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Alulmaradtak Traian Bã-
sescu államfõ emberei a

Demokrata-Liberális Párt (PD-
L) hétvégi országos vezetõség
ülésén, ugyanis sem az etikai kó-
dex szigorítására, sem pedig a
választhatóság könnyítésére vo-
natkozó javaslataikat nem fogad-
ták el. A nagyobbik kormány-
párt reformereinek tartott Cris-
tian Preda–Monica Macovei–
Sever Voinescu hármas jelezte,
hogy módosító javaslataikról
nem mondanak le, mert azok
hosszú távon az alakulat érdekét
szolgálják és ezért a PD-L május
14-i kongresszusa elé terjesztik
azokat. 3. oldal 

új magyar szó
2011. március 7., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2127 ▲
1 amerikai dollár 3,0163 ▼
100 magyar forint 1,5437 ▼

Üzlet, nemzet, politika

Gazdasági válság, román–magyar kereske-
delmi kapcsolatok, kilátások 2011-ben –
mindezek a témák szerepeltek a Romániai
Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE) hétvégi
bukaresti konferenciájának programjában.
A rendezvényen petíciót nyújtottak át 
a magyar kormány képviselõjének.

Kibõvült a virtuális tér

Negyedik alkalommal rendeztek a maros-
vásárhelyi Sapientia Egyetemen Új Média
Konferenciát. „A virtuális tér ma már
mérhetetlenül kitágult, és ebben a média
az egyik fõszereplõ” – magyarázta az
ÚMSZ-nek a konferencia témájának aktu-
alitását Murvai Olga, a Sapientia tanára.

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 2
Moammer el-Kadhafi visszavág

Ellentmondásos a helyzet Líbiában. Miköz-
ben Tripoli utcáin Moammer el-Kadhafi hí-
vei állítólagos gyõzelmüket ünneplik a fel-
kelõk felett, az összecsapások folytatódtak
több városban is. Az EU ténymegállapító
küldöttséget menesztett az országba.

Média 8

Átrendezõdés
Maga az államfõ és az általa támoga-
tott „reformerek” valami olyan vehe-

mens ellenállásba, majd-
hogynem kitagadásba üt-
köztek a párt nehézségeit
a vállukon viselõ súlyos

egyéniségek részérõl,
hogy – bár nem lehettek
túl nagy reményeik –

szinte a lélegzetük 
is elállt.Ágoston Hugó

Kolozsvárra költözik az
RMDSZ szövetségi elnöki hi-

vatala, s a kincses városban mû-
ködik majd a szervezet fõtitkársá-

ga is. Kelemen Hunor elnök a hét
végén éppen Kolozsváron szá-
molt be a sajtónak az RMDSZ
idei tennivalóiról. 3. oldal 

Hírösszefoglaló

Öt érdekvédelmi tömörülés
nyolc megyében vitte utcára

az elégedetlenkedõket pénteken,
hétvégén is tüntettek a munkatör-
vénykönyv tervezett módosításai
ellen a szakszervezetek. Az alkal-
mazottak mások mellett Argeº,
Buzãu, Cãlãraºi, Gorj és Galac
megyékben, valamint Kolozsvá-
ron demonstráltak a Boc-kabinet
intézkedései ellen.  Az Alfa Kar-
tell, a Frãþia, a Meridian, az
Országos Szakszervezeti Tömb és
a Demokratikus Szakszervezeti
Szövetség múlt héten hozta nyil-
vánosságra a március 18-ig érvé-
nyes sztrájknaptárt: ebben az idõ-
szakban az ország egész területé-
re megmozdulásokat szerveznek.
Folytatása a 7. oldalon 

Emil Boc 

„fejét” követelték 

Kelemen Hunor a Majális utcába költözteti az Elnöki Hivatalt

Farsang Riótól Gyergyóig
A brazil karneválon, az erdélyi szórványban és Székelyföldön is mulatoznak a böjt elõtt

„Maskurások.” Közel ezer, jelmezbe öltözött vendégfogadó és vendégségbe érkezõ farsangozó vett részt a gyergyóremetei mulatságokon Fotó: Fülöp Lóránt

Fotó: Sipos M. Zoltán

PD-L: legyõzték

a „tálibok” 
a „reformereket” 

Kolozsvár-központú RMDSZ

„Utolsó útjára” kísérték, jelképesen koporsóba zárva a telet a hét végén Erdély több, magyarok
lakta településén, a szórványvidéktõl a Székelyföldig. Mint minden évben, idén is az egyik leg-
látványosabb ünnepséget a Fehér megyei Torockón tartották, ahol a vidám farsangtemetésnek
hétszáz éves hagyománya van. Az eseményre – fényképezõgéppel felszerelkezve – ellátogatott
Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter is. Hargita megyében Gyergyóremete volt a farsangi ün-
nepségek központja. A böjt elõtti mulatozásnak megadják a módját más égtájakon is: Rio de
Janeiróban, a világ legnagyobb karneválján öt napon át nem lankad a tánc. 2., 4. és 6. oldal 
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Röviden

Március 15. idén Csíkszeredában

Idén Csíkszeredában tartja az RMDSZ a
március 15-i központi rendezvényeket,
ahol elsõ ízben vesz részt Kelemen Hunor
szövetségi elnöki minõségben. Hétvégi ko-
lozsvári sajtótájékoztatóján az újdonsült el-
nök elmondta: a nemzeti ünnep után vár-
hatóan asztalhoz ülnek a többi erdélyi ma-
gyar szervezet vezetõivel is „a közös érté-
kek és célok meghatározása végett”. 

Nem volt vízszennyezés

Az elmúlt csaknem egy esztendõben nem
történt rendkívüli szennyezõdés a határt
képezõ vagy a határ által metszett vízfo-
lyásokon – hangzott el a magyar–román
vízügyi bizottság 22. ülésszakának végén,
az illetékes kormánymeghatalmazottak
által tartott sajtótájékoztatón pénteken
Gyulán. A két ország vízügyi együttmû-
ködéséért felelõs grémium megállapította,
hogy a felek által mért biológiai és bakte-
riológiai eredmények alapján „a határt al-
kotó, vagy a határ által átmetszett vízfo-
lyások minõsége átlagosan megtartotta ja-
vuló tendenciáját”.

Zsigmond Barna az új csíki fõkonzul

„Félhivatalosan” már ismert az új csíksze-
redai magyar fõkonzul neve: a tavaly, man-
dátuma lejártával távozó Szabó Béla helyé-
re hamarosan Zsigmond Barna Pál (képün-
kön) érkezik. Az új fõkonzul már ebben a

minõségében vett részt a hétvégén Buka-
restben megtartott üzleti konferencián; in-
formációink szerint Zsigmondot a román
fõvárosban, a külügyminisztériumban is
fogadták. A jogász végzettségû Zsigmond
Barna Pál 1972-ben született Marosvásár-
helyen, a Magyar Kisebbség folyóirat alapí-
tója, korábban a kolozsvári Krónika napi-
lap kiadójának igazgatótanácsi tagja és az
Újpesti TE jégkorong-szakosztályának el-
nöke volt.

Nevet változtat az MDF

Jólét és Szabadság Demokrata Közösség
néven folytatja tevékenységét az MDF ápri-
lis 8-ától – jelentette be Makay Zsolt,
az MDF újjáválasztott elnöke szombaton,
a párt országos gyûlésének szünetében Bu-
dapesten. Makay Zsolt hangsúlyozta: azért
ekkortól használják az új nevet, mert 21 év-
vel ezelõtt ezen a napon nyerte meg
az MDF a választást.

Végzetes próbarepülés

Próbaúton lezuhant egy An-148-as típusú
repülõgép szombaton Oroszországban,
Moszkvától mintegy 600 kilométerrel délre.
A személyzet mind a hat tagja életét vesz-
tette. A kis hatótávolságú, 70-99 utas befo-
gadására alkalmas utasszállító tesztrepülést
hajtott végre. Útjára a voronyezsi repülõ-
gépgyárból indult.

Titokzatos katonai ûrrepülõgép

Újabb titkos katonai ûrrepülõt bocsátott
fel az amerikai légierõ egy Atlas 5-ös hor-
dozórakétával – jelentette be tegnap a
Boeing cég. Az ûreszközt Cap Canaveral-
ból indították útjára. Az X-37B jelû ûrre-
pülõgép kívülrõl az amerikai ûrhivatal, a
NASA ûrsiklóihoz hasonlít, de sokkal ki-
sebb nála. Súlya 5 tonna, hossza 8,3 mé-
ter, szárnyainak fesztávolsága 4,6 méter. A
gépet a Boeing óriásvállalat Phantom
Works üzemében gyártották.

Gy. Z.

Egyre átláthatatlanabb a
helyzet Líbiában, ahonnan

ellentmondásos hírek érkeznek.
Miközben Tripoli utcáin Moam-
mer el-Kadhafi hívei száguldozó
autókkal le s föl járkálva állítóla-
gos gyõzelmüket ünneplik a fel-
kelõkkel szemben, az összecsa-
pások folytatódtak több város-
ban is. A diktátor a hozzá hû al-
Líbia tévétársaságnak újabb in-
terjút adott, amelyben kijelentet-
te, hogy háborút folytat a terro-
rizmus ellen.

Hasonlóan ellentmondásos je-
lentések látnak napvilágot a stra-
tégiailag fontos Rász Lanúf ki-
kötõvárosból, amely az al-Líbia
szerint a kormány ellenõrzése
alatt áll. A légierõ tegnapra vir-
radóra két hullámban intézett tá-
madást az itteni felkelõk ellen,
akik az AFP közlése szerint to-
vábbra is birtokukban tartják
Rász Lanúfot. A város közelé-

ben szombaton lezuhant egy
Szuhoj típusú líbiai vadászgép, a
két pilóta életét vesztette. A gép
lezuhanásának oka egyelõre
nem ismeretes, az ellenzék
mindazonáltal azt állítja, hogy

az õ fegyveresei lõtték le. Tény-
megállapító küldöttséget me-
nesztett tegnap Catherine Ash-
ton, az EU kül- és biztonságpoli-
tikai fõképviselõje Líbiába – je-
lentették be Brüsszelben. 

ÚMSZ

Helyi idõ szerint péntek dél-
elõtt a Rio de Janeiró-i pol-

gármester átadta a város kul-
csait a mitikus Momo király-
nak, ezzel hivatalosan is kezde-
tét vette a világ legnagyobb kar-
neválja, amelynek során öt na-
pon át nem hallgat el a zene,
nem lankad a tánc. Noha a leg-
látványosabb, legnépesebb és
legcsillogóbb fiesta az ország
legnagyobb városában zajlik,
ettõl a naptól kezdve egészen
húshagyókedd éjfélig minden
brazíliai város is megrendezi a
maga karneválját, amelyen ál-
arcosok, dobosok vonulnak fel,
és a közhiedelemmel ellentét-
ben nemcsak a világhíressé vált
szambának, hanem más tradi-
cionális táncoknak, a maraca-
túnak, a xangónak és a march-
inhának is komoly szerep jut.
Rióban a karneváli hangulatot
idén kissé beárnyékolják a
pusztító erdõtüzek, amelyek a
szamba fõvárosának egy részé-
re is átterjedtek, megsemmisít-
vén éppen a karneválra készülõ
színpompás kocsikat és kosztü-
möket három nagy szam-
baiskolában is. Az egy hónapja
történt katasztrófát követõen

az egész város összefogott,
hogy segítsen a helyreállítás-
ban, így végül az ország legne-

vesebb, matuzsálemi korú épí-
tésze, az Oscar Niemeyer által
tervezett gigantikus Sambadr-

ome-ban nem hiányzik majd
senki az ötnapos fiesta csúcs-
pontján. 

Javában tart a riói szambaünnep

Tüntetõk és ellentüntetõk az arab világban

Állambiztonsági épületeket ostromoltak meg demokráciakövete-
lõ tüntetõk szombaton Egyiptomban, bizonyítékokat keresve ar-
ra, hogy a hírhedt belbiztonsági szolgálat megsértette az emberi
jogokat. Manszúr el-Eszavi tábornok személyében új belügymi-
nisztert neveztek ki tegnap a kairói kormányba. Algéria több vá-
rosában ismét tüntetni próbáltak szombaton a politikai és gazda-
sági-társadalmi reformokat követelõ ellenzékiek, de a rendõrség
megakadályozta a demonstrációkat. A szaúdi hatóságok õrizetbe
vettek legalább 22 síita aktivistát, akik az elmúlt héten tüntettek a
közösségüket hátrányosan érintõ megkülönböztetések ellen – kö-
zölték tegnap helyi aktivisták. Több ezren tüntettek tegnap a
bahreini fõvárosban, el-Manámában a kormány székháza elõtt, a
miniszterelnök lemondását követelve. A tiltakozók korrupcióval
vádolják a miniszterelnököt, Kalifa bin Szalmán al-Kalifa sejket.
A jemeni fõvárostól, Szanaától délre a kormány támogatói rátá-
madtak egy ellenzéki megmozdulás résztvevõire – közölte tegnap
több szemtanú és egy ellenzéki vezetõ. Huszonöt ember megse-
besült, közülük hat állapota súlyos.
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Hírösszefoglaló

Európa konzervatív vezetõi az
euró megszilárdítását és „Eu-

rópa versenyképességének meg-
erõsítését” célzó intézkedések so-
rozatát készítik elõ – mondta
Angela Merkel német kancellár
pénteken Helsinkiben az unió
néppárti (EPP) miniszterelnökei-
nek tanácskozása elõtt. José
Manuel Barroso, az Európai Bi-
zottság elnöke a sajtónak kijelen-
tette: a finn fõvárosban kezdõdõ
találkozó azt szolgálta, hogy
„fontos döntések sorát készítsék
elõ az euróövezettel szembeni bi-
zalom helyreállítása” érdekében.
A tanácskozás után kiadott állás-
foglalás szerint a néppárti minisz-
terelnökök egyetértettek abban,
hogy azonnali cselekvésre van
szükség az euróövezet stabilitásá-
nak megerõsítéséhez, és el kell ér-
ni a gazdaságpolitika nagyobb
összehangolását a tagországok
között. A konzervatívok szerint
szükség van arra, hogy az Euró-
pai Bizottság „világos szankciós
mechanizmusok” alapján járhas-
son el a pénzügyi fegyelem ellen
vétõ tagországokkal szemben.
Román részrõl Traian Bãsescu
vett részt a kötetlen munkavacso-
rán, és ez a jelenlét a Mediafax sze-
rint éles bírálatokra adott okot.
Victor Ponta, a PSD elnöke a
blogjában alkotmánysértõnek ne-
vezte, hogy az államfõ képviselte
a PD-L-t, jóllehet a finn fõváros-
ba jog szerint Emil Bocnak kellett
volna utaznia. Ponta fölteszi a
kérdést: „Bãsescu milyen minõ-
ségben volt jelen Helsinkiben?”
Hivatkozik az alkotmány 84. cik-
kelyére, amely szerint Románia
hivatalban lévõ elnöke egyetlen
pártnak sem lehet a tagja. A PSD
elnöke hozzáteszi: nagyon szeret-
né tudni, hogy a „helsinki kirán-
dulást” az elnöki adminisztráció
fizette-e, vagyis a pénz az állam-
polgárok adójából származik-e. 

Alkotmányt
sértett Bãsescu?

Péntektõl holnapig tart a világ legnagyobb karneválja. Egész Rio összefogott az elégett kosztümök pótlására

A nemzetközi közösség élelmiszert oszt a menekülõknek. Az Európai Bizottság vizsgálódni fog Líbiában

Kadhafi visszavág



M. Á. Zs.

Alulmaradtak Traian Bãsescu
államfõ emberei a Demokra-

ta-Liberális Párt (PD-L) hétvégi
országos vezetõség ülésén, ugyan-
is sem az etikai kódex szigorításá-
ra, sem pedig a választhatóság
könnyítésére vonatkozó javaslata-
ikat nem fogadták el. 

Nehézfiúk dörgedelmei

„A sajtó vérszagot fogott, azért
jött ide, hogy nyilvános kivégzé-
sen vegyen részt. Köszönöm min-
denkinek, hogy komoly, felelõs
politikusként viselkedett” – gratu-
lált az általa képviselt irányzat
gyõzelme után kollégáinak Vasile
Blaga, az alakulat fõtitkára. 

Ioan Oltean PD-L-alelnök sze-
rint, mivel két év kormányzás
után az alakulat népszerûsége na-
gyot zuhant, szükség van váltás-
ra, de ezt csak úgy lehet megvaló-
sítani, ha azok a „tálibok”, akik
hatalomra juttatták a pártot a re-
formerek mellé állnak. „Egyesek
csak úgy tudják elképzelni a re-
formot, hogy szétverik a pártot,
és alapjaiból újjáépítik. A kor-
mányfõ, a miniszterek nyilvános
lejáratása nem lehet a reform ré-
sze, ez politikai rendbontás” –
utalt Oltean azokra a támadások-
ra, amelyeket a Preda–Macov-
ei–Voinescu-trió indított a régi
gárda tagjai ellen. Frontálisabb
támadást indított viszont Cristian
Preda ellen Radu Berceanu sze-
nátor, aki azzal vádolta meg az
EP-képviselõt, hogy csak a televí-
ziók és blogok nyilvánossága
elõtt „méretkezik meg”, nem
vesz részt a párt belsõ vitáin. 

Politikai öngyilkosság 
a korruptak „dédelgetése”

Cristian Preda azzal hívta ki
magára a „nehézfiúk” haragját,
hogy Emil Boc pártelnök politi-
kai beszámolója után megfeddte
az alakulat szûkebb vezetõségét,
amiért az egy nappal korábbi
igazgatótanácsi ülésen kivették az
alapszabályzat-tervezetbõl a fed-
dhetetlenségre vonatkozó módo-
sító javaslatát. „Politikai öngyil-
kosságot követünk el, ha nem
tisztázzuk azokhoz fûzõdõ viszo-
nyunkat, akiket jogosan korrupci-
óval gyanúsítanak” – vonta kér-
dõre a párt vezetõségét Preda.
Hozzátette: nem ért egyet azzal
az érvvel, hogy a korrupcióval

gyanúsított párttagok kizárására
vonatkozó kitétel nagyon sok pol-
gármester elvesztésével járna.
„Személy szerint az ellenzékhez
engedném azt a 100-200 polgár-
mestert, aki attól való félelmében,
hogy piszkos ügye miatt kizárjuk
a pártból. A 200 polgármester he-
lyett kapnánk 200 ezer szavaza-
tot” – fogalmazott Preda. A sza-
vazás után Sever Voinescu elis-
merte az általuk képviselt vonal
vereségét, de megjegyezte, hogy
idõvel kiderülhet, mégis a most
alulmaradtaknak volt igazuk.

Nyitott elnökválasztás?

Az EP-képviselõ nem volt haj-
landó egyenes választ adni arra

a kérdésre, hogy a „triumvirá-
tus” valamelyik tagja szándék-
szik-e indulni a pártelnöki tiszt-
ségéért. 

Elégtétellel vették viszont tu-
domásul, hogy bár nem töröl-
ték az ötéves párttagság köve-
telményét az elnöki tisztségért
pályázók számára, lehetõvé tet-
ték, hogy egyéni kérésre elte-
kintsenek tõle. „Ez volt az or-
szágos tanács pozitív hozadéka,
hogy megnyitották az elnöki
tisztségért folyó versenyt. Más-
felõl el kell ismernem, hogy ko-
moly leckét kaptunk politikai
taktikázásból. Ezt nekünk is
meg kell tanulnunk” – fogalma-
zott Sever Voinescu, a PD-L
szóvivõje. 
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Talán örök talány marad,
hogy van-e elõre meghatáro-
zott célja, iránya a történe-
lemnek; tény, hogy ha nem is

„fejlõdésnek”, reformok-
nak, de lényeges átrende-
zõdésnek vagyunk kortár-

sai és tanúi.
Elsõsorban természete-

sen az arab világban végbemenõ rendszer-
váltó megmozdulásokra gondolunk, ame-
lyek – meglehet, rövidesen – eldöntenek leg-
alább két rendkívül lényeges kérdést. Az elsõ:
lehetséges-e más eszközökkel, mint – „vilá-
gi” vagy katonai – diktatúrával biztosítani
ezekben az országokban a stabilitást, elke-
rülni a fundamentalista vallási diktatúrát;
más szóval: megoldás lehet-e, egyáltalán
gyökeret verhet-e történelmi léptékben rövid
idõ alatt a demokrácia a teljesen eltérõ kul-
túrák, hagyományok és mentalitások vilá-
gában? A második: ilyen körülmények kö-
zött a kõolaj árának növekedése, esetleg az
ellátás súlyos zavarai, netán elmaradása ho-
gyan érinti Európát (tudjuk: katasztrofáli-
san), miként rajzolja át az Európai Unió
energiastratégiáját, sõt geostratégiáját? Egy-
elõre az EU vezetõi és „külügye” tempóvesz-
téssel és elhibázottan, dilettáns módon rea-
gál. Lehangoló, hogy a bürokrácia és a bû-
nös hozzá nem értés mennyire bajba sodor-
hat egy egész kontinenst. 
Idézzük fel, ezzel kapcsolatban is, Magyar-
ország soros elnöki tevékenységét? Szakértõk
szerint példátlan kudarc körvonalazódik.
Fájdalmas! Külön baj, hogy az ország mi-
niszterelnöke a nemzetközi porondon egyre
jobban elszigetelõdik. A konfliktuskeresõ, de-
magóg, kritikára érzéketlen vezetõk sorsa,
láthattuk idehaza is, elkerülhetetlenül az,
hogy a beléjük vetett bizalom, remény na-
gyon gyorsan és hevesen visszájára fordul,
haraggá változik. 
És ha már Romániába érkeztünk, a hétvége
legfontosabb eseménye, mondhatni „átren-
dezési kísérlete” kétségkívül az elnöki párt
szabálymódosításához kapcsolódik. Maga
az államfõ és az általa támogatott „reforme-
rek” valami olyan vehemens ellenállásba,
majdhogynem kitagadásba ütköztek a párt
nehézségeit a vállukon viselõ súlyos egyénisé-
gek részérõl, hogy – bár nem lehettek túl
nagy reményeik – szinte a lélegzetük is el-
állt. Mindenesetre nem úgy néz ki, hogy a
többi parlamenti párt élén végbement nem-
zedékváltás „vírusára” érzékenyek lennének
ezek a személyiségek, és mélyreható, bizony-
talan belsõ reformokat vállalnának. 
És mégis... Az a tény, hogy a tagság elitje
(de minden bizonnyal a zöme is, a vidék
meg feltételezhetõen a nem párttag, de szim-
patizáns választók megmaradt rétege) egyre
nyíltabban támogatja Traian Bãsescuval
szemben Vasile Blagát és/vagy Emil Bocot
– egyértelmû jelzése ez is egy határozott eljö-
vendõ átrendezõdésnek. Vagy legalábbis gi-
gantikus hatalmi harcnak. Milyen is a sors!
„Amitõl félnek, nem szabadulnak!” Amitõl
félt, nem fog szabadulni.
És valami azt súgja, hogy ez nekünk, ma-
gyaroknak, akik érdekeink érvényesítése kö-
zepette a demokrácia és a jogállamiság érvé-
nyesülését is fontosnak tartjuk, jó lesz!

Átrendezõdés

Ágoston Hugó

PD-L: a „tálibok” gyõztek

Emil Boc PD-L-elnök (pulpitusnál) még nem döntötte el, hogy indul-e újabb mandátumért a május 14-i tisztújításon

Román lapszemle

Egy amerikai felmérés szerint növekedik a
szexuális önmegtartóztatás a tengerentúli
fiatalok körében. A 17-24 év közötti férfi-
ak 27, míg a nõk 29 százaléka vallja azt,
hogy még nem volt szexuális kapcsolata.
(Gândul) A pénzügyõrség körülbelül
1500 tonna disznóhúst foglalt le egy buka-
resti raktárban. (Gândul) Nagyon elter-
jedt a számla nélküli építkezés. Egy 200
négyzetméter alapterületû ház építése 48
ezer euró számla nélkül, számlával 20
ezer euróval többe kerülhet. (EVZ) A
tengerpart a leglátogatottabb hely az or-
szágban. Konstanca megyében több mint
hárommillió éjszakai megszállót jegyez-
tek az idén. Ezt követi a fõváros, amely
közel feleannyi látogatót vonzott. (EVZ)

Sipos. M. Zoltán

Kolozsvárra költözik az
RMDSZ szövetségi elnöki

hivatala, és a kincses városban
mûködik majd a szervezet fõtit-
kársága is. Errõl Kelemen Hunor
számolt be a hét végén, az elsõ,
szövetségi elnöki minõségében
tartott sajtótájékoztatóján, Ko-
lozsváron. A politikus közlése
szerint az elnöki hivatal vezeté-
sét Nagy Zoltán államtitkár,
államtanácsos látja el. 

A következõ hetek menet-
rendjérõl szólva Kelemen el-
mondta: március 11–12-én zaj-
lik Budapesten a Kárpát-me-
dencei Képviselõk Fóruma Bu-
dapesten, amelyen az RMDSZ
képviselõházi és szenátusi frak-
ciói vesznek részt. A szövetségi
elnök március harmadik heté-
ben szándékszik összehívni a
Gazdasági Tanácsot, amely ja-
vaslataival segíti az RMDSZ
kormányzati és törvényhozási
munkáját. Március 18–19. kö-
zött alapítják meg az elnöksé-
get, azon a hétvégén a testület
meg is tartja elsõ ülését. Elõtte
Kelemen összehívja a Területi
Elnökök Konzultatív Tanácsát,
illetve találkozik a platformok
képviselõivel is. „Az új alapsza-
bályzat szerint ezentúl sokkal
aktívabb lesz a platformokkal
való kapcsolat” – részletezte a
politikus.  

Kelemen Hunor beszámolója
szerint a politikai alelnököt és a
fõtitkárt az április elején ülésezõ

Szövetségi Képviselõk Tanácsa
(SZKT) választja meg, a szövet-
ségi elnök javaslata alapján. Ke-
lemen nem említett neveket, de
az már bizonyos, hogy a politi-
kai alelnöki tisztségre Borbély
László jelenlegi kormányzati
kapcsolatokért felelõs ügyvezetõ
alelnököt fogja javasolna. A le-
endõ fõtitkár személyérõl egy-
elõre találgatások folynak. Ko-
vács Péter területi szervezetekért
felelõs ügyvezetõ alelnök la-
punknak korábban elismerte:
maga is rajta van azon a „rövid
listán”, amely a tisztség váromá-
nyosainak nevét tartalmazza.

Az új szövetségi elnök el-
mondta: az RMDSZ-re rengeteg
feladat vár a közeljövõben, ezért
az áprilisi SZKT-ülés után széles
körû konzultáció indul Erdélyi
Konzultáció néven  a rövid és
hosszú távú politikai stratégia
meghatározására. Az akció so-
rán önkéntesek segítségével kí-
vánja az RMDSZ feltérképezni a
magyar közösség társadalmi igé-
nyeit és elvárásait.

Újságírói kérdésre válaszolva a
politikus szombaton, a Fehér
megyei Torockón prioritásnak
nevezte a gazdaság talpraállítá-
sát, az adóterhek csökkentését.
Tájékoztatása szerint a kormány-
zat számára kiemelt fontosságú a
befektetések ösztönzése. Emlé-
keztetett arra, hogy a múlt héten
aláírt koalíciós megállapodás
olyan intézkedéseket irányoz elõ,
amelyek csökkentik a munka-
adókra nehezedõ terheket. 

Kolozsvár-központú RMDSZ
M. Á. Zs.

Várhatóan már holnap, a
munkatörvénykönyvért való

kormányzati felelõsségvállalás
után benyújtja az ellenzéki Szo-
ciál-Liberális Szövetség azt a bi-
zalmatlansági indítványt, amelyet
ma fogadnak el a szociáldemokra-
ta és liberális vezetõk. Victor
Ponta, a Szociáldemokrata Párt
elnöke elmondta, nem keresték
meg személyesen a kormánypárti
honatyákat, mindenkinek a saját
lelkiismeretére bízzák a döntést.
„Valószínûleg szokásuk szerint
bambán a helyükön maradnak,
mint a juhok. Mindegyiküknek
tisztában kell lennie viszont azzal,

hogy már csak egy év van hátra a
következõ választásokig, amikor
ismét szembe kell nézniük azok-
kal, akik a parlamentbe küldték
õket” – fogalmazott Ponta.

Az Országos Szövetség Romá-
nia Haladásáért (UNPR) vezetõ-
sége tegnap fogadta a legfonto-
sabb szakszervezeti tömbök kép-
viselõit. Bogdan Hossu, az Alfa
Kartell elnöke, arra kérte a szoci-
áldemokrata és liberális háttérrel
rendelkezõ honatyákat, hogy
amennyiben a kormány semmi-
be veszi azokat a módosító javas-
latokat, amelyekrõl megegyez-
tek, akkor az UNPR szavazza
meg az ellenzék bizalmatlansági
indítványát. 

Elkészült a bizalmatlansági

ÚMSZ

„Nem vagyok hajlandó a Har-
gita és Kovászna megyei ro-

mánokat úgy kezelni, mint egy ki-
sebbséget, és a román államnak
segítenie kellene nekik abban,
hogy õk se érezzék magukat an-
nak” – mondta a hétvégén Csík-
szeredában Varujan Vosganian, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
szenátora. Példaként említette az
örmény és a magyar kormányt,
amelyek mindent megtesznek an-
nak érdekében, hogy a romániai
örmény, illetve magyar kisebbség

erõs identitástudattal rendelkez-
zen. „A kormány kötelessége a
székelyföldi románok támogatása
annak érdekében, hogy lelkileg is
teljes értékû románoknak érezzék
magukat” – fogalmazott Vosga-
nian. A PNL-s politikus felhábo-
rodását fejezte ki amiatt, hogy az
egyetlen Hargita megyei román
lap léte veszélybe került, miköz-
ben a kormány „olyan magyar,
zsidó és örmény napilapokat tá-
mogat, amelyeknek nincs olvasó-
közönségük és önmaguktól soha
nem lennének képesek fenntartani
magukat”. 

Vosganian: nem kisebbség

a székelyföldi románság 
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Bogdán Tibor 

Sötét színekben látja a
román gazdaság helyze-

tét, valamint a kormány vál-
ságkezelõ intézkedéseit az
ország lakossága. Az
Eurobarométer felmérése
alapján a megkérdezettek 94
százaléka tartja súlyosnak,
illetve nagyon súlyosnak a
román gazdaság állapotát,
ennél már csak az íreknek és
a görögöknek van rosszabb
véleményük nemzetgazda-
ságukról.

Írországgal, 
Görögországgal együtt

Érdekes módon viszont a
románok rendkívül optimis-
ták a válság által úgyszintén
jelentõs mértékben érintett
Európai Unió gazdasági
helyzetét illetõen, amelyet
41 százalékuk tart jónak.
Ezzel Románia magasan ve-
zet az „uniós optimizmus”
lajstromán, hiszen a hu-
szonhetek viszonylatában a
derûlátók átlaga mindössze
26 százalék. 

De Romániában a Nem-
zetközi Valutaalap is megle-
hetõsen nagy népszerûség-
nek örvend, ami minden bi-
zonnyal a nemzetközi pénz-
intézmény által nyújtott je-
lentõs kölcsönnek is kö-
szönhetõ, amelybõl az or-

szágnak sikerült fedeznie a
béreket és a nyugdíjakat. A
megkérdezettek szerint
ugyanis a valutaalap a világ-
piac harmadik legjelentõ-
sebb reformere, az EU és a
G20-ak után.

A romániai mintacso-
portnak csupán 14 százalé-
ka hiszi azonban, hogy az
ország gazdasági helyzete
javulhat az elkövetkezõ év
során, ezzel Románia úgy-
szintén a válság által súlyo-
san érintett Görögországgal
és Írországgal került a rang-
sor aljára.  Mindemellett 44
százalékuk a helyzet továb-
bi romlásától tart. Mindeb-
ben csak az a vigasztaló,
hogy az Eurobarométer ta-
valy tavaszi felmérése alkal-
mával a pesszimisták rész-
aránya még 61 százalékos
volt. A két közvélemény-
kutatás adatainak összeha-
sonlításából viszont kiderül
az, hogy jelentõsen megnõtt
– 43 százalékról 50 száza-
lékra emelkedett – azoknak
a száma, akik a további ár-
emelkedésektõl félnek.

A románok leginkább a
munkanélküliség és az inf-
láció növekedésétõl tarta-
nak, 38 illetve 50 százaléku-
kat nyugtalanítja e két ve-
szély, és nem is teljesen
megalapozatlanul, hiszen
idén januárra az infláció
szintje 7 százalékra emelke-

dett, a 2,7 százalékos uniós
átlaggal szemben. De nem
bíznak saját családi költség-
vetésük javulásában sem, 28
százalék további romlásra
számít, 48 százalék semmi-
lyen változásban nem bízik,
és csupán 18 százalék remél
némi jobbulást. Életszínvo-
nalával csupán a megkérde-
zettek 13 százaléka elége-
dett, 68 százaléka viszont
elégedetlen.

Népszerûtlen 
intézmények

A megkérdezettek lesújtó
véleménnyel vannak a kor-
mány teljesítményérõl.
Nyolcvan százalékuk meg-
gyõzõdése, hogy a kabinet
nem volt képes hatékony
válságkezelõ intézkedése-
ket hozni, és gyakorlatba
ültetni, és mindössze 14

százalékuk állítja ennek el-
lenkezõjét. 

De az ország lakosságá-
nak bizalma megrendült
szinte valamennyi állami in-
tézmény esetében. Az
IMAS közvélemény-kutató
intézet legfrissebb felmérése
szerint a megkérdezetteknek
alig valamivel több, mint 34
százaléka van jó vélemény-
nyel a rendõrségrõl, ami
több mint ötszázalékos visz-
szaesést jelent az elõzõ fel-
mérés adataihoz képest. Az
intézmény tekintélyét nyil-
vánvalóan megtépázták a
vámkorrupciós botrányok.
Nem egészen egy év alatt
közel hét százalékkal csök-
kent a hadsereg népszerûsé-
ge is, amely immár a 60 szá-
zalékot sem éri el. Az állam-
elnöki hivatalban már csu-
pán a lakosság 14,5 százalé-
ka bízik, a kormány pedig

9,3-es mutatóval a legnép-
szerûtlenebb intézmény.

A fõbb romániai intézmé-
nyek közül egyedül a román
ortodox egyház õrzi még te-
kintélyét, több mint 85 szá-
zalékos mutatóval. 

A pártok közül a legtöb-
ben a Szociáldemokrata
Pártnak szavaztak bizalmat,
a megkérdezettek 32,5 szá-
zaléka mondott igent Victor
Ponta politikai alakulatára.
A nemzeti liberálisok nép-
szerûségi mutatója 25,5 szá-
zalék, a harmadik helyen ál-
ló demokrata-liberálisokat
15,5 százalék támogatná.
Megnõtt ellenben az OTV
tulajdonosa, „sztár-mûsor-
vezetõje”, Dan Diaconescu
új politikai tömörülése, a
Nép Pártja híveinek tábora,
a megkérdezettek közel 12
százaléka voksolna rá. A
felmérés szerint az RMDSZ

3,9 százalékkal a parlamen-
ti bejutás küszöbe alatt ma-
radna, akárcsak egyébként a
mindössze 3,4 százalékot
összesítõ Nagy-Románia
Párt. 

Szakértõi 
magyarázatok

Szociológusok, politikai
elemzõk igen aggasztónak
tartják a jogállami intézmé-
nyek tekintélyvesztését.
Mircea Kivu ennek kapcsán
mindenekelõtt arra hívja fel
a figyelmet, hogy elsõsor-
ban az erõszakintézmények
– a rendõrség, a hadsereg –
népszerûsége csappant meg.
Mint kifejtette, a helyzetet
súlyosbítja az a körülmény,
hogy az intézmények tekin-
télyvesztésével egyidõben
jelentõsen visszaesett a poli-
tikusokba vetett bizalom is.
Vasile Dâncu szerint a min-
den szempontból elégedet-
len lakosság mindezzel vol-
taképpen a hatalmat kívánja
büntetni. Egyben arra a kö-
vetkeztetésre jut, hogy Ro-
mániában rendkívül feszült-
té vált a légkör, a kialakult
hangulat könnyen társadal-
mi zavargásokhoz vezethet. 

Diaconescu nemrégiben
megalakult pártjának hirte-
len támadt népszerûségét
Kivu azzal magyarázza,
hogy a Nép Pártja világos,
áttekinthetõ ideológiát
ugyan nem, de helyette bõ-
ven ígér látványos válságke-
zelõ intézkedéseket, amo-
lyan csodatevést. Hívei elsõ-
sorban a reményvesztettek,
a közéletbõl kizárt rétegek
soraiból kerülnek ki. 
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Borúlátás, kétség, bizalmatlanság
Saját sorsuk alakulását illetõen a ro-
mánok a legborúlátóbb európaiak 
közé tartoznak, jóval derûlátóbbak
azonban akkor, amikor Európa és 
a világgazdaság jövõjérõl van szó.

Gy. Z.

Ezekben a napokban,
mielõtt böjti szelek kez-

denének fújdogálni – azaz az
ezúttal holnapra esõ húsha-
gyókeddet, pontosabban a
másnapi hamvazószerdát
megelõzõen, az év legvidá-
mabb idõszakát éljük. Kar-
nevált ülünk, vagyis – a ha-
gyományok szerint – magya-
rul „farsang farka” van. Ez
már az igazi báli idény leve-
zetõje, a vízkeresztkor elkez-
dõdött idõszak utolsó három
napján a mulatozásé, az
evés-ivásé a fõszerep, hogy
aztán kedd éjfelkor elcsitul-
jon a muzsikaszó, s kezdetét
vegye a húsvétig tartó negy-
vennapos nagyböjt: erre az
idõre búcsút veszünk a hús-
tól (hamvazószerdán a világ

nagy részén hagyományosan
halat szokás fogyasztani).
Az elnevezés is erre utal: a
középkori „carne levare”,
vagyis a „hús elhagyása” ki-
fejezésbõl alakult ki.

„Mozgó ünnep”

A középkorban szinte min-
den egyházi ünnepnek élt
egy, a hagyomány által szen-
tesített népi-komikus változa-
ta, amelyben helyet kaptak a
már említett karneváli látvá-
nyosságok: óriások, törpék,
mutatványosok, nyomoré-
kok. Valójában ekkor és eb-
bõl fejlõdött ki az a mód,
ahogyan ma ismerjük és ül-
jük meg. Két világszemlélet
uralkodott akkoriban: egy áj-
tatos-komoly, és ennek a tel-
jes ellentéte. Párhuzamosan
létezett a kettõ, amit mi sem
bizonyít jobban a 13–14. szá-
zadi kódexeknél, amelyek
lapjain egymás mellett szere-
peltek a szöveghez kapcsoló-
dó, szigorú, áhítatos képek és
a szövegtõl teljesen független
ábrázolások, torz ördögök-
kel, zsonglõrökkel, kimérák-
kal, jelmezes alakokkal. Ezek
az ábrázolások pedig nyil-
vánvalóan a karneválhoz, a
népi ünnepekhez, illetve –

jóllehet az ilyesmit az egyház
rossz szemmel nézte – a ne-
vetéshez kapcsolódnak.

Mint azonban a keresz-
tény ünnepeknek, ünnepkö-
röknek általában, a karnevál-
nak is ókori – latin – gyöke-
rei vannak: a karnevál antik
elõzménye, a saturnalia elne-
vezésû népünnep a hagyo-
mány szerint Saturnus ural-
kodása alatt fennálló arany-
korról emlékezett meg, azt
elevenítette fel. Valójában õsi
télbúcsúztató, tavaszköszön-
tõ jelmezes, táncos vigada-
lom, amelyet utóbb beiktat-
tak a vallási ünnepek közé.
A karneváli idõszak „mozgó
ünnep”, nincs pontos idõ-
pontja a naptárban, mivel a
farsang végét a hasonlóan
változó húsvéttól kell vissza-
számolni. (Bár bevett gya-
korlat, egyes nyári esemé-
nyeket – például a minden év
augusztus 20-án megtartott
debreceni virágkarnevált –
tévesen neveznek így.)

Az újjászületés záloga

A párizsi karnevál a 14.
századtól kezdve sokáig va-
lóban országos, majd euró-
pai, végül világhírû volt. A
második világháborút köve-

tõen azonban – az ínségre,
az ínségben szenvedõkre
való tekintettel – szünetelt,
s csak az ezredforduló táján
elevenítették fel a hagyo-
mányt: az idén már a tizen-
negyedik alkalommal kerül
rá sor. A felvonulók a fran-
cia fõváros huszadik kerüle-
tébõl, a Rue Le Vauból in-
dulnak délután 3-kor, hogy
estére a negyedik kerületbe,
a városháza, a l’Hôtel de
Ville elé érkezzenek.

Ugyancsak francia erede-
tû gyökereket tekinthet ma-
gáénak a New Orleans-i
karnevál, a Mardi Gras, a
legrégebbi ilyen felvonulás
az Egyesült Államokban. A
Louisiana szövetségi állam
franciák által alapított ipari
központjában, kikötõváro-
sában igazi turisztikai ne-
gyed alakult ki szállodák-
kal, éttermekkel, ahol a vi-
lághírû „kreol konyha” és a
zenei hagyományok õsha-
zája található meg. A 2005-
ben pusztító Katrina hurri-
kán után sokan megkérdõ-
jelezték a Mardi Gras sor-
sát, a következõ évi válasz-
tásokon újraindult Ray
Nagin polgármester azon-
ban a karnevál gazdasági je-
lentõségét hangsúlyozta a

város szempontjából, és az
újjászületés egyik zálogá-
nak nevezte.

A farsang farkán megren-
dezett modernkori népünne-
pélyek, felvonulások ugyanis
inkább turisztikai látványos-
sággá, gazdasági vállalkozás-
sá nõtték ki magukat, ame-
lyek mindazonáltal kevered-
nek az „õslakosság” önfeledt
szórakozásával. Bár Velence
esetében ilyesmirõl aligha be-
szélhetünk, hiszen a velence-
iek, ha csak tehetik, erre az
idõre messzire menekülnek a
sikátorokban, a csatornák fö-
lött átívelõ kis hidakon höm-
pölygõ maskarás tömeg elõl.

Jellegzetes tomporok

Amíg azonban az európai
helyszíneken ilyenkor még
elkelnek a melegebb ruhada-
rabok, a déli féltekén még
tombol a nyár, és ez igencsak
kedvez a riói karneválnak. A
brazil nagyváros világhíres
felvonulása nagy múltra te-
kint vissza, de jelenlegi for-
májában 1928 óta rendezik
meg; portugál õse az Entru-
do, amelynek résztvevõi ere-
detileg szagos vízzel, vizes
porral, záptojással vagy cit-
romhéjjal dobálták egymást

nagy vigadozás közepette.
A „fiatalok karneváli baráti
társasága” elnevezéssel zene-
szóval, színes kosztümök-
be öltözött résztvevõkkel
szervezett felvonulásokat,
„cidade maravilhosát” tar-
tottak. Lényegében ma is
ezek a társaságok rendezik a
karneválokat egész éven át.
A televíziós felvételekbõl is
jól ismert parádén a látvá-
nyos jelmezek mellett a
szamba is fõszerepet kap, hi-
szen ilyenkor mérik össze tu-
dásukat a legjobb szamba-
iskolák táncosai. A „látvá-
nyos jelmezek” pedig egyre
inkább a fejékekre szorítko-
znak, mivel Rióban egyre
nagyobb szerepet kap a
„hús”: a jellegzetes tomporú
– Radnóti Miklós találó jel-
zõjével: „trombitafenekû” –
hölgyek ugyanis lehetõség
szerint még az intim részeket
takaró apróságoktól is meg-
szabadulnak, és anyaszült
meztelenül táncolnak végig a
brazil farsang fõutcáján, a
több mint másfél kilométeres
Sambadrome-on. A város
vezetése természetesen tiltja
ezt a magamutogatást, de a
csalafinta versenyzõk idõrõl
idõre ismét egyre merészeb-
bekké válnak. 

Karneválok Párizstól Rióig
Tegnap-ma-hol-

nap mulat a vi-

lág, táncol,

eszik-iszik, mas-

karát ölt: itt a

farsang vége

(„farka”) – kar-

nevál van.



„A Demokrata-Liberális Párttal megköten-
dõ protokollumnak konkrét célkitûzéseket
és határidõket kell tartalmazniuk.” Ezt nyi-
latkozta Borbély László az RMDSZ – min-
den jel szerint – leendõ politikai alelnöke a
Bukaresti Rádió magyar nyelvû adásának.
Nos, nem tartalmaz. A megállapodás pusz-
ta általánosságok és jámbor óhajok gyûjte-
ménye, amelyeket még a lehetõ legjobb in-
dulattal sem minõsíthetünk konkrétumok-
nak. Például: az adórendszer egyszerûsítése
és a társadalombiztosítási járulék csökkenté-
se (nem tudni, hogy miként, mikortól lenne
egyszerûbb az adórendszer és mennyivel
mérséklõdnének a járulékok), vagy a
Nagylak–Konstanca és a Brassó–Bukarest
autópályák támogatása (hány kilométerrel,

mikor, mennyi pénzért?). Ez
utóbbi célkitûzés azért is

meglepõ, mert Anca
Boagiu közlekedésügyi
miniszter épp a napokban
ismerte el, hogy nincs

pénz az erdélyi autópá-
lya folytatására. Ha-
táridõk pedig végképp
nem szerepelnek a do-
kumentumban. 

Még a protokollum érvényességére is csak
következtetni lehet abból, hogy a gazdaság-
élénkítõ óhajok beteljesedését 2012-re jósol-
ja, ugyanakkor kilátásba helyezi a parlamen-
ti választások megnyerését és az együttmû-
ködés folytatását, ami legalább annyira reá-
lis célkitûzés, mint az autópályák építésének
a támogatása. Kelemen
Hunor friss RMDSZ-elnök
nyilatkozatából tudjuk,
hogy a kisebbségi törvényt
a jelen parlamenti ülésszak
végéig, tehát június 30-ig
kellene elfogadni (tavaly is
addig kellett volna), de erre a nagyobbik ko-
alíciós párt egyelõre nem vállalt garanciát.
Egyébként a kisebbségek jogállásának sza-
bályozása az utolsó elõtti helyen szerepel a
dokumentumban, ami cáfolni látszik a szö-
vetség elnökének az optimizmusát.
Roberta Anastase, a képviselõház elnöke ta-
gadta, hogy a nyilvánosságra hozott doku-
mentumon kívül más megállapodás is len-
ne a felek között. Sajtóhírek szerint a pro-
tokollumnak van egy titkos záradéka, ame-
lyet a felek talán ma fognak aláírni. Ebben
a koalíciót alkotó pártok meghatározzák a
megállapodásban foglalt prioritások határ-

idejét, rendelkeznek a küszöb lecsökkenté-
sérõl három százalékra, legalábbis a hely-
hatósági választásokon, arról, hogy a pol-
gármestereket egyetlen fordulóban relatív
többséggel fogják megválasztani, továbbá a
parlamenti választásokra bevezetik a ve-
gyes választási rendszert, amely az egyéni

választókerületek mellett
létrehozza a kompenzációs
lista intézményét. Ez a
rendszer nagymértékben
kiegyensúlyozza a politikai
erõviszonyokat, csökkenti
annak az esélyét, hogy egy

párt abszolút többséget szerezzen, ugyan-
akkor elõnyben részesíti a kis pártokat,
amelyek a mérleg nyelvének szerepét játsz-
hatják. Ez a körülmény kedvez az
RMDSZ-nek és az Országos Szövetség Ro-
mánia Haladásáért nevû pártnak
Vannak függõben maradt kérdések is. Ilyen
például a kisebbségi törvény konkrét kitéte-
leire vonatkozó megállapodás is. Úgy tet-
szik, hogy a törvénytervezet jelen formájá-
val a Demokrata-Liberális Párt nem ért
egyet. Még ennél is kényesebb kérdés az
Alkotmány módosítása. Ezzel kapcsolat-
ban az RMDSZ azt szeretné, ha megszûn-

nének a megyék, és helyüket átvennék a
fejlesztési régiók, Traian Bãsescu pedig azt,
hogy egykamarás legyen a parlament, ami
viszont a magyaroknak nem tetszik. 
Távol állunk tehát még attól, hogy életbiz-
tosítást köthetnénk a frissen aláírt doku-
mentumra. Valószínûleg az együttmûködés
célja nem is az volt, hogy megoldja a kor-
mány problémáit vagy kielégítse a koalíci-
ós pártok érdekeit. Erre a dokumentumra
elsõsorban Traian Bãsescunak volt szüksé-
ge. Õ akarta összezárni a koalíció sorait,
mielõtt a Szociál-Liberális Szövetség meg-
buktatná a kormányt és az elnök felfüg-
gesztését kezdeményezné. 
Az egység felmutatása azért is nagyon
fontos az államfõ számára, mert a PD-L
kongresszusa elõtt felerõsödtek a pártban
a centrifugális erõk. A protokollummal
azt üzenték a vezetõ kormánypárt közka-
tonáinak, hogy ne hagyják el a hajót,
vannak még tartalékai a koalíciónak. Az,
hogy az RMDSZ sietett aláírni ezt a PD-L
belsõ használatára szánt dokumentumot,
azt jelzi, hogy elkötelezett híve a bãsescui
Romániának. Vagy pedig annyira beszû-
kült a mozgástere, hogy nem tehetett
másként.

Három helyszínen történtek az események: Bécs kellett az uralko-
dó miatt, mert a szentesítése nélkül nem születhetett törvény, és a
jobbágyfelszabadítást legfõbb ideje volt megcsinálni, Pozsonyban
volt az Országgyûlés, ami nélkül a törvényjavaslat nem jutott vol-
na el az uralkodóig, és kellett a civil szféra, a pesti fiatalok nyo-
mása. (...) 
Március 15-én reggel Kossuth világossá teszi, hogy Magyarorszá-
got és Erdélyt egyesíteni kell, és hogy megtörténhet a keresztény-
ség felvétele óta a legnagyobb politikai, társadalmi és gazdasági
változás az országban: a jobbágyok felszabadítása. Ezt a gigászi
változást az ország fõrendjei is megszavazzák, Széchenyiék nem
dolgoztak hiába. (...) 
A pesti fiataloknak nem kellett a fõrendekkel és az uralkodóval
foglalkozniuk, õk elmondhatták annak a hosszú beszédnek a tar-
talmát 12 csattanós ostorcsapásban. Radikális tömörítés ez. A fia-
talok lakomát akartak tartani, amihez kellett egy bordal: Vörös-
marty Mihály Fóti dala, amit mindenki ismert. „Most kell neki
felvirulni, vagy soha!” Mennyire csattanósabb lesz ez Petõfi tollá-
ból, de ezt még ekkor nem tudja senki. Pontosabban Szikra Fe-
renc jurátus március 13-án egy sort már elolvasott belõle, beleles-
ve Petõfi kéziratába: Rajta magyar, hí a haza! Szikra elmagyaráz-
ta Petõfinek, hogy elõbb talpra kell állítani a magyart, és csak
azután jöhet a rajta. Petõfi nem szerette, ha a verseibe belepofáz-
nak, de kivételesen azt mondta, hogy „még az éjjel az utasításaid
szerint kijavítom”. 

Katona Tamás 1848 márciusáról. (Valuska László interjúja, index.hu)

Egyezség az elnök nyugalmáért
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Ha nem is araszol, valamelyest moccan az auto-
nómia ügye. Itthon például a kisebbségek számá-
ra megannyi kedvezményt tartalmazó új tanügyi
törvény révén, Brüsszelben pedig a Tõkés László
szervezésben tartott Kárpát-medencei Magyar
Autonómia Tanács (KMAT) fóruma által. 
Ami a Duna Tv híradójában kép- és hanganyag-
ban minderrõl lejött, abból a kívánalmak megfo-
galmazásán és az érvek felsorakoztatásán túl so-
kat nem tudtunk meg. Ez talán azzal is magya-
rázható, hogy a felismerhetõ arcok alapján, az
autonómia igénylõi (vagyis a mieink) többen vol-
tak, mint azok, akik adhatják az autonómiát, il-
letve nyomást gyakorolhatnak érte. Pedig bárki
láthatja: az RMDSZ-lista elsõ helyén EP-
képviselõnek választott volt püspök tehetsége sze-
rint eddig is igyekezett, hogy ne csak Európa, de
a világ legismertebb személyiségeit is megnyerje
az erdélyi magyar autonómia ügyének. Lám, nem
sok hiányzott, hogy tavaly a dalai láma személye-
sen is felkeresse Körösi-Csoma Sándor szülõhely-
ét. Ennél már csak az nagyobb siker, ha Sarkozyt,
Angela Merkelt, Medvegyevet, netán az ENSZ fõ-
titkárát, Ban Ki Munt is el tudná csalni
Tusványosra, egy a KMAT autonómia-fórumra.
Ám ne legyünk telhetetlennek – bár megérhetjük
azt is.
Külön oda kellett figyelnünk azonban a KMAT
elnöki beszédére, abban is Tõkésnek egy könnyen
megjegyezhetõ rövid mondatára:
„Együttmûködésre vagyunk ítélve!”. Bravó! Ez
igen! Jóllehet ezt Tõkés Brüsszelben mondta, re-
méljük, Erdélyre is érti, hisz itthon még inkább
együttmûködésre vagyunk ítélve! Ám õ egy idõ
óta éppen az együttmûködés ellen, a megosztá-
son, az erdélyi magyarság érdekvédelmének szét-
verésén ügyködik. Még akkor is ez a helyzet, ha a
nemzetegyesítés hangzatos jelszavával teszi! Ész-
re kellene végre vennie: presztízsveszteség nélkül
nem megy az ide-oda való táncolás. Amikor sze-
mélyes karrierjérõl van szó, mint az EP-parla-
menti választás volt, akkor jó az RMDSZ, mikor
már pozícióba került, akkor ellene fordul. Válasz-
tói büntetik a hintázást, még akkor is, ha neve
nem lesz rajta a Néppárt képviselõjelölt-listáján. 
Elvégre kitõl várhatnának erkölcsi tartást, ha nem
egy lelkipásztortól? A népszerûségvesztés jelei fi-
gyelmeztetnek. Például az, hogy az erdélyi ma-

gyarság körében jó ideje Böjte Csaba fe-
rences atya messze a leghitelesebb
egyházi személyiség.
Igen, együttmûködésre vagyunk ítél-

ve! Elsõsorban itthon, mert a mi dol-
gaink, benne az autonómia is, elõ-
ször, másodszor és harmadszor is
itt dõlnek el. Még akkor is, ha Bu-

dapest szebb, Brüsszel von-
zóbb, a döntés joga Bukaresté! 
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A protokollummal azt
üzenték, hogy vannak
még tartalékai a koalí-
ciónak.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az ember zokszó nélkül meghal a szabadságá-
ért. De ha a gyerekei gyomrát az éhség kínozza,

akkor odaadja a szabadságát is egy darab ke-
nyérért.” Eric Knight

A keményvonalas

Itt az idõ!

Együttmûködésre
A hétvége címe. A PD-L visszautasítja kor-
ruptjainak felfüggesztését, Adevãrul

Magyarázat. Mégiscsak Caragiale országá-
ban vagyunk: „Árulás, árulás, de tudjunk
róla mi is”. Adaptált változatában: „Refor-
mok, reformok, de nem leszünk hülyék ki-
csinálni saját magunkat.” A PD-L döntése
azt is jelzi, hogy mi lesz a belsõ választáso-
kon a reformerek – és az õket támogató ál-
lamelnök – sorsa. 

Felix és Mona. Érdekes megközelítése a
„Felix-ügynek” az Evenimentul zileiben. A
cikkíró, Mirela Corlãþan összehasonlítja
Dan Voiculescu esetét a Mona Muscáéval:
elõbbirõl viharos gyorsasággal kimutatták,
hogy együttmûködött a politikai rendõrség-
gel (noha, jegyzi meg a szerzõ, mindössze
két „jóindulatú” jelentést írt), utóbbi még
az együttmûködés hivatalos kimondása ese-
tén is simán „leüli” szenátori mandátumát,
minthogy idõhúzásból fellebbez a Nemzet-
közi Bíróságnál. Ha nincs a Voiculescu-
Felix-ügy (amelynek fõszereplõje nem írt
ugyan alá besúgási kötelezettséget), Mona
Muscát nem ítélték volna el (aláírt). A leg-
érdekesebb mégis azoknak a liberálisoknak
a magatartása, akik belementek kolléganõ-
jük politikai kivégzésébe, most pedig szövet-
séget kötöttek Felixszel.

Lélegezni nehéz. Újabb rekord: Bukarest
Európa legszennyezettebb nagyvárosa. Az
Aphekom cég tanulmánya szerint az euró-
paiak élete majdnem két évvel hosszabb
lenne, ha a nagyvárosok levegõjét sikerülne
tisztábbá tenni. Huszonöt várost vizsgáltak
meg, Bukarest levegõjének szennyezettsége
a megengedettnek közel négyszerese! (Azi)

A költségvetés farkasa. A híres farkas a
Dacia Felix nevû szoboridillen a Bugetus
névre hallgat; Rromulus és Rebus annak
rendje-módja szerint szopikálnak, ám a to-
portyán – itt, Terente karikatúráján (EVZ) –
a szájában is tart valakit: a munkás külsejû
Fraerust. (Fraier = balek.)

A nap álhíre. Monica Macovei, Sever
Voinescu és Cristian Preda új pártot alapít,
felváltva elnökölnek; a tagságot Traian
Ungureanu alkothatja. 

Sike Lajos
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ÚMSZ-összeállítás

„Utolsó útjára” kísérték,
jelképesen koporsóba

zárva a hétvégén a telet Er-
dély több, magyarok lakta te-
lepülésén a szórványvidéktõl
a Székelyföldig. Mint min-
den évben, idén is az egyik
leglátványosabb ünnepséget
a Fehér megyei Torockón tar-
tották, ahol a vidám farsang-
temetésnek hétszázéves ha-
gyománya van. Az esemény-
re – fényképezõgéppel felsze-
relkezve – ellátogatott Kele-
men Hunor mûvelõdési mi-
niszter is.

Esküvõi menet temet

A torockói rendezvény
szombaton délután kezdõ-
dött, amikor a település fia-
taljai színes jelmezekbe öl-
tözve, zenei kísérettel vonul-
tak végig a falu utcáin. A fel-
vonulás a hagyomány szerint
hasonlít az esküvõi menet-
hez: pappal, menyasszony-
nyal és võlegénnyel járják vé-
gig a falut. A felvonulók egy
fehér koporsót is vittek,
amelybe jelképesen a telet
zárták, és amelyet a felvonu-
lás végén összetörtek. 

Kelemen Hunor mûvelõ-
dési miniszter elmondta, leg-
utóbb tíz évvel ezelõtt vett
részt hasonló ünnepségen, és
fontosnak tartja az ilyen szo-

kások megõrzését. Emlékez-
tetett, hogy a helyi hatóságok
kérésére a mûvelõdési mi-
nisztérium elkezdte a köz-
benjárást, hogy Torockót ve-
gyék fel az UNESCO Világ-
örökségi Listájára.

Magyar bál 
a szórványban

Abrudbányán, az Erdélyi
Szigethegység szórványköz-
pontjában egy, a múlt század
eleje óta feledésbe merülõ
hagyományt támasztottak
fel. A farsangtemetést meg-
elõzõen a helyi közösség kép-

viselõi és a Verespataki Ma-
gyar Kulturális Egyesületet a
Fehér megyei szórványma-
gyarságot szárnyai alá vonni
óhajtó Kovászna megyei kül-
döttséggel tartottak megbe-
szélést. Az abrudbányai
magyar bálra jelentkezõk lét-
száma a szervezõket is meg-
lepte, hiszen több mint 160-
an jelezték részvételüket, ho-
lott a felére se számítottak. A
rendezvényen maszkokba öl-
tözött gyerekek tartottak mû-
sort, majd a magyarlapádi
Piros Pántlikás együttes húz-
ta a talpalávalót a táncolni
vágyóknak.

Maszkurások 
Gyergyóremetén

Hargita megyében szintén
a télutó eseménynaptárának

legnépszerûbb rendezvénye a
farsangtemetés – a közel
ezer, jelmezbe és székelyru-
hába öltözött vendégfogadó
és vendégségbe érkezõ far-
sangozó számára március
ötödike a hagyományápolás
mellett az ünneplés, vidám-
ság jegyében telt el. Az ün-
nep központja idén Gyergyó-
remete volt. 

A megyei farsangtemetés
az eltelt tizenkilenc év alatt
egy olyan rendezvénnyé vált,
amely a hagyományokra tá-
maszkodik, de a közösség
erejébõl táplálkozik, ezért sa-
játos színfoltja Székelyföld
szellemi kulturális örökségé-
nek, melyben sok kiaknázha-
tó lehetõség rejlik – hangzott
el az ünnepségen. Míg a ven-
déglátók a rendezvény han-
gulatosságáért feleltek, a ven-
déglátók is kitettek magu-
kért: a meghívott 850 maszk-
urának 3900 tölte-
lékeskáposztát fõztek.

Röviden

Kortárs fotómûvészet
Székelyudvarhelyen

Ma nyílik meg a székelyud-
varhelyi Mûvelõdési Ház
elõtéri galériájában a Kor-
társ Magyar Fotómûvészet
2010-es tárlata. Szlovákia
után Erdélyben elõször
Székelyudvarhelyen lesz
megtekinthetõ a budapesti
Magyar Fotómûvészeti Al-
kotócsoportok Országos
Szövetsége, a Magyar Mû-
velõdési Intézet és Képzõ-
mûvészeti Lektorátus által
szervezett nemzetközi kiál-
lítás. A közszemlére bocsá-
tott anyag jelentõs része er-
délyi fotósok munkája. A
kiállítás március 31-ig láto-
gatható. 

Párhuzam – kiállítás 
Kolozsváron

Ma 17 órától nyitják meg
az Area3 („terület a kö-
bön”) egyesület Párhuzam
címû kiállítását, ahol a feb-
ruár 25-i és 26-i ecsetgyári
mûhelyen keletkezett mun-
kákat lehet megtekinteni. A
tárlat március 7-e és 14-e
között tekinthetõ meg, na-
ponta 10.00 és18.00 óra kö-
zött, a Szabók Bástyájában.
A Coop K-vár elnevezésû
programot a Román Építé-
szek Egyesülete is támogat-
ja, és célja, hogy ötleteket,
terveket gyûjtsön Kolozsvár
közlekedési körülményei-
nek javítására. 

Vidám temetések Erdélyben

Lángokban a farsangi bábu. Gyergyóremetén násztáncot jártak a tél temetésén

Sipos M. Zoltán

Az 1848–1849-es forra-
dalomról és szabadság-

harcról és az elsõ világhábo-
rúról, valamint az azt követõ
békediktátumról és Erdély-
nek a Román Királysággal
való egyesítésérõl minden er-
délyi magyar ember tud vala-
mit, ám Erdélynek a Ma-
gyarországgal történt újra-
egyesítése és a királyi biztos
erdélyi mûködése szinte ki-
kopott a történeti emlékezet-
bõl, állapította meg Egyed
Ákos akadémikus Pál Judit

Unió vagy „unificáltatás” címû
munkájának bemutatóján a
hétvégén, Kolozsváron. En-
nek az emlékezetkiesésnek
az orvoslására vállalkozott
Pál Judit történész. „Amikor
kollégáimnak elõször el-
mondtam, hogy az unió kér-
déskörével foglalkozom, ér-

deklõdve fordultak felém.
Tényleg, az Európai Unió-
ról írsz könyvet? – kérdez-
ték. – Ekkor döbbentem rá,
hogy mennyire megfeled-
keztünk az erdélyi történe-
lem egy nagyon fontos mo-
mentumáról, az 1867-es
magyarországi egyesülés-
rõl” – mondta el frissen
megjelent könyve kapcsán a
szerzõ. Hozzátette: sokan
azt állítják, az 1867-es egye-
sülésnek egyenes következ-
ménye a trianoni békeszer-
zõdés is, de õ ezzel az állí-
tással nem ért egyet. 

„A szerzõ az utóbbi idõ-
ben egyre markánsabban
képviseli magát a történettu-
dományban. Ebben a kötet-
ben nem kisebb feladatra
vállalkozott, mint egy olyan
téma felvázolására és alapos
körüljárására, ami még ma
sem veszélytelen. A hazai

történészek mindmáig elté-
rõen értékelik ezt az Erdély
korszerûsödése, fejlõdése
szempontjából fontos moz-
zanatot” – hívta fel a figyel-
met a könyvet méltató
Egyed Ákos. A szerzõ a kö-
tet négy fejezetében és 16
alfejezetében azt vizsgálja,
hogy ez az egyesítés a szé-
les tömegek akaratából jött-
e létre, vagy inkább egy fel-
sõbb szándékból. Az érdek-
lõdõk megismerkedhettek
az eddig méltatlanul elhall-
gatott Péchy Manó királyi
biztos erdélyi tevékenységé-

vel is. A könyvbemutatót
követõ beszélgetés végkö-
vetkeztetése az volt, hogy
az erdélyi magyarok és a
nemzetiségek politikai ma-
gatartását abban a korban
is egy erdélyi autonómiá-
hoz való ragaszkodás hatá-
rozta meg. 

Erdély ismeretlen uniója

„Farsangoltak” a bukaresti Ady Endre Líceumban is a
hétvégén: a hagyományosan megrendezett álarcosbá-
lon mintegy száz nézõ elõtt az 1-12. osztályos diákok
versenyeztek a legjobb jelmez díjáért. A korosztályon-
ként megrendezett versenyen a legnagyobb közönség-
sikert egy negyedikes diák aratta, aki saját Facebook-
oldalának álcázta magát. A szombat esti eseményen
„civilben” jelen volt Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes is, aki szülõként szurkolta végig a bukaresti ma-
gyar iskola jelmezbálját. (S. M. L.)

Magyar farsang Bukarestben

Fotó: ÚMSZ

Egyed Ákos méltatja Pál Judit történész (középen) Unió vagy „unificáltatás” címû munkáját
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ÚMSZ

Gazdasági válság, ro-
mán–magyar kereskedel-

mi kapcsolatok, ökopolitika
és versenyképesség a kelet-
európai térségben, Románia
gazdasági kilátásai 2011-ben
– mindezek a témák és má-
sok is szerepeltek a Románi-
ai Magyar Üzleti Egyesület
(RMÜE) hétvégi bukaresti
konferenciájának programjá-
ban. A rendezvényen Pán-
czél Zoltán, az RMÜE elnö-
ke közölte, az egyesület levél-
ben fordul a magyar kor-
mányhoz, amelyben az
RMÜE felhívja Budapest fi-
gyelmét a magyarországi cé-
gek romániai piacra lépé-
sének továbbra is kiaknázat-
lan lehetõségeire, arra, hogy
a magyar gazdasági jelenlét
Romániában a lehetõségek-
hez képest szerény, és a lema-
radást pótolni kellene. Az
egyesület levelében – amelyet
az RMÜE alapító tagjaként
Diósi László, az OTP Bank
romániai vezérigazgatója ol-
vasott fel, és a bukaresti kon-
ferencián a magyar Nemzet-
gazdasági Minisztériumot
képviselõ Szakáli István Lo-
ránd fõosztályvezetõnek ad-
tak át ünnepélyesen – hang-
súlyozza, a kétoldalú külke-
reskedelmi kapcsolatok élén-
kítése „nemcsak üzleti, ha-
nem nemzetpolitikai célokat
is szolgálna”.

„Példátlan” zuhanás

Éppen a román–magyar
kétoldalú külkereskedelmi
kapcsolatokról tájékoztatott
a bukaresti konferencia két
elõadója: Bogár Ferenc, a bu-
karesti magyar nagykövet-
ség, illetve Imre István, a bu-
dapesti román külképviselet
gazdasági tanácsosa. Mint
Bogár Ferenc tájékoztatott,

Romániában valamivel több,
mint tízezer magyarországi
tulajdonú cég van bejegyez-
ve, összesen 650 millió eurós
jegyzett tõkével, ami – az
újrabefektetett tõkét is szá-
molva – egymilliárd euró fe-
letti magyar tõkét jelent. Ez-
zel Magyarország a tizedik
hely körül tanyázik a Romá-
niában befektetõ országok
listáján, ami elmarad a lehe-
tõségektõl – állapította meg
Bogár. A gazdasági tanácsos
szerint Románia jelenleg
nem tartozik a vonzó
célországok közé befektetõi
szempontból, már csak azért
sem, mert egyetlen év alatt
(2008 és 2009 között) mínusz
14 százalékos gazdasági nö-
vekedést produkált (7 száza-
lék fölötti növekedésrõl 7 szá-
zalék alatti csökkenésre), ami
Európában példátlan.

Kötelezõ optimizmus?

Optimista hangvételû be-
mutatót tartott Borbély Ká-
roly, a román gazdasági
mimisztérium államtitkára,
aki szerint Románia a jó úton

halad a gazdasági válságból
való kilábalásban, miután a
kormánynak nehéz intézke-
déseket kellett meghoznia.
„Az elmúlt idõszakban har-
mincmilliárd euróval csök-
kent a román államháztartás,
a 2008-as évi 132 milliárdról
az idei alig több, mint száz-
milliárdra. Ebbõl a csökke-
nésbõl húszmilliárdot tesz ki
a GDP-csökkenés, a fennma-
radó tízmilliárdon pedig a
külföldi befektetések csökke-
nése, illetve a vendégmun-
kások által hazaküldött évi
summa csökkenése osztozik”
– ismertette a makrogazdasá-
gi adatokat Borbély. Az ál-
lamtitkár derûlátónak mutat-
kozott a jövõt tekintve, sze-
rinte már látszik „a fény az
alagút végén”. Az államkasz-
sza bevételeinek növelését
Borbély Károly a közszféra
költségeinek további csök-
kentésében, illetve a privati-
zációk felgyorsításában látja.

Válságban a sajtó

A gazdasági államtitkár
„kötelezõ optimizmusát” el-

lensúlyozta Salamon Már-
ton László, az Új Magyar Szó
fõszerkesztõjének Válságban
a sajtó: hogyan tovább? címû
elõadása. Mint Salamon el-
mondta, a sajtót az átlagos-
nál is jóval súlyosabban érin-
tette a gazdasági válság, és
az Új Magyar Szót sem kerül-
ték el annak következmé-
nyei. Mint az elõadásból ki-
derült, az európai átlagot sok-
szorosan meghaladó arány-
ban csökkent a romániai –
elsõsorban a nyomtatott –
sajtó reklámbevétele: 2010-
ben a 2008-as szint 25 száza-
lékára. Ami az ÚMSZ-t ille-
ti, a válság 2009 elsõ hónap-
jaitól kezdte éreztetni hatá-
sát. „Az elsõ válságkezelõ
intézkedéseink természet-
szerûleg a költségcsökkenté-
sek voltak: létszámleépítés,
bércsökkentés, járulékos ki-
adások csökkentése” – is-
mertette Salamon a lap ki-
adójának lépéseit. Mint el-
mondta, az elsõ sokk átvé-
szelése után az ÚMSZ jelen-
leg a fejlõdés lehetõségeit ke-
resi, reklám- és lapértékesí-
tési filozófiaváltás révén. 
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Salamon Márton László: két év alatt egynegyedére csökkent a hazai sajtó reklámbevétele Fotó: Tofán Levente
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„Viharos” nõnap 

Viharos erejû szél tombolt
országszerte tegnap, a déli
és a központi régiókban ha-
vazás nehezítette a közleke-
dést. A szél miatt helyen-
ként hóátfúvásokra és hótor-
laszokra kell számítani. A
hét közepéig maradnak a
rendkívül hideg,  mínusz 16
fok körüli éjszakai fagyok és
a nappali  legmagasabb hõ-
mérséklet sem haladja meg
a 6 fokot. Felmelegedésre,
az évszaknak megfelelõ idõ-
re csak a hét második felétõl
lehet számítani. 

Híveinek hitelez 
az ortodox egyház

Híveknek és egyházi alkal-
mazottaknak is gyors pénz-
ügyi segítséget ígér a moldvai
és bukovinai érsekség. A fris-
sen létrehozott önsegélyzõ
pénztártól maximum ötezer
lejes kölcsönt lehet felvenni,
hatszázalékos kamatra. Hi-
telképes az lehet, akinek van
állandó jövedelme, és aki
tagja az ortodox egyháznak.
Az elsõ kérelmeket ezen a
héten bírálják el, pozitív dön-
tés esetén azonnal folyósítják
az igényelt összeget az igény-
lõknek. Az érsekség abban
bízik: a pénzügyi kapcsolat is
erõsíti az egyház tagjainak
összetartozását.

Ismét közvitán
Verespatak

A környezetvédelmi minisz-
térium társadalmi vitára bo-
csátotta a verespataki arany-
bánya-beruházás tervét, mi-
után a Roºia Montanã Gold
Corporation vállalat újabb,
kiegészítõ technikai doku-
mentumokat terjesztett elõ.
A szaktárca minden érdeklõ-
dõt felkér, küldje be észrevé-
teleit. A vita határideje 30
nap, a véleményeket április
1-jéig várják. 

Üzlet, nemzet, politika
Folytatás az 1. oldalról

„Ha március 14-ig össze-
gyûl a megfelelõ mennyisé-
gû aláírás, általános sztráj-
kot hirdetünk” – nyilatkozta
a további tervekkel kapcso-
latban Marius Petcu, a
Frãþia Szakszervezeti Tö-
mörülés elnöke. A Szabad
Tanügyi Szakszervezet ve-
zetõje, Simion Hãncescu
szolidaritásáról biztosította
a tiltakozókat, és úgy nyilat-
kozott: a munkatörvény-
könyvet illetõ vitában a kor-
mány újra bizonyította,
nem gondoskodik a munka-
vállalókról. „Ha ezt a tör-
vényt is felelõsségvállalással
fogadja el a Boc-kabinet, ak-
kor újabb végzetes hibát kö-
vet el ez a kormány’” – nyi-
latkozta a hétvégén Hãn-
cescu. Kolozsváron becslé-
sek szerint mintegy 3000
ember vett részt a pénteki
tüntetésen, felvonultak a
Nokia gyár alkalmazottai is:
sípokkal, mikrofonokkal,
zászlócskákkal masíroztak
végig a város forgalmasabb
utcáin. Az Alfa Kartell
Kolozs megyei tagszerveze-
tének elnöke, Grigore Pop
úgy nyilatkozott „akár Bu-
karestig is emennek a helyi-
ek, ha a kormány nem tár-
gyal az érdekvédõkkel. A
demonstrációban résztvevõ
autósok lezárták a prefek-
túra környéki utcákat, a tö-
meg Emil Boc miniszterel-
nök lemondását követelte.
ªtefan Roman, a Sanitas
Szakszervezet helyi tagoza-
tának elnöke hangsúlyozta:
az új rendelkezések „meg-
alázzák” a munkavállaló-
kat. A kormány a folyama-
tos tüntetések ellenére nem
tágít. Ioan Chelaru, a szená-
tus alelnöke a hétvégén
megerõsítette: a Boc-kabinet
március 8-án felelõsséget
vállal a munkatörvény-
könyv módosításáért. 

Boc „fejét” 

követelték



Antal Erika

„A Sapientia marosvásárhe-
lyi, Humántudományok Tan-

széken 2010-ben két éves kutatás
indult Új média-terek témával. Ez
a konferencia az Új média és kultu-
rális változások témájú folytatása”
– hangzott el a Sapientia – Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem
hétvégi, a Reális és virtuális terek
találkozása témájú nemzetközi
konferenciájának megnyitóján. 

Aktualitás és ernyõcím

„A virtuális tér ma már mér-
hetetlenül kitágult és ebben a

média az egyik fõszereplõ” –
magyarázta lapunknak a konfe-
rencia témájának aktualitását
Murvai Olga, a Sapientia taná-
ra. Hozzátette: „A Reális és vir-
tuális terek találkozása egy olyan
nagyobb, úgynevezett ernyõ-
cím, ami alá sok minden befér”.
Érdeklõdésünkre elmondta, a
kutatás során nemcsak az inter-
net, hanem az egyéb olyan tech-
nikai eszközök használatáról is
szó esett, amelyek révén a világ
egyik pontjáról a másikra körül-
belül két másodperc alatt jut el
az információ. 

„Lehet, jobban oda kellene fi-
gyelnünk arra, hogy mit mon-

dunk, hiszen ez két perc alatt
körbejárhatja a világot és amire
visszaér hozzánk, csodálkozha-
tunk, hogy két perccel azelõtt
mit voltunk képesek kiejteni a
szánkon” – fogalmazott Mur-
vai. A kétnapos konferencián az
Új média-terek témával indított
kutatások mellett beszámolókat
hallhatunk más kutatások ered-
ményeirõl is.

Értekezés, 
szünet, értekezés

Az elsõ konferenciát 2003-
ban Hagyomány és modern kom-
munikáció címmel szervezték
meg, amit 2004-ben követett a
második, amelynek Emlékezet és
kommunikáció, narratívák az egyé-
ni, a társas és a közösségi identitás
teremtésében volt a címe – mind-
két konferencia anyagát kötet-
ben jelentették meg. 

Képek és hálózatok címmel
2005-ben megtartották a har-
madik konferenciát is, de annak
az anyagát pénzhiány miatt
már nem sikerült kötetbe szer-
keszteni, mi több 2006-ban és

2007-ben elmaradt a konferen-
cia is. 

Az Új média-terek címmel,
2008-ban újrainduló konferencia
az idén a negyedik kiadásához
érkezett, amelybe bekapcsolód-
tak a pécsi, a kolozsvári, sepsi-
szentgyörgyi és a csíkszeredai
egyetem munkatársai is. 

A további kutatási tervekrõl
Murvai Olga elmondta, azok
nemcsak az internet, telefon, te-
levízió és egyéb médiumoknak a
vizsgálatát jelentik, hanem elsõ-
sorban képzést, hiszen az egye-
temi hallgatók az elsõdleges cél-
csoport. „Õk fognak végül is eb-
ben a virtuális térben élni és ne-
kik kellene megtanulniuk helye-
sen, korrektül viselkedni ebben a
virtuális térben és úgy élni vele,
hogy nem visszaélni tulajdon-
képpen a virtuális tér adta lehe-
tõségekkel” – fogalmazott Mur-
vai.

Ugyanakkor hangsúlyozta, ez
természetesen nagyobb fegyel-
met és odafigyelést igényel min-
denki részérõl, aki a virtuális
térrel és egyáltalán a virtuális
médiával kapcsolatba kerül.

Tenyérnyi méretû, kitárt karú embert formázó
kísérleti mobiltelefonnal rukkolt elõ az Oszakai
Egyetem és a japán NTT DoCoMo mobilcég.
Emellett a készülék azért is különleges, mert ta-
pintása az emberi bõréhez hasonló. A szokatlan
mûszert állítólag azért fejlesztették ki, hogy a
beszélgetõpartnereknek az legyen az érzése,
mintha közvetlenül egymás fülébe sugdosnának.
Viszont, mivel a mobilokat nemcsak arra hasz-
náljuk, hogy lelkünkhöz közel állókkal beszél-
gessünk, azért azt javasolnánk a távol-keleti
mérnököknek, hogy a következõ fejlesztésük egy
alak- és állagváltós telefon legyen. Például ha a
fõnök hív, akkor növesszen karmokat, színezõd-
jön koromfeketére, keményedjen meg és hûljön
le; legyen forró és puha, ha a kedves tárcsáz;
váltson kékre, ha a rendõrségrõl hívnak; vala-
mint zöldüljön be, és csengetés helyett bocsásson
ki ultrahangokat, ha E.T. telefonálna nekünk.

(prier)

Kettõs tükör 

Játék

Nyerjen belépõt 
az Új Magyar Szóval a Magyar
Operettek Gyöngyszemei gálára! 

Több erdélyi városban is bemutatják a Ma-
gyar Operettek Gyöngyszemei címû gá-
laelõadást, amelyen Dancs Annamari és
Kerényi Miklós Máté, a Budapesti Operett-
színház mûvészei, valamint Tarján Pál, az
ismert magyarországi tenor lép fel. A turné
programja a következõ: március 13-án Ma-
rosvásárhely, 14-én Csíkszereda, 16-án
Kézdivásárhely, 17-én Sepsiszentgyörgy. Ha
a fent említett városok valamelyikében lakik
és szeretné meghallgatni az operettgálát,
küldjön SMS-t a 0788 622 448-as telefon-
számra és válaszoljon az alábbi kérdésre:
Melyik az Ön kedvenc operettje? Az SMS-nek
csak az erre a kérdésre adott választ vala-
mint a turné egyik helyszínének a megneve-
zését (ahol meg szeretné nézni az elõadást)
kell tartalmaznia. Például: „Csárdáskirály-
nõ, Csíkszereda”. Az SMS-ek beküldõi kö-
zött helyszínenként három darab kétszemé-
lyes belépõt sorsolunk ki. Az SMS-ek bekül-
désének határideje: március 9-e, szerda.
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INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
........................................................................     

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Szavazógép

maszol.ro: Kovács Péter 
lesz az RMDSZ fõtitkára

Lapunk internetes olvasói szinte egyönte-
tûen úgy vélik, hogy Kovács Péter
ügyvezetõ alelnök lesz az RMDSZ fõtitká-
ra. A maszol.ro szavazógépén feltett leg-
utóbbi kérdésünkre (Ön szerint ki lesz az
RMDSZ fõtitkára?) válaszoló olvasók nyolc-
van százaléka Kovács Péterre voksolt. 
E heti kérdésünk: Ön szerint elfogadja június
végéig a parlament a kisebbségi törvényt?

1. Igen
2. Nem
3. Nem tudom

Negyedik alkalommal rendezték meg a

marosvásárhelyi Sapientia Egyetem

koronkai kampuszában az Új Média Kon-

ferenciát, amelynek a Reális és virtuális te-

rek találkozása volt a témája. A résztvevõk

32 elõadó értekezését hallhatták, akik hét

magyarországi és romániai egyetemi köz-

pontból érkeztek.

ÚMSZ

Március 11-én hirdetnek íté-
letet a Tõkés László által in-

dított sajtóperben, miután pén-
teken a Nagyváradi Bíróságon
újabb tárgyalásra, ahol tanúként
hallgatták ki Aurel Cãprariu volt
Szekuritáté-tisztet. A felperes
valószínûleg mintegy 70 ezer lej
kártérítést követel Florin
Budeától, erkölcsi károkozás cí-
men. Mint ismeretes, a Ghimpele
de Bihor címû nagyváradi hetilap
tavalyi elsõ számában Florin
Budea újságíró a Tõkés, angajatul
Securitãþii (Tõkés a Securitate al-
kalmazottja) címû cikkében azt

állította: Tõkés László a kom-
munista titkosszolgálat, majd a
magyarországi titkosrendõrség
embere volt, sõt: a mai napig az.
Cãprariu egyike azoknak, akik
nyilatkoztak Florin Budea cik-
kében, ám a tanú pénteken az
alperes ellen vallott. 

A tárgyalásokon Kincses Elõd
ügyvéd képviseli Tõkés Lászlót.
Kincses pénteken a sajtónak ki-
jelentette: biztos abban, hogy a
bíróság az õ javukra dönt majd,
ám az még kérdéses, hogy mek-
kora összegû kártérítést fognak
megítélni. Florin Budea – aki
magát védi a tárgyalásokon –
azt mondta: úgy véli, az általa

írt cikk „tényeket ismertetõ, s a
végén még pozitív kicsengésû
is”, ezért érthetetlennek tartja az
eljárást. 

Az erdon.ro értesülései szerint
a MediaSind nevû román
újságírószervezet kiáll Florin
Budea mellett, aki összegezte az
ügyben megszólalók álláspont-
ját, ami nem törvényellenenes.
Tõkés Lászlónak egyébként
nem ez az elsõ sajtópere – 2001-
ben az AP hírügynökség tudósí-
tója, Alison Mutler ellen indított
pert, amiért az Tõkés és a
Szekuritáté kapcsolatairól írt. A
bíróság azonban nem találta vét-
kesnek a tudósítót. 

Véghajrában Tõkés sajtópere

Sipos M. Zoltán

A család és az önkéntesség
témája köré szervezve ünne-

pelte nyolcadik születésnapját
szombaton a kolozsvári Refor-
mátus Kollégium konviktusában
az Agnus Rádió.

„Nem férhet kétség ahhoz,
hogy a család és az otthon az,
amely által az emberi társada-
lom legnagyobb erényei szület-
nek, erõsödnek és táplálkoz-
nak” – köszöntötte a résztvevõ-
ket Winston Churchill szavait
idézve Kelemen Csongor és
Nagy Ibolya, a rádió két mûsor-
vezetõje. 

„Nagy szám ez a nyolc év, sok
minden van mögötte, sok jó és
rossz, kellemes és kellemetlen él-
mény. De úgy gondolom, hogy
ez az idõ így volt jó, ahogy volt.
Tõlünk függ mirõl fog szólni a
következõ nyolc év” – fogalma-
zott Vitus-Bulbuk István, a rádió
fõszerkesztõje. „Az önkéntes
munka olyan szabadon válasz-
tott, kényszer és ellenszolgálta-
tás nélküli, mások javára végzett
tevékenység, amely anyagi érde-
kektõl mentes” – hangsúlyozta
Vitus. Mint ismeretes, az Agnus

Rádió mûsorait nagyrészt önkén-
tesek szerkesztik. A fõszerkesztõ
beszédében ugyanakkor kiemel-
te az utóbbi egy év legfontosabb
projektjeit és bejelentette, hogy
hamarosan Sepsiszentgyörgyön
is szólni fog az Agnus. Megtud-
tuk, a kolozsvári szerkesztõség

az egyik helyi rádió egyházi mû-
sorának az elkészítésében segít. 

Az elõzetes tervekkel ellentét-
ben Kelemen Hunor kulturális
miniszter nem tudott személye-
sen részt venni az ünnepségen,
ezért a szülinapos rádió munka-
társait levélben köszöntötte. A

tárcavezetõ levelében a közössé-
gi rádiózást méltatta, mondván,
hogy hiánypótló az a munka,
amit az Agnus Rádió munkatársai
végeznek, „amelynek alapja az
önkéntesség, az önfeláldozó, a
közösség érdekeit szem elõtt tar-
tó hozzáállás”. 

Nyolcéves az Agnus Rádió

Vitus-Bulbuk István fõszerkesztõ az Agnus születésnapi buliján nyert tortát szemléli. Ad energiát még nyolc évre?

Kibõvült a virtuális tér



Ma Tamás és Ubul napja
van.
A Tamás férfinév arámi
eredetû szó, a Teomo név-
bõl származik, jelentése:
iker. A görögök vették át
Thomasz formában, mivel
a görögben volt egy ilyen
alakú szó, csodálatos jelen-
téssel.
Az Ubul régi magyar név.
Eredete bizonytalan, talán
a germán Hugbald név
Ubaldo formájából való. E
név elemeinek a jelentése:
gondolat és merész.
Holnap a Zoltán, Apolka,
Arad, Beáta, Kada és
Zolta nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1530 – VIII. Henrik angol
király megalapítja az angli-
kán egyházat, válaszul az
elsõ házasságának felbon-
tását ellenzõ pápai döntés-
re.
• 1608 – Báthory Gábor
hajdúi segítségével az erdé-
lyi fejedelmi trónra lép, le-
mondatva elõdjét, Rákóczi
Zsigmondot.
• 1876 – Alexander
Graham Bell szabadalmat
kap a telefonra.
• 1957 – Megtartják a Ma-
gyar Népköztársaság elsõ
lottóhúzását.

Vicc
Kohn el akar adni egy ku-
tyát Grünnek.

– Nagyon ügyes kutya – bi-
zonykodik Kohn –, akkorát
ugrik, mint a Gellért-hegy.
Grün megveszi a kutyát, de
másnap már panaszra megy:
– Becsaptál Kohn, ez a kutya
egyáltalán nem ugrik.
– Miért? A Gellért-hegy ug-
rik?

Recept
Magos fasírt
Hozzávalók: fél kg darált
pulykamellfilé, só, bors, pap-
rika, tárkony, petrezselyem,
2 tojás, hagyma, egy evõka-
nál zabpehely, magok: sze-
zámmag, tökmag, naprafor-
gómag, 1 evõkanál zabpe-
helyliszt és szezámmag a pa-
nírozáshoz, 2 dl olívaolaj a
sütéshez.
Elkészítése: A húst össze-
gyúrjuk a tojásokkal és a fû-
szerekkel, valamint a mago-
kat is beletesszük. Összeke-
verjük a zabpehelylisztet meg
a szezámmagot, és ebbe for-
gatjuk bele a húsból formált
kis golyócskákat. Forró olaj-
ban kisütjük. Körítésként pél-
dául káposztasalátát fo-
gyaszthatunk vele. Ezt készít-
hetjük 1/2 kg savanyú vagy
édes káposztából, 1 nagy al-
mával, lila hagymával, olíva-
olajjal, citromlével. A felvá-
gott savanyú vagy édes ká-
posztára rákockázunk egy
sor almát, majd lila hagymát,
és meglocsoljuk kevés olíva-
olajjal és egy citrom levével.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A Kosban jár a Hold, ami nyu-
godtságot áraszt önre. Vissza-
nyerte önbizalmát, ami hasznos
a tevékenységére. Kapcsolódjon
ki kulturális szórakozás révén.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az új héten kedvezõen alakulnak
ügyei. Lelki problémákkal nem
kell annyit foglalkoznia. Legyen
tisztában a körülményekkel, ak-
kor nem érheti csalódás.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ne foglalkozzon apró-cseprõ
bosszúságokkal, tegye túl magát
rajtuk. Járjon nyitott szemmel,
mert valaki nagyon megsértõd-
het, ha nem ismeri fel.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mondták már, hogy kicsit moró-
zus mostanában? Párja azon
van, hogy kellemes programot
szervezzen hét végére, mely ki-
zökkenti a munkájából.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Aktív idõszakát éli, dolgozik is
szakadásig, mindazonáltal az
eredmény bizonytalan. Az egy-
hangúság, az ismétlõdõ akadá-
lyok leküzdése fásulttá teheti.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Több izgalomra vágyik. Legyen
titokzatos, ugyanakkor meghó-
dítható! Ne tárulkozzon ki ha-
mar, mert ezzel csak elijeszti ma-
gától a másik nemet.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kisebb változtatásokat szeretne
az otthonában. Újító energiái-
nak teljében van, bátran rukkol-
jon ki újabb ötletével. Senki nem
gördít akadályt az útjába.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Elemében van. Ne gondolkoz-
zon, ha újdonságra vágyik, csak
görcsössé tenné. Sodródjon ma
az árral, hagyatkozzon a megér-
zéseire, ily módon célhoz ér.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A párkapcsolatában élõ Nyilas
csendes, nyugodt hétre számít-
hat. A párkeresõnek akkor lesz
esélye a beteljesülésre, ha életvi-
dám párt választ, mert idõnként
hajlamos a búskomorságra.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Reményekkel telve kezdi a hetet.
Tele van energiával, amit feltét-
lenül ki kell használnia. Munka-
bírásáért irigyei vannak, de ne
foglalkozzon velük.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Igyekezzen megnyerni azoknak
az embereknek a támogatását,
akik által elõbbre juthat. Tele
van energiával, önbizalommal.
Ne várjon másoktól annyit,
amennyit Ön elbír.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ma mindenkiben kételkedik, ön-
magában is. Partnere féltékeny
önre, különösen a munkában be-
töltött helyére. Többet kellene ve-
le foglalkoznia.

Horoszkóp
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 A fekete város (sor.)
10.00 Újrakezdés (sor.)
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 Magyarország 
kincsei
16.00 Madártávlatból
16.30 Strauss, 
a keringőkirály 
(kan.-cseh zenés dráma)
17.25 Napok, 
évek, századok
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 A Sipsirica 
(magyar f., 1. rész)
20.50 Kisenciklopédia
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 ... hogy szaladnak
a fák! (magyar filmdráma,
1966)
23.05 Kikötő - Extra
(ism.)
23.45 Sporthírek
23.50 Váltó
0.00 Levelek a Szaharából
(olasz filmdráma, 2. rész)
1.15 Divathét (ism.)
1.40 Kikötő - Friss (ism.)
2.00 Híradó (ism.)

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Nászút az anyám-
mal (am. vígjáték) 12.55
Bon voyage (francia film-
dráma) 15.10 A mintaférj
(kan. thriller) 16.55 Yama-
kasi 2. (francia-angol-
spanyol film) 18.40 Az
utolsó légió (ang.-ol.-fr. ak-
ciófilm) 20.35 2012 - Vég-
zetes robbanás (amerikai
film) 22.10 ...és megint
dühbe jövünk (olasz vígjá-
ték) 0.25 A hetedik
mennyország (am.-angol-
kanadai akciófilm)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Titkos szere-
lem (sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
– reality show 20.30 Sze-
relem és büntetés (soro-
zat) 22.30 Az élet ihlette
– reality show 0.00 Bos-
szú minden áron (ameri-
kai krimi) 2.30 Farkasok
völgye (sorozat)

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér ism. 16.00 Délutáni
Híradó 16.15 Piactér ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Dél-
utáni Híradó 17.40 Izelítő
18.50 Egészséges percek
18.00 Reggeli terefere
ism. 18.30 Híradó 19.00
Erdélyi Kávéház 19.30 Es-
ti Híradó 20.00 Vékás Pé-
ter: A szobor, dokf. 20.45
Népzene 21.00 Erdélyi
Kávéház, ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Átjáró 23.30
Híradó

10.00 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 11.30 A li-
bák a mennybe szállnak
(sorozat) 12.45 Szerelem
és tisztesség (sorozat)
14.30 Clase 406 (soro-
zat) 15.30 Esmeralda (so-
rozat) 16.30 Igaz történe-
tek 17.30 Az igéret (soro-
zat) 18.30 Bella Calami-
dades (sorozat) 19.30
Teresa (sor.) 20.30 Szere-
lem és tisztesség (soro-
zat) 21.30 Elisa nyomá-
ban (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek

FILM+ACASÃ
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DUNA Tv, 21.40
... hogy szaladnak a fák!

Simon, a fiatal történész tizenegy év után látogat haza gye-
rekkora balatoni falujába, Lina nénihez, a nevelőanyjához.
Felkavarja, amit lát: az öregasszony keserves és megrázó
mindennapjai, csöndes szomorúsága, az emlékek, nevelőap-
ja halála, mindaz, amiről nem is tudott, s amit felejteni lát-
szott. Majd elkíséri a szomszédos búcsúba Lina nénit.

m1, 22.40
A nõ kétszer

A film egy kicsit a sorsról, egy kicsit az időről és nagyon a
szerelemről szól! Napjainkban, amikor annyi a véletlen talál-
kozás, és folyamatosan válaszutak előtt állunk, néhány perc
egy nő és egy férfi egész életét megváltoztathatja... Helen, a
menő londoni menedzser életében eddig minden tökéletes
volt. Érdekes munka és egy izgalmas barát, a regényíró
Gerry, aki nem mellesleg kitűnő szerető.

TV2, 2.25
Kisvilma - Az utolsó napló

Különleges tájon játszódik a film, Kirgíziában, a kínai hatá-
ron fekvő, hatezer méteres hegyektől övezett kis ázsiai or-
szágban. A harmincas években ezerszám érkeztek a Szovjet-
unióba baloldali értelmiségiek Európából, akik segíteni akar-
ták az új társadalom építését. Köztük volt Mészáros Márta
apja, Mészáros László szobrász is, akit sok társával együtt
ártatlanul letartóztattak és kivégeztek.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel Közéleti
műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
10.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
17.00 Kodály Zoltán: 
Öregek /
Weöres Sándor verse/
17.10 Élő hagyomány
17.35 Nemzet és védelem
18.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.25 Magyar pop
19.20 Átjáró
20.00 Esti mese: 
Sam,  a tűzoltó, 
Thomas, a gőzmozdony
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
22.20 Elisa lánya 
- Visszatérés
Rivombrosába 
(olasz sor.)
23.15 Záróra
0.05 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
0.50 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
1.55 A nő kétszer 
(angol-am. rom. film)
3.30 Magyar pop

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 Kilenc túsz 
(am. krimisor)
16.15 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sor.)
18.20 NekedValó (2010) -
Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 Vészhelyzet 
(am. sor.)
23.20 A Grace klinika
(am. drámasorozat)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.00 Totál szívás
(am. krimisor.)

2.00 A hatalom hálójában
(am. krimisor.)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.35 Árva angyal (ism.)
13.30 E. Államok kontra
John Lennon (dok. f.)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi 
(talk show)
17.25 Marina 
(me.-am. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós 
játszma
21.00 Aktív 
- TV2 magazinja
21.05 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.35 Bajnokok Ligája
(élő)
Közben: Kenósorsolás
0.25 A médium 
(am. krimisor.)
1.25 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.25 Kisvilma - Az utolsó
napló (magyar-lengyel-
német f. dráma, 1999)
4.20 Sentinel 
- Az őrszem (sor.)

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

10.05 Gyilkos sorok (soro-
zat) 11.05 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 12. 05
Greek, a szövetség (soro-
zat) 13.00 Sátánka - Poko-
li poronty (am. vígjáték)
14.55 Nyomtalanul (soro-
zat) 16.40 CSI (ismétlés)
17.35 Gyilkos számok (so-
rozat) 18.30 Gordon
Ramsay 19.25 Éden Kok-
tél (reality show) 20.20
Két pasi (sorozat) 21.15
Gyilkos számok (am. soro-
zat) 22.15 Éden Hotel
(reality show)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Favágók
14.10 Pontos sportidő
(live) 15.10 Külön kiadás
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Éljenek a
fiúk!, showtime 23.00
Wrestling RAW 1.00
Sport.ro Hírek

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Kékfény (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró (ism.)
14.30 Srpski Ekran
15.00 Unser Bildschirm
15.30 Alma Mater
16.25 Tudástár 2011
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
19.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.40 A nő kétszer
(angol-am. rom. film,
1998)
0.20 Zegzugos történetek
(ism.)
Újpest, Szent István tér
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
1.00 Prizma
1.15 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Ahogy elő van írva
(ism.)
11.00 Egyszerűen ízletes
(ism.)
11.15 Mond mi fáj (ism.)
11.45 Baba mágia (ism.)
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.30 Teleshopping 
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.50 Történelmi 
emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Magyar nyelvű műsor
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier Tv
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.05 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Sahtior Donetk -
A.S. Roma labdarúgó mér-
kőzés (live)
23.50 UEFA összefoglaló
(live)
0.45 A nap árnyékos 
oldalán 
(am. életr. dráma)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Tessék 
parancsolni 
– szórakoztató műsor
(ism.)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(am. sor.)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Mérgező égbolt
(kanadai filmdráma,
2008)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A sárkány közbelép
(amerikai-hongkongi 
akciófilm, 1973)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sorozat)
1.00 A sárkány közbelép 
(amerikai-hongkongi ak-
ciófilm, 1973) 
(ism.)
2.30 Pro Tv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád 
kalandjai 
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena 
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Egy rém 
rendes család
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.30 Mutassalak 
be a szüleimnek! (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe
műsora

19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Célpontban 
az elnök lánya 
(am.-német akcióf., 1999)
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Egy rém rendes 
család (ism.)

7.30 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Autófórum
9.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisorozat)
(ism.)
10.00 Teleshopping (ism.)
10.30 Bulis csapat 
(francia-spanyol vígj.)
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Médium 
(amerikai sor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek (sor.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Idősek 
és nyugtalanok 
– reality show
21.00 Előnyben 
az anyós - reality show
22.00
22.15 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
0.30 Hirtelen halál 
(amerikai akciófilm, 1998)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők
9.00 Halálos fogás 
- Halandók
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad -
Window World motor
13.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
14.00 Állítólag... 
-  Vírusok órája
15.00 Piszkos munkák 
- Gyapjúkészítő
15.30 Hogyan készült?
Bőr aktatáska, 
permetező repülőgép, 
kukoricawhisky
17.00 Halálos fogás 
- Friss vér
18.00 A túlélés törvényei
20.00 Állítólag... 
- Telefonkönyv
21.00 Hogyan készült?
– golfütő, 
– ostya 
– drót 
– kábel 
– vonatkerék
22.30 Édesvízi szörnyek 
- Amazonasi húsevők
23.30 A túlélés 
törvényei -
Újra a kulisszák mögött

0.30 Mike Brewer: 
Célkeresztben
1.30 Miami alvilág
2.30 Ausztrália határain

7.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv 
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Bűvölet (olasz sor.)
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Ökológia lecke
19.00 Biznisz óra
20.00 Nyitott játszma 
– információs műsor
21.00 Túlélők 
(szín., angol sci-fi sor.)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Tomboló öklök 
(am. sor.)
23.55 Győztesek (ism.)
0.00 Ökológia lecke 
(ism.)
0.30 Motomágia 
(ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben 

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

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

KEDD
2011. március 8.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Labdarúgás 

Turós-Jakab László 

Érdekes eredményeket
hozott a labdarúgó-Liga-

1 20. fordulójának pénteki és
szombati játéknapja. Idõren-
di sorrendben az urziceni-i
találkozó volt az elsõ, ame-
lyen a vendég Marosvásárhe-
lyi FCM 1-0-ra verte az
Unireát. A 13. percben esett
gólt Cernea bakija elõzte
meg: a kapus kiejtette kezé-
bõl a jobb oldalról érkezõ be-
adást, a szemfüles Jencsinek
pedig nem maradt más hátra,
mint bekotorni a labdát. A
lapjárás jó volt ezen a találko-
zón, hiszen Sebastian Colþes-
cu játékvezetõ tíz sárgát mu-
tatott fel, a 81. percben pedig
a második figyelmeztés miatt
kiállította a hazai Epami-
nonda Nicut.   

A pénteki esti, bukaresti
mérkõzésen a Dinamo két-
szer is vezetett a Pandurii Tg.
Jiu ellen, de végül be kellett
érnie a 2-2-es döntetlennel.
Alexe (3. pec) góljára Apostu
(41.), Torje (58.) találatára
pedig Cl. Voiculeþ (85.) vála-
szolt. S ha utóbbi magabizto-
san értékesítette a büntetõt,
nem ugyanaz mondható el a
dinamós Vlad Munteanuról,
aki kapu fölé lõtte a 89. perc-
ben megítélt tizenegyest. 

Szombaton, Galacon, a
listavezetõ Oþelul Pena fejes-
góljával (68.) 1-0-ra verte a
Rapidot. A vendégek is tíz
emberrel fejezték be a talál-

kozót, miután Marius Cons-
tantint a 84. percben kiállí-
tották.  

Besztercén a Gloria 1-0-ra
nyert a sereghajtó Sportul
Studenþesc ellen, a találkozó
egyetlen gólját az olasz ide-
genlégiós, Simone Cavalli
szerezte az 52. percben.  

Az esti zárómérkõzés –
Kolozsvári CFR 1907–Te-
mesvári FC 1-2 – végered-
ményét döntõen befolyásolta
Marius Avram. A bukaresti
játékvezetõ a 6. percben vi-
tatható tizenegyessel juttatta
vezetéshez a vendégeket
(Zicu), majd három perccel
késõbb nem létezõ szabályta-
lanság nyomán megítélt bün-

tetõvel járult hozzá az egyen-
lítéshez (Cadú). A 64. perc-
ben napnál világosabb sza-
bálytalanságnál kiáltott szi-
mulálást és ki is állította a fel-
vágott Bastost. Hat perccel
késõbb nem létezõ támadó
szabálytalanság miatt ér-
vénytelenítette Zicu remekbe
szabott kapásgólját. A hajrá-
ban a temesváriak Ricketts-
góllal használták ki az em-
berelõnyt. Tizenhét pontra a
listavezetõtõl és 12-vel lema-
radva a második helyen álló
Bega mentiektõl, a kolozsvá-
riak lemondtak bajnoki ál-
maikról. A klubvezetés és
Pászkány Árpád tulajdonos
is immár új célkitûzésrõl be-

szél: a továbbiakban a fiatal
tehetségeknek adnának lehe-
tõséget egy jövõbeli erõs gár-
da kiépítésének tervével. Ne-
vek is elhangzottak: Paul
Batin, Laurenþiu Bus, Cãlin
Tiut, Paul Mocan, Sergiu
Negruþ és Adrian Pãun.

Tegnap délután, Medgye-
sen nem született gól a Gaz
Metan és az Astra Ploieºti ta-
lálkozóján, s a 0-0 egyik csa-
patnak sem kedvez. 

A Steaua lapzárta után fo-
gadta a Brassói FC-t. A mai
mûsor: hétfõ: Universitatea
Craiova–Victoria Brãneºti (0-
1) – 18 óra, GSP Tv, SC
Vaslui–Kolozsvári U (1-1) –
20.30 óra, Digi Sport. 

Röviden

Szétfütyült rangadó 

Kolozsvári CFR–Temesvári FC végeredményét döntõen befolyásolta Marius Avram játékvezetõ

Bajban az UTA 

Nagy az aggodalom Aradon,
miután egy FIFA-döntés
nyomán az RLSZ 12 bünte-
toponttal sújtotta az UTA-t.
Giovanni Catanzaritti, az
UTA tulajdonosa hiszi, hogy
óvásuknak helyet adnak, mi-
után a Modrica és Skela
szerb csapatok iránti adósság
egy másik céget terhel, azt
amelyik Nikola Vasziljevics
hátvéd leigazolásért elfelej-
tett kifizetni 230 ezer eurót. 

Formában a Kuban 

A orosz labdarúgó bajnok-
ság rajtját megelozo utolsó
formaellenorzo mérkozésen
a Kuban Krasznodar 6-0-ra
verte a másodosztályban
szereplo Torpedo Armavirt.
Dan Petresc három, Lacina
Traoré pedig egy gólt lott.

Pénzt a szurkolóknak 

Évi 200 ezer eurót fizetne a
Steaua-szurkolók egyik cso-
portosulásának Gigi Becali.
A Ghencea úti alakulat tu-
lajdonosa cserébe azt várná
el, hogy az ultrák rendet
tartsanak a lelátókon, ok
szervezzék meg a biztonsági
intézkedéseket. Becali évi
800 ezer eurót fizet egy cég-
nek, de elégedetlen annak
munkájával a Steaua-stadion
területén. 

Labdarúgás 

ÚMSZ

Az AS Róma 2-1-re
nyert Leccében az olasz

labdarúgó-Serie A 28. fordu-
lójának pénteki nyitómérkõ-
zésén, így Vincenzo Mon-
tella vezetõedzõvel harmadik
mérkõzésén is veretlen ma-
radt. A gyõztes gólt Pizarro
szerezte a 90. percben, tizen-
egyesbõl. A listavezetõ AC
Milan Gennaro Gattuso gól-
jával nyert a Juventus torinói
otthonában. 

Tegnap a Fiorentina Mutu
(2) és Gilardino góljaival ver-
te 3-0-ra a Cataniát. További
eredmények: Sampdoria–Ce-
sena 2-3, Bologna–Cagliari
2-0, Chievo–Párma 0-0,
Internazionale–Genoa 5-2,
Napoli–Brescia 0-0, Udine-
se–Bari 1-0. Este Lazio–Pa-
lermo-mérkõzést rendeztek. 

A spanyol Primera Divi-
sión hétközi 26. fordulójá-
nak utolsó eredményei: Al-
mería–Racing Santander 1-
1, Real Madrid–Málaga 7-0.
Cristiano Ronaldo hármat
lõtt, Benzema duplázott, s
Di Maria és Marcelo is beta-
lált. 

A 27. forduló szombati
eredményei: Real Mallorca–
Valencia 1-2, FC Barcelona–
Real Zaragoza 1-0, Atlético
Madrid–Villarreal 3-1. Teg-
nap hat mérkõzést rendeztek

a Real Madrid a Racing
Santander vendége volt. Ma
este a Deportivo La Coru-
na–Real Sociedad-mérkõzés-
sel zárul a forduló. 

A West Bromwich Albion
3-1-re nyert a városi rivális,
friss Ligakupa-gyõztes Bir-
mingham City vendégeként
az angol Premier League 29.
fordulójának szombati nyitó-
mérkõzésén. A tabellán má-
sodik Arsenal meglepetésre
csak gól nélküli döntetlent
játszott a vendég Sunder-
landdel. További eredmé-
nyek: Bolton Wanderers–
Aston Villa 3-2, Fulham–
Blackburn Rovers 3-2,
Newcastle United–Everton
1-2, West Ham United–
Stoke City 3-0, Manchester
City–Wigan Athletic 1-0.
Tegnap: FC Liverpool–Man-
chester United 3-1. A Wol-
verhampton Wanderers–
Tottenham Hotspur-meccs
lapzárta után ért véget, a
Blackpool ma este fogdja a
Chelsea-t. 

A fölényesen vezetõ Bo-
russia Dortmund hazai pá-
lyán 1-0-ra verte a Köln
együttesét a német Bundes-
liga 25. fordulójának pénteki
nyitómérkõzésén, a gólt Le-
wandowski szerezte a 44.
percben. A VfB Stuttgart 1-0-
ra nyert a vendég Schalke 04
ellen, a címvédõ Bayern
München viszont megint ki-
kapott: 1-3 a Hannover 96

otthonában. Az Eintracht
Frankfurt-1–FC Kaiserslau-
tern-találkozó negyedórás
csúszással kezdõdött, ugyan-
is a két szurkolótábor egy-
másra támadt, a rendõrök-
nek kellett közbeavatkozni-
uk. A Kaiserslautern ultrái a
városba érkezésükkor meg-
húzták a vészféket a vona-
ton, ezért az egész pályaud-
vart le kellett zárni. A mérkõ-
zés végül gól nélküli döntet-
lennel ért véget. További
eredmények: Nürnberg–FC
St. Pauli 5-0, Borussia
Mönchengladbach–1899
Hoffenheim 2-0, Bayer
Leverkusen–VfL Wolfsburg
3-0. Tegnap: Freiburg–Wer-
der Bremen 1-3. A Hambur-
ger SV–FSV Mainz 05-mér-
kõzés lapzárta után ért véget. 

Kevésszer zördültek a há-
lók a francia Ligue 1 26. for-
dulójának szombati játék-
napján, amelyen tíz együttes
maradt gólképtelen. Eredmé-
nyek: SM Caen–Saint-Étie-
nne 1-0, Lorient–AS Nancy
0-0, Montpellier HSC–Stade
Rennes 0-1, OGC Nice–Ra-
cing Lens 0-0, Toulouse–
Sochaux 0-1, Valenciennes–
AS Monaco 0-0, AJ Au-
xerre–Paris Saint-Germain 1-
0. Tegnap Olympique Lyon–
AC Arles-Avignon, Stade
Brest–Girondins Bordeaux
és Olympique Marseille–
OSC Lille-találkozókat ren-
deztek. 

Mutu-dupla Firenzében  

Labdarúgás 

T. J. L.

A hét végén megkezdõ-
dött a visszavágók soro-

zata a hazai labdarúgás má-
sodik vonalában is. 

A Nyugati csoportban 14
csapat állt a tavaszi idény
rajtjához, miután a már õsz-
szel visszalépett Lupényi Mi-
nerul példáját a Szilágy-
somlyói Silvania is kénytelen
volt követni.  

A 14. forduló pénteki
csúcsrangadóját Mioveni-
ben vívta a helyi Dacia és az
õszi bajnok Nagyszebeni
Voinþa. A vendégek kihar-
colták a gól nélküli döntet-
lent, és ezzel megõrizték ve-
retlenségüket. 

Nem született gól szom-
baton Nagyváradon sem,
ahol a Tordai Arieºul volt a
Bihar FC vendége. A 22.
percben a váradi Marcus
büntetõt hibázott. Iaºi-ban
Tudor és Ghiceanu találatai-
val a Poli 2-0-ra verte az
Aradi ACU-t, utóbbi játékos
pedig kapufát is lõtt. Az
utolsó negyedórán belül
szerzett Geanta-góllal nyert
a CSM Râmnicu Vâlcea,
amelynek szombati vendége
a Gaz Metan CFR Craiova
volt. Egy-nullra nyert az
UTA is, a FC Argeº ellen. A
piteºti-iek két nagy helyzetet
is kihagytak, az aradi
Voiculeþ (70. perc) viszont
nem hibázott.       

Gyulafehérváron 2-1-es
vendégsiker született. Stan-
ciu már a 9. percben vezetést
szerzett a házigazdáknak, de
Precup már a 36. percben

egyenlített, és az õ büntetõjé-
vel nyert az ALRO Slatina. 

A Szilágsomlyó–Dévai
Mureºul-találkozó vendég-
csapata játék nélkül, 3-0-s
gólkülönbséggel könyvelte el
a 3 pontot. A lupényiek visz-
szalépése miatt a Petrolul
Ploieºti szabadnapos volt. 

Az elsõ csoportban a 16.
forduló az alábbi eredmé-
nyeket hozta: Astra II
Ploieºti–Dinamo II 1-4,
Sãgeata Nãvodari–CF Brãila
3-1, Gloria Buzãu–Dunãrea
Galac 0-0, Concordia Chiaj-
na–Juventus Bukarest 2-1,
Steaua II–CS Otopeni 1-2,
Farul Konstanva–Viitorul
Konstanca 0-0, Delta Tul-
cea–Ceahlãul Piatra Neamþ
1-4. A FC Snagov–FC Boto-
ºani-találkozót március 16-
án pótolják.   

Az élmezõny: 1. Ceahlãul
38 pont (38-11), 2. Nãvodari
37 (30-10), 3. Concordia 34
(27-13), 4. Botoºani 25 (26-
17), 5. Viitorul 25 (23-21). 

Tavaszi rajt a Liga-2-ben 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A Kecskemét a Magyar
Kupában elért gyõzelem

után ismét nyerni tudott a
mindkét sorozatban címvédõ
Debrecen ellen a labdarúgó-
Monicomp Liga 18. forduló-
jának pénteki nyitómérkõzé-
sén, 3-0. Az utolsó elõtti he-
lyen álló Siófok pontot szer-
zett az Újpest vendégeként
(1-1), a Paks pedig hazai gyõ-
zelemmel kezdte a tavaszi
idényt: 3-1 a sereghajtó Szol-
nok MÁV ellen. 

A Pápa hazai környezet-
ben 1-3-ról fordított, és 4-3-
ra nyert a Zalaegerszeg ellen.
Szintén szombaton a kiesés
elõl menekülõ Szombathelyi
Haladás 2-0-ra nyert a Ka-
posvári Rákóczi ellen, míg
Gáspár góljának köszönhe-
tõen a Vasas Gyõrbõl vitte el

a három pontot, 0-1. A
szombati utolsó találkozón
az éllovas Videoton egygólos
hátrányból fordítva nyert 2-
1-re a vendég MTK ellen.
Elek a 78. percben szerezte
meg a gyõztes gólt, miután
Alves az elsõ félidõ végén
egyenlített büntetõbõl. Frank
a 28. percben szerzett veze-
tést a budapestieknek. A szé-
kesfehérvári mérkõzést meg-
elõzõen a csapatok és a né-
zõk a Vidi fiatalon elhunyt
szurkolójára emlékeztek. 

A Budapest Honvéd–Fe-
rencváros-mérkõzés lapzárta
után ért véget. Azt megelõzõ-
en a Videoton (40 pont) veze-
tett a Ferencváros (31), a
Paks (31), a Zalaegerszeg
(30), a Kaposvár (29) és a
Debrecen (28) elõtt. 

A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség versenybizottságának
döntése értelmében a 17. for-
dulóból a rossz idõjárási kö-
rülmények miatt elhalasztott
Debrecen–Paks- és Szolnok–
Pápa-mérkõzéseket március
15-én, kedden pótolják. 

Az is eldõlt, hogy a baj-
nokságban vezetõ Videoton a
Budapest Honvéddal találko-
zik a Magyar Kupa negyed-
döntõjében. A további páro-
sítás: MTK Budapest–Zala-
egerszegi TE, Kecskeméti
TE–BFC Siófok, Újpest FC–
Kaposvári Rákóczi. Március
8-án és 9-én játszanak, a visz-
szavágókat 15-én és 16-án
bonyolítják le. 

A sorrend:  
1. Szeben 15 8 7 0 16-4 33
2. Mioveni 15 8 5 2 18-10 29
3. Petrolul 14 9 1 4 25-13 28
4. Bihar FC 15 8 3 4 19-12 27
5. Poli Iaşi 15 7 3 5 24-14 24
6. Slatina 14 6 4 4 17-14 19
7. R. Vâlcea 15 6 1 8 21-21 19
8. GM Craiova 15 4 5 6 17-21 17
9. FC Argeş 15 5 2 8 17-22 17
10. Déva 15 4 4 7 13-17 16
11. Torda 15 4 4 7 10-17 15
12. UTA* 15 8 3 4 30-22 15
13. Aradi ACU 15 3 4 8 9-30 13
14. Gyulaf. 15 3 3 7 10-22 12
15. Silvania 14 3 1 10 9-27 10
* 12 büntetőpont

Bajnokverés Kecskeméten 

Alves egyenlített az MTK ellen



Tenisz

T. J. L.

Játszmaveszteség nélkül
nyert 5-0-ra a ciprusi Ni-

cosiában a magyar férfi te-
niszválogatott a Davis Kupa
Euro-afrikai zóna II. csoport-
jának elsõ fordulójában. Pén-
teken Kellner Ádám 6-4, 6-4,
6-3-ra verte a román szárma-
zású Raresz Cuzdrioreant,
Balázs Attila pedig 6-1, 6-2,
6-2-re Filipposz Cangardiszt,
s miután szombaton a Bar-
dóczky Kornél, Fucsovics
Márton duó 6-1, 6-4, 6-3-ra
nyert a Raresz Cuzdriorean,
Krisztofer Kutruzasz kettõs
ellen, a magyarok elõnye be-
hozhatatlanná vált. Tegnap:
Balázs Attila–Szergisz Kira-
cisz 6-4, 7-6 (6), Fucsovics
Márton–Filipposz Cangar-
disz 6-4, 6-3. 

A második fordulóban, jú-
lius 8. és 10. között a fehér-
orosz együttes lesz a követke-
zõ rivális, miután Minszkben
3-1-es behozhatatlan elõny-
höz jutott a bolgárok ellen.
Az I. csoportba jutáshoz há-
rom siker szükséges.

A Világcsoport nyolcad-
döntõiben érdekelt román
csapat 0-4-re állt két nap után
a házigazda argentinokkal,
Buenos Airesben. Pénteken
David Nalbandian 6-3, 6-2,
5-7, 6-4-re verte Adrian Un-
gurt, Juan Monaco pedig 7-6

(5), 1-6, 6-1, 6-1-re Victor
Hãnescut. Szombaton a pá-
rosok szentesítették a hazai
sikert: Juan Ignacio Chela,
Eduardo Schwank–Victor
Hãnescu, Horia Tecãu 6-2, 7-
6 (8), 6-1. Tegnap: Schwank–
Victor Crivoi 7-6 (3), 6-2. 

A román csapatnak idén is
az élvonalban maradásért
kell megküzdenie.  

További végeredmények a
Világcsoport elsõ fordulójá-
ból: Zágrábban: Horvátor-

szág-Németország 2-3 (Ma-
rin Cilic–Florian Mayer 4-6,
6-0, 4-6, 6-3, 6-1, Ivan
Dodig–Philipp Kohlschrei-
ber 4-6, 6-3, 6-4, 6-7,  4-6,
Ivan Dodig, Ivo Karlovic–
Christopher Kas, Philipp
Petzschner 3-6, 6-3, 7-5, 3-6,
4-6, Cilic–Kohlschreiber 6-2,
6-3, 7-6, Karlovic–Petzs-
chner 4-6,6-7, 6-7) 

Újvidéken: Szerbia–India
4-1 (Victor Troicki–Rohan
Bopanna 6-3, 6-3, 5-7, 3-6,

6-3, Janko Tipsarevic–Sem-
dev Devvarman 5-7, 5-7, 6-
7, Ilia Bozoljac, Nenad
Z i m o n j i c – B o p a n n a ,
Devvarman 4-6, 6-3, 6-4, 7-
6, Troicki–Devvarman 6-4,
6-2, 7-5, Tipsarevic–Karan
Rastogi 6-0, 6-1).  

Borasban: Svédország-
Oroszország 3-2 (Robin
Söderling–Igor Andrejev 6-3,
6-3, 6-1, Joachim Johans-
son–Tejmuraz Gabasvili 6-3,
7-6, 6-4, Simon Aspelin,

Robert Lindstedt–Igor Ku-
nyicin, Dmitrij Turszunov 6-
4, 6-7, 7-6, 6-2, Aspelin–Tur-
szunov 5-7, 2-6, Johansson–
Andrejev 6-7, 4-6). 

Bécsben: Ausztria-Fran-
ciaország 2-2 (Jürgen
Melzer–Jeremy Chardy 5-7,
4-6, 5-7, Stefan Koubek–
Gilles Simon 0-6, 2-6, 3-6,
Oliver Marach, Jürgen Mel-
zer–Julien Benne-teau, Mi-
chael Llodra 6-4, 3-6, 6-3, 6-
4, Melzer–Simon 7-6, 3-6, 1-
6, 6-4, 6-0). Charleroi-ban:
Belgium–Spanyolország 0-4
(Xa-vier Malisse–Fernando
Verdas-co 4-6, 3-6, 1-6,
Ruben Bemelmans–Rafael
Nadal 2-6, 4-6, 2-6, Steve
Darcis, Olivier Rochus–Feli-
ciano Lopez, Fernando
Verdasco 6-7, 4-6, 3-6). San-
tiago de Chilében:
Chile–Egyesült Államok 1-3
(Nicolas Massu– Andy Rod-
dick 2-6, 6-4, 3-6, 4-6, Paul
Capdeville–John Isner 6-7, 6-
7, 7-6, 7-6, 6-4, Jorge Aguilar,
Nicolas Massu–Bob Bryan,
Mike Bryan 3-6, 3-6, 6-7,
Capdeville– Roddick 6-3, 6-
7, 3-6). Prágában: Csehor-
szág–Kazahsztán 2-2 (Jan
Hajek–Andrej Golubjov 6-7,
7-6, 6-1, 6-7, 3-6, Tomas
Berdych–Mihail Kukuskin 7-
6, 6-2, 6-3, Tomas Berdych,
Lukas Dlouhy–Jevgenyij
Koroljov, Jurij Sukin 6-4, 6-4,
7-6, Berdych–Golubjov 5-7,
7-5, 4-6, 2-6). 
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Röviden
Jöhet a rájátszás 

A vízilabda-Szuperliga alap-
szakaszának utolsó forduló-
jában: Nagyváradi Criºul–
Sportul Studenþesc 10-9 és
10-6, Rapid–Steaua 5-15 és
7-15, Dinamo–Nagyváradi
CSM Digi 5-10 és 5-14, Ara-
di AMEFA–Kolozsvári Poli
11-7 és 14-4. Ma pótolják az
elmaradt Crisul–Arad-talál-
kozókat, ezeket megelõzõen
a sorrend: 1. CSM Digi 82
pont, 2. Steaua 70, 3. D-
namo 63, 4. Arad 33, 5. Ra-
pid 30, 6. Kolozsvár 22, 7.
Criºul 11, 8. Sportul 11. Az
elsõ négy csapat ugyanannyi
körmérkõzésen dönt a baj-
noki cím és a további helye-
zések sorsa felõl, az 5-8.
helyzettek pedig Nagyvára-
don és Bukarestben vesznek
részt tornán.   

Idegenben nyert a Déva 

A nõi kézilabda-Nemzeti Li-
ga 18. fordulójában a Dévai
Cetate 30-26-ra nyert Kons-
tancán a helyi Tomis ellen.
További eredmények:
Brassói Rulmentul–Kolozs-
vári U-Jolidon 21-25, SCM
U Craiova–HCM Buzãu 30-
23, Nagybányai HCM
ªtiinþa– HC Dunãrea Brãila
25-25, Oþelul Galaþi–CS
Municipal 30-30, HCM
Roman–Zilahi HC 26-25.
Korábban: Oltchim–Resi-
cabánya 26-23.  

Kolo Touré doppingolt 

Pozitív lett a doppingtesztje
Kolo Tourénak, az angol
labdarúgó-Premier League-
ben szereplõ Manchester
City elefántcsontparti védõ-
jének. A 29 éves futballista
játékjogát az Angol Labda-
rúgó-Szövetség (FA) már fel
is függesztette. Touré 2009-
ben 16 millió fontért az Ar-
senaltól szerzõdött a Man-
chester Cityhez. Az Ágyú-
sok vezetõedzõje, Arséne
Wenger szerint korábbi játé-
kosa felesége fogyasztószere
miatt akadt fenn a dopping-
vizsgálaton.

Nem fizet a Metalurg  

Bajban van Jean Pãdureanu,
a labdarúgó Liga-1-es Besz-
tercei Gloria tulajdonosa,
miután a Metalurg Donyeck
nem hajlandó kifizetni a Ju-
nior Moraes leigazolásáért
járó 1,25 millió eurót. Az el-
sõ részlet 750 ezer euró lett
volna, de az ukránok még
ezt sem folyósították. Pã-
dureanu panaszt kíván emel-
ni a FIFA-nál, de ennek ked-
vezõ kimenetele sem oldaná
meg gondjait, miután az
adásvételi szerzõdés egyik
kitétele szerint Moraes sem-
milyen esetben sem térhet
vissza a Gloriához. A FIFA-
bíróság ugyan Padureanu
számára kedvezõ döntést
hozhat, de addig évek telhet-
nek el. A Nicolae Dicã le-
igazolásáért járó pénzt is
csak két és fél év után kapta
meg a Steaua a Cataniától, s
idõközben a középpályás há-
rom csapatot váltott, ahhoz,
hogy nemrég ismét a
Ghencea úton kössön ki. 

Az argentin–román összecsapás 4. meccsén Victor Crivoi alulmaradt Eduardo Schwankkel szemben

A tangó legyõzte a hórát

Kézilabda 

ÚMSZ

A meglepetés elmaradt a
HCM Konstanca–Reno-

valia Ciudad Real férfi kézi-
labda BL-mérkõzésen: a spa-
nyolok 34-25-re nyertek a ro-
mán bajnok ellen és a D cso-
port élén végeztek. További
eredmények: SG Flensburg-
Handewitt–Bosna Szarajevo
25-18, HC Croatia Zág-
ráb–Szentpétervár  31-31. A
szextettból a Renovalia
Ciudad Real (17 pont), az
SG Flensburg-Handewitt
(16), a HC Croatia Zágráb
(14) és a Bosna Szarajevó (5)
jutott a legjobb 16 közé. A
tíz mérkõzésen mindössze
két gyõzelmet aratott tenger-
partiak (4) az utolsó helyen
végeztek, az orosz csapat
nyomában.    

Tét nélküli mérkõzésen a
csoportharmadikként nyol-
caddöntõs Pick Szeged 34-
30-ra kikapott a dán Aalborg
otthonában. További ered-
mények: Valladolid (spa-
nyol)–Schaffhausen (svájci)
35-26 és Csehovszki
Medvegyi (orosz)–Dinamo
Minszk (fehérorosz) 28-28. 

A C csoport végeredmé-
nye: 1. Csehovszki Med-
vegyi 14 pont, 2. Valladolid
13, 3. Pick Szeged 10, 4.
Schaffhausen 9, 5. Dinamo
Minszk 8, 6. Aalborg 6 – az
elsõ négy helyezett jutott to-
vább. 

A B csoport utolsó mérkõ-
zéseit tegnap rendezték meg,

a MontpellierAgglomeration
HB–MKB Veszprém-talál-
kozón a csoportelsõség meg-
szerzése volt a tét. A szex-
tettbõl még a német HSV
Hamburg és a dán KIF
Kolding jutott tovább.  

Az A csoportból két német
gárda, a THW Kiel (14 pont)
és a Rhein-Neckar Lõwen
(13) mellett a spanyol FC
Barcelona Borges (13) és a
francia Chambery Savoie HB
(8) jutott a nyolcaddöntõbe.  

Nõi BL középdöntõcso-
portjaiban a 4. forduló mér-
kõzéseit rendezték meg. Az
Oltchim és az Itxako Reyno
de Navarra találkozója kevés-
sel lapzárta elõtt fejezõdött
be, a spanyolok meglepõ, 25-
22-s gyõzelmével. Miután a
másik mérkõzésen a monte-
negrói Buducnost Podgorica
40-36-re nyert Ljubljanában
a szlovén RK Krim Mer-
cator ellen, az elsõ négyes-
ben az Itxako (6) vezet az
Oltchim (4), a Buducnost (4)
és az RK Krim (2) elõtt.
Március 13-án az Oltchim
Podgoricában játszik. 

A második csoportban a
negyedik forduló az alábbi
eredményekkel zárult: Dina-
mo Volgográd (orosz)–Lar-
vik (norvég) 23-32 és HC
Leipzig (német)–Gyõri Audi
ETO KC 24-29. A magyar
bajnok 8 ponttal vezet a
Larvik (6), a Volgográd (2)
és a Lipcse (0) elõtt. A jövõ
heti 5. fordulóban Görbiczék
Volgográdban lépnek pályá-
ra, s már egy döntetlennel is
biztos továbbjutók. 

Botlott az Oltchim 

Kosárlabda

Turós-Jakab László

A legjobb nyolc közé ju-
tásért hajtó fõvárosi CS

Municipal meglepõ vereséget
szenvedett Iaºi-ban a férfi-ko-
sárlabda-bajnokság 24. for-
dulójának szombati mérkõ-
zésén: 84-96 a Politehni-
cával. A 14. helyen álló
moldvaiak 56-38-ra vezettek
a nagyszünetben és elõnyük-
bõl sikerült megõrizniük a
záró sípszóig.

A forduló csúcsrangadóját
Kolozsváron vívta az U-
Mobitelco BT és a Gaz
Metan. A házigazdák remek
csapatjátékkal kerekedtek
felül a medgyesieken, 91-80-
ra nyertek és a második he-
lyen maradtak. Az éllovas to-
vábbra is a CSU Asesoft
Ploieºti. A címvédõ 17-25-
ere állt az elsõ negyed után a
nagyváradiakkal szemben,
de félidõben már 39-34-re ve-
zetett és végül 87-78-ra nyert.
Csíkszeredában és Craiován
is a találkozók feléig tudtak
helytállni a házigazdák. A
Hargita Gyöngye BC végül
82-70-re kapott ki a Marosvá-
sárhelyi BC Mureº csapatá-
tól, a SCM U pedig 86-68-ra
az Energia Rovinari együtte-
sétõl. A CSU Atlassib simán
nyert a sereghajtó Brassói
CSU Cuadripol ellen, 99-62.
Lapzárta után Steaua
Turabo–CS Otopeni és BCM
Argeº Piteºti–Temesvári BC
mérkõzéseket rendeztek. 

A nõi bajnokság élcsoport-
jában (A1) a 10. forduló mér-
kõzéseit rendezték meg. A
hazai 63-47 után a Szat-
márnámeti CSM Aradon is
legyõzte az ICIM-et (69-64)
és immár két pont elõnnyel,
továbbra is veretlenül vezeti a
tabellát. Félidõben még 43-
29-re vezettek az aradiak,
akik a második játékrészben
csak 21 pontot tudtak szerez-
ni a vendégek 40-ével szem-
ben. Sepsiszentgyörgyön a
kovásznaiak, elsõsorban Vass
Ildikó 25 pontjának köszön-
hetõen 69-48-ra verték a Te-
mesvári Bega Danziót.

Craiován a SCM CSS 89-79-
re verte a Rapidot, a CS
Teleorman Alexandria pedig
Bukarestben az Olimpiát, 77-
59. A Szatmárnémeti (20) ve-
zet az Arad (18), a Sepsi BC
(15), a Craiova (15), a Temes-
vár (15), az Alexandria (14),
a Rapid (11) és az Olimpia
(11) elõtt. 

A második értékcsoport-
ban (A2), a 7.fordulóban:
Kolozsvári U–Nagyváradi
CSM 71-68, Sportul Stu-
denþesc–Brassói Galactica
Olimpia 62-55, Gyulafehér-
vári LPS–Politehnica Naþio-
nal Iaºi 74-52. 

Meglepõ CSM-kudarc

A forduló rangadóján a kolozsváriak legyõzték Medgyest (kék mez)
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