
Erdélyben már a hét végén el-
kezdõdtek a március 15-i ün-

nepségek. Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke a szi-
lágysági Kárásztelek és Sarmaság
után Lompért, Perecseny és
Kraszna községekben is részt vett
a 48-as megemlékezéseken. Kö-
vér László, a Magyar Országgyû-
lés elnöke Marosvásárhelyen Gá-
bor Áron-díjat vett át a Székely
Nemzeti Tanácstól, majd Kolozs-
várra látogatott. Az ünnepi ren-
dezvények ma folytatódnak, ki-
emelt eseményekre a kolozsvári
és csíkszeredai magyar külképvi-
seleten kerül sor, ahol az év elején
elindított visszahonosítási proce-
dúra elsõ erdélyi résztvevõi átve-
hetik a magyar állampolgárságot
igazoló iratokat. 3. és 6. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2048 ▲
1 amerikai dollár 3,0556 ▲
100 magyar forint 1,5350 ▼

Vona Gábor: erdélyi 
szavazatokra számít a Jobbik

Nem áll el a Jobbik attól a szándékától,
hogy növelje népszerûségét Erdélyben –
nyilatkozta Vona Gábor, a magyarországi
párt elnöke hétvégi, marosvásárhelyi sajtó-
tájékoztatóján. 

Díjazták a székely sajtósokat

A Hargita megyében készült legjobb írott
sajtós, tévés és rádiós alkotások készítõit dí-
jazták március 11-én, pénteken Csíkszere-
dában, a Hargita Megyei Sajtógálán. „Már-
cius 15-e a magyar sajtószabadság napja is”
– jelentette ki Borboly Csaba tanácselnök.

Társadalom 7

Vezércikk 3

Aktuális 2
Óvatoskodnak az unió vezetõi

Minden lehetõséget meg kell vizsgálni a
polgári személyek védelmére Líbia térségé-
ben, de a katonai jellegû lépésekhez szükség
van az ENSZ BT és az Arab Liga hozzájá-
rulására – hangoztatták pénteken Brüsszel-
ben az Európai Unió állam- és kormányfõi.

Média 8

Csapások
Japánban, abban az országban, ahol az
összes vonatok egy évtized alatt annyit
késnek, mint nálunk egy intercity Buka-

rest és Brassó között, min-
den idõk legnagyobb föld-
rengése után a hatóság és 
a lakosság gyászban és ije-

delemben, de fegyelme-
zetten teszi, amit tennie
kell, amit az örökös ve-

szély közepette begya-
korolt.Ágoston Hugó

Korrupció gyanújával letar-
tóztatták a hét végén Rácz

Károlyt, Kézdivásárhely polgár-
mesterét, a Magyar Polgári Párt

politikusát. A Szász Jenõ vezette
alakulat emiatt elhalasztotta má-
ra tervezett kézdivásárhelyi kong-
resszusát. 7. oldal 

ÚMSZ

Szolidaritástüntetést szervez
a budapesti, március 15-i de-

monstrációval holnap Bukarest-
ben, a Magyar Nagykövetség
épülete elõtt több civil szerve-
zet, köztük a Free Press Romá-
nia, az ActiveWatch Médiamo-
nitorozó Ügynökség és a Mé-
diaszervezetek Konvenciója a
Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete (MÚRE) révén. A
világ több pontján – Budapes-
ten, Bukarestben, Berlinben,
Frankfurtban, New Yorkban,
Debrecenben és Gyulán –
egyidõben tartandó, romániai
idõ szerint 17 órára tervezett ak-
ció a magyarországi médiatör-
vény ellen irányul. 8. oldal 

Fehér címlap 

a szabad sajtóért

Rácz Károly kézdivásárhelyi polgármester bilincsben Fotó: Székely Hírmondó

Apokalipszis Japánban
Földrengés, cunami és tûz pusztított hétvégén a távol-keleti országban

A földrengés utáni szökõár több tízezer embert tett hajléktalanná, a hatóságok tíz méter magas hullámokkal támadó cunamira rendeltek el riadót Fotó: Reuters

Négynapos 

„forradalom”
MPP-s politikus rács mögött

A második világháború óta most érte Japánt a legnagyobb csapás, a szigetországban

ugyanis pénteken 9,0-es erõsségû földrengés pusztított, a halottak száma több tízezer. 

A nemzethez intézett beszédében Kan Naoto miniszterelnök tegnap összefogásra kérte a

lakosságot. Bízik abban – mondta –, hogy a nemzet elszántan felülkerekedik a földrengés,

a szökõár és a nukleáris baleset okozta tömegkatasztrófán. Romániát semmilyen veszély

nem fenyegeti – jelentette ki az ÚMSZ-nek Vajda Borbála, a Nukleáris Tevékenységeket

Felügyelõ Országos Bizottság elnöke. Japán csaknem két és fél méterrel eltolódott, és tíz

centiméterrel elmozdult a Föld forgástengelye is. 2. és 4. oldal 



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2011. március 14., hétfõ2

Röviden

Boc és Blaga csatázik 
a PD-L elnöki székéért

Emil Boc kormányfõ, jelenlegi pártelnök, il-
letve Vasile Blaga, a Demokrata-Liberális
Párt fõtitkára is versenybe száll a PD-L el-
nöki tisztségéért az alakulat májusi kong-
resszusán. Az információ a nagyobbik kor-
mánypárt megyei elnökeinek találkozójáról
szivárgott ki tegnap este. A PD-L politiku-
sainak megbeszélésén részt vett Traian Bã-
sescu államfõ is, aki ismertette a részvevõk-
kel az alkotmánymódosításai elképzeléseit.

A KMKF szórványstratégiája

Winkler Gyula, az RMDSZ európai parla-
menti képviselõje a Kárpát-medencei Ma-
gyar Képviselõk Fórumának pénteki buda-
pesti ülésén üdvözölte a testület szórvány-
stratégiájának az elfogadását, ugyanakkor
javasolta, hogy a KMKF nyitott dokumen-
tumként olyan alapdokumentumnak tekint-
se, amelyet a továbbiakban még lehet bõví-
teni. Kötõ József parlamenti képviselõ a
magyar–magyar kapcsolatok közjogi szabá-
lyozásáról szóló vitában állást foglalt amel-
lett, hogy az alkotmányozási folyamatban a
tudományos és mûvészeti élet, a tanulás és
a tanítás szabadságát is foglalják be az
egyetemes magyar szellemi körforgásba. 

Új magyar állampolgárok esküje

A mohácsi városházán 12 horvátországi
magyar tette le szombaton az állampolgári
esküt. Többségükben határ menti telepü-
lésrõl érkeztek, de akadt olyan is, aki Zág-
rábban él. Az új állampolgárok azt mond-
ták, mindannyiuk számára fontos a ma-
gyarságtudat.

LMP: ne legyen beavatkozás

A kisebbségben élõ magyarok szervezeteivel
való együttmûködés alapelveirõl nyújtott be
határozattervezetet a Magyar Országgyûlés-
nek Dorosz Dávid, az LMP képviselõje. A
határozattervezet egyebek mellett tartalmaz-
za, hogy a budapesti kormány és az anyaor-
szági politikai pártok tartózkodnak minden
olyan megszólalástól és intézkedéstõl,
amely azt próbálná megmondani a kisebb-
ségben élõ magyaroknak, hogy hogyan élje-
nek és milyen döntéseket hozzanak.

Felnyitották Kaczynski sírját

Tíz nappal a tavaly áprilisi szmolenszki re-
pülõszerencsétlenségben életét vesztett
Lech Kaczynski néhai lengyel államfõ és
felesége, Maria Kaczynska temetése után
felnyitották az elnöki pár szarkofágját a
krakkói királyi vár, a Wawel székesegy-
házáben – erõsítette meg a síremléket ké-
szítõ mûvész, de az okáról nem nyilatko-
zott. Az államügyészség vizsgálatot is indí-
tott a második temetés ügyében, de ezt
utóbb leállították.

Cs P. T., Gy. Z.

A II. világháború óta most ér-
te Japánt a legnagyobb csapás

– jelentette ki tegnap a nemzethez
intézett beszédében Kan Naoto
miniszterelnök, és összefogásra
kérte a lakosságot. Ez próbatétel
minden japán számára, de õ bízik
abban – mondta a televízióban is
közvetített beszédében –, hogy a
nemzet elszántan felülkerekedik
a földrengés, a szökõár és a nukle-
áris baleset okozta tömegkataszt-
rófán, és újjáépíti az országot. A
kormányfõ bejelentette, hogy má-
tól áramkorlátozást rendelnek el
a fõvárosban és környékén, meg-
elõzendõ az országos áramkima-
radást, és elektromossághoz jutta-
tandó a földrengés sújtotta körze-
tet. A hideg északi országrészben
a különféle források szerint több
millió háztartásban nincs áram és
víz. A kormány a kétszeresére,
százezerre növelte a mentésben
részt vevõ katonák számát. A ten-
ger folyamatosan holttesteket so-
dor a partra, a halálos áldozato-
kat több tízezerre becsülik.

A japán hatóságok szerint 9,0-
es erõsségû volt a pénteki földren-
gés, amit korábban 8,8 erõsségû-
nek mértek. A dpa német hírügy-
nökség vasárnapi jelentése szerint
az utóbbi száz esztendõ statiszti-
kai adatai alapján a világon éven-
te mindössze egyszer történik
ilyen intenzitású, azaz 8-asnál
erõsebb földmozgás. Jelentések
szerint további utórezgésekre le-
het számítani a térségben. Szakér-
tõk arra hívják fel a figyelmet,
hogy a földrengés mintegy 500 ki-
lométer hosszúságú területet érin-
tett, és ez roppant nagy feszült-
ségfelhalmozódást okozott a kör-

nyezõ térségben, ami további
földmozgásokat okozhat.

A hatóságok pénteken tíz mé-
ter magas hullámokkal támadó
szökõárra rendeltek el riadót, a
hullámok végül 7 méteres magas-
ságot értek el. A tévéképernyõ-
kön jól látszott, amint Tokióban
a cunami elárasztja a rakpartokat,
vidéken pedig a víz a földeken

hömpölyögve elsodort mindent –
autókat, hajókat, raktárépületeket
–, ami csak az útjába került. A
szökõár óránként 800 kilométeres
sebességgel haladt a part felé, s át-
száguldva a Hawaii-szigeteken a
Csendes-óceán túlpartján elérte
Kalifornia és Dél-Amerika partja-
it is. Országszerte 11 atomreaktor
állt le automatikusan, s ezzel ide-

iglenesen kiesett az atomenergia-
termelõ kapacitás 18 százaléka.
Helyi idõ szerint tegnap reggel
meghaladta a törvényi határérté-
ket a radioaktív sugárzás az elõzõ
nap felrobbant és megsé-
rült fukusimai atomerõmûnél, s a
japán hatóságok nem zárnak ki
egy újabb robbanást sem. A kör-
nyékrõl már korábban kitelepítet-
tek csaknem 200 ezer embert.

Romániát semmilyen veszély
nem fenyegeti – jelentette ki az
ÚMSZ-nek Vajda Borbála. A
Nukleáris Tevékenységeket Fel-
ügyelõ Országos Bizottság elnö-
két arról kérdeztük, lesznek-e Ro-
mániára nézve valamilyen nukle-
áris következményei annak, hogy
megsérült a fukusimai két atom-
erõmû hûtõrendszere. „Ennek
már csak a távolságok miatt sem
lehetnek következményei az or-
szágunkra. Ha felrobbanna is az
atomerõmû, vélhetõen akkor sem
érnék káros sugárzások Románi-
át” – magyarázta lapunknak a
szakember.

Egyes megfigyelések szerint
elõre megbecsülhetetlen földtani
hatású változások következtek be.
„Egyelõre annyit látunk, hogy
egy GPS-állomás 2,4 méterrel ke-
rült arrébb, a japán földmérõ inté-
zet térképe pedig azt mutatja,
hogy nagy kiterjedésû földdarab
mozdult el” – idézte az amerikai
földtani intézet (USGS) szakértõ-
jét a CNN amerikai hírtelevízió
internetes oldala. Az olasz geofi-
zikai és vulkanológiai intézet
becslése alapján a földmozgás
csaknem tíz centiméterrel mozdí-
totta el a Föld forgástengelyét. A
természeti katasztrófa miatt a
másodperc egymilliomod részé-
vel lettek rövidebbek a napok. 

ÚMSZ-összeállítás

Minden lehetõséget meg kell
vizsgálni a polgári személyek

védelmére Líbia térségében, de a
katonai jellegû lépésekhez szük-
ség van az ENSZ Biztonsági Ta-
nácsának és az Arab Ligának a
hozzájárulására – hangoztatták
pénteki találkozójukon Brüsszel-
ben az Európai Unió tagországa-
inak állam- és kormányfõi.
Szombatra virradóan befejezõ-
dött értekezletükön pedig az
euró stabilitását tovább növelõ
döntéseket hoztak az euróövezet
vezetõ politikusai.

A líbiai térségrõl

„Tartózkodni kell az olyan ka-
tonai jellegû mûveletektõl, ame-
lyek azt eredményezhetik, hogy
elveszítjük az arab népek bizal-
mát – jelentette ki a csúcsérte-
kezlet után az Európai Unió ma-
gyar soros elnöksége nevében
Orbán Viktor miniszterelnök. –
Az arab világ sorsáról maguk-
nak az araboknak kell dönteni-
ük.” Angela Merkel német kan-
cellár azt mondta: egyelõre nem
látja olyannak a helyzetet, hogy
katonai mûveletrõl kellene gon-

dolkodni. Elismerte azonban,
hogy a helyzet napról napra vál-
tozik. Az uniós megbeszélésen a
delegációk politikai támogatá-
sukról biztosították a líbiai el-
lenzéket képviselni igyekvõ
nemzeti tanácsot, de annak hi-
vatalos szervként való elismeré-
séig egyelõre nem jutottak el.
Herman van Rompuy, az érte-
kezlet elnöke úgy fogalmazott,
hogy a nemzeti tanácsra hiteles
szócsõként tekintenek. A 27 tag-
ország egyhangúlag lemondás-
ra, a hatalomból való távozásra
szólította fel Moammer el-Kad-
hafi líbiai vezetõt. Nicolas
Sarkozy francia elnök bejelen-
tette, hogy úgy döntöttek: hu-
manitárius segélyövezeteket ala-

kítanak ki elõször Tunéziában
és Egyiptomban, de reményeik
szerint késõbb Líbiában is.

Az euró stabilitásáról

A közös európai fizetõeszköz
stabilitásának további növelésére
az euróövezeti országok állam-
és kormányfõi megállapodtak a
stabilitási alap ténylegesen
igénybe vehetõ keretének meg-
növelésében, a tagországok ver-
senyképességét növelõ paktum
elemeiben, valamint a zóna leg-
nehezebb helyzetben lévõ álla-
mának, Görögországnak nyúj-
tott hitel visszafizetésének ked-
vezményesebbé tételében. A sta-
bilitási mechanizmus keretét úgy

növelik meg, hogy a ténylegesen
hozzáférhetõ hitelösszeg elérje a
440 milliárd eurót. A jelenlegi
ideiglenes mechanizmust 2013-
ban felváltó állandó euróstabil-
itási rendszerben igénybe vehetõ
maximális öszszeg 500 milliárd
euró lesz. A német–francia kez-
deményezésre született csomag-
ban szereplõ intézkedések közül
a tagországoknak nem kötelezõ
mindet teljesíteniük, hanem saját
gazdaságukra szabott nemzeti
intézkedéscsomagot állíthatnak
össze belõlük, de a teljesítésrõl
egy év elteltével számot kell ad-
niuk. A megállapodáshoz az
övezeten kívüli tagországok is
csatlakozhatnak, önkéntes ala-
pon. 

Óvatoskodnak az unió vezetõi

Líbiai repüléstilalmi zóna kialakítását kéri az
ENSZ Biztonsági Tanácsától az Arab Liga,
amelynek külügyminiszteri tanácsa zárt ülésen
döntött errõl szombaton Kairóban. Az Európai
Unió országaiban is napirendre került a repülésti-
lalmi zóna kérdése, de egységes álláspont nem
alakult ki errõl. „Megtisztították a lázadóktól” a
kelet-líbiai Brega városát a Kadhafihoz hû erõk –
jelentette tegnap a líbiai állami televízió. A tenger-
parti Rász-el-Unúf hatalmas olajfinomítója lán-
gokban áll. A felkelõk kezén van még a Tripolitól

150 kilométerre keletre levõ Miszráta, de a város
határairól automatafegyverek lövései hallatsza-
nak. Halálosan megsebesült Líbia keleti részén az
al-Dzsaszíra katari hírtévé operatõre – közölte
szombaton a pánarab mûholdas csatorna.
A bahreini rendõrség könnygázt vetett be tegnap a
tüntetõk ellen, akik lezártak egy fõvárosba vezetõ
fõútvonalat, hatalmas káoszt okozva a közlekedés-
ben. Szemtanúk beszámolója szerint pénteken tü-
zet nyitottak a biztonsági erõk az elnök távozását
követelõ tüntetõkre a jemeni Adenben. 

Elõrenyomulnak és kiszorítják állásaikból a felkelõket a Kadhafihoz hû erõk

Japán északi részén óriási volt a pusztítás. A rengés 9,0-es erõsségû volt

Földrengés, cunami,
atombaleset Japánban

Román lapszemle

Egy Bukarestben nemrég megnyílt kiállítás
feltárja, hogy a román királynõk közös szen-
vedélye volt a csipkék gyûjtése. (România
Liberã) Felmentették Pászkány Árpád ko-
lozsvári üzletember a vád alól, miszerint
szervezett bûnözõket támogatott, az ítélet
azonban még nem jogerõs. Mircea Hrudei
vezetõügyész úgy nyilatkozott, hogy a
Pászkány ügyében eljárókra mindvégig
nagy nyomás nehezedett. (România Liberã)

A román könyvkereskedõk jóslatai szerint
ebben az évben fog betörni a hazai piacra is
az ebook és az eReader. Nyugaton tavaly
játszódott le ugyanez a folyamat: csupán  az
Egyesült Államokban és Japánban több
mint egymilliárd dollárra adtak el elektroni-
kus könyveket. (Evenimentul zilei) Romá-
nia is bekapcsolódott a Nagy-Britanniából
indult 10:10 természetvédelmi kampányba,
amelynek célja a széndioxid-kibocsátás
csökkentése és a zöld turizmus. (Adevãrul)



ÚMSZ-összeállítás

Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc ünnepi meg-

emlékezéssorozatát a Szilágyság-
ban kezdte Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke. Ká-
rásztelek és Sarmaság után
Lompért, Perecseny és Kraszna
községekben is részt vett a márci-
us 15-i megemlékezõ ünnepsége-
ken, ahol koszorúzással és fõhaj-
tással tisztelgett a forradalom és
szabadságharc hõsei elõtt. 

Ünnepi beszédében az elnök ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy az
erdélyi magyarok számára a rend-
szerváltás után természetes volt,
hogy kitûzzék a magyar zászlót,
és feltegyék a kokárdát, de évek-
nek kellett eltelnie, míg a román
többség hozzászokott és elfogadta
ezt. „Nekünk különösen fontos ez
a nap, mert számunkra március
15-e nemcsak az 1848-as forrada-
lom, hanem az 1989 utáni közös
és folyamatos szabadságharcunk
ünnepe is” – fogalmazott Kele-
men, hozzátéve, ma már legna-
gyobb természetességgel ünnepe-
lünk, de hajlamosak vagyunk elfe-
ledni, hogy ez nem volt mindig
így: 1990 márciusában egyetlen
magyar felirat lángba borította

Marosvásárhelyt. 
A szövetségi elnök úgy vélte,

hogy a márciusi ifjakhoz hasonló-
an, az erdélyi magyaroknak is a
jövõbe kell nézniük. 

Eskütétel Kövérrel

A március 15-i megemlékezé-
sekhez idõzítette erdélyi látogatá-
sát Kövér László is. A Magyar
Országgyûlés elnöke ma a csík-
szeredai konzulátuson jelen lesz a
könnyített honosításhoz folyamo-
dók elsõ ünnepélyes állampolgári-
eskütételén. Eskületételt tartanak
ma Kolozsváron is, ahol többek
között Tõkés László EP-alelnök is
átveszi állampolgársági igazolását
Semjén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes jelenlétében.

Kövér László a forradalmi
megemlékezések alkalmával
szombaton este Marosvásárhe-
lyen átvette a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) által alapított Gá-
bor Áron-díjat. „Magyarország
nem mond le nemzetpolitikájáról
csak azért, hogy külpolitikai sike-
rei legyenek. Bízzanak nemzetpo-
litikánkban” – jelentette ki a ház-
elnök. A politikus négynaposra
tervezett, de Rácz Károly kézdi-
vásárhelyi MPP-s polgármester

letartóztatása miatt háromnapos-
ra zsugorodott erdélyi útjának el-
sõ állomásán kijelentette, „a tava-
lyi fordulat óta javult Magyaror-
szág és Románia viszonya, és bi-
zonyítást nyert az, hogy nemcsak
a romániai magyarságról le-
mondva lehet fenntartani a jó-
szomszédi viszonyt”. Az ünnep-
ség után tartott rövid sajtóbeszé-
dében kiemelte, „szövetségeseket
csak saját értékeink és igazunk tu-
datában és képviseletében lehet
szerezni”.

Fogy a magyar

Tegnap Kolozsváron az Áldás –
Népesség Társaság által kiírt iro-
dalmi pályázat díjátadóján Kövér

László a magyar rendszerváltás
utáni szocialista–liberális kor-
mányzatot ostorozta, amiért az fi-
gyelmen kívül hagyta az ország
népességének drasztikus csökke-
nését. „Ez a hozzáállás negyven
év múlva azt fogja eredményezni,
hogy a csonka Magyarország ha-
tárai belüli mostani tízmilliós la-
kosság 7–8 millióra apad majd.
Ezért is az alaptörvény megszöve-
gezésekor a család, a gyerek és az
utókor védelme tételesen is benne
lesz majd az új alkotmányban” –
fogalmazott Kövér. A fideszes po-
litikus részt vett a Farkas utcai re-
formátus templomban tartott va-
sárnapi istentiszteleten, valamint
a Szent Mihály-templomban ce-
lebrált szentmisén is. 
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Minél nagyobb a kataszt-
rófa, annál kevésbé sza-
bad, hogy az emberen úr-
rá legyen a csüggedt tét-

lenség. 
Japánban, abban az or-
szágban, ahol az összes

vonatok egy évtized
alatt annyit késnek,

mint nálunk egy intercity Bukarest és
Brassó között, minden idõk legnagyobb
földrengése után a hatóság és a lakosság
gyászban és ijedelemben, de fegyelmezet-
ten teszi, amit tennie kell, amit az örökös
veszély közepette begyakorolt. A tragédi-
át fölülírja az élet parancsa. Az ilyen ka-
tasztrófák nagy tanulsága: ha már meg-
elõzni nem lehet, a csapásra fel kell ké-
szülni, az élet esélyeit emberfeletti erõfe-
szítésekkel is növelni, a pusztítást korlá-
tozni kell. 
Milyen kár, hogy az emberiség nagy része
nem így készül fel a különbözõ csapások-
ra, és nem ilyen fegyelmezett az újjáépí-
tésben. Milyen kár, hogy – legjobb elméi-
nek a természet, a társadalom és a kultú-
ra törvényszerûségeirõl szerzett tudását fi-
gyelmen kívül hagyva – igen gyakran ön-
magát hozza csapdahelyzetbe, vezetõinek
túlzott önzése és becsvágya, nem ritkán
kezdetleges gondolkodása miatt. 
Az arab országokban kirobbant társadal-
mi, politikai földrengés és annak utórez-
gései egyelõre csak bizonytalanságot és
káoszt okoztak, Líbiában pedig a hata-
lom vezérelte ellenforradalom – gyakorla-
tilag a polgárháború – pusztító szökõár-
ját. Európa, a gazdasági, politikai és in-
tézményi gondokkal és érdekellentétekkel
köszködõ Unió óvatosan keresi a támoga-
tás módjait, tudatában annak, hogy a
mégoly jószándékú beavatkozás is többet
árthat, mint amennyit használ. 
Mondhatni politikai földrengést váltott
ki a magyarországi médiatörvény is,
amelyet a kozmetizálások ellenére vissza-
utasított mind az Európai Biztonsági és
Együttmûködési Szervezet (a világ legna-
gyobb biztonsági szervezete), mind pedig
az Európai Parlament (az Európai Unió
törvényhozói hatalmi ága), amely a hét
végén fennállása óta elõször hozott elítélõ
állásfoglalást magyar ügyben, sürgetve a
jogszabály további felülvizsgálatát, gya-
korlatilag egy új médiatörvényt az alap-
jaiban elhibázott régi helyett. 
Ebben a helyzetben nagyon érdekes lesz,
amikor március 15-én, a szent évfordu-
lón – igen, a magyar sajtószabadság
napján! – kiállnak azok, akik ezzel a
médiatörvénnyel kíméletlenül el akarták
törölni a sajtószabadságot, és a forrada-
lomról fognak prédikálni! Érdekes lesz,
de csak a szónak abban az értelmében,
ahogyan a demagógia „érdekes” vagy
inkább nevetséges és szánalmas. A hang-
juk hamis lesz, mert a szándékuk csa-
lárd volt.
A magyar szabad szellemet most Európa
menti, mentheti meg. De nem az a na-
gyobbik baj, hogy Európával megy
szembe makacsul a jelenlegi magyar
kormány: hanem hogy a saját népe
alapértékeit és egy egész szakma önbe-
csülését, méltóságát tiporja el. Amikor
azok a zseniális márciusi ifjak a magyar
nemzet akaratáról beszéltek, és elsõ
pontjukba foglalták, hogy „Kívánjuk a
sajtó szabadságát, a censura eltörlését!”
– mindenre gondoltak, csak erre, az
ilyen visszaélésre nem! 
Rájuk is gondolva kell tudatosítanunk
ebben a helyzetben az élet parancsát: a
szabadságért folyamatosan küzdeni kell!
Ha nincs, akkor a kivívásáért, ha van,
akkor a megtartásáért. Ezért nem sza-
bad úrrá legyen egyetlen lelkiismeretes
magyar emberen sem, különösen márci-
us idusán, a közöny és a csüggedt tétlen-
ség. Biztos, hogy a romok eltakarítása
után ismét büszkén nézhetünk a múltba
és reménykedve a jövõbe. 
Ha mind azt mondjuk: a sajtó legyen
szabad! – akkor a sajtó szabad lesz. 

Csapások

Ágoston Hugó

Négynapos „forradalom”
Erdélyben már a hétvégén elkezdõdtek a március 15-i ünnepségek

Erdély szinte valamennyi nagyobb települé-
sen megemlékeznek holnap a 48-as forrada-
lom eseményeire. Arad megye: Aradon dél-
után 5 órakor koszorúzzák meg a Szabad-
ság-szobrot, amit este 7 órakor Sors, nyiss ne-
kem tért! címmel ünnepi mûsor követ az Ara-
di Nemzeti Színházban. Bihar megye:
Nagyszalontán 18 órakor koszorúzás a Kos-
suth-szobornál, amelyen ünnepi beszédet
mond Eckstein-Kovács Péter államelnöki ta-
nácsos. A bihardiószegi református temp-
lomban rendkívüli istentiszteleten igét hirdet
Rákosi Jenõ érmelléki esperes, ünnepi beszé-
det mond Lakatos Péter parlamenti képvise-
lõ. Brassó megye: A Brassói Drámai Szín-
házban este 7 órakor ünnepi elõadást tarta-
nak. Fehér megye: A nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium dísztermében 13 órától gá-
lamûsort tartanak. Hargita megye: A márci-
us 15-i erdélyi ünnepségek központi helyszí-
ne Csíkszereda lesz, ide várják többek között
Tõkés László EP-alelnököt, Semjén Zsolt
magyar miniszterelnök-helyettest és Kele-
men Hunor RMDSZ-elnököt is. A hivatalos
ünnepség reggel 9 órakor a székely zászló fel-

vonásával kezdõdik a Szabadság téren. Dél-
után 5 órakor a Vár téren kezdõdõ könnye-
debb mûsorral folytatódik az ünneplés,
amely este a Csíki Játékszín nagytermében ér
véget. Gergyószentmiklóson 13 órakor ko-
szorúzzák meg a Petõfi- és Kossuth-szobrot,
este 7 órakor a Mûvelõdési Házban a Figura
Stúdió társulata elõadással lép fel. Székelyud-
varhelyen a huszárok déli felvonulásával kez-
dõdik az ünnepség. A Vasszékely-szobornál
tartott megemlékezésen forradalmi dalok és
szavalatok, ünnepi beszédek hangzanak el.
Hunyad megye: Vajdahunyadon 16 órakor
megkoszorúzzák a Petõfi-szobrot a reformá-
tus temetõkertben, 17 órakor ünnepi mûsor
kezdõdik a Hunyadi vár Bethlen-termében.
Kolozs megye: Kolozsváron délelõtt 11 órá-
tól felvonulás indul a Protestáns Teológia
épülete elõl, a Bocskai téren át a Szent Mi-
hály-templomig, melyet ökomenikus isten-
tisztelet követ. A Baisini Szállónál való ko-
szorúzás után kulturális rendezvények zajla-
nak majd a Fõ téren és Mátyás király szülõ-
házánál. Kovászna megye: Sepsiszentgyör-
gyön a déli órákban több helyszínen koszo-

rúznak, délután 4 órakor a színház elõtt felál-
lított színpadon zenés táncos ünnepség veszi
kezdetét. Maros megye: Marosvásárhelyen
délután 4 órakor helyezik el a Székely Vérta-
núk Emlékmûvénél a kegyelet koszorúit.
Máramaros megye: Nagybányán 11 órakor
a református temetõben koszorúzzák meg a
hõsi halottak emlékmûvét, majd a Lendvay-
és Teleki-szobornál is elhelyezik a kegyelet
csokrait. Szatmár megye: Szatmárnémetiben
délután 5 órakor a Petõfi-szobornál kezdõdik
az ünnepség. Schönberger Jenõ katolikus
püspök és Kovács Sándor református esperes
imája után beszédet mond Tilki Attila Fehér-
gyarmat polgármestere, énekel  a Bartók Bé-
la kórus. Az ünnepség a színházban folytató-
dik. Szilágy megye: Zilahon 17 órakor a bel-
városi református templomban tartott ünnepi
istentiszteletet követõen a templomkertben
lévõ obeliszket koszorúzzák meg. Temes me-
gye: Temesváron délután fél négykor megko-
szorúzzák a megyeháza melletti Eftimie
Murgu-mellszobrot, majd a Szent György té-
ri Klapka György-emléktáblánál is elhelyezik
a kegyelet virágait. 

Erdélyi megemlékezések az 1848-as szabadságharcra

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök (jobbra) a Szilágyságban kezdte az ünneplést

„Helyi jelleggel” munkaszünet a magyar ünnep

„Az lenne a normális, ha a román parlament elfogadna egy olyan
törvényt, mely szerint Erdélyben hivatalos szabadnappá nyilvání-
tanák március 15-ét” – jelentette ki Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester, az RMDSZ városi szervezetének elnöke. Szerinte
most idõszerû lenne a kérdés, szorgalmazni fogja ezt, hiszen lehet,
hogy eljött a megfelelõ pillanat, bár azt nem tudni, elfogadná-e a
parlament az errõl szóló törvényt. Mint ismeretes, a Kovászna me-
gyei tanács alkalmazottjai, a sepsiszentgyörgyi és a kovásznai vá-
rosháza munkatársai nem kötelesek ma munkába menni, mert a
kollektív munkaszerzõdésben foglaltak alapján a magyar nemzeti
ünnep napja szabad számukra. 

Izsák Balázs (SZNT), Kövér László házelnök és Szász Jenõ (MPP) Vásárhelyen



Bogdán Tibor

A Vrancea térségében
1977. március 4-én kipat-

tant, a Richter-skála szerint
7,2 fokos földrengés súlyos
pusztítást vitt véghez, elsõ-
sorban Bukarestben, de Tele-
orman, Iaºi, Vaslui, Buzãu,
Olt, Vrancea és Mehedinþi
megyében is.

Mi történne, ha…

A harmincnégy évvel ez-
elõtti, 55 másodpercig tartó
földmozgás nyomán a fõvá-
rosban 32 bérház omlott
össze, több mint 130 nagy
épület károsodott. Az áldo-
zatok között számos nagy
név szerepelt, így a költõ
Veronica Porumbacu,
Anatol E. Baconski és felesé-
ge, az író Alexandru Ivasiuc,
a színész Toma Caragiu, a
könnyûzene-énekes Doina
Badea, férjével és két gyer-
mekével együtt, a mûkritikus
Mihai Petroveanu, az opera-
tõr Alexandru Bocãneþ, a
lapszerkesztõ Dankanits
Ádám saját és Szilágyi Do-
mokos kisfiával. Országosan

1570 személy vesztette életét,
11 300 személy sérült meg,
33 ezer lakás omlott össze,
rongálódott meg, 35 ezer csa-
lád vált hajléktalanná, a
károk meghaladták a 2 milli-
árd dollárt.

Érthetõ tehát a lakossági
aggodalom egy újabb, elõbb-
utóbb elkerülhetetlenné váló
földrengés kihatásai miatt,
fõleg miután a bukaresti ha-
tóságok szerint egy hetesnél
nagyobb fokozatú fölrengés
csupán a fõvárosban akár
500 ezer áldozatot is köve-
telhetne; igaz, az utóbbi ada-
tot késõbb légbõl kapottnak
nyilvánították.

Hivatalos statisztikáknak
megfelelõen a fõvárosban
több mint száz épület tarto-
zik az elsõ veszélyességi ka-
tegóriába, vagyis összedõl-
ne egy hetesnél nagyobb
földrengés esetén. Legna-
gyobb részük a történelmi
városközpontban, a Magheru
sugárúton, a Victoriei úton
és a Brezoianu utcában ta-
lálható. A második veszé-
lyességi csoportba három-
száz épületet soroltak be,
mindenekelõtt a Griviþa út,

az Obor tér, a Pache
Protopopescu utca övezeté-
ben. Ezek kibírnák a föld-
rengést, ám súlyosan káro-
sodnának.

Bukarest fõpolgármestere,
Sorin Oprescu nem tartja ki-
zártnak a ciureli gát átszaka-
dását; ez esetben a víz a bu-
karesti Egyetemi Kórház
harmadik emeletéig érne, de
a Dâmboviþa mindkét part-
ján is 800-800 méteres széles-
ségû sáv kerülne víz alá.

A romániai illetékesek te-
hát tisztában vannak a po-
tenciális veszéllyel, ami még
érthetetlenebbé teszi tétlen-
kedésüket. A veszélyeztetett
épületek jelentéktelen részét
erõsítették meg, az Oprescu
által ígért egyetlen intézke-
dés pedig abban áll, hogy a
veszélyeztetett épületek la-
kói egyéni túlélési csomagot
kapnak.

Vidéken is

Szakértõk szerint a hetes-
nél nagyobb földrengés jelen-
tõs pusztítást végezne az or-
szág több más városában is. 

A brassói hatóságok sze-
rint 125 lakóház forogna ve-
szélyben. A város fõépítésze,
Mihai Sârbu szerint azonban
a történelmi városrész ro-
mokban heverne, és súlyosan
károsodna minden háború
elõtt épült lakóház. Becslésé-
nek megfelelõen a 7,4-7,5-ös
fokozatú földrengés az épüle-
tek 60 százalékát döntené ro-
mokba, a 8-as erõsségût alig
10 százalékuk bírná ki. A
sürgõsségi helyzetek kezelé-
sével megbízott helyi felügye-
lõség illetékesei nem titkol-
ják, hogy Iaºi-ban nemcsak
számos épület omlana össze,
de komoly földcsuszamlások
is bekövetkeznének. Már egy

6-os erejû földmozgás is
mintegy 40 százalékos
arányban károsítana mintegy
20 ezer lakást, a halottak szá-
ma nagyjából szintén ilyen
nagyságrendû lenne.

Temesvárt a vranceai föld-
rengés ugyan nem fenyeget-
né, ám potenciális veszélyt
jelentenek a temességi epi-
centrumú földmozgások. Már
egy 6-os erõsségû fölrengés is
a földdel egyenlõvé tehetné a
város történelmi központját

Vrancea: veszély – 
2030 után

Jó hír viszont, hogy hazai
szeizmológusok szerint Ro-
mániát 2030-ig nem fenye-
geti nagyobb erejû földren-
gés. A Japánt sújtó földren-
gésnek nincs semmilyen ki-
hatása a romániai földmoz-
gásokra, mivel a fekete-ten-

geri tektonikus mikrolemez-
re az iráni törésvonal által
befolyásolt törökországi le-
mez gyakorol nyomást. Sze-
izmológiai szempontból Ro-
mániát és Japánt három tek-
tonikus tömb választja el –
nyugtatta meg a közvéle-
ményt az Országos Földfizi-
kai Intézet igazgatója,
Gheorghe Mãrmureanu, aki
szerint az országot soha
nem fogja 7,5-ös  fokozatú-
nál nagyobb földrengés fe-
nyegetni. 

Figyelembe kell venni
azonban azt a tényt, hogy
március 19–24. között kerül
a Hold a legközelebb a Föld-
höz, márpedig gravitációs
ereje kisebb vagy közepes
erejû földmozgásokat idéz-
het elõ, megemelheti a mag-
ma szintjét, ez pedig nyo-
mást fejthet ki a tektonikus
lemezekre. Az Alkalmazott
Szeizmológia Román Inté-
zetének szakértõje mind-
ezért nem tartja kizártnak,
hogy a hónap végén 5,3-as
erõsségû földrengés pattan-
jon ki Vrancea térségében.
Igaz, Mãrmureanu mindezt
így pontosította: a Hold
gravitációs ereje a „csepp a
pohárba” elv alapján vált-
hat ki földmozgást: ameny-
nyiben a pohár színültig te-
le van, a vízcsepp hatására
kis mennyiség kicsordul be-
lõle. 
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Japán földrengés, román riadalom 
A Japán északi részét megrázó tragi-

kus földrengés ismét ráirányította 

a figyelmet a Romániát potenciálisan

fenyegetõ földrengésekre.

Gy. Z.

Szomorú párhuzam: a
nukleáris baleset épp ab-

ban az országban következett
be, ahol 1945-ben a történe-
lem elsõ atombombája pusz-
tított, érthetõ tehát, hogy a
japán embereket még jobban
megrázták az események. Pe-
dig Japán, ahol jóformán
mindennaposak a földrengé-
sek, igazán jól felkészültnek
mondható; vannak azonban
a természeti katasztrófának
olyan, elõre ki nem számítha-
tó következményei, mint a
Hawaiin is átszáguldó cuna-
mi, amely elért egészen Kali-
fornia partjaiig. És ilyen kö-
vetkezmény az atomerõmû-
baleset is.

A hidrogénrobbanás 
oka

A fukusimai atomerõmû-
ben történt robbanás az
áramellátás kimaradására,
valamint a tartalék áramfor-
rások belépésének az elmara-
dására vezethetõ vissza.
„Atomenergetikai szakértõk
különbözõ kategóriákba so-
rolják a reaktorbaleseteket” –

mondta az Egyesült Álla-
mokban a japán atomerõmû-
baleset következményeinek
elemzésére rendezett tele-
konferencián Ken Bergeron
atomfizikus, aki az új-mexi-
kói Sandia National Labo-
ratory nukleáris kutatóinté-
zetben szimulátoron végzett
katasztrófakutatásokat. A re-
aktorleolvadás folyamatát
vázolva elmondta: az üze-
manyagrudak cirkóniumöt-
vözettel burkolt uránrudak,
amelyek kötegekbe rendezve
merülnek a moderátorként
alkalmazott könnyûvízbe.
Ha a vízszint lecsökken, az
üzemanyagrudak felhevül-
nek, a burkolat megsérülhet.
Szélsõséges esetben az üze-
manyagrudak leolvadhat-
nak.

Peter Bradford, az NRC
amerikai nukleáris felügyelet
egykori tagja hozzátette: „Az
üzemanyagrudak burkolata
magas hõmérsékleten köl-
csönhatásba léphet a vízzel,
ami gyakorlatilag gyorsított
rozsdásodást jelent. A folya-
mat eredményeként cirkóni-
um-oxid keletkezik, és hidro-
gén szabadul fel. A hidrogén
levegõvel keveredve megfele-

lõ koncentráció esetén gyúlé-
kony, vagy robbanóelegyet
alkot. „Hidrogénrobbanásra
a reaktoregység védõburko-
latán belül nem kerülhet sor
– hangsúlyozta Ken Berge-
ron –, mivel oxigénmentes
környezetrõl van szó. A nyo-
másnövekedés miatt azon-
ban a képzõdõ gõzt le kell
ereszteni, így hidrogén is jut-
hatott az épületnek olyan te-
rületeire, ahol már oxigén is
jelen van. Így kerülhetett sor
a robbanásra.”

Különbözõ 
reaktortípusok

A szóban forgó Fukusima
egyes atomerõmûvi blokk a
General Electric által terve-
zett BWR Mark 1. típusú,
úgynevezett forralóvizes re-
aktor, ahol a moderátor is és
a hûtõközeg is könnyûvíz. A
típus az elsõ békés célú fel-

adatra alkalmazottak közé
tartozik. Más típusokkal ösz-
szehasonlítva az NRC tanul-
mányai szerint alacsony re-
aktormag-meghibásodási (az
üzemanyag vagy egy részé-
nek leolvadási valószínûségét
jelzõ) statisztikákkal rendel-
kezik, mivel számos lehetõ-
ség van a moderátorként al-
kalmazott víz cseréjére a
magban, például gõzturbinás
szivattyúkkal, amelyek hajtá-
sához nincs szükség elektro-
mos energiára, a szabályozó
berendezések és szelepek ak-
kumulátoros áramellátására
viszont igen.

„A BWR típus hátránya
azonban, hogy a villanykörte
formájú vastag acélburkolat
átmérõje mindössze 10-15
méteres, jóval kisebb a TMI
(Three Mile Island) típusoké-
nál, ezért kevesebb védelmet
nyújt a már bekövetkezett
balesetek alkalmával. Ha a

reaktor leolvad, nagy a való-
színûsége annak, hogy a bur-
kolat nem lesz képes ellenáll-
ni a nyomásnak, ez esetben a
lehetõ legrosszabb forgató-
könyvvel állunk szemben.”

Ez nem Csernobil

Mi is lehetne ez a legrosz-
szabb forgatókönyv? Kienge-
dik a túlnyomást, hogy meg-
elõzzék a burkolat meghibá-
sodását. Ha az üzemanyag
leolvad, akkor a reaktortar-
tály alján gyûlik össze, és ol-
vadt lávához hasonlóan át-
marja a burkolat falát. Erre
akár egy napon belül is sor
kerülhet. A fukusimai reak-
tor jobb burkolattal rendelke-
zik a csernobilinál, de gyen-
gébbel, mint az Egyesült Ál-
lamokbeli reaktorok többsé-
ge. A kiszabadult atomfelhõ
legföljebb 50 kilométeres kör-
zetben fejt ki hatást. A cser-

nobili robbanás azért jelent-
hetett egész Európára nézve
veszélyt, mert ott grafitport
alkalmaztak moderátorként,
s ez a por a légkörbe kiszaba-
dulva szélesebb körben
szennyezett.

A mostani eseményeket
Ken Bergeron így foglalta
össze: „Ismereteink alapján a
reaktor leállt, azaz az összes
neutronlassító rudat beeresz-
tették, tehát a nukleáris reak-
ció leállt. Aggodalomra csak
az üzemanyagrudak burkola-
tának erodálása ad okot, ami
viszont még napokig folyta-
tódhat. Annak megakadályo-
zására, hogy az erózió által
keltett hõ leolvassza az uránt
a reaktor aljára, folyamato-
san cserélni kell a vizet. A
szivattyúkat hajtó elektromos
áram azonban kiesett. A ke-
ringetést gõzturbinás szivaty-
tyúkkal igyekeznek biztosíta-
ni, a reaktorból kiengedett
túlnyomás segítségével.
Elektromos áramra azonban
ehhez is szükség van. Az ak-
kumulátorok viszont nem
tartanak ki ilyen hosszú ide-
ig, úgyhogy mostanra már fel
kellett mondaniuk a szolgála-
tot. A cézium szabadba jutá-
sából arra következtetünk,
hogy az üzemanyagrudak –
valamennyi ideig – részben
már a vízszint felett álltak,
ami túlhevülést okozott.
Nem tudjuk, mennyi ideig
tudják biztosítani a víz cirku-
lálását, de a leolvadás meg-
akadályozásához több napra
lenne szükség.” 

Atomerõmû-baleset Hirosima országában 

Ez még nem gombafelhõ. A fukusimai atomerõmû, másodpercekkel a robbanás után

A pénteki japán földrengés és az azt

követõ szökõár jóval több emberáldo-

zatot követelt a korábban közöltnél: a

szám tízezrekre tehetõ. A tragédiát sú-

lyosbítja a fukusimai atomerõmûben

tegnap bekövetkezett robbanás.

A földrengések erõsségének mérésére két
skálát használnak. A Richter-skála az
erõsség mûszeres megfigyelésen alapuló
Richter-magnitudót adja meg, amely a
földrengéskor a fészekben felszabaduló
energia logaritmusával arányos.  Egy 4,5
méretû fölrengés alkalmával nagyjából
annyi energia szabadul fel, mint a naga-
szaki atombomba ledobásakor. A skálá-
nak nincs formális maximuma, de gya-
korlatilag 10 feletti értékek nem fordulnak
elõ. Bevezetése óta a legnagyobb erõsségû

földrengés a Richter-skála szerint 9,5-es
volt, 1960. május 22-én Chilében történt. A
Mercalli-skála 12 fokozata a  erõsségét ta-
pasztalati úton, a földrengés által végzett
pusztításból vezeti le, így csak lakott terüle-
teken alkalmazható. E szerint az elsõ foko-
zatú rengést csupán a mûszerek érzékelik,
a 3. fokozatú lakásban igen, a szabadban
rendszerint nem érzékelhetõ, a 6. fokozatút
mindenki érzi, a 9. fokozatú romboló, a 12.
fokozatú pedig teljesen katasztrofális ren-
gésnek minõsül.

Földrengések fokmérõi



Százhatvanhárom év távlatából és ünnepi
hangulatban szemlélve az 1848-as esemé-
nyeket, könnyen az az érzésünk támad-
hat, hogy a forradalmároknak csak bátor-
ságra, hazaszeretetre lehetett szükségük,
mert a követendõ út helyessége önmagától
érthetõ volt, azt senki nem vitatta, abban
senki sem kételkedett. Eltávolodva azon-
ban a visszaemlékezéssel járó obligát ro-
mantikától és közeledve a történetírás
igazságaihoz, azt találjuk, hogy a  szabad-
ságharc legjelesebb vezetõi és a kor meg-
határozó nemzetpolitikusai távolról sem
voltak azonos véleményen a forradalmi
változtatások mikéntjével és sebességével
kapcsolatban.
Kossuth Lajos megvalósíthatatlannak tar-

totta a nemzet gazdasági fel-
emelkedését, a társadalmi

és szociális reformokat,
mindaddig, amíg Ma-
gyarország függõségben
van Ausztriától. Ezzel

szemben Széchenyi a
gazdasági reformok
elsõdlegességét hir-
dette, és úgy gondol-
ta, hogy az ország po-

litikai függetlensége majdani, természetes
és erõszakmentes következménye lehet a
modern államszervezés térhódításának.
Kossuth a vagyonos vidéki középnemessé-
get és a városi iparos-réteget tekintette a
társadalom leghaladóbb rétegének, míg
Széchenyi saját osztályától, az arisztokráci-
ától várta a reformok
szükségességének, elen-
gedhetetlenségének felis-
merését. Gazdasági érte-
lemben Széchenyi az an-
gol liberális piacgazdaság
híve volt, míg Kossuth
egyfajta protekcionista
nemzeti gazdaságépítõ programban hitt. A
két forradalmár legélesebben a köztehervi-
selés kérdésében került szembe egymással.
Kossuth egy elõzménytelen, merész, liberá-
lis gondolattal, az arányos adózási kötele-
zettséggel állt elõ, míg Széchenyi ebben a
kérdésben is a fokozatosság elvét vallotta.
Úgy vélte, hogy az egyébként sem haté-
kony feudális rendszert örökváltság révén
kell felszámolni. A nemesség adómentessé-
gével sem értett egyet, de a részleges közte-
herviselést szorgalmazta, amely lehetõséget
teremtett volna a nagybirtokok gyorsabb

polgári átalakítására. Végül nem volt egyet-
értés a két államférfi között a nemzetiségi
kérdés ügyében sem. A Magyarországra a
török birodalom összeomlása után tömege-
sen érkezõ nemzetiségekkel szemben Kos-
suth a magyarosítás, Széchenyi pedig a na-
gyobb tolerancia politikáját vallotta, mert

felfigyelt arra a veszélyre,
amelyet – a bécsi udvar ál-
tal is támogatott – szláv és
román függetlenségi törek-
vések jelentenek az ország
egységére.
A forradalom híveinek és
a csöndes építkezés, illetve

a reformok lépcsõzetes bevezetése szószó-
lóinak egyaránt meggyõzõ érvek álltak a
rendelkezésükre. Vitáik igen élesek és oly-
kor szenvedélyesek voltak, de sohasem nél-
külözték a gondosan kimunkált argumen-
tumokat, és még valamit, amirõl a mai po-
litikusok hajlamosak megfeledkezni: egy-
más feltétlen tiszteletét.
Kossuth, a gyökeresen eltérõ stratégiája el-
lenére, Széchenyit a legnagyobb magyar-
nak nevezte, ez utóbbinak pedig volt ereje
elismerni, hogy politikai ellenfele kiemel-
kedõ történelmi személyiség. Ha mást

nem, akkor legalább ezt a bölcsességet és
jóhiszemûséget mindenképp érdemes lenne
átvenni ’48 örökségébõl. 
Például, hogy ne posztkommunistázzuk,
balekozzuk, gazemberezzük le azt a szerve-
zetet, amelyiknek a színeiben az EP alel-
nökiségéig vittük. Ne minõsítgessük azo-
kat, akiknek ugyanazok a céljaik, de az
eszközök tekintetében mások az elképzelé-
seik. Beperelni sem éppen ildomos a saját
politikai szervezetünket, habár ezt végül te-
kinthetjük a jogkövetõ magatartás egyik
szélsõséges példájának is...
Ugyancsak a tiszteletteljesség és jóhisze-
mûség imperatívuszából eredeztethetõ az
az igény, hogy legalább a nemzeti ünnepek
idejére és alkalmára a véleménykülönbsé-
gen lévõ magyar szervezetek ássák el a csa-
tabárdot. Ha másképp nem megy, akkor
kössenek megállapodást: Március 15-ét,
Augusztus 20-át, Október 6-át kivonják a
politikai disputák területérõl és közösen
emlékeznek meg a történelmi események-
rõl anélkül, hogy ünnepi beszédeikben
aktuálpolitikai célzásokat tennének. 
Ha már gondolataink ívében nem, legalább
ebben a minimális jóérzésben kövessük a
nagy elõdök sugárzó példáját!

Potymándy felbontván a hírlapokat elhalványodott... Csata volt a
határszélen. A magyarok gyõztek.
Báró Potymándy a magyar fõurak azon osztályához tartozott,
mely magyar ugyan alapjában, de sokkal inkább híve a trónnak,
mint a hazának, azaz világosabban szólva, ha a nemzet és király
között szakítás van, mindig a király részére áll.
Az 1848-iki márciusi napok és az azokat követõ események kelle-
metlenül érintették, nagy zavarba hozván õt: mit kelljen cseleked-
nie. Az érzelmek ellentétes irányban váltakoztak szívében. (...)
Nem lehet mondani, hogy Potymándy gyûlölte volna a magyart,
sõt inkább magyarnak tartotta magát õ is, de haragudott a megin-
dult mozgalmakra.
Mert nagyon furcsa világ volt az! A szabadság istenasszonya ki-
terjesztette világot elborító szárnyait fölöttünk is, s a levegõ meg-
telt soha nem hallott hangokkal, élesebb, üdébb atomokkal.
Ehhez az élesebb levegõhöz új tüdõ kellett. Az országnak egy kis
része köhögni kezdett tõle: azoknak nem kellett, ami az új leve-
gõben terjengett: szabadság, testvériség, egyenlõség. Potymándy
is e köhögõkhöz tartozott.
Küzdeni irigységbõl, bosszúból, lovagiasságból, királyné szép sze-
mének egyetlen könnycseppjéért, királynak kimondott kevély sza-
váért: erre mindig kész volt a magyar, de küzdeni a szabadságért
és egyenlõségért, az sokaknak szeget ütött fejébe, félreállottak.(...)
De fájdalom, akadtak olyanok is, akik nem állottak félre, hanem
azt kiáltották, hogy meg kell a mozgó földet állítani.
Hogy mert megindulni az õ engedelmök nélkül!

Mikszáth Kálmán: A selyemkokárda (1877)

Kis magyar ünneprontás

ÚMSZVÉLEMÉNY2011. március 14., hétfõ   www.maszol.ro 5

Amikor sok a baj, mint most is, rendszerint sok a
megváltó, sokan akarnak megváltani bennünket.
Van, aki egész a gyökerekig megy, és úgy gondol-
ja, hogy egy sikeresebb néphez kötõdõ származás
vagy nyelvrokonság kirántana bennünket a sárból,
mások a régi rovásírás visszahozásában látják a
megújulást, de mind jobban tolakodnak elõre azok
is, akik a több zászlólengetésben, kokárdaviselés-
ben és himnuszéneklésben mutatják nekünk a jö-
võt. Megint mások azt képzelik, hogy egy populá-
ris írás vagy jelszó, mint az, hogy „Magyarnak
lenni jó!”, sok mindent megold. Mintha nem csa-
lódtunk volna eleget az ilyesmiben! 
A szükségesnél kevesebben vannak azonban azok,
akik a több és jobb munkában és a szervezettebb
életvitelben látják a kiutat. Szerencsére ezek közt
vannak komoly, hiteles személyiségek, nem úgy,
mint az elõbbieknél. Olyanok, akik már bizonyí-
tották, hogy szavuk mögött tettek sokasága, értel-
mes cselekvés van. 
Ilyen ember Böjte Csaba ferences atya, aki az el-
múlt években kétezer erdélyi árvát mentett át a jö-
võnek olyan szívós és következetes munkával,
amire csak az emberi sorsok iránt annyira elköte-
lezett személyek képesek, mint õ. 
Az égi üzenet hirdetõjeként Böjte atya nagyon is a
földön jár! Megkockáztatom: jobban, mint a hit-
élet legtöbb felkent szolgája és a hívek általában.
Talán azért, mert olyasmit tud, amit csak kevesen:
soha nem lehetünk olyan szegények, hogy ne tud-
nánk másokon segíteni! Csak nyissuk meg szívün-
ket, s vegyük észre a nélkülözõket. 
Most Böjte Csaba ismét erre kér bennünket! Ezút-
tal nem az elhagyatott gyerekekért, hanem az el-
szegényedett családokért. Egy olyan programot hir-
det (a Duna Tévében Szent István-tervnek nevez-
ték), amely a gazdasági válság miatt sok tízezer ke-
nyér nélkül maradt családot kivezethetné a re-
ménytelenségbõl. Lényege: az állam, az önkor-
mányzatok, a közösségek ne annyira pénzzel, ami
amúgy is nagyon  hiányzik a költségvetésbõl, ha-
nem természetbeni adománnyal  támogassák a rá-
szorultakat. Adjunk nekik használatba a millió
hektár megmunkálatlan földbõl, hogy saját kony-
hájukra burgonyát, káposztát és más zöldséget ter-
meljenek, tyúkot, malacot, s ha lehet, tehenet tart-
sanak. Szoktassuk rá – vagy vissza – õket, hogy az

ember eltarthatja önmagát, nem kell
mindent az államtól várnia. S a le-
romlott családi házak javításához is
akad elegendõ ingyen adható fahul-
ladék, építkezési maradék, bontási
anyag. 
Valljuk be, reális lehetõségek ezek.
Pláne, ha földközelbõl nézzük a
nyomoron való enyhítés emberi pa-

rancsát, miként Böjte atya.
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Legalább a nemzeti 
ünnepek idejére a véle-
ménykülönbségen lévõ
magyar szervezetek 
ássák el a csatabárdot. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha az ember szabadnak gondolja magát, 
akkor szabad. És ha az ember úgy érzi, 

gúzsba kötötték, akkor gúzsba kötötték.”. 
Ashatavra Gita

Politikus imádkozik

Sok kicsi Potymándy

FöldközelbenA hétvége címe. Mire emlékeznek az 1977-
es földrengésbõl?, România liberã.

Magyarázat. Bizony, a japáni megaföl-
drengés eszünkbe juttatta a mi meghitt kis
– szintén márciusi – földrengésünket, bár
annak erõssége össze sem hasonlítható a
mostaniéval. (Ha a harminchárom évvel
ezelõtti földrengés megismétlõdne, több
mint ezer épület összeomlana Bukarest-
ben.) A Romlib emlékgyûjtést szervezett a
honlapján. Nem fogunk benevezni, de ol-
vasóinknak elmondjuk két emlékünket: 1.
földrengés közben a szemben levõ tömb-
háznak hol a tizedik, hol az elsõ emeletét
láttuk, 2. tíz nappal a rengés után a túlélés
csodájaként ünnepeltek egy fiatalembert,
aki a Magheru sugárút egyik régi házának
alagsorából került elõ; késõbb kiderült,
hogy fosztogató volt. 

Nívós összeszólalkozás. Remek kis vita
van kibontakozóban két ismert liberális,
Crin Antonescu és Dinu Patriciu között.
Elõbbi – Patriciunak a lapunkban is megje-
lent, a kormány új munkatörvénykönyvét
helyeslõ cikke nyomán – ironikusan megje-
gyezte, hogy szemmel láthatóan kvartett
alakult (Emil Boc, Dinu Patriciu, Ioan
Botiº, Grigore Cartianu összetételben) „a li-
beralizmus elméletének és gyakorlatának
forradalmasítására”. Patriciu válasza, az
Adevãrulban, gyors volt: 1. nem zengett ódá-
kat a kormányról; 2. az „elmélet és gyakor-
lat” szókapcsolat egy régebbi filozófiai lec-
kébõl való; 3. kész elküldeni Crinnek né-
hány liberális alapmunkát, s ha elolvasta,
jöhet az elméleti vita.

Orosz pók. Nem túl ízléses, de kis belema-
gyarázással akár politikai felhangokat sejte-
tõ ellenállhatatlan vicc az Academia
Caþavencuban. Szexboltban a vásárló: „–
Felfújható guminõt szeretnék, az ott jó
lesz, megmondaná a gyártási idejét? –
2010. november 16. – Ó, a fenébe, megint
egy Skorpió!”

A nap álhíre. Példásan elosztotta a ma-
gyarországi és az erdélyi magyar média a
márciusi feladatokat: egyesek csak az
RMDSZ, mások csak az ellenzéke ünnepi
megemlékezéseirõl tudósítanak. 

Sike Lajos
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Sipos M. Zoltán

Hat Erdélyben élõ sze-
mélyiség vehetett át a

március 15-i nemzeti ün-
nep alkalmából mûvészeti
díjat a hét végén, Budapes-
ten a Néprajzi Múzeum-
ban. József Attila díjban ré-
szesült Balázs Imre József
költõ, kritikus, a Korunk
fõszerkesztõje és György
Attila író, újságíró. A Já-
szai Mari díjnak is két erdé-
lyi kitüntetettje van: Péter
Hilda és Hatházi András,
mindketten a Kolozsvári
Állami Magyar Színház
mûvészei. Ferenczy Noé-
mi-díjjal tüntették ki
Jakobovits Márta kerami-
kusmûvészt, Munkácsy Mi-
hály-díjat kapott Kolozsi
Tibor szobrászmûvész.
„Minden nemzet számára
fontos alkotóinak megbe-
csülése. Meg kell becsülni

azokat, akik nem elhallgat-
ják, hanem mûködésbe
hozzák az igazságot” –
mondta Réthelyi Miklós
kultúráért is felelõs minisz-
ter a díjátadó ünnepségen.

A magyar kulturális mi-
nisztérium által adományo-
zott József Attila-díj igazoló
okiratból és bronzplakettbõl
áll, ami mellé 200 ezer fo-
rint jutalom társul. A továb-
bi 2011-es díjazottak:
Bednanics Gábor, Berg Ju-
dit, Beszédes István, Do-
monkos István, Elek Tibor,
G. István László, Géczi Já-
nos, Körner Gábor, Lábass
Endre, Szécsi Noémi és Sári
László.

Balázs Imre József la-
punk megkeresésére el-
mondta: tizenöt éves publi-
kációs múlttal rendelkezik,
ebben az idõszakban külön-
bözõ elismeréseket, kitünte-
téseket kapott, de az eddigi

legnagyobb elismerés a
mostani József Attila-díj.
„Annál is inkább megtiszte-
lõ, mert ezzel általában a ki-
forrott irodalmi alkotókat
tûntetik ki, az engem ért
megtiszteltetés az eddigi
munkásságomnak szól” –
fejtette ki Balázs Imre Jó-
zsef.

A Munkácsy Mihály-díj-
jal kitüntetett Kolozsi Tibor
szobrászmûvész lapunknak
elmondta, nagy meglepetés
volt számára, hogy „egyál-
talán felterjesztették” erre a
magas kitüntetést jelentõ
díjra. „Nagyon örülök a díj-
nak, meglepetésként ért.
Ugyanakkor jólesik, hogy a
munkásságom ilyen kiemel-
kedõ díjjal ismeri el a szak-
ma” – mondta az szobrász.
Mint ismeretes, Kolozsi Ti-
bor vezette a kolozsvári Má-
tyás-szoborcsoport felújítási
munkálatait. 

Röviden

Turnéra indul 
a Háromszék

Többnapos turnéra indul a
sepsiszentgyörgyi Három-
szék Táncegyüttes. Furik Ri-
ta Böjttõl böjtig címû táncköl-
teményét március 21-én este
7-tõl Marosvásárhelyen a
Nemzeti Színház nagyter-
mében, 22-én este 7-tõl
Besztercén a George Coºbuc
Mûvelõdési Házban, 25-én
délután 6-tól Dicsõszentmár-
tonban, a Mihai Eminescu
Mûvelõdési Házban lehet
megtekinteni. Az Erdélyor-
szág az én hazám címû Ivá-
cson László-elõadás gyer-
mekváltozatát Székelyud-
varhelyen, a Városi Mûvelõ-
dési Ház nagytermében
március 15-én délelõtt 10
órától, illetve 16-án délelõtt
11 és déli 13 órától mutatják
be, Szászrégenben az Eugen
Nicoarã Mûvelõdési Házban
23-án délben 13 órától, Ko-
lozsváron, az Állami Magyar
Opera nagytermében pedig
24-én délben 13 órától.

Ötéves a Nagyszebeni
Magyar Kulturális Iroda

Mûködésének ötödik évfor-
dulóját ünnepli a Nagysze-
beni Magyar Kulturális Iro-
da, amelyet 2006. március
11-én alapítottak. Azóta szá-
mos kulturális eseményt si-
került megszervezniük, töb-
bek között az Ars Hungarica
fesztivált, illetve a tavaly elsõ
alkalommal megtartott
Hungarikum Hétvégét. A
kulturális iroda hétvégén
kulturális mûsorokkal ünne-
pelte az évfordulót. Pénte-
ken, március 11-én 18 óra-
kor Robert Capa fotográfus
kiállítását nyitották meg a
Tanács Toronyban. A Gong
Színház termében Ha este
nyolcat üt az óra címû pódi-
um-elõadást láthatták, ké-
sõbb pedig az Atrium kávé-
zóban ünnepelnek egy po-
hár vörös bor és zongorafu-
tamok társaságában. 

Mûvészeti díjak
erdélyieknek 

Péter Hilda Jászai Mari-díjat vesz át Réthelyi Miklós kulturális minisztertõl

Csodálatos dallamaival,
fergeteges hangulatával
igazi zenei  csemegének
ígérkezik a több erdélyi vá-
rosban bemutatásra kerülõ
(szombaton Nagyszeben-
ben és tegnap este Maros-
vásárhelyen már nagy si-
kerrel elõadott) Magyar
Operettek Gyöngyszemei cí-
mû gála. Sok olyan dal
hangzik el, melyet együtt
dúdolhatnak a fellépõ mû-
vészekkel, és levonhatják a
tanulságot, hogy a több
mint százéves mûfajon
nem fog ki az idõ:  él és
változatlanul népszerû, el-
andalít és megnevettet, ro-
mantikus és szemtelenül
sziporkázó.

És ha ezen a fantasztikus
idõutazáson a zenésszín-
padok kedvencei, Dancs
Annamari és Kerényi Mik-
lós Máté, a  Budapesti

Operettszínház mûvészei,
valamint Tarján Pál, az is-
mert  tenor kalauzolnak,
akkor egészen biztos, hogy
felejthetetlen lesz  ez a kö-
zel kétórás elõadás. Az ak-
robatikus táncokkal fûsze-
rezett gálára, Kálmán Im-
re, Lehár Ferenc, Erkel Fe-
renc, Szirmai Albert,
Eisemann Mihály  olyan is-
mert mûveibõl történt a
vállogatás, mint a Csárdás-
királynõ, a Marica Grófnõ,
a Víg özvegy, a Mágnás
Miska, a Bánk Bán. Mivel
a fellépõ mûvészek a mo-
dern kor egyre népszerûbb
mûfajában, a musicalben is
kiválóak, bónuszként el-
hangzanak a Rebecca,
Elisabeth, Miss Saigon,
Rómeó és Júlia, West Side
Story, valamint a Szépség
és a szörnyeteg legnagyobb
slágerei. (x)

Magyar operettek 
gyöngyszemei, a tavasz 
legígéretesebb zenei gálája

S. M. Z.

A kolozsvári Szépmûvé-
szeti Múzeum izgalmas

mûvészettörténeti utazásra
hívja a festészet kedvelõit:
Hagyomány, avantgárd és új-
klasszicizmus a nagybányai is-
kolában címmel nyílt meg az
a kiállítás, amely a nagybá-
nyai festõtelep örökségét
mutatja be. 

A kiállítás kiindulópontja
Dan Breaz muzeológus ku-
tatása: a mûvészettörténész
feltérképezte a 19. század
végi és a 20. század eleji
nagybányai iskolához tarto-
zó alkotók munkáit, ame-
lyek a kolozsvári múzeum
tulajdonában vannak, és
amelyek eddig a közönség
számára jószerével ismeret-
lenek maradtak. 

„Ez a tárlat egyaránt szá-
mot tart a laikusok, a képzõ-
mûvészek és a mûvészettör-
ténészek érdeklõdésére. El-
sõsorban egy olyan kísérlet-
rõl van szó, amely megvilá-
gítja a nagybányai iskola
tagjainak a festészeti hagyo-

mányról, illetve az avant-
gárdról vallott személyes né-
zeteit. Ez a hagyomány és
innováció közti párbeszéd
azért is roppant érdekes szá-
munkra, mert egy hazai kép-
zõmûvészeti csoportosulás
keretében bontakozott ki,
amely aztán nagyban meg-
határozta a magyarországi
és a romániai modern festé-
szetet” – értékelte a kiállítást
Cãlin Stegerean múzeum-
igazgató. 

A kiállításon harminckét
festõmûvész alkotásai szere-
pelnek, köztük Hollósy Si-
mon, Thorma János, Ziffer
Sándor, Klein József, Nagy
Oszkár, Jándi Dávid,
Szolnay Sándor, Réti István,
Tasso Marchini, Marius
Bunescu, Petre Abrudan,
Teodor Harºia, Ferenczy
Károly, Koszta József, Bene
József, Börtsök Samuel,
Mikola András, Mohi Sán-
dor, Krizsán János, Aurel
Popp, Kószta József és má-
sok. A kiállítást április 10-ig
lehet megtekinteni a kolozs-
vári Bánffy-palotában. 

A nagybányai festõiskola

öröksége Kolozsváron

Fotó: Kristály Lehel/szekelyhon.ro

HIRDETÉS

A Kolozsvári Mûvészeti Múzeum eddig ismeretlen kincsei kerültek elõ
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Kovács Zsolt

Korrupció gyanújával rá-
csok mögé került a hét

végén Rácz Károly, Kézdi-
vásárhely polgármestere, a
Magyar Polgári Párt (MPP)
politikusa. Az elöljárót pén-
teken vette õrizetbe a korrup-
cióellenes ügyészség (DNA).
Az ellene indult eljárásról –
nem hivatalos forrásokból –
már aznap tudtak a város-
ban, ám a polgármesteri hi-
vatalban teljes hírzárlatot
rendeltek el, és nem engedték
a sajtót sem az épületbe.
Rácz Károly a hét utolsó
munkanapján, 15 óra körül
jelent meg a városházán ügy-
védje kíséretében, majd nem
sokkal késõbb a DNA
õrizetbe vette és Brassóba
szállította; ügyvédje, Sorin
Vidican saját autóval követte. 

Megelégelte 
a zsarolást?

A DNA közleménye sze-
rint a céhes város polgármes-
terét egy helyi vállalkozó je-
lentette fel. A cégtulajdonos
ugyanis megelégelte, hogy
tavaly áprilistól több ízben,
összesen 41 ezer lej értékben
csúszópénzt követelt tõle a
Rácz Károly azért, hogy za-
vartalanul lebonyolíthassa
az önkormányzattal kötött,
sóderszállításra vonatkozó
szerzõdését. A kézdivásárhe-

lyi vállalkozó  pénteken reg-
gel újabb tízezer lejt adott ke-
nõpénzként a polgármester-
nek, de a bankókat elõzete-
sen megjelölték a nyomo-
zók. A tettenérés után a
DNA emberei házkutatást
tartottak Rácz Károlynál, és
lezárták az elöljáró irodáját
is. Az ekkor még szabadlá-
bon lévõ érintettel sikerült te-
lefonon felvennie a kapcsola-
tot a kézdivásárhelyi Profi
Rádiónak, ekkor Rácz any-
nyit mondott, hogy hétfõn
sajtótájékoztatón ismerteti
az ügyet. Erre azonban vél-
hetõen nem kerülhet sor,
mert péntek délután õrizetbe
vették, szombaton pedig a
Brassói Törvényszék 29 na-
pos elõzetes letartóztatásba
helyezte az elöljárót. A tár-
gyalás zárt ajtók mögött zaj-
lott; kijövet Sorin Vidican
ügyvéd azt nyilatkozta: meg-
fellebbezik a döntést. A kö-
vetkezõ tárgyalásra a hét ele-
jén kerülhet sor. A polgár-
mester ügyvédje hozzátette:
a korrupcióellenes ügyészek-
nek nincs elegendõ bizonyí-
tékuk védence ellen, Rácz
Károly ugyanis kölcsönkap-
ta a tízezer lejt a feljelentõjé-
tõl, akivel amúgy barátok.
„Senki nem állítja, hogy
nem kapott tízezer lejt, de az
ügyészség bizonyítékaiból
nem derül ki, hogy milyen
célra kapta. A feljelentõ sze-
rint csúszópénz volt, véden-

cem szerint kölcsön” – fejtet-
te ki a védelem álláspontját
Sorin Vidican, aki szerint ar-
ra nincsenek bizonyítékok,
hogy Rácz Károly korábban
is kapott volna pénzt. A
szombati tárgyaláson jelen
volt Kulcsár Terza József
jogtanácsos, a Magyar Pol-
gári Párt Kovászna megyei
elnöke is, aki arra hívta fel a
figyelmet, hogy amíg a bíró-
ság végleges ítéletet nem
hoz, a polgármestert megille-
ti az ártatlanság vélelme. 

Kongresszus elnapolva

A  történtekre közlemény-
ben reagált a Magyar Polgári
Párt is: a szervezet elhalasz-
totta mára tervezett kong-
resszusát a rendkívüli esemé-
nyekre hivatkozva. Az MPP
– hangsúlyozta Molnár Mik-

lós sajtóreferens –  bízik Rácz
Károly ártatlanságában és az
igazságszolgáltatás objektív
munkájában. Az igazságszol-
gáltatás pártatlanságát Mik-
lós szerint beárnyékolja,
hogy  a letartóztatás olyan
idõpontban történt, amikor
Rácz Károlynak két fontos
rendezvény házigazdájaként
kellett volna helytállnia. Mi-
vel a feljelentés egy RMDSZ-
hez közel álló vállalkozótól
származik, a szóvivõje sze-
rint az sem zárható ki, hogy
az RMDSZ áll a letartóztatás
mögött. „Kézdivásárhely
polgármestere iránti együtt-
érzésbõl és szolidaritásból a
Magyar Polgári Párt úgy
döntött, hogy a rendezvénye-
ket a házigazda hiányában
lemondja. Március 15. alkal-
mából ugyanakkor arra szó-
lítjuk erdélyi polgártársain-

kat, Kézdivásárhely lakossá-
gát, hogy vegyenek részt az
ünnepi rendezvényeken,
méltósággal ünnepeljük meg
az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc évfordulóját”
– olvasható a párt közlemé-
nyében.

RMDSZ: mi már 
megmondtuk

Az RMDSZ kézdivásárhe-
lyi szervezetének elnöke, Ist-
ván Zoltán szintén közle-
ményben reagált a vádakra.
„A lepel lehullott. Ha valaki
korrupcióra adta a fejét, az
kizárólag saját elhatározása,
s nem külsõ – horribile dictu!
– RMDSZ-hatásra történt” –
fogalmazott. István Zoltán
leszögezte: október folyamán
az RMDSZ már rámutatott a
polgármester „törvénytelen
ügyködéseire”, amikor a fele-
sége cégének akart átjátszani
egy 100 ezer eurós telket.
„Bár megdönthetetlen bizo-
nyítékokat sorakoztattunk
fel, a feljelentéstõl tartózkod-
tunk, mert ezzel az eszközzel
eddig se éltünk, és ezután is
elhatárolódunk tõle. Õrizetbe
vétele azt igazolja, hogy gya-
núnk, miszerint a polgármes-
teri széket kizárólag a vagyo-
na gyarapítására használja,
megalapozott, és lám, nem
egyszeri félrelépésrõl van
szó” – állítja az RMDSZ he-
lyi elnöke. 
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MPP-s politikus rács mögött Leállnak a vonatok

Kétórás figyelmeztetõ sztráj-
kot tart március 16-án, szer-
dán a vasutas szakszervezet.
Reggel 7 és 9 óra között nem
közlekednek a vonatok, a
vasutasok  így szolidarizál-
nak azokkal a szakszerveze-
tekkel, amelyek szintén erre
a napra hirdettek sztrájkot.
Az elégedetlenséget  a mun-
katörvénykönyv módosítása
váltotta ki.

Ítélet 
a Ciorogârla-ügyben

Hat hónaptól 15 évig terjedõ
börtönbüntetésre ítélték a
2009-es ciorogârlai fegyver-
rablás részvevõit. A bíró in-
doklásában elmondta: nemc-
sak a rablás tényét mérlegel-
ték, hanem azt is, hogy a
bûntett felderítése rendkívül
igénybe vette a hazai bûnül-
dözést. Több mint húszezer
ellenõrzésre, bevetésre, köz-
úti vizsgálatra került sor,
amelyekben a nyomozás ide-
je alatt hetvenezer rendõr
vett részt. A bíró példátlan-
nak nevezte azokat az erõfe-
szítéseket, amelyekkel az il-
letékesek az elkövetõk nyo-
mába eredtek, és figyelmez-
tetett a járulékos költségek
nagyságára is. A tetteseket,
Marius Tudorachét, Ionuþ
Gageát és Ion Petricát a le-
töltendõ börtön mellett öt-
venezer lej vagyoni kártérí-
tésre és öt év közügyektõl
való eltiltásra ítélték. 

ÚMSZ

Elismerését fejezte ki
Borbély László környe-

zetvédelmi miniszter a Zöld
Székelyföld Egyesület mun-
kájáért a hét végén. A civil-
szervezet eredményes kam-
pányának köszönhetõ
ugyanis, hogy egy csíkszent-
léleki hárs nyerte az Év fája
díjat Európában. A csík-
szentléleki fa 23.298 szava-
zattal lett elsõ díjas, a máso-
dik helyezett 18.374 szava-
zattal egy bulgáriai platánfa
lett. „Remélhetõleg a csík-
szentléleki polgárok erdõ-
szeretetét mások is példá-
ként tekintik, és mielõtt fa-
vágásba kezdenek, kétszer is
meggondolják indokolt-e
vagy sem a tettük” – hangsú-
lyozta Borbély László, aki
emlékeztetett: idén az Erdõk
Nemzetközi Évét ünnepel-
jük, április 15-én pedig indul
az az akciósorozat, amely az
Erdõk hava címet viseli.
Ugyancsak a környezetvé-
delmi miniszter nyitotta
meg a hétvégén a Romen-
virotec 2011 – nemzetközi
kiállítást is. A seregszemle,
amelyen a szaktárca önálló
standdal jelent, meg tegnap
zárult.  A megnyitón el-
hangzott: a környezetvédel-
mi minisztérium fontosnak
tartja azoknak a cégeknek a
támogatását, amelyek kör-
nyezetvédelemmel kapcso-
latos befektetéseket eszkö-
zölnek. 

Kezdõdik

az Erdõk Hava
Hírösszefoglaló

Kiemelt régiónak tekinti
az egészségügyi minisz-

térium az ország nyugati tér-
ségét, mert félõ, hogy az uni-
ós határ mentén paciensek
nélkül maradnak a kórházak
– jelentette ki hétégi temesvá-
ri látogatásán Cseke Attila.
Az egészségügyi miniszter
szerint az Európai Unió által
elfogadott, határokon átnyú-
ló egészségügyi ellátás rend-
szerében vélhetõen sokan
kérnek majd ellátást Magyar-
országon, abban bízva, hogy
ott jobb kezelést kapnak,
ezért a hazai szaktárca fej-
leszteni kívánja a romániai
szolgáltatásokat, hogy meg-
õrizze az egészségügy ver-
senyképességét. Elmondta,
Temes megyében tavaly
összesen 28,2 millió lejes be-
ruházásokat eszközöltek. Az
összegbõl a kórházak épüle-
teinek rehabilitációját, új
épületek építését, valamint
orvosi felszerelések vásárlá-
sát finanszírozta a minisztéri-
um. „Ha nem lesz versenyké-
pes a hazai ellátás, akkor be-
tegeink a román állam pén-
zén Magyarországon és más
uniós országban fogják ke-
zeltetni magukat” – mondta
a miniszter.  Cseke tájékozta-
tása szerint az egészségügyi
minisztérium célja olyan sür-
gõsségi kórházak létrehozása
mind a hat hagyományos or-
vosi egyetemi központban –
köztük Temesváron –, ame-
lyek fokozatosan regionális

kórházakká válnak, és teljesí-
tik azokat a követelménye-
ket, amelyeket a törvény elõ-
ír. Az intézmények besorolá-
sától függ a finanszírozás
mértéke is, ezért indokolt
egyes esetekben bizonyos
kórházak beolvasztása a me-
gyei sürgõsségi kórház struk-
túrájába – magyarázta a mi-
niszter. Cseke Attila pénte-
ken felavatta a temesvári

Szívrehabilitációs Kórház
megújult épületét. majd
megtekintette azt a 10 hektá-
ros telket, amelyen a tervek-
nek megfelelõen a közeljö-
võben elkezdõdhet az új re-
gionális sürgõsségi kórház
építése. Cseke találkozott to-
vábbá a helyhatóságok kép-
viselõivel is, akikkel a Temes
megyei egészségügy helyze-
térõl konzultált. 

Konkurenciától tart Cseke

Munkatársunktól

Nem áll el a Jobbik attól
a szándékától, hogy nö-

velje népszerûségét Erdély-
ben  – nyilatkozta Vona Gá-
bor, a magyarországi párt el-
nöke hétvégi, Marosvásárhe-
lyi sajtótájékoztatóján. A po-
litikus bízik abban. hogy ha
szavazati jogot kapnak a ket-
tõs állampolgársággal rendel-
kezõ erdélyiek, jelentõs
arányban a szervezet képvi-
selõire szavaznak.

Vona azután foglalt állást,
hogy a katolikus egyház nem
adott teret a jobbikos lakossá-
gi fórumnak a tulajdonában
lévõ ingatlanban. Megtartot-
ták viszont a párt kihelyezett
elnökségi ülését Marosvásár-
helyen. Ezzel kapcsolatban
Balczó Zoltán alelnök el-
mondta: a Magyar Polgári
Párt (MPP) néhány megha-
tározó politikusával találko-
zott a vezetõtestület. Tárgyal-
tak László Györggyel, az
MPP Maros megyei elnöké-
vel és Kis Istvánnal, az MPP
alelnökével is, Szász Jenõ
pártelnök azonban nem vett
részt az egyeztetésen. „Vál-
laltuk, hogy együttmûkö-
dünk az MPP-vel, szakértõi
szinten egyeztetünk és támo-
gatjuk a javaslatait a
MÁÉRT-ban. Az autonó-
miakérdésben a Székely
Nemzeti Tanács koncepció-
ját támogatjuk” – nyilatkozta
a politikus, aki a Jobbik stra-

tégiai partnerének nevezte
Szász Jenõ pártját. 

A megalakulás elõtt álló
Erdélyi Magyar Néppárttal
és a Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanáccsal kapcsolatban el-
hangzott: nem tudni, hogy
ezek a szervezetek milyen tá-
mogatottsággal és intézmé-
nyes háttérrel rendelkeznek,
így az is kérdéses, hogy a Fi-
desz a már meglévõ erdélyi
magyar politikai szervezetek
mellett miért támogatja az új
párt létrehozását. „Abban
biztos vagyok, hogy az erdé-
lyi magyar közéletben a Job-
bik szerepe, jelentõsége növe-
kedni fog. Ezt a Fidesznek az
anyaországban, az RMDSZ-
nek pedig Erdélyben figye-
lembe kell vennie” – nyilat-
kozta  a pártközi együttmû-
ködésekkel kapcsolatban
Vona Gábor. 

Szegedi Csanád EP-képvi-
selõ jelezte: hétvégén ifjúsá-
gi szervezetek és oktatási in-
tézmények képviselõivel is
találkoztak. Az ÚMSZ kér-
désére, melyek ezek az ifjú-
sági szervezetek és oktatási
intézmények, a képviselõ
annyit választolt: „ez még
nem publikus”. Marosvásár-
helyen elhangzott: a Jobbik
– keresztény pártként – a ka-
tolikus egyházat is stratégiai
partnernek tekinti, kérdé-
sünkre azonban Balczó Zol-
tán tagadta, hogy errõl az
egyházvezetéssel is egyeztet-
tek volna. 

Vona Gábor: számítunk 

az erdélyi szavazatokra

Rácz Károly kézdivásárhelyi polgármestert korrupcióval vádolják

A miniszter felavatta a temesvári Szívrehabilitációs Kórházat
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Szolidaritástüntetést szervez
a budapesti, március 15-i de-

monstrációval holnap Bukarest-
ben, a Magyar Nagykövetség
épülete elõtt több civil szervezet,
köztük a Free Press Románia,
az Active Watch Sajtófigyelõ
Ügynökség és a Médiaszerveze-
tek Konvenciója a Magyar Új-
ságírók Romániai Egyesülete
(MÚRE) révén. A világ több
pontján – Budapesten, Bukarest-
ben, Berlinben, Frankfurtban,
New Yorkban, Debrecenben és
Gyulán – egyidõben tartandó,
romániai idõ szerint 17 órára
tervezett akció a magyarországi
médiatörvény ellen irányul. A
sajtoszabadsagert.blog.hu portálon
és a Facebook közösségi oldalon
meghirdetett demonstrációsoro-
zat szervezõi azt írják: a tömeg
erejével akarnak nyomást gya-
korolni a magyar kormányra,
hogy vonja vissza a január 1-jé-
tõl hatályos médiatörvényt, és
garantálja a sajtószabadságot
Magyarországon. 

A román fõvárosban tervezett
tüntetés szervezõinek sajtókom-
münikéja szerint az akciót indo-
kolja, hogy a magyar médiatör-
vény a totalitárius rezsimekre jel-
lemzõ politikai kontroll alá helye-
zi az írott, audiovizuális és elekt-
ronikus sajtót. A szervezõk hivat-
koznak az Európai Parlamentnek
a napokban megszavazott állás-

foglalására, amely elégtelennek
tartja a jogszabály múlt hét ele-
jén, a Magyar Országgyûlésben
megejtett módosításait, és a tör-
vény eltörlését kérik. 

A budapesti tüntetésen a ma-
gyar és nemzetközi civil társada-
lom ismert képviselõi szólalnak
fel meghívottként, köztük Adam
Michnik lengyel újságíró, a
Gazeta Wyborcza publicistája. A
tüntetés honlapjára magyar szí-
nészek, képzõmûvészek, újság-
írók videóüzeneteit töltötték fel a
szervezõk; a bukaresti tüntetésen
résztvevõk közül Salamon Már-
ton László, az Új Magyar Szó fõ-

szerkesztõje indokolja a román
fõvárosban szervezett akció lét-
jogosultságát. Salamon úgy érté-
keli, a magyar politikai osztály
szerepzavarban van, hiszen az
újságíró feladata ellenõrizni a
politikát, elszámoltatni a politi-
kusokat, és nem fordítva. La-
punk egyébként holnap fehér
címoldallal jelenik meg, az Új
Magyar Szónak ezt a lapszámát
emelik majd magasba a bukares-
ti tüntetés résztvevõi – erdélyi
magyar sajtósok, a román média
képviselõi, civilek. 

A szervezõk felhívásában társ-
szervezõként megjelenõ MÚRE

szerepérõl Karácsonyi Zsigmond
elnök tegnap lapunknak elmond-
ta, a Médiaszervezetek Konven-
ciója gyorsreagálási bizottságá-
nak tagjaként személyesen dön-
tött a magyar újságírószervezet
implikálása mellett. „Bár fenntar-
tásaim vannak a március 15-i dá-
tum miatt, úgy gondoltam, felvál-
lalom az ügyet mint szigorúan
politikamentes, szakmai kérdést.
Holnap (ma – szerk. megj.) egyez-
tetünk az igazgatótanács tagjai-
val, és megtörténhet, hogy fejem-
mel kell fizetnem a döntésemért”
– fogalmazott plasztikusan a
MÚRE-elnök. 

Megdöbbentõ jelentést tett közzé nemrégi-
ben az Egyesült Államok Társadalomtu-
dományi Kutatótanácsa: felméréseik sze-
rint Dél-Amerika, Afrika és Ázsia fejlõdõ
országaiban a digitálisan terjesztett kul-
turális értékek (filmek, zenei albumok,
programok) ára akár 5-10-szer is maga-
sabb, mint amennyiért árulják ezeket
Nyugaton. Emiatt az érintett régiókban
az internetforgalom közel 75 százaléka
jogvédett tartalmak illegális másolataiból
kerül ki. A helybeli piacokat monopo-
lisztikus politikát ûzõ, nyugati terjesztõ-
cégek uralják, amelyeknek, úgy néz ki,
nem érdeke, hogy az általuk uralt orszá-
gokba bevezessék a „digitális legalitás”
fogalmát. Ezen zónák tehát még sokáig a
kalózkodás melegágyai lesznek – pont
úgy, mint 500 éve, és szintén a fösvény
nyugati kereskedõk miatt. Úgy néz ki,
hogy a kapitalizmus mûködéséhez szük-
séges a szegény-gazdag, legális-illegális
„egyensúly” megléte.

(prier)

Kettõs tükör 

Röviden

Sokat ígér az idei TIFF

A TIFF-történelem legcsábítóbb ajánlatát
ígérik idénre a fesztiválközönségnek a
Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál
szervezõi. Az ország legfontosabb filmes
eseményeként emlegetett seregszemle –
amely idén elnyerte a Filmfesztiválok
Nemzetközi Szövetsége akkreditációját –
olyan alkotásokkal várja a nézõket, mint a
legjobb idegen nyelvû filmnek járó Oscar-
szobrocskát is kiérdemelt Egy jobb világ (In
a Better World) címû skandináv mozi, az
egyik legismertebb svéd színésznõ, Pernilla
August elsõ rendezõi próbálkozása, a
Beyond címû film vagy a dél-koreai film-
ipar egyik legismertebb rendezõje, Li
Csang-dong új filmje, a Poézis – Mégis szép
az élet (Poetry). Ugyanakkor beválogatták a
programba Matias Bize rendezõnek a ne-
gyedik filmjét a La vida de los peces címû al-
kotást is.  

Bezárás fenyegeti a Cinecittát

A költségvetési megszorítások romba dönt-
hetik a nemzetközi filmtörténetben foga-
lomnak számító római Cinecittát. Az olasz
kulturális tárca nem képes többé fenntarta-
ni az 1937-ben Róma akkori külvárosában
nyitott filmgyárat. A Cinecitta 2004-ben
még 29 millió eurós állami támogatásban
részesült, tavaly már csak 17 milliót ka-
pott, ebbõl pedig a költségvetési megszorí-
tások miatt az idei évre csupán 7,5 millió
maradt. A jövõre 75 éves Cinecittában
csaknem háromezer film készült, ebbõl ki-
lencvenet jelöltek Oscar-díjra, negyvenhét
alkotás el is nyerte az elismerést. A negy-
ven hektáros Cinecitta huszonkét stúdiójá-
ban többek között Luchino Visconti,
Federico Fellini, Francis Ford Coppola és
Martin Scorsese forgatta filmjeit.
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Bukaresti munkahelyre fiatal es dina-

mikus kollégák közé, 1–2 éves szak-

mai tapasztalattal rendelkezõ diplo-

más belsõ építészt (designert) kere-

sünk. Magyar nyelvtudás kötelezõ. A

CV-ket a cz.tunde@yahoo.com e-

mail címre várjuk, magyar nyelven.

Olasz Margit és Olasz Ioan felpere-

sek, perbe hívjuk Kovacs P. Ioan és

Kovács Ágnes, született Mihálykó,

személyeket, ismeretlen  lakhellyel,

alperesi minõségben, 2011 április

15–ére, a Székelyudvarhelyi Biró-

ságon, a 843/268/2011 számú

doszárban elbirtoklás kapcsán indí-

tott perbe.

Apróhirdetés

F
o

tó
: 

sa
jt

o
sz

a
b
a
d

sa
g
er

t.
b
lo

g
.h

u

MTI

Letöltendõ szabadságvesztés
nélkül, felfüggesztett bünte-

téssel került ki az ellene testi sér-
tés vádjával indult eljárásból
Mel Gibson színész-rendezõ,
akit egy Los Angeles-i bíróság
terápiára utalt. A mûvész nem
tagadta a volt élettársa által fel-
hozott vádakat, ennek köszön-
hetõen nem került börtönbe. Az
ügyben ítélkezõ bírónõ három
évi felfüggesztett szabadságvesz-
tést szabott ki az Oscar-díjas fil-
mesre, akinek egy évig a csalá-
don belüli erõszakot elkövetõk
számára szervezett terápián kell
részt vennie, emellett 16 órányi

közmunkát is teljesítenie kell.
Mel Gibson nyugodt és össze-
szedett volt pénteki tárgyalásán,
rövid és egyenes válaszokat
adott a bírónõ kérdéseire. Ha vi-
tatta volna az ellene felhozott
vádakat, minden bizonnyal el-
húzódó ügyre kellett volna szá-
mítani. A tárgyaláson Gibson
élettársa, Oksana Grigorieva
nem jelent meg. A pár 2010
márciusában vált külön, azóta
mindketten magukénak követe-
lik közös gyermekük, egy kis-
lány felügyeleti jogát. Míg
Grigorieva bántalmazás miatt
feljelentette a színészt, addig a
híresség zsarolással vádolta volt
barátnõjét. 

Terápiára kötelezték Gibsont

Hírösszefoglaló

A Hargita megyében készült
legjobb írott sajtós, tévés és

rádiós alkotások készítõit díjaz-
ták március 11-én, pénteken
Csíkszeredában, a Hargita Me-
gyei Sajtógálán. A Hargita Me-
gye Tanácsa és a Magyar Újság-
írók Romániai Egyesülete
(MÚRE) által meghirdetett sajtó-
pályázatra összesen több mint
hatvan pályamunka érkezett. 

Illendõ az elismerés

„Március 15-e a magyar sza-
badság napja, s egyben a magyar
sajtószabadság napja is, ugyanis a
márciusi ifjak által megfogalma-
zott 12 pont közül a legelsõ kéri a
cenzúra eltörlését, így ezen a na-
pon illik a legjobban teljesítõ új-

ságírókat díjazni” – indokolta
Borboly Csaba, hogy miért vá-
lasztották ezt a március 15-éhez
közeli idõpontot a gála számára. 

A megyei tanács elnöke kö-
szöntõbeszédében hangsúlyozta,
Hargita Megye Tanácsa az újság-
írók munkáját kívánja elismerni a
sajtógála megszervezésével. Ka-
rácsonyi Zsigmond, MÚRE-
elnök, a marosvásárhelyi Népúj-
ság címû napilap fõszerkesztõ-he-
lyettese arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elõzõ években a románi-
ai magyar újságírók Budapestre
jártak díjakat átvenni, ám most,
kivételesen, Csíkszeredába jöttek. 

A Duna vitte a pálmát

Az írott sajtóból benevezõk kö-
zül két tudósítás nyert: Jánossy
Alíznak, a Krónika gyergyószent-

miklósi munkatársának a
maroshévízi Urmánczy Egyesü-
let körüli vitákról írt tudósításso-
rozata, valamint Gina ªtefannak,
az Agerpres hírügynökség tudósí-
tójának egy székelyudvarhelyi
cukrász családi vállalkozásról ké-
szített anyaga. 

A legjobb portréinterjú az
Antalfi Józsefé, az Udvarhelyi Hír-
adó munkatársáé, aki egy kalap-
készítõt mutatott be, a legjobb ri-
port a Kedves-Tamás Gyopáré
(Gyergyói Kisújság, Harisnyaszabó,
székelyruha-varró), a legkiválóbb
tematikus oldal készítõje Pethõ
Melánia, a Gyergyói Hírlap szer-
kesztõje, decemberi magyar és
székely népszokásokról szóló
összeállításával, sportújságírás ka-
tegóriában pedig Jakab Árpád, a
Hargita Népe székelyudvarhelyi
munkatársa kapott elismerést

Nem kaptak engedélyt a jégralira cí-
mû tudósításáért. Tévés kategóri-
ában a zsûri a legjobb portréin-
terjúnak Száva Enikõ, Demeter
Levente, Fancsali Levente (Duna
Tv, Székelyudvarhely) Tündi-
KÉK címû filmjét találta. 

A tudósítás mûfajában négy al-
kotást díjaztak: Csúcs Mária és
Csúcs Péter (Duna Tv, Csíkszere-
da): Csíkszereda kiváltságlevele;
Adorján Botond, Ferencz Hunor,
Szabó Attila (Aves Media,
Székelyudvarhely): Korrupció; Fá-
bián Kornélia, Dakó István, Fan-
csali Levente (Duna Tv,
Székelyudvarhely): Garázsváros;
Bajna György, Zsigmond Attila
(Rex Videó Stúdió, Gyergyószent-
miklós): Hadijáték Gyergyóremetén.
Rádió kategóriában Oláh-Gál El-
vira, a Kossuth Rádió csíkszeredai
tudósítója kapott elismerést. 

Díjazták a székely sajtósokat

A január közepén tartott budapesti sajtószabadság-tüntetés ezreket mozgatott meg. A szervezõk újrázni készülnek

Szabad sajtóért fehér lap 



Ma Matild, Tilla és Pólika
napja van.
A Matild germán eredetû
nõi név, jelentése: hatalom
+ harc.
Tilla: a németben a Matild,
Otília és Klotild beceneve.
Pólika: az Apollónia, Pau-
la és Polixénia magyar be-
cenevébõl önállósult.
Holnap a Kristóf és Kele-
men nevûeket köszöntjük.

Évforduló
Ezen a napon született:
1769 – Kármán József ma-
gyar író.
1879 – Albert Einstein né-
met születésû amerikai fi-
zikus, Nobel-díjas, a relati-
vitáselmélet kidolgozója.
• 1937 – Megjelenik XI.
Piusz pápa Égõ aggodalom-
mal c. enciklikája, melyben
elítéli a faji törvényeket.
• 1939 – Jozef Tiso minisz-
terelnök bejelenti Szlová-
kia kiválását Csehszlováki-
ából és az önálló szlovák
állam megalakulását. 
• 1948 – Elõször adnak át
Kossuth-díjakat (az 1848-
as forradalom századik év-
fordulója alkalmából).

Vicc
– Az az érzésem, hogy a
võlegényem nõs.
– Mibõl gondolod?
– Tegnap rúzsnyomokat
hagytam az arcán, és ma
ugyanott egy kék folt volt.

Recept
Töltött szendvics
Hozzávalók: 1 hosszúkás ke-
nyér, 5 dkg juhtúró, 5 dkg
vaj, 5 dkg füstölt sajt, 2 evõ-
kanál sör, 1 evõkanál tejföl, 1
kis fej lilahagyma, 2 kisebb
ecetes uborka, 1 kk. piros
fûszerpaprika, 1 kk. mustár,
csipetnyi porcukor, késhegy-
nyi õrölt köménymag, kés-
hegynyi törött fekete bors,
ízlés szerint só.
Elkészítés: A juhtúrót keve-
rõtálba rakjuk. Hozzáadjuk a
puha vajat, a tejfölt és a sört.
Rászórjuk a pirospaprikát,
beletesszük a mustárt, a sót,
a borsot, a porcukrot és a kö-
ménymagot. Addig keverjük,
amíg habos krém lesz belõle.
Az uborkát, a sajtot és a lila-
hagymát apró kockákra vag-
daljuk, majd a körözöttbe be-
lekeverjük. A kenyeret hosz-
szában kettévágjuk, a belét
kiszedjük, ezt apróra össze-
vágjuk, és a krémhez kever-
jük. A két fél kivájt kenyérhé-
jat megtöltjük a krémmel,
majd a kenyeret eredeti for-
májára összeállítva, alufóliá-
ba csomagoljuk. A mélyhû-
tõbe tesszük, és megder-
mesztjük. Akár dupla adagot
is érdemes készíteni belõle,
mert hónapokig eláll a mély-
hûtõben. Elég a fogyasztás
elõtt fél órával elõvenni. Ujj-
nyi vastag szeletekre felvágva
tálaljuk. Kitûnõ borkorcsolya
vagy vacsora.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kicsit határozatlan. Kétségek
gyötrik, minden lépését többször
is átgondolja. Belsõ bizonytalan-
sága cselekedeteire is hatással
van. Bízzon jobban másokban, s
magában.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kellemes meglepetés éri a mai
napon. Komoly ügyféllel tár-
gyal, akitõl kedvezõ ajánlatot
vár. Egy program kizökkenti a
hétköznapokból. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A bolygók kedvezõ hatását élvez-
hetik az Ikrek. Foglalkozzon ön-
magával, törõdjön külsõ megjele-
nésével. Vásároljon néhány diva-
tos holmit magának.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Beleszólást kapott ügyeinek inté-
zésébe, az érdemi döntések meg-
hozatalába, s ez lelkesíti. A pozi-
tív energiák dominanciája jel-
lemzi az ünnep körüli napjait.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Önben megvan a kellõ energia,
hogy hosszú idõn keresztül küzd-
jön az álmai valóra válásán. Ön-
fegyelemmel rendelkezik, ezért az
erõforrásait jól összpontosítja.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Sokáig hitt a mesékben, és szo-
morú volt, mikor kiderült, hogy
az élet nem csak jó és szép dol-
gokból áll. Az élet olyan területén

is érdemes kockáztatnia, ahol ed-
dig nem mert.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A Mérlegnek nagyon fontos a
szabadság. A jegy szülöttében
annyi életerõ rejlik, hogy nehéz
vagy akár válságos helyzetekben
is képes kilábalni a bajból.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A Skorpió harcias alaptermésze-
tû. Március idusán könnyen el-
ragadja a szenvedély. Ha okosan
bánik az energiáival, akkor ered-
ményes tavaszra számíthat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A Nyilas felfedezõ, újító alkat.
Érdekes találkozások, felkavaró
beszélgetések adhatnak szárnyat
a fantáziájának. Áhított céljaiért
a legvégsõkig küzd.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ez a hét rendkívül mozgalmas,
élményekkel teli lesz. Elismerést
kap, ami nagyon jól fog esni.
Hagyja, hogy kedvese elmesélje a
vele történt dolgokat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Valahogy nem úgy megy semmi,
mint képzelte. A bolygóállások
sem teremtenek nyugalmat. Ke-
rülje a konfliktushelyzeteket, be-
széljék meg a dolgokat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Legyen ma is határozott, mint
általában. Higgyen a váratlan
fordulatokban. Egy érdekes hír
jó irányba tereli a dolgokat. Le-
gyen aktív!
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7.00 Reggel a Dunán
10.20 Ünnepi stúdióbe-
szélgetések
11.00 Az állami megemlé-
kezés élő közvetítése 
(élő)
11.50 Ünnepi stúdióbe-
szélgetések
12.35 Végtelen Napló
13.10 Csalódások 
és győzelmek tavasza
14.00 A fővárosi 
megemlékezés élő 
közvetítése (élő)
15.00 Ünnepi stúdióbe-
szélgetések
15.50 A szabadság 
asszonyai 
(ismerett. f.)
16.30 Ünnepi 
stúdióbeszélgetések
17.00 A nemzet ünnepe
Csíkszeredában (élő)
18.15 Ünnepi 
stúdióbeszélgetések
18.40 Hol volt, 
hol nem volt...
19.00 A nap krónikája
20.00 Mit kívánt 
a magyar nemzet
21.05 Dunáról fúj a szél
21.10 Szováthy Éva 
(magyar játékf., 1943)
22.35 Éljen a magyar!
23.05 “Fönséges 
szabadság”
23.55 Cseh Tamás
1.20 DVSC-TEVA 
- Budapest Honvéd

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Erik, a viking (angol
vígjáték) 12.55 Asterix
Amerikában (rajzfilm)
14.30 Holdhercegnő
(magyar-angol - f rancia
film) 16.25 Palimadár
(am. akció-vígjáték)
18.35 A három testőr vis-
szatér (francia kalandfilm)
20.20 Dr. Dolittle (ameri-
kai vígjáték) 22.00 A hol-
ló (amerikai fantasztikus
thriller) 23.55 A harag
napja (magyar-angol ak-
ciófilm, 2005)

7.30 Reggeli kávé 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Tele-
shopping 15.15 Titkos
szerelem (sorozat) 16.45
Célpontban 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 23.30 Fel-
ügyelők (am. akciófilm)
1.30 Black tie nights (ero-
tikus film)

9.00 Piactér, ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15 Pi-
actér, ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 18.50 Egész-
séges percek 18.00 Reg-
geli terefere, ism. 18.30
Híradó 19.00 Erdélyi Ká-
véház 19.30 Esti Híradó
20.00 48-as megálló -
1848-1849 erdélyi szem-
mel 20.45 Népzene
21.00 Erdélyi Kávéház,
ism. 21.30 Híradó 22.00
Átjáró

10.00 A libák nem száll-
nak a mennybe (sorozat)
12.45 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 14.30 Clase
406 (sorozat) 15.30
Esmeralda (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Az igéret (sorozat)
18.30 Bella Calamidades
(sorozat) 19.30 Teresa
(sorozat) 20.30 Szerelem
és tisztesség (román soro-
zat) 21.30 Elisa nyomá-
ban (sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Ör-
dögi kör (sorozat)
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TV2, 17.50
Nyakiglove

Pasitlan csaj? Jó, persze. Pasitlan csaj Manhattanben? Ke-
mény, de azért nem gáz. Pasitlan csaj Manhattanben, négy
topmodell szobatárssal? Te jó ég! A restaurátor Amanda
Pierce hirtelen és váratlanul ebben a helyzetben találja ma-
gát. Nagy mázlival és jutányos áron sikerül betársulnia egy
eastside-i luxuslakásba albérlőnek, csakhogy négy ultra-vé-
kony szupercica a bérlőtársa.

m1, 19.05
A kõszívû ember fiai

A császárpárti Baradlay Kázmér özvegye, szembeszegülve
férje végakaratával, boldog embernek szeretné látni a fiait.
Hazahívja legidősebb fiát, Ödönt Pétervárról, Richardot és
Jenőt Bécsből. Kitört a forradalom. A forradalmár lelkületű
Baradlayné biztatására fiai apjuk végakarata ellenére, 1848
ügye mellé állnak. A leggyengébbnek tűnő Jenő a szabad-
ságharc leverése után az életét is feláldozza bátyjaiért.

RTL Klub, 21.05
A hazafi

Benjamin Martin igazi harcos volt: kegyetlen, kiismerhetet-
len, engesztelhetetlen. Mára azonban egyedül neveli hét gye-
rekét, és rájött arra, hogy a béke létszükséglet számára. Az
amerikai függetlenségi háború azonban nem kedvez a kívülál-
lóknak és a legnagyobb fiú, Gabriel másképp gondolkodik,
mint apja: kerüljön bármibe, a függetlenséget akarja szolgálni.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.01 Ünnepélyes 
zászlófelvonás 
a Kossuth Lajos téren
10.20 Magyar válogatott
11.00 Megemlékezés 
a Nemzeti Múzeum l
épcsőjénél
12.00 1848. március 15.
12.25 Tábortűz 1849
13.01 Hírek
13.05 Föltámadott 
a tenger (magyar filmdrá-
ma, 1953)
15.20 Ákos koncert
16.15 Szabadság, 
szerelem
16.55 Petőfi Sándor: 
Az apostol 
(magyar tévéjáték, 1991)
18.00 Kodály Zoltán: 
Háry János (rajzf.)
19.05 Ghymes: 
Szikraszemű
19.50 Vuk
20.30 Átjáró
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.29 Időjárás
21.30 Csongor és Tünde
(magyar tévéjáték, 1986)
0.20 Záróra
1.15 Ferenczi György, 
a Rackajam
2.05 Egy elveszett mű 
újjászületése
2.55 Föltámadott a tenger
(magyar filmdráma, 1953)

8.00 Kölyökklub
Benne: Lisa, 
Lassie és a mentőcsapat
8.30 A kis jegesmedve 2.
- A rejtelmes sziget 
(német anim. f., 2005)
9.55 Muppet-show 
New Yorkban 
(am. vígj., 1984)
11.30 Ősapák apró 
hőse 2. 
(arg. anim. f., 2006)
Utána: RTL hírek
13.15 Kutyám, Skip 
(am. családi kalandf.,
2000)
15.05 Meztelen 
mennyország 
(amerikai kalandf., 2001)
17.20 Szuperzsaru 
(am.-sp.-olasz akció-vígj.,
1980)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.05 A hazafi 
(amerikai kalandf., 2000)
Sz.: Mel Gibson, 
Tchéky Karyo, 
Heath Ledger, 
Joely Richardson, 
Rene Auberjonois
Közben: RTL hírek
0.20 Portré otthon 
Riportmagazin 
- Keleti Éva fotóművész
0.50 Re-cycle 
(thai.-hongk. horror,
2006)

7.00 Tv2 matiné
Csudalények, 
Őslények országa, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai
Nickelodeon kedvencek:
Dora, a felfedező, 
Go Diego Go!, 
Jimmy Neutron kalandjai,
SpongyaBob 
Kockanadrág
11.00 Kis nagy hős 
(am.-kan. anim. f., 2006)
12.35 Lakat alatt 
(am. családi vígj., 1996)
14.15 Pinokkió 
(olasz-angol kalandf.,
2008) 1-2. rész
17.50 Nyakiglove 
(am. rom. vígj., 2001)
19.30 Tények 
- Hírműsor
20.05 A 40 milliós 
játszma Élő játék-show
21.00 Aktív
A TV2 magazinja
21.35 Bajnokok Ligája
(élő)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Bizonyítás 
(am. filmdráma, 2005)
2.05 Glamour 
(magyar filmdráma,
2000)
4.00 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sci-fi sor.)
4.45 Babavilág

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs 
- Ahonnan 
az autózás indul!
10.30 Soroló (ism.)
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.00 Orbán Viktor ünne-
pi beszéde felvételről
19.30 Ősök tere extra
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 (ism.)

9.00 Gyilkos sorok (soro-
zat) 9.55 Rokonok (ma-
gyar filmdráma) 12.05
Ahol számít a barátság
(osztrák-német film)
13.55 Mókás arc (am. víg-
játék) 16.00 CSI: A hely-
színelők (ismétlés) 16.55
Irány Colorado 2. - Curly
aranya (am. vígjáték)
19.15 Éden Koktél 20.15 A
Rózsaszín Párduc újra le-
csap (angol-am. vígjáték)
22.15 Éden Hotel 23.10
Az utolsó mohikán (am. ka-
landfilm)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Favágók
14.05 Pro Sport óra
(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
6.50 Ma Reggel
10.01 Ünnepélyes 
zászlófelvonás 
a Kossuth Lajos téren
10.20 Petőfi napja
11.00 Megemlékezés 
a Nemzeti Múzeum 
lépcsőjénél
12.00 Petőfi napja
13.01 Hírek
14.00 Közvetítés 
a Batthyány
örökmécsestől
15.00 Petőfi napja
15.15 1848-as zászlók
15.30 Nemzeti dal
15.40 A komáromi fiú
(magyar f., 1987)
17.05 Himnusz nyolc
versszakban
17.35 A költő utazása
18.30 A párbaj
19.05 A kőszívű ember 
fiai (magyar f. dráma, 1.
rész, 1964)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 A kőszívű ember 
fiai (magyar f. dráma, 2.
rész, 1964)
22.35 Kossuth- és Szé-
chenyi-díjak átadása 2011
23.30 Hírek
24.35 Sporthírek
23.45 Inas a szalonban
(dokumentumf.)
0.55 Szellem 
a palackból...
1.25 Ma Reggel (ism.)

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
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
Benne: Heti Krónika 
különkiadása 
– Március 15-i hírek, 
tudósítások
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier Tv
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.50 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.05 UEFA Studió (live)
21.40 Bayern Munchen -
Internazionale Milano lab-
darúgó mérkőzés (live)
23.50 UEFA összefoglaló
0.40 Májusi szerelem
(tajv. f.)

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 Könyörtelen hajsza
(amerikai akciófilm, 2010)
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 Street Fighter 
- Harc a végsőkig 
(am.-japán akcióf., 1994)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Elit egység 
(kanadai akció sorozat)
1.00 Street Fighter 
- Harc a végsőkig 
(am.-japán akcióf.) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)

12.00 Xena (amerikai ka-
land sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család (am. sorozat)
14.30 Mutassalak 
be a szüleimnek! (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Függő játszma 2.:
Az utolsó menet 
(amerikai-kanadai akció-
film, 2000)
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Egy rém rendes csa-
lád (ism.)

7.30 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Autófórum
9.00 Lépéselőnyben
(ism.)
10.00 Teleshopping (ism.)
10.30 Inga Lindström 
– A szív zenéje 
(német romantikus drá-
ma)
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 nyugtala-
nok – 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 Inga Lindström 
– Az emlékek tava 
(német rom. dráma)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők
9.00 Halálos fogás 
- Minden a legnagyobb
rendben
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
Lawless Drag motor, 1.
rész, PJD motor
13.00 Autókereskedők 
- Mazda MX5
14.00 Állítólag... 
- A végén csattan
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
Csavart vezeték, 
fa alvázas sportautó,
sushi
17.00 Halálos fogás 
- Hajnal hasad
18.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Nézők javasolták
21.00 Szétépítők 
- Erős alapokon
21.30 Hogyan készült?
- Speciális 

vágószerszámok
22.30 Édesvízi szörnyek 
- Édesvízi cápák
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Az útkereső
0.30 Mike Brewer: 
Célkeresztben
1.30 Trükkös tesók

6.15 Teleshopping
7.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad 
a szembejövő sáv 
(ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Bűvölet 
(olasz sorozat)
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 
(angol sci-fi sorozat)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Starhunter 
(kanadai kaland sorozat)
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 15.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Hét csapat maradt gól-
képtelen a labdarúgó-

Liga-1 21. fordulójának lap-
zártáig véget ért találkozóin,
csak Gyulafehérváron zör-
dült gyakrabban a háló, a
Kolozsvári U és az Unirea
Urziceni összecsapásán. 

A pénteki nyitányon
Târgu Jiuban remizett a
Pandurii és a Besztercei
Gloria (0-0), a hazai Voicu-
leþ a 69. percben büntetõt hi-
bázott. Buzãuban a Victoria
Brãneºti elleni gyõzelemmel
(1-0) mutatkozott be a
Steaua kispadján Sorin Câr-
þu. Az új edzõ premierjét
Romeo Surdu mentette
meg, aki leshelyzetbõl fejelt
kapuba a 63. percben.   

Gyulafehérváron Mihal-
cea révén kétszer is vezetett
az Unirea Urziceni, de a há-
zigazdák mindannyiszor
egyenlítettek, s Mera 68.
percben történt kiállítása
után, emberelõnyben, még
kétszer bevették Curcã háló-
ját. A „házigazda” Kolozs-
vári U 4-2-re nyert, a gólo-
kat Cl. Niculescu, Ma-

chado, Adrian Cristea és
Voican szerezte. A nagy ér-
deklõdéssel várt Rapid–Di-
namo fõvárosi rangadón
nem született gól, pedig a
„vendégek” ötször is hely-
zetbe kerültek, és egyszer a
kapufát is eltalálták. A
giuleºti-iek többet birtokol-
ták a labdát, de gólhelyzet-
ük nemigen volt. Az egy-

egy pont senkinek sem ked-
vez, annál kevésbé, hogy a
rivális Steaua hárommal
gazdagodott pénteken este.   

Tegnap, a Medgyesi Gaz
Metan 1-0-ra nyert Buka-
restben a sereghajtó Sportul
Studenþesc ellen, a mérkõzés
egyetlen gólját Eric szerezte,
büntetõbõl, a 66. percben. A
78. percben Sebastian Col-

þescu a házigazdák javára is
tizenegyest ítélt, de Ferfelea
nem tudta legyõzni Pleºcát.   

A Temesvári FC–Uni-
versitatea Craiova-mérkõzés
lapzárta után fejezõdött be.
Ma Astra Ploieºti–Kolozs-
vári CFR 1907- (17 óra, GSP
Tv) és Brassói FC–FC Vas-
lui- (20.30 óra Digi Sport) ta-
lálkozókat rendeznek. 

RövidenGól nélkül Giuleºti-en

A Rapid és a Dinamo között kemény csata folyt a senkinek sem kedvezõ null-nullért

Liga-3, 17. forduló

A labdarúgó-Liga-3 hatodik
csoportjában a 17., forduló
az alábbi eredményekkel zá-
rult: Máramaros FC–Szász-
régeni Avântul 2-1, Dési
Unirea–Zalatna 2-1, Szász-
fenesi Unirea–Tatrangi Uni-
rea 1-0, Zilahi FC–Nyárád-
tõi Unirea 3-2, Nagydisz-
nódi FC–Kolozsvári Sãnã-
tatea 1-0, Brassói CSM–Szé-
kelyudvarhely 1-0, Medgyesi
Gaz Metan II–Aranyosgyé-
resi SESO 0-1. A Besztercei
Gloria II szabadnapos volt.
A SESO (34 pont) vezet a
Máramaros FC (30), a Bras-
só (28) és a Nyárádtõ (27)
elõtt. 

Kilõtt Ágyúsok 

A Bolton Wanderers jutott
elsõként az angol FA Kupa
elõdöntõjébe, miután szom-
baton 3-2-re nyert a Ligaku-
pa-gyõztes Birmingham
City vendégeként. Fabio
(28.) és Rooney (49.) góljai-
val a Manchester United 2-
0-ra nyert az Arsenal ellen.
Tegnap: Stoke City–West
Ham United 2-1. A Man-
chester City lapzárta után
játszott a Readinggel. 

Lõw nem kell 
a Bayernnek

Münchenben cáfolták azt a
lapértesülést, amely szerint
Joachim Löw, a német lab-
darúgó-válogatott jelenlegi
szövetségi kapitánya is sze-
repel az idény végén távozó
vezetõedzõ, Louis van Gaal
utódjelöltjei között. Az 59
esztendõs holland szakem-
ber a héten jelentette be,
hogy közös megegyezéssel a
szezon zárultával feláll a
kispadról. 

Kórházba került Menotti 

Súlyos tüdõbántalmakkal
kórházban kezelik César
Luis Menottit, az 1978-ban
világbajnok argentin labda-
rúgó-válogatott szövetségi
kapitányát. A 73 éves szak-
vezetõt, aki szenvedélyes
dohányos, Buenos Aires-
ben, az Olasz Kórházban
ápolják. Menotti szomba-
ton jelentkezett kivizsgálás-
ra, s a leletek elemzése után
az orvosok úgy döntöttek,
maradnia kell. Az argentin
válogatotton kívül Menotti
a River Plate, a Boca Juni-
ors, a Penarol, az Atlético
Madrid és a Sampdoria tré-
nere volt, továbbá a mexi-
kói nemzeti tizenegyet is
irányította.

Két francia–német 
barátságos meccs

Bõ két éven belül kétszer is
találkozik egymással barát-
ságos mérkõzésen a francia
és a német labdarúgó-válo-
gatott. Az elsõ összecsapásra
2012. február 29-én, német
földön kerül sor, a második
derbire pedig 2014. március
5-én, egy francia városban.
A két együttes legutóbb
2005-ben csapott össze, ak-
kor a Stade de France-ban
nem esett gól.

Labdarúgás 

T. J. L. 

Érdekes eredményekkel
zárultak csütörtök este a

labdarúgó-Európa Liga nyol-
caddöntõjének elsõ mérkõzé-
sei. Nagy meglepetésre, a
Szpartak Moszkva 1-0-ra
nyert Amszterdamban az
Ajax ellen, a gólt Alex szerez-
te az 57. percben. Idegenben
szerzett elõnyt a Villarreal,
valamint az FC Porto is: a
spanyolok a Bayer Lever-
kusen vendégeként nyertek 3-
2-re, a portugálok pedig
CSZKA Moszkva vendége-
ként 1-0-ra. A PSV Eindho-
ven gól nélküli döntetlent ját-
szott a Glasgow Rangers
együttesével, míg a harmadik

holland csapat, a Twente
Enschede simán legyõzte a
Zenit Szentpétervárt, 3-0.
Alan tizenegyesgólja döntött
Bragában, ahol a Sporting le-
gyõzte az FC Liverpoolt, 1-0.
A Paris Saint-Germain az el-
sõ félidõ végéig vezetett Lisz-
szabonban, Luyindula a 14.
percben volt eredményes. A
Benfica már szünetig egyen-
lített Maxi Pereira révén, s a
81. percben Jara góljával a
gyõzelmet is kicsikarta: 2-1.
Kijevben a Dinamo félidõn-
ként egy góllal terhelte a
Manchester City hálóját,
Sevcsenko és Guszev is beta-
lált, 2-0. A visszavágón az
angoloknak nem lesz köny-
nyû ledolgozni a kétgólos
hátrányt. A visszavágókra
március 17-én kerül sor. 

EL: három vendégsiker 

Labdarúgás 

T. J. L.

Szombaton a 17. forduló
mérkõzéseivel megkez-

dõdött a labdarúgó-Liga-2 ta-
vaszi idénye. A második cso-
port tegnapi csúcsrangadó-
ján, Nagyszebenben, az õszi
bajnok Voinþa vereséget szen-
vedett a Bihar FC-tõl. A 70.
percben Bîrzã lõtt kapura,
Zãvoi hárított, de csak Florin
Pop elé, aki két méterrõl nem
hibázhatott, 0-1. Ez volt az
elsõ vereségét elszenvedett
Voinþa ötödik kapott gólja
ebben a bajnokságban. A to-
tógyilkos eredmény alaposan
átrendezte a felsõházat, a
szebeniek a harmadik helyig
csúsztak vissza. A feljutásért
hajtó Dacia Mioveni Aradon
is begyûjtötte a kötelezõ há-
rom pontot, 1-0-ra nyert az
ACU ellen. Idegenben nyert
a Poli Iaºi is: 2-1 Piteºti-en a
FC Argeºsel. Slatinán az
ALRO simán gyõzött az
UTA ellen, 2-0. Egyre kilá-
tástalanabb a jobb idõket is
megért gyulafehérvári csapat
helyzete, miután szombaton
3-0-ra vesztett Déván a Mu-
reºul ellen. Nem született gól
Tordán, ahol az Arieºul nem
bírt a CSM Râmnicu Vâlce-
ával. A Petrolul Ploieºti–Szi-
lágysomlyói Silvani-a talál-
kozó vendéglátó csapata já-
ték nélkül, 3-0-s gólkülönb-
séggel könyvelte el a 3 pon-
tot. A lupényiek visszalépése
miatt a Gaz Metan CFR
Craiova szabadnapos volt. A
Petrolul idén még nem lépett
pályára, hiszen a két visszalé-
pett gárdával kellett volna ta-
lálkoznia. Szombaton Gyu-
lafehérváron játszanak a plo-
iestiek, Râmnicu Vâlceán a
Voinþa és Iaºi-ban a Mioveni.
Az elsõ csoportban a 17. for-
duló az alábbi eredményeket
hozta: Ceahlãul Piatra Ne-
amþ–FC Snagov 4-0, Dina-
mo II–Sãgeata Nãvodari 1-0,
Dunãrea Galac–Concordia
Chiajna 0-0, FC Botoºani–
Farul Konstanca 1-2, Viito-
rul Konstanca–Astra II Giur-
giu 1-1, Juventus Bukarest–
Steaua II 1-1, CF Brãila–
Gloria Buzãu 0-0, CS Oto-
peni–Delta Tulcea 1-0. Az
elõzõ fordulóból elmaradt
FC Snagov–FC Botoºani-ta-
lálkozót március 16-án pótol-
ják. Az élmezõny: 1. Ceah-
lãul 41 pont (42-11), 2. Nãvo-
dari 37 (30-11), 3. Concordia
35 (27-13), 4. Viitorul 26 (24-
22), 5. Botoºani 25 (27-19). 

Meglepetés

Szebenben 

A sorrend:  
1. Mioveni 16 9 5 2 19-10 32
2. Petrolul 15 101 4 28-13 31
3. Szeben 16 8 7 1 16-5 31
4. Bihar FC 16 9 3 4 20-12 30
5. Poli Iaşi 16 8 3 5 26-15 27
6. Slatina 15 7 4 4 21-15 25
7. R. Vâlcea 16 6 2 8 21-21 20
8. Déva 16 5 4 7 16-17 19
9. GM Craiova 15 4 5 6 17-21 17
10. FC Argeş 16 5 2 9 18-24 17
11. Torda 16 4 5 7 10-17 17
12. UTA* 16 8 3 5 30-24 15
13. Aradi ACU 16 3 4 9 9-21 13
14. Gyulaf. 16 3 3 8 10-25 12
15. Silvania 15 3 1 11 9-30 10
* 12 büntetőpont

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Gyõr gól nélküli dön-
tetlent játszott az MTK

otthonában a magyar labda-
rúgó- Monicomp Liga 19.
fordulójának pénteki nyitó-
mérkõzésén. A vendégek kis-
padján ezen az összecsapá-
son debütált Csertõi Aurél,
aki a hét elején Pintér Attilá-
tól vette át az ETO FC irá-
nyítását. A sereghajtó Szol-
noki MÁV hazai pályán 2-1-
re legyõzte a Kecskemétet, a
Budapest Honvéd pedig 2-2-
es döntetlent játszott a cím-
védõ Debrecen vendégeként.
Szintén szombaton, a Kapos-
vári Rákóczi 3-0-ra verte a
BFC Siófokot, a Szombathe-
lyi Haladás pedig 1-0-ra a
Lombard Pápát. A Zalaeger-

szegi TE 1-0-ra legyõzte a
vendég Paksot. Meglepõen
sima vendégsiker született az
Üllõi úti Albert-stadionban,
ahol a Ferencvárosnak még
tiszteletgólra sem futotta ere-
jébõl. A listavezetõ Videoton
kiütéses, 5-0-s gyõzelmet ara-
tott közvetlen üldözõje felett,
a gólokat Alves (26.),
Vasiljevic (33.), Lencse (52.),
Andic (62.) és Polonkai (79.)
szerezte. A rangadón jelen
volt Schmitt Pál köztársasági
elnök is. A Vidi a játék min-
den elemében jobb volt a Fra-
dinál, s sikerével elõnye im-
már kilenc pont a tabella
élén. A lapzárta utáni Vasas–
Újpest-találkozót megelõzõ-
en a Videoton (43 pont) veze-
tett a Ferencváros (34), a Za-
laegerszeg (33), a Kaposvár
(32), a Debrecen (32) és a
Paks (31) elõtt. 

Vidi-siker a Fradi ellen

Labdarúgás 

ÚMSZ

A Real Madrid hazai pá-
lyán Karim Benzema két

góljával otthon tartotta a há-
rom pontot szombaton a
Hércules ellen a spanyol lab-
darúgó-Primera División
28. fordulójában. A dobogós
helyen álló Valencia súlyos
vereséget szenvedett Zarago-
zában, 0-4. A vendégek a má-
sodik félidõ közepétõl tíz em-
berrel játszottak, Stankevi-
ciust állították ki.  Az Atlé-
tico Madrid 2-2-es döntetlent
játszott az Almería otthoná-
ban. Tegnap további hat mér-
kõzést rendeztek, a Getafe
ma este fogadja az Athletic
Bilbaót. 

A címvédõ Internazionale
1-1-es döntetlent játszott az
utolsó elõtti Brescia vendége-
ként az olasz Serie A 29. for-
dulójának pénteki nyitómér-
kõzésén. Eto’o már a 18.
percben vezetést szerzett a
milánóiaknak, Caracciolo öt
perccel a lefújás elõtt mentett
pontot. Szombaton hiába
szerzett kétgólos vezetést,
mégiscsak döntetlent játszott
Cesenában a Juventus, 2-2.
Tegnapi eredmények: AC
Milan–Bari 1-1, AS
Róma–Lazio 2-0, Cagliari–
Udinese 0-4, Catania–Samp-
doria 1-0, Genoa–Palermo
1-0, Lecce–Bologna 0-1.
Mutu kezdõember volt Vero-
nában, ahol a Fiorentina
Vargas-góllal nyert 1-0-ra a
házigazda Chievo ellen. Az
esti mérkõzésen a Párma a
Napolit fogadta. 

A Köln hazai pályán 4-0-
ra nyert a harmadik Hanno-
ver ellen a német Bundes-
liga 26. fordulójának pénte-

ki nyitómérkõzésén. A mos-
tanság botladozó címvédõ
Bayern Münchenben 6-0-ra
verte a Hamburgot. A bajo-
roknál a holland Arjen
Robben mesterhármast ért
el. A müncheni 0-6 Armin
Veh posztjába került, a veze-
tõedzõ menesztésének té-
nyét tegnap közölték. A to-
ronymagasan listavezetõ
Borussia Dortmund kika-
pott Hoffenheimben (0-1).
További eredmények: Kai-
serslautern–Freiburg 2-1,
Schalke 04–Eintracht Frank-
furt 2-1, VfL Wolfsburg-1.
FC Nürnberg 1-2, Werder
Bremen–Borussia Mön-
chengladbach 1-1. Tegnap:
FSV Mainz–Bayer Lever-
kusen 0-1. A St. Pauli–VfB
Stuttgart-találkozó lapzárta
után ért véget. 

A Stade Rennes kikapott
otthon az Olympique Mar-
seille-tõl (0-2) a francia
Ligue 1 27. fordulójának
péntek esti rangadóján, így
nem tudta megelõzni az éllo-
vas OSC Lille-t. Nem járt si-
kerrel dr. Bölöni csapata
sem, az RC Lens 1-0-ra ka-
pott ki hazai pályán a
Toulouse-tól. A vásárhelyi
szakember kifakadt játékosai
ellen, akik nem tudtak nyer-
ni legutóbbi hét tétmérkõzé-
sükön, és továbbra is kiesõ
helyen állnak a francia pont-
vadászatban. További ered-
mények: Sochaux–Olym-
pique Lyon 0-2, Saint-Éti-
enne–Stade Brest 2-0, Arles-
Avignon–Lorient 3-3, AS
Nancy–SM Caen 2-0, OGC
Nice–AJ Auxerre 1-0. Teg-
nap Girondins Bordeaux–
AS Monaco, OSC Lille–Va-
lenciennes- és Paris Saint-
Germain–Montpellier-mér-
kõzéseket rendeztek. 

Újabb Benzema-dupla



Kosárlabda 

T. J. L.

A nõi kosárlabda-bajnokság
elsõ értékcsoportjában (A1)

12. forduló mérkõzéseit rendezték
meg. A veretlen szatmárnémeti
csapatot a házigazda temesvári
gárda sem tudta megállítani, 46-
77. Az Aradi ICIM simán nyert
az Olimpia (75-52), a Sepsi BC
pedig a Rapid (94-66) ellen. Cra-
iován a CS Teleorman Alexandria
66-61-gyel lepte meg a SCM-t.
Két fordulóval az alapszakasz vé-
ge elõtt a Szatmárnémeti (24
pont) vezet az Arad (22), a Sepsi
BC (20), a Temesvár (18), az Ale-
xandria (17), a Craiova (17), a Ra-
pid (13) és az Olimpia (13) elõtt. 

A második értékcsoport (A2)
drámai csatát hozó csúcsrang-
adóján a Gyulafehérvári LPS 78-
77-re verte Kolozsváron az U-t és
már aligha veszítheti el a 9. he-
lyet. A kolozsváriak 71-69-re ve-
zettek a rendes játékidõ végén, de
egy téves játékvezetõi ítélet meg-
fosztotta õket a gyõzelem lehetõ-
ségétõl. A hosszabbításban is õk
vezettek 77-72-re, de a mérkõzés
utolsó hat pontját a hajrában job-
ban összpontosító vendégek sze-
rezték. Alexandra Uiuiu az utol-
só másodpercben dobta a gyõztes
kosarat. A 8. forduló többi ered-
ménye: Nagyváradi CSM U–
Brassói Galactica Olimpia 51-46

és Sportul Studenþesc–Poli Na-
þional Iaºi 68-77.   

A férfibajnokság 25. fordulója
három felvonásban zajlott le,
meglepetések nélkül. Pénteken a
bajnoki címvédõ CSU Asesoft
Ploieºti 93-82-re nyert Iaºi-ban, a
BC Mureº pedig 102-73-ra verte
a SCM U Craiova együttesét.

Szombaton: Energia Rovina-
ri–Nagyváradi CSM 76-65, Med-
gyesi Gaz Metan–Csíkszeredai
Hargita Gyöngye 129-91, Brassói
CSU Cuadripol–U-Mobitelco
BT 70-93, CS Otopeni–Piteºti 76-
59. A CS Municipal–Steaua-
Turabo meccset elhalasztották,
mert a vendéglátó csapat játéko-

sai közül Angel Castilio Santana,
Branislav Tomis, Ionuþ Maca-
veiu, Victor Neguþ, Jamaal
Smith, Milos Mladenovic és
Mihai Paul is megbetegedett. Ke-
véssel lapzárta elõtt fejezõdött be
a Temesvári BC–CSU Atlassib-
mérkõzés, amelyet a temesváriak
nyertek meg 67-66-ra. 
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Röviden
Idegenben nyert a Rulmentul  

A nõi kézilabda-Nemzeti Liga 19. fordulójá-
nak tegnapi eredményei: HC Dunãrea Brã-
ila–SCM Craiova 27-22, HCM Buzãu–
Brassói Rulmentul 17-27, Resicabánya– Dé-
vai Cetate 24-20. Korábban: Kolozsvári U-
Jolidon–Oltchim 31-31, HCM Roman–To-
mis Konstanca 32-29, Zilahi HC–Oþelul Ga-
lac 25-22, CS Municipal–Nagybánya 34-29.
Az Oltchim (37) vezet az U-Jolidon (30), a
CS Municipal (28) és a Zilahi (26) elõtt.  

Hibátlan nagyváradiak 

A vízilabda-Szuperliga 1–4. csoportjának
elsõ, nagyváradi körmérkõzésén az alábbi
eredmények születtek: Buk. Steaua–Aradi
AMEFA 11-5, Nagyváradi CSM Digi–
Buk. Dinamo 12-6, Steaua–Dinamo 6-6,
Nagyvárad–Arad 29-7, Dinamo–Arad 14-
7, Nagyvárad–Steaua 9-4. A Nagyvárad
(91) vezet a Steaua (74), a Dinamo (67) és
az Arad (30) elõtt. A következõ körmérkõ-
zést április 8. és 10. között rendezik meg
Bukarestben. 

Vereség Tbilisziben 

A rögbiválogatottak Európai Nemzetek
Kupája (CEN) 4. fordulójában Grúzia 18-
11-re nyert Tbilisziben Románia ellen, és az
utolsó forduló eredményeitõl függetlenül
megnyerte a kiírást. A spanyolok 25-10-re
verték a portugálokat, az oroszok pedig ide-
genben oktatták az ukránokat, 41-5. A már-
cius 19-i zárófordulót megelõzõen Grúzia
(18 pont) vezet Oroszország (10), Spanyol-
ország (10), Portugália (9), Románia (6) és
Ukrajna (0) elõtt, utóbbi két csapatnak el-
maradt mérkõzése is van, amit valószínûleg
csak a nyáron pótolnak.  

Tófalvi 20. helye 

A kétszeres olimpiai bajnok német Mag-
dalena Neuner nyerte a nõi tömegrajtos
versenyt az oroszországi Hanti-Man-
szijszkban zajló sílövõ-világbajnokság
szombati versenynapján. Az ezüstérem a
fehérorosz Darja Domracsevának, a bronz
pedig a norvég Tora Bergernek jutott, Tó-
falvi Éva a jónak mondható 20. helyen vég-
zett a rangos mezõnyben. 

Elhalasztott nemzetközi meccsek

A legalább 1600 halálos áldozatot követelõ
pénteki japán földrengés és szökõár miatt
az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) elha-
lasztotta a szigetországba kiírt Bajnokok Li-
gája-mérkõzéseket. A héten Nagojában és
Kasimában rendeztek volna BL-találkozót.
A válogatott szövetségi kapitánya, Alberto
Zaccheroni úgy döntött, hogy egyelõre ha-
zatér Olaszországba.

Világcsúcs 50 km gyaloglásban 

A francia Yohann Diniz új világcsúcsot ért
el 50 ezer méteres gyaloglásban a Reims-
ben rendezett szombati versenyen. A 33
éves atléta 3:35:27.2 óra alatt teljesítette a
125 körös távot a stadionban, ezzel több
mint öt perccel javította meg honfitársa,
Thierry Toutain 1996-ban felállított
3:40:57.9 órás csúcsát.

Ricco visszavonult 

Bejelentette visszavonulását az olasz
Riccardo Ricco, akit februárban menesztett
a Vacansoleil országúti kerékpároscsapat,
miután vélhetõen saját vérének transzfúzió-
jától rosszul lett. A gyanú szerint az olasz
bringást saját vérének otthoni transzfúziója
miatt kritikus állapotban szállították a mo-
denai kórházba, ahol beismerte, hogy a hû-
tõszekrényben 25 napja tárolt vérét fecsken-
dezte vissza magának. Az orvosok a vér
helytelen tárolása miatt fellépõ veseelégte-
lenséget és tüdõembóliát állapítottak meg.
A csapat mellett az olasz rendõrség, vala-
mint az Olasz Olimpiai Bizottság is vizsgá-
latot indított az ügyben.

Menetelnek a szatmáriak

Kézilabda

Turós-Jakab László

A nõi kézilabda-Bajnokok
Ligája középdöntõjében a

már biztos elõdöntõs Audi ETO
KC az orosz Dinamo Volgográ-
dot fogadta tegnap, Gyõrött, a ta-
lálkozó lapzárta után ért véget. A
2. középdöntõcsoport ötödik for-
dulójában a már szintén biztos to-
vábbjutó norvég Larvik 29-19-re
verte hazai pályán a német Lip-
csét, így csoportelsõség kérdésére
csak a hét végi zárófordulóban
kapunk választ. Görbiczék nagy
favoritok, hiszen Larvikban 25-
16-ra nyertek, s Gyõrött már egy
ponttal is megszerezhetik a cso-

portgyõzelmet. Az elsõ csoport-
ban az Oltchim tegnap este vívott
sorsdöntõ  mérkõzést Podgori-
cában a montenegrói Buduc-
nosttal. Szombaton a spanyol
Itxako Reyno de Navarra 25-24-
re nyert a szlovén RK Krim
Mercator Ljubljana ellen és bizto-
sította helyét a legjobb négy kö-
zött. A zárófordulóban, március
19-én, az Oltchim Ljubljanába lá-
togat, egy nappal késõbb a Itxako
pedig Podgoricába. 

Az EHF Kupa negyeddöntõ-
ben a Syma-Vác Dániában ven-
dégszerepelt, ahol 36-32-re kika-
pott a Holstebrõtõl. A KEK ne-
gyeddöntõiben a francia Toulon
és a Ferencváros elsõ összecsapá-
sa lapzárta után fejezõdött be. 

Elõdöntõs a Gyõri ETO
Forma–1 

Hírösszefoglaló 

Már csak két hét maradt a
Forma–1 világbajnokság idei

rajtjáig, a készülõdések folynak.
Az orvosok véleménye szerint na-
gyon gyorsan és „progresszíven”
gyógyul Robert Kubica (képün-
kön), a Renault Forma–1-es csa-
pat február 6-án, egy olaszországi
raliviadalon súlyos balesetet szen-
vedett pilótája, de egyelõre nem
lehet megmondani, mikor épül
fel teljesen, vagy hogy mikor ül-
het újra versenyautóba. 

A 26 éves lengyel sportember
szombaton negyedszer is meg-
operálták, ezúttal a könyöke ke-
rült szike alá. A mûvi beavatko-
zás célja az volt, hogy még in-
kább mozgathatóvá tegyék a sé-
rült testrészt, a rehabilitáció fel-
gyorsulása érdekében. 

Kubica helyét a német Nick
Heidfeld vette át a Renault-nál, s
amúgy kialakult a 2011-es
Forma–1-idény pilótalistája is.
Utoljára a Hispania döntötte el,
hogy az olasz Vitantonio Liuzzi
lesz az indiai Narain Karthikeyan
csapattársa. Az istálló pénteken
mutatta be az új járgányt, az F111
a csapat igazgatója, Collin Kolles
szerint aerodinamikai szempont-
ból jobb a tavalyinál, de hogy ez
mire lesz elég, csak a futamokon
dõl majd el. A Hispania nem
szerzett pontot a 2010-es vb-n. 

A száguldó cirkusz másik híre
szerint a spanyol Pedro de la
Rosa lett a McLaren tesztpilótája.
A 40 éves pilóta az F1-ben az
idén egyedüli gumiszállítóként
belépõ Pirelli abroncsait tesztelte
szeptember óta.

A pilóták a múlt héten a Barce-
lona melletti montmelói aszfaltkí-
gyón teszteltek. Kedden az auszt-

rál Mark Webber (Red Bull
Racing), szerdán csapattársa, a
világbajnoki címvédõ német Se-
bastian Vettel, csütörtökön Sergio
Pérez, a Sauber újonc mexikói pi-
lótája, pénteken pedig Michael
Schumacher, a Mercedes hétsze-
res világbajnok német pilótája
volt a leggyorsabb. A csapatok
szombatig gyakoroltak a mont-
melói pályán, ez volt az utolsó
tesztsorozat az idénynyitó Auszt-
rál Nagydíjat megelõzõen.
Eredetileg Bahreinben, a szahíri
pályán került volna sor a nyitány-
ra, ám a bizonytalan belpolitikai
helyzet miatt két és fél hete töröl-
ték az ottani GP-t és vele együtt a
tesztelést is.

A melbourne-i nyitófutamot
március 27-én rendezik, ahol a
Ferraris Fernando Alonso dobo-
góra szeretne állni. A kétszeres vi-
lágbajnok, tavaly második helye-
zett spanyol pilóta a barcelonai
tesztelés szombati zárásán úgy fo-
galmazott, hogy nagyon eredmé-
nyes felkészülésen van túl csapa-
tával, a a Ferrarival. Alonso sze-
rint a McLarennel továbbra is
számolni kell, a Mercedes is elõ-
relépett, s Ferrari mellett a Red
Bull Racing is ott lesz elöl. 

Rajtra kész a száguldó cirkusz

Ki éri utol õket? A temesváriak ellen gyõztes szatmári lányok (piros mez) már megnyerték az alapszakaszt

A jövõ évi férfi-Európa-bajnokság 2. selejtezõcsoportjában érdekelt
román válogatott 24-23-ra kikapott Vilniusban a litván alakulattól és
ezzel elméleti továbbjutási esélyei is elszálltak. Vasile Stângã tanít-
ványai lapzárta után Konstancán fogadták a baltikumiakat, a mér-
kõzés tétje a kvartett utolsó helyének elkerülése volt. Ebbõl a cso-
portból a horvátok és a spanyolok jutottak tovább, elõbbiek csütör-
tökön 26-24-re nyerték idegenben a rangadót. Az elsõ kvartettben a
magyarok tegnap 29-26-ra verték a macedónokat, ezzel eldõlt, hogy
csoportelsõként jutnak ki a 2012-es szerbiai kontinensviadalra.

Kiestek a románok

Megeshet, hogy Görbiczék az Oltchimmal játszanak a BL-elõdöntõben 

Fotó: Mediafax


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

