaua tulajdonosa azt
nyilatkozta, hogy kész tör-
leszteni a Pandurii adóssá-
gát csak azért, hogy a gorji
alakulat pénteken játszhas-
son a rivális Dinamóval.
Becali azt is szeretné elér-
ni, hogy a pályán dõljön el
a Pandurii–Oþelul-mérkõ-
zés eredménye, a zöld asz-
tali döntést azonban csak
akkor bírálja felül a LPF,
ha a Târgu Jiu-i vezetés a
nemzetközi sportbíróság-
hoz (TAS) fordul a felleb-
bezéssel.  

Tegnap Marosvásárhe-
lyen a helyi FCM több hely-
zetet is kidolgozott, gólt
azonban csak a vendég SC
Vaslui szerzett: Wesley dup-
lázott, a 63. és 86. percben.
A 2-0-lal Viorel Hizo csapa-
ta fontos három pontot szer-
zett, a dobogón maradt, és
hátránya sem nõtt a listave-
zetõ Oþelullal szemben. 

A 19. forduló esti záró-
mérkõzésén: Astra Ploieºti–
Besztercei Gloria 1-0. 

Botlottak a vásárhelyiek

Alin Minteuan
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