
ÚMSZ

Ismét rengett a föld Japán-
ban, miközben felrobbant a

fukusimai atomerõmû második
reaktora és kigyulladt a negyedik
blokk is.  A szokásosnál maga-
sabb sugárzási szintet mértek To-
kióban, ami pánikot keltett, és
folytatódik a létszükségleti cik-
kek felvásárlása az üzletekben.
Kínában nem nõtt a sugárzás, Ja-
pánban viszont a legsúlyosabban
érintett térségbõl evakuálják a kí-
nai állampolgárokat – derül ki a
kínai hatóságok tegnapi nyilatko-
zataiból. A hadsereg „szükség
esetén” kész elmenekíteni a
Kuril-szigetek és Szahalin orosz
lakosságát. Berlin és Moszkva át-
gondolja nukleáris politikáját,
Phenjan ismét hajlandóságot mu-
tat arra, hogy tárgyalóasztalhoz
üljön. 2. és 4. oldal 

új magyar szó
2011. március 16., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1865 ▲
1 amerikai dollár 3,0183 ▲
100 magyar forint 1,5314 ▼

„Bizalom” kérdése az élénkítés

A bizalmatlansági indítványról történõ sza-
vazás után derülnek majd ki a kormány
gadaságélénkítõ csomagjának részletei, ter-
mészetesen akkor, ha a Boc-kabinet talpon
marad – ígéri Lakatos Péter képviselõ.

Hiteles honismeret Váradon

A szervezõk várakozását messze felülmúló
érdeklõdés övezi  az RMDSZ Bihar megyei
szervezete által létrehozott Szacsvay Akadé-
mia keretében tartott elõadásokat. 

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Aktuális 3
PD-L: Emil Bocnak áll a zászló

A Demokrata-
Liberális Párt el-
nöki tisztségéért
folyó harcban
már-már elsikkad
az ellenzék által
benyújtott és ma
szavazásra bocsá-
tott bizalmatlansá-
gi indítvány. Úgy
tûnik, Emil Boc
kormányfõ nagy-
obb támogatást
élvez pártjában,
mint ellenjelöltje,
Vasile Blaga
fõtitkár.

Kultúra 8

Neked mit jelent 
március 15-e?
Ma még mi, felnõttek szervezzük magyar
ünnepeinket, avatunk kopjafát, mondunk

ünnepi beszédet, koszorúzunk
és – osztogatunk állampol-
gárságot. Holnap már ezek-
nek a gyermekeknek a fel-

adata lesz megõrizni ha-
gyományainkat, megtar-
tani a március 15-i ünne-

pet. Figyeljünk jól
oda, hogy õk mit gon-
dolnak róla. 

Salamon 
Márton László

„A sajtó legyen szabad!” „Le
a magyar sajtócenzúrával!”

„Szeretem a szabad magyar saj-
tót!” „Szabad sajtó 1989–2011 –

nyugodjon békében”. Ilyen és eh-
hez hasonló, magyar, román és
angol nyelvû jelmondatokkal ellá-
tott transzparensekkel tüntettek

tegnap a magyar médiatörvény el-
len bukaresti újságírók, akik buda-
pesti, berlini, New York-i társaik-
kal szolidarizáltak. 9. oldal 

Mircea Toma (középen) az Új Magyar Szó fehér címlapos számát kezükben tartó tüntetõk között Fotó: Tofán Levente

Székelyek a Nyerges-tetõn. Az 1849 augusztus elsejei harcokban elhunyt székelyek tiszteletére állított kõoszlopra idén is koszorúk kerültek Fotó: MTI

Robbannak 

a reaktorok
Szabad sajtó – 1989-2011

„Az erdélyi magyarság számára a következõ esztendõk az önrendelkezésrõl, a régiókról,

az autonómiáról szólnak, a magyarságnak ma ugyanúgy össze kell fognia, mint az 1848-

as forradalom és szabadságharc idején” – jelentette ki tegnapi, március tizenötödikei ün-

nepi beszédében Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Az önrendelkezés fontosságát hangsú-

lyozták a szónokok az ünnepségek más helyszínein is. Orbán Viktor magyar kormányfõ

szintén „autonomista” beszédet tartott: Budapesten kijelentette: „Nem hagyjuk, hogy

Brüsszelbõl vagy bárhonnan bárki is diktáljon nekünk!” 2., 3. és 7. oldal 

Autonómia-forradalom
Az önrendelkezés fontosságát hangsúlyozták a március 15-i ünnepségek szónokai
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Röviden

Bãsescu és Ponta személyeskedései 

Nem hagyta szó nélkül Victor Ponta szoci-
áldemokrata elnök Traian Bãsescu államfõ-
nek azt a nyilatkozatát, hogy nem bízhatja
az országot egy segédpilótára. Az országos
rali-bajnokságban Edwin Keleti navigátora-
ként tevékenykedõ Ponta szerint az állam-
fõnek azért nincs ínyére az autósport, mert
ez a tevékenység nem egyeztethetõ össze
az alkoholfogyasztással. 

Sem bûnözõ, sem szent?

Sem a szlovák, sem a magyar fél nincs fel-
készülve arra, hogy komoly vitát folytas-
son Esterházy Jánosról – írja a Bûnözõ, vagy
szent? Esterházy se az egyik, se a másik nem volt
címû kommentárjában a Sme címû szlovák
napilap tegnapi száma. Egyenruhájukon
feltételezett tiltott önkényuralmi jelkép vise-
léséért három miskolci középiskolást állí-
tott elõ a rendõrség Kassán azt követõen,
hogy a felvidéki városban hétfõn felavat-
ták Esterházy János mellszobrát.

Szájer és Szili bírál

Az alkotmányozástól való távolmaradásá-
ért bírálja az ellenzéket a fideszes Szájer Jó-
zsef, a nemzeti konzultációs testület vezetõ-
je és Szili Katalin, a grémium tagja (képün-
kön). A politikusok szerint az ellenzéki kép-

viselõknek is kötelességük lenne részt venni
az új alaptörvény megalkotásában, ellenke-
zõ esetben ugyanis választóikat hagyják
cserben, árulják el.

Tiltakozás az ukrán szélsõjobb ellen

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Kö-
zössége tegnap nyílt levelet tett közzé,
amelyben visszautasítja a szélsõjobboldali
Szvoboda párt Kárpátalja megyei szerveze-
tének magyarellenes vádaskodásait az
1939. évi kárpátaljai eseményekkel és a
vereckei magyar honfoglalási emlékmûvel
kapcsolatban.

Kadhafiék tovább nyomulnak

Az elõrenyomuló kormánykatonák elõl
menekülni kezdtek az emberek a kelet-lí-
biai Bengáziból Egyiptomba – közölte teg-
nap az ENSZ menekültügyi szervezetének
szóvivõje. A Moamer el-Kadhafi líbiai ve-
zetõhöz hû erõk visszafoglalták a nap fo-
lyamán Zuvara városát, amely addig a fel-
kelõk kezén lévõ utolsó település volt
Tripolitól nyugatra. A keleti országrész-
ben folytatódtak a kormányerõk támadá-
sai Adzsdábija ellen.

Szálasi-emlékmû egy magánportán

Szálasi-emlékoszlopot avattak a Borsod
megyei Mezõkövesden. Az ügyben a rend-
õrség vizsgálódik. A háborús bûnökért el-
ítélt és kivégzett Szálasi Ferenc emlékmû-
vét szombaton avatták fel egy magánpor-
tán. A rendõrségnek azt kell kiderítenie,
megvalósult-e a tiltott önkényuralmi jelkép
használata, illetve annak minõsített esete.

Botrányos orosz választások

A vasárnapi oroszországi helyhatósági vá-
lasztások az eddigiek közül a legbotrányo-
sabbnak hatnak, a központi választási bi-
zottsághoz (CIK) máris sok panasz érkezett
– írta a Kommerszant. A mostani választá-
sok különösen „ideges” voltát a lap a jövõre
esedékes, szövetségi parlamenti választási
kampányra való felkészüléssel magyarázta.

Gy. Z.

Újabb robbanás történt tegnap
Japánban a Fukusima-1 atom-

erõmûben. A detonáció követ-
keztében radioaktív anyag kerül-
hetett a levegõbe – közölte a szi-
getország kormánya. Az egyes és
a hármas reaktor után ezúttal a
kettes reaktorblokkban követke-
zett be detonáció helyi idõ szerint
reggel hat óra után. A robbanás-
ban megrongálódott a reaktor
belsõ védõburka is, majd tûz ütött
ki a négyes reaktorban is, de hiva-
talos közlés szerint idõközben el-
oltották.

Megindult a felvásárlás

Az erõmû körzetében jelentõ-
sen megnõtt a sugárzás, Edano
Jukio kormányszóvivõ szerint az

egészségre káros mértékben, és a
szivárgás miatt egyre növekszik,
bár helyi idõ szerint délutánra
visszaállt az egészségügyi határ-
értékre. A szokásosnál magasabb
sugárzási szintet mértek tegnap
helyi idõ szerint kora délután a ja-
pán fõvárosban is. Ez utóbbi hír
pánikot keltett, és folytatódik a
létszükségleti cikkek felvásárlása
az üzletekben, sokan pedig el-
utaznak Tokióból. Mindazonáltal
a japán fogyasztásügyi miniszter

sajtóértekezletén felszólította a la-
kosságot, hogy ne vásároljanak
fel mindent a boltokban, mert ez-
zel akadályozzák a megfelelõ
mennyiségû létszükségleti cikk el-
juttatását azoknak, akik a föld-
rengésben és a szökõárban föl-
dönfutóvá váltak, vagy akiket a
sugárzási szint megemelkedése
miatt el kellett költöztetni ottho-
nukból.

A nukleáris veszély „rendkívül
nagy” Japánban, ahol több atom-

reaktorban is súlyos baleset tör-
tént – közölte tegnap Alain Juppé
francia külügyminiszter, miután a
G8-ak párizsi tanácskozása kere-
tében beszélt japán hivatali kollé-
gájával. „Õszintén szólva súlyos a
helyzet” a japán Fukusima-1
atomerõmûben, miután a föld-
rengés óta szerencsétlenségek so-
rozata történt ott, és radioaktív
szennyezõdés került a légkörbe –
jelentette ki kedden a Gazdasági
Együttmûködési és Fejlesztési
Szervezet atomenergia-ügyi ügy-
nökségének igazgatója. A tokiói
kormány tájékoztatta a Nemzet-
közi Atomenergia-ügynökséget is
a tegnapi két robbanásról.

Újabb földrengés

A hétfokú japán skálán mérve
hatos erejû földrengés volt Tokió-
tól délnyugatra helyi idõ szerint
tegnap este. A meteorológiai inté-
zet most nem rendelt el szökõár-
riadót. A rengés központja
Sidzuoka prefektúra területén tör-
tént. A pénteki katasztrófának az
újabb, még mindig nem végleges
hivatalos adatok szerint bizonyí-
tottan 3373 halálos áldozata van.
Az eltûntek száma 6746, a sebe-
sülteké pedig 1897.

Kínában nem nõtt a sugárzás,
Japánban viszont a legsúlyosab-
ban érintett térségbõl evakuálják a
kínai állampolgárokat – derül ki a
kínai hatóságok tegnapi nyilatko-
zataiból. Az orosz hadsereg
„szükség esetén” kész evakuálni a
katonáit, családjaikat és a civil la-
kosságot a Kuril-szigetekrõl és
Szahalin szigetérõl, ha a térség-
ben megemelkednék a sugárzás
szintje. 

ÚMSZ-összeállítás

A rendszerváltozás utáni ha-
gyományoknak megfelelõen

katonai tiszteletadás mellett, a
közjogi méltóságok jelenlétében a
Magyar Köztársaság lobogójának
felvonásával kezdõdtek meg teg-
nap az 1848–49. évi forradalom
és szabadságharc 163. évforduló-
jának ünnepségei a Parlament
elõtti Kossuth Lajos téren. Ezt
követõen több, mint húszezer em-
ber gyûlt össze a Magyar Nemze-
ti Múzeum elõtt, hogy megtekint-
se az ünnepi mûsort. „1848-ban
nem tûrtük el, hogy Bécsbõl dik-
táljanak nekünk, 1956-ban és
1990-ben nem tûrtük el, hogy
Moszkvából diktáljanak, és most
sem hagyjuk, hogy Brüsszelbõl
vagy bárhonnan bárki is diktáljon
nekünk” – mondta emberek gyû-
rûjében a múzeum lépcsõjén Or-
bán Viktor miniszterelnök. Tarlós
István, Budapest fõpolgármestere
a Batthyány-örökmécsesnél bírál-
ta a korábbi ország- és városveze-
tést, mert „húszezermilliárd fo-
rintnyi államadósságot hagyott
maga után, ám most nyilatkoza-
taiban eltorzítja a valóságot, és
„nekifogott félteni a magyar de-
mokráciát”.

„Alkotmányos puccs zajlik ma
Magyarországon, amelyet csak
közös erõvel, a demokratikus
többség megteremtésével lehet
megakadályozni. Ha ez sikerül,
az alkotmányos puccs el fog buk-
ni” – hangsúlyozta az MSZP el-

nöke pártja ünnepi rendezvényén
a budapesti Pilvax közben.

„A magyar nemzet demokrati-
kus alkotmányozást kíván az okt-
rojált alkotmányozás helyett” –
jelentette ki megemlékezésében
Schiffer András, az LMP frakció-
vezetõje a fõvárosi Teleki László
téren. „A Fidesz a gazdagok
pártja, az Orbán-kormány pedig
a gazdagok kormánya” – hang-
zott el Vona Gábor, a Jobbik el-
nöke beszédében a budapesti De-
ák téren.

Az MDF szerint Magyarország
mai helyzete számos elemében
hasonlít a másfél évszázaddal ko-
rábbihoz, romokban az ország
gazdasága és morálja, veszélybe
került a jólét és szabadság demok-
ratikus eszménye – olvasható a
pártnak az ünnep alkalmából
megjelent írásos nyilatkozatában.
„Az új alkotmány tervezete a kor-
mánynak túlzott hatalmat ad,
amivel egy következõ kormányt
is meg lehet majd bénítani” –
mondta Kis János filozófus, az

SZDSZ elsõ elnöke Nyílt Társa-
dalom Archívum (OSA) Centrá-
lis Galériájában az alkotmányo-
zásról szóló rendezvényen.

Csángó magyarok tettek ünne-
pélyesen magyar állampolgársági
esküt tegnap a budai Várban.
Több száz méter hosszú sorban
várakoztak az érdeklõdõk a Kos-
suth Lajos téren arra, hogy bejut-
hassanak az Országházba, ahol
nyílt napot tartottak.

Kárpátalján az Ukrajnai Ma-
gyar Demokrata Szövetség Be-
regszászon, a Petõfi-szobornál
tartotta központi rendezvé-
nyét. A Kárpátaljai Magyar Kul-
turális Szövetség Munkácson, a
város határában lévõ, az 1848-
1849-es szabadságharc egyik
gyõztes csatájának helyszínén
emelt podheringi emlékmûnél
ünnepelt. Az ünnepi helyszíne-
ken felolvasták Orbán Viktor mi-
niszterelnök határon túli magya-
roknak címzett levelét. Koszorú-
zással emlékeztek meg a párizsi
Kossuth téren március 15. évfor-
dulójáról. A Belgiumi Magya-
rok Szövetségének szervezésé-
ben Brüsszelben megkoszorúz-
ták Jósika Miklós író, újságíró,
1848-as képviselõ, a kossuthi
Honvédelmi Bizottmány tagja
emléktábláját. Az Európai Unió
soros elnökségét betöltõ Ma-
gyarország nemzeti ünnepe al-
kalmából magyar ételeket is kí-
náltak tegnap az Európai Unió
központi épületeinek éttermei-
ben, Brüsszelben. 

Orbán: Brüsszel se diktáljon!

Angela Merkel német kancellár tegnap bejelentet-
te, hogy Németország három hónapra lekapcsolja
az energetikai hálózatról az 1980 vége elõtt üzem-
be helyezett hét atomreaktorát. Németországban
az utóbbi napokban fölerõsödött az atomenergia-
ellenes hangulat. Oroszország is átgondolja atom-
energia politikáját: Vlagyimir Putyin miniszterel-
nök tegnap arra utasította az érintett tárcákat,
hogy haladéktalanul készítsenek jelentést a mûkö-

dõ atomerõmûvek állapotáról, illetve a fejlesztési
tervekrõl. A vizsgálat eredményét egy hónapon
belül várja az orosz kormányfõ. Észak-Korea haj-
landó lenne tárgyalni a néhány hónapja nyilvános-
ságra került urándúsító programjáról, ha felújítják
a régóta szünetelõ hathatalmi nukleáris leszerelési
tárgyalásokat – közölte a helyi állami sajtó tegnap.
A bejelentés nagy valószínûséggel összefügg a ja-
pán erõmû-katasztrófával. 

Berlin, Moszkva és Phenjan átgondolja nukleáris politikáját 

Robbannak a reaktorok

A fukusimai sugárterhelés elérte Tokiót. A lakosság menekül a fõvárosból

Ismét rengett a föld
Japánban, miköz-
ben felrobbant a
fukusimai atomerõ-
mû második reakto-
ra és tûz ütött ki a
négyes reaktorban.

Orbán Viktor köszönti az ünneplõket. „Hadat üzent” Brüsszelnek Fotó: MTI



Hírösszefoglaló

A székely zászló felvonásával
kezdõdtek tegnap a csíkszere-

dai fõtéren az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc 163. évfor-
dulója alkalmából szervezett erdé-
lyi központi ünnepségek. A me-
gyeháza elõtt tartott rendezvé-
nyen részt vett többek között
Semjén Zsolt magyar miniszterel-
nök-helyettes, Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke, vala-
mint a történelmi Székelyföldet
alkotó három megye – Hargita,
Kovászna és Maros – tanácsának
elnöke. 

A következõ évek 
az autonómiáról szólnak

Az erdélyi magyarság számára
a következõ esztendõk az önren-
delkezésrõl, a régiókról, az auto-
nómiáról szólnak, a magyarság-
nak ma ugyanúgy össze kell fog-
nia, mint az 1848-as forradalom és
szabadságharc idején – mondta
ünnepi beszédében Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök. A mûvelõdés-
ügyi miniszteri tisztséget is betöltõ
politikus hangsúlyozta: ma már
természetes, hogy Székelyföldön
szabadon lehet ünnepelni március
15-ét, de huszonegy évvel ezelõtt
ez nem volt természetes. Felhívta
a figyelmet, hogy a magyarságnak
folytatnia kell harcát az autonómi-
áért, nem valaki ellen, hanem saját
jövõje érdekében. „Nem a veszte-
sek, hanem a gyõztesek útját akar-
juk választani, hogy mi magunk
mondhassuk meg, milyen legyen a
jövõ” – fogalmazott Kelemen. 

„A nemzet iránti hûségben 
nincs különbség köztünk”

Létezhet számtalan vélemény-
különbség, lehetnek személyes
ütközéseink, különbözõ felfogá-
saink, de a nemzet szolgálatá-
ban, a nemzet iránti hûségben
nem lehet különbség köztünk –
fogalmazott Semjén Zsolt ma-
gyar miniszterelnök-helyettes.
Kifejtette, csak akkor van meg-
maradás, ha a nemzetépítés, az
országépítés gondolata a közös-
ségépítéssel együtt jár. „Csak ak-
kor van megmaradás, ha Ma-
gyarországon és Erdélyország-
ban is építjük a magyar közössé-
get, mindazt, amit a magyar élet
jelent” – hangoztatta.

Tanácselnöki eskütételek

A három székelyföldi megye
vezetõi ezután együtt vonultak a
fõkonzulátushoz, ahol család-
jukkal együtt letették a magyar
állampolgársági esküt. „Azzal,
hogy mi, a székelyföldi önkor-
mányzati vezetõk egyszerre kér-
tük a magyar állampolgárságot,

jelezni akartunk. Az állampol-
gárság számunkra elsõsorban ér-
zelmi kérdés: a magyar himnusz
hallatán mindig elszorul az em-
ber torka, ma ez a szorítás kicsit
erõsebb volt. Mi, székelyek min-
dig egy kicsit arccal Budapest fe-
lé éltünk: ez a kapcsolat most
már hivatalos formát is kapott.
Az a fontos, hogy magyar állam-
polgárként is Székelyföldön és
Székelyföldért éljünk és dolgoz-
zunk” – fogalmazott Tamás
Sándor, Kovászna megyei ta-
nácselnök. 

Fõhajtás Nyerges-tetõn

A déli órákban Nyerges-tetõre
vonult az emlékezõ gyülekezet,
hogy az 1849. augusztus elsejei
harcokban elhunyt székely for-
radalomárok tiszteletére felállí-
tott kõoszlopnál elhelyezzék a
kegyelet koszorúit. „Az összefo-
gás szükségessége és a kishitûség
legyõzése az 1848–49-es magyar
szabadságharc és forradalom
legfontosabb tanulságai” – vont
párhuzamot ünnepi beszédében
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

Hozzátette: a romániai magya-
roknak 1989-ben kezdõdött a
huszonegy éve tartó szabadság-
harca. Utalt arra, hogy 1990-ben
még elképzelhetetlen volt a ro-
mánok számára, hogy egy
gyógyszertáron magyar felirat
jelenjen meg. Hangsúlyozta,
hogy azóta természetes a ma-
gyar feliratok jelenléte Románi-
ában, akárcsak a szabad nyelv-
használat. 

Megvalósult az „Unió”

Délután a csíkszeredai Vár
térre költöztek az ünnepségek,
melyeken Kelemen Hunor és
Semjén Zsolt melett felszólalt
Tõkés László, az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnöke is. „Egy a múltunk, a jö-
võnk is egy legyen!” – hangsú-
lyozta a szónok, aki felszólította
a Kárpát-medencei magyarsá-
got, hogy legyen hû önmagá-
hoz, vállalja sorsát, önazonos-
ságát. Kifejtette: az anyaország
és Erdély egykori „uniója” a
nemzeti közakarat révén ismét
megvalósulóban van azáltal,
hogy „Erdélyország” az Euró-
pai Unió része lett, és Magyar-
országon nemzetpolitikai fordu-
lat következett be. 

Felakasztotta Avram Iancut
a Székely Gárda alapítója

Sajátosan ünnepelte március
15-ét egy nappal korábban, hét-
fõn Csíkszeredában a Székely
Gárda egyik alapítótagja. Csibi
Barna ellen tegnap vizsgálódni
kezdett a csendõrség, amiért egy
általa tájékoztató jellegûnek ne-
vezett akció keretében Avram
Iancu-szalmabábot akasztott fel
a városközpontban. Elmondása
szerint az erdélyi falvakban elkö-
vetett magyarellenes mészárlások
miatt népirtás vádjával „kötél ál-
tali halálra ítélte” a móc vezért,
majd szimbolikusan végre is haj-
totta az ítéletet. A jelenetet csak
néhány járókelõ nézte végig, ám
mivel gyerekek is voltak köztük,
a csendõrség a gyermekvédelmi
hatósághoz fordult az ügyben. A
Konzervatív Párt tegnap közle-
ményben követelte, hogy a ható-
ságok indítsanak vizsgálatot
Csibi ellen, illetve fosszák meg a
köztisztviselõi állásától. A Szé-
kely Gárda alapítója ugyanis „ci-
vilben” az adóhatóság alkalma-
zottja. 
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Neked mit jelent március
15-e? Erre a kérdésre ad-
tak két-három mondatos
válaszokat egy tegnapi

tévémûsorban románi-
ai magyar tinédzser
gyerekek, akik már

csak életkorukból fa-
kadóan is õszinték –
még így, kamerák

elõtt is. Õszintébbek a kopjafát avató falusi
polgármesternél, õszintébbek az emlékmû-
vet koszorúzó és ünnepi beszédet mondó ro-
mániai magyar csúcspolitikusnál, õszintéb-
bek a magyar nemzeti ünnep alkalmából
hivatalos üzenetet küldõ román államelnök-
nél és kormányfõnél, és õszintébbek az „el-
szakadt nemzetrészeknek” magyar állam-
polgárságot osztogató magyarországi kor-
mányhivatalnoknál.
A gyerekek válaszai közül a betanultak
nagyjából a „szabadság”, „nemzeti ünnep”,
„hõsi múlt”, „történelmi jelentõség”, „ma-
gyar forradalom és szabadságharc” szavak
és szóösszetételek körül forogtak: „Nekem
március 15-e a szabadság napját jelenti.”
„Számomra március 15-e az a történelmi
pillanat, amikor a magyar nemzet össze tu-
dott fogni.” „Március 15-én én különösen
büszke vagyok a magyarságomra.” „Ez egy
dicsõséges történelmi emlék számomra, ezért
tisztelem a március 15-i ünnepet.”
A kevésbé mesterkélt válaszokban a fiatalok
azt róják fel a felnõtteknek, hogy március
15-e a politikusokról, az õ szereplésükrõl, az
õ szónoklataikról szól, és nem az ünneprõl
magáról. Bevallják, hogy õk bizony végig-
unatkozzák a március 15-i iskolai ünnepsé-
get és a templomi ünnepi imát, hogy a ha-
zafias versek kötelezõ megtanulása inkább
teher, mint öröm. A március 15-i napnak
pedig azért örülnek a leginkább, mert ha-
marabb hazaengedik õket az iskolából,
mint más napokon, vagy merthogy az isko-
lai ünnepség elõtti kóruspróbák miatt elma-
rad néhány matekóra. És persze annak is,
hogy ilyenkor általában ünnepélyesebb a
hangulat otthon, esetleg összegyûl a család,
találkozhatnak az ismerõsökkel, jó barátok-
kal. Kis, szétszórt közösségekben pedig jó al-
kalom arra, hogy a magyar szórványközös-
ség tagjai együtt lehessenek, ha csak egy
napra is.
A tanulság? Szintén õk, a „tizenéves filozó-
fusok” fogalmazták meg a beszélgetést záró,
„Te mit üzennél a veled egykorúaknak már-
cius 15-én?” kérdésre adott, egymondatos
válaszaikban. „Legyenek tisztességesek, be-
csületesek, és ne fitymálják le saját magyar
mivoltukat.” „Legyenek büszkék a magyar-
ságukra, de ne legyenek gõgösek.” „Éljenek
szabad magyar emberként, és becsüljék meg
ezt a szabadságot.”
Ma még mi, felnõttek szervezzük magyar
ünnepeinket, avatunk kopjafát, mondunk
ünnepi beszédet, koszorúzunk és – osztoga-
tunk állampolgárságot. Holnap már ezek-
nek a gyermekeknek a feladata lesz megõriz-
ni hagyományainkat, megtartani a március
15-i ünnepet. Figyeljünk jól oda, hogy õk
mit gondolnak róla. 

Neked mit jelent 
március 15-e?

Salamon 
Márton László

Az autonómia forradalma
Csíkszeredában tartották a központi márciusi tizenötödikei ünnepségeket

Román lapszemle

Ázsiai államok vezetik a világ legnagyobb
fegyverimportõrjeinek listáját, amelynek
élén India áll. A gyártók elsõsorban az
arab államok megrendeléseiért versenge-
nek. (Adevãrul) Bár a kormány január el-
sejétõl megemelte a használt autókra ki-
szabott adót, visszaesni látszanak az ezen
a csatornán beérkezõ bevételei. Ennek
oka, hogy az év elsõ két hónapjában re-
kordmértékben zsugorodott a használt
gépkocsik beíratása, másrészt pedig a tu-
lajdonosok inkább Bulgáriában íratják be
azokat. (Curierul Naþional) A tokiói tõzs-
dén múlt héten megkötött tranzakciókat
figyelve úgy tûnik, mintha a tõzsdei keres-
kedõk és spekulánsok tudtak volna a kö-
zelgõ katasztrófáról. (Curierul Naþional)

Boc az RMDSZ-t dicséri március 15-i üzenetében
A nemzeti kisebbségek általában, így az erdélyi magyarság is szel-
lemi gazdagság forrását jelentik Románia számára, amit értékesíte-
ni kell az ország kulturális kincsének kiteljesítése érdekében – írta
március 15-i köszöntõ üzenetében Emil Boc miniszterelnök. Sze-
rinte a román-magyar kapcsolatoknak az elmúlt években való meg-
erõsítése bölcsességrõl, nyitottságról tanúskodik, és az idén is ro-
mánok és magyarok együtt fejezik ki közös óhajukat, hogy egyet-
értésben építsék az európai jövõt. Rámutatott: az RMDSZ megbíz-
ható és komoly partnerként járult hozzá romániai szerkezeti refor-
mok elfogadásához és végrehajtásához.

ÚMSZ

Akár elnöki mandátuma egy
évérõl is hajlandó lemondani

Traian Bãsescu államfõ annak ér-
dekében, hogy ismét egyszerre
lehessen megtartani az elnöki és
parlamenti választásokat. A köz-
tévé hétfõ esti beszélgetõ mûsorá-
ban Bãsescu azzal indokolta a
két választás összekapcsolását,
hogy a közelmúlt eseményei be-
bizonyították, kampányidõszak-
ban senki sem foglalkozik az or-
szág vezetésével és Románia
nem engedheti meg magának azt
a luxust, hogy a következõ évek
mindegyikében választási kam-
pány bolygassa meg életét. Mint

ismeretes, 2012-ben helyhatósági
és parlamenti, 2013-ban európai
parlamenti, 2014-ben pedig ál-
lamfõi választásokra kerül sor.
Bãsescu bejelentését különbözõ-
képpen fogadták a Demokrata-
Liberális Párt vezetõ politikusai.
Egyfelõl Theodor Stolojan, az
alakulat elsõ alelnöke szerint az
államfõ „rendkívüli gesztust” tett
az ellenzék irányába, cserében
azt várja el tõlük, hogy támogas-
sák alkotmánymódosítási terveit.
Másfelõl Cristian Preda EP-
képviselõ arra hívta fel a figyel-
met, hogy Traian Bãsescu tulaj-
donképpen két évrõl mondana le,
de ez sem oldaná meg a problé-
ma lényegét. 

Bãsescu feláldoz egy évet?
M. Á. Zs.

A Demokrata-Liberális Párt
elnöki tisztségéért folyó harc-

ban már-már elsikkad az ellen-
zék által benyújtott és ma szava-
zásra bocsátott bizalmatlansági
indítvány. Úgy tûnik, Emil Boc
kormányfõ távozását nem az
USL kezdeményezése, hanem a
május 14-i PD-L-tisztújítás „stra-
tégiai játéka” kényszerítheti ki. 

Bár még két hónap van a na-
gyobbik kormánypárt tisztújítá-
sáig, egyre kiélezettebb a harc az
egymással szemben álló felek
között. A tegnapi román sajtó
úgy tudta, hogy 26 területi szer-
vezet Emil Boc pártelnök, 20 pe-

dig Vasile Blaga fõtitkár mellett
kötelezte el magát. Az Elena
Udrea vezette legnagyobbik, fõ-
városi PD-L szervezet 15 tagú
vezetõségi tanácsa tegnap egyön-
tetûen a kormányfõ-miniszterel-
nök támogatása mellett döntött. 

Traian Bãsescu államfõ is hal-
latta hangját a PD-L-s verseny-
futás kapcsán, azzal vádolva
Blagát, hogy „elcsalta a startot”,
azt sugallva, hogy a Bihar me-
gyei képviselõ a tulajdonképpeni
kampánykezdet elõtt elkezdte
mozgósítani támogatóit. A volt
belügyminiszter visszautasította
az államfõ vádjait, emlékeztet-
ve, hogy elsõként Emil Boc je-
lentette be indulását. 

PD-L: Bocnak áll a zászló

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Semjén Zsolt magyar kormányfõ-helyettes és Tõkés László EP-alelnök Fotók: MTI



Bogdán Tibor 

Jelentõsen visszaeshet-
nek a román–japán gaz-

dasági cserék a Japánban ha-
talmas emberi és anyagi
veszteségeket okozó föld-
mozgások nyomán – tarta-
nak tõle romániai vállalko-
zók, véleményükkel pedig
gazdasági megfigyelõk is
egyetértenek.

A borúlátás azonban nem
egyértelmû. Többen is van-
nak, akiknek meggyõzõdése,
hogy román cégek, befekte-
tõk komoly részt vállalhat-
nak a szigetország újjáépíté-
sében.

A kétoldalú cserék 
alakulása

A román–japán kereske-
delmi kapcsolatok az utóbbi
években rohamosan fejlõd-
tek. A gazdasági cserék ke-
retében a román kivitel az
utóbbi hat évben több mint
hatszorosan növekedett,
míg a Japánból vásárolt

áruk értéke megnégyszere-
zõdött. A tavalyi év elsõ
nyolc hónapjában például a
Japánba irányuló román ki-
vitel 83 százalékkal emelke-
dett, és meghaladta a 102
millió eurót – igaz, ezzel
együtt a szigetországnak el-
adott román termékek a ha-
zai exportnak alig 0,38 szá-
zalékát teszik ki –, a japán
termékek importja pedig 7,7
százalékkal növekedve több
mint 161 millió eurós érté-
ket ért el, a Kereskedelmet
és Külföldi Beruházásokat
Támogató Román Központ
adatai szerint.  

A román export három-
negyed részét faipari cikkek
alkotják, a villamossági ter-
mékek közel 11 százalékos
arányban vannak jelen, de
nagyobb mennyiségben
szállítanak a szigetországba
vegyipari árukat is. A japán
közvélemény is egyre na-
gyobb figyelmet fordított
Romániára, a szigetországi
lapokban több mint 25 szá-
zalékkal nõtt a Romániával

foglalkozó írások száma. A
kétoldalú cserék volumene a
földrengés nyomán feltehe-
tõen visszaesik majd. A vál-
tozás mindenekelõtt a ro-
mán kivitelt érinti, amely
nemcsak mennyiségileg
csökken, de szerkezetében is
megváltozik. Gazdasági
szakértõk a román export
beszûkülését azzal magya-
rázzák, hogy amit nem sike-
rült elérnie a gazdasági-
pénzügyi válságnak, azt el-
érte a földrengés: a jen árfo-
lyama jelentõsen csökkent,
ami nyilván nem kedvez az
importõröknek. Igaz, a ja-
pán valuta értékvesztése ser-
kentõleg hat majd a sziget-
országi exportokra.

Mindez nagymértékben
érinti elsõsorban a Japánba
irányuló, viszonylag tekin-
télyes román borexportot,
hiszen a gyengébb jen igen
drágává teszi a borokat,
amirõl nyilván könnyebben
mond le a katasztrófa sújtot-
ta lakosság, mint más, fon-
tosabb cikkekrõl.

Derûlátás…

A Romániai Üzletemberek
Egyesületének fõtitkára,
Cristian Pârvan azonban úgy
látja, a földrengés és a nyo-
mában pusztító cunami fel-
lendítheti a román vállalko-
zásokat, ha azok kellõ gyor-
sasággal és rugalmassággal
reagálnak a tragédia után új-
jáépítés által kínált lehetõsé-
gekre. Szerinte például ko-
moly munkalehetõségek mu-
tatkoznak a nemzetközi vi-
szonylatban is jól képzett ro-
mániai villamossági szakem-
berek számára, akik egyebek
között a sokfelé és súlyosan
megrongálódott elektromos
hálózatok helyreállításából
vehetik ki a részüket.

Pârvannal teljes mérték-
ben egyetértett a Román–Ja-
pán Üzletemberek Egyesüle-
tének alelnöke is. Marian
Bumbar ugyan nem tagadta,
hogy román vállalkozónak
nehéz betörnie a japán piac-
ra, de arról beszélt, hogy
megfelelõ lobbizással ez si-
kerülhet, és a romániai cégek
komoly megrendeléseket
kaphatnak. Ehhez ugyanis
rendelkeznek a szükséges
technológiákkal – nehézsé-
get legfeljebb a mentalitásbe-
li különbözõségek és a nyelv-

ismeret hiánya jelenthet – ál-
lította. 

…és realistább 
vélemények

Pârvan és Bumbar derûlá-
tására rácáfol azonban az Al-
kalmazott Gazdaságtan cso-
portjának ügyvezetõ igazga-
tója, Liviu Voinea, aki arról
beszélt, hogy a román cégek
sajnálatos módon nem ren-
delkeznek a Japán újjáépíté-
séhez szükséges mûszaki ka-
pacitással, felszereltséggel.
Véleményének megfelelõen a
szigetország megfelelõ tech-
nológiai kapacitással és szint-
tel rendelkezik ahhoz, hogy
külsõ segítség nélkül is hely-
reállítsa akár a hatalmas ká-
rokat is. Mindezt megerõsí-
tette a Transelectrica vezér-
igazgatója, Stelian Gal is, aki
maga sem tartja valószínû-
nek azt, hogy román vállal-
kozók részt vállalhatnának
Japán újraépítésében, legyen
szó akár csak a villamosve-
zeték-hálózat helyreállításá-
ról, amire például sem az
Electromontaj, sem pedig az
Energomontaj nem lenne ké-
pes. Daniel Daianu gazdasá-
gi szakértõ, volt pénzügymi-
niszter az elhangzottakhoz
csak ennyit fûzött: a román

vállalkozónak végre meg kel-
lene tanulnia, hogy csupán
addig nyújtózkodjék, amed-
dig a takarója ér, leszögezve:
a román cégek állítólagos szi-
getországi lehetõségei nem
többek vágyálomnál.

Tokió nyugtatgat 

Japán illetékesek igyekez-
nek megnyugtatni külföldi
partnereiket afelõl, hogy a
tragédia ellenére fenntartják
külföldön mûködõ gyáraik
tevékenységét, aminthogy
szigetországi gazdasági egy-
ségeik is csak ideiglenesen,
rövid idõre szüneteltetik a
munkát. Romániát is érintõ
bejelentéseik szerint például
a Toyota Romania gépkocsi-
gyártó vállalat Romániának
szánt készletében nem lesz
hiány, az IQ, Urban Cruiser,
RAV4, Land Cruiser típust
és a Lexus valamennyi válto-
zatát maradéktalanul eljuttat-
ják a román piacra. 

A Romániában tevékeny-
kedõ jelentõsebb japán válla-
latok között a Toyota mellett
jelen van a Mitsubishi, a Nis-
san, a Hoyo, a Makita, vala-
mint a Japan Tobacco
International, amelyek úgy-
szintén zavartalanul folytat-
ják majd tevékenységüket. 
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Japán–román gazdasági cunami?
Szakemberek szerint a Japánt sújtó földrengés nyomán fe-

nyegetõ atomkatasztrófa nem veszélyezteti Romániát; gaz-

dasági elemzõk azonban úgy vélik, a szigetországi kataszt-

rófát megérezheti a román gazdaság. 

Gy. Z.

A Japánt ért tragédia lát-
tán fõként nem árt fölele-

venítenünk az ismereteket ar-
ról, hogy milyen hatásokkal
lehet az emberi szervezetre a
radioaktív sugárzás. A leg-
fontosabb tudnivalókat a ne-
ves német szakember, a ham-
burg-eppendorfi egyetemi
klinika sugárbiológusa, Ek-
kehard Dikomey professzor
ismertette a nlegnagyobb né-
met napilap, a Bild hasábjain.

Mindennapi 
sugárveszély

Még a legcsekélyebb sugár-
mennyiség is okozhat egész-
ségügyi elváltozásokat. Emi-
att van, hogy a környezet ter-
mészetes háttérsugárzása is
rákhoz vezethet: Németor-
szág évi 460 ezer ilyen meg-
betegedéseibõl 2-6 ezret ez a
hatás, illetve valamely egész-
ségügyi besugárzás (például
a röntgenvizsgálat) okozza.
A gyakorlati szabály így
hangzik: amennyiben 1 mil-
lió embert 1 Sievert (Sv) dó-
zisú sugárzást ér, a következõ
esztendõben az érintettek 5
százaléka, vagyis 50 ezer em-
ber rákban hal meg. Össze-
hasonlításként: Japánban je-
lenleg egyértelmûen alacso-
nyabb értékeket mértek. 

Mit tesz a sugárzás az em-
beri testtel? A radioaktív
anyagot az ember belélegzi,
vagy étel útján, esetleg a bõ-
rön keresztül kerül a szerve-
zetbe. A sugárzó részecskék
leülepednek a testben, és el-
kezdik kifejteni a hatásukat.
Az úgynevezett ionizáló su-
gárzás károsíthatja a sejtek-
ben a DNS egyes építõanya-
gait (a nukleotidokat). Minél
nagyobb a DNS-károsodás,
annál nagyobb a rákos meg-
betegedés kockázata és a fej-
lõdési rendellenesség kiala-
kulása. A szervezetünk
ugyan képes a DNS-károso-
dásokat kijavítani vagy a
megváltozott sejteket leépíte-
ni, a folyamat során azonban
hibák is felléphetnek.

Az orvosok megkülönböz-
tetik egymástól az akut és a
besugárzás késõi következ-
ményeit. Az akut jelenségek-
hez soroljuk a sugármeg-
betegedést. Csak a rendkívül
nagy, 2 és 4 Sv közötti meg-
terhelés váltja ki, mint példá-
ul amilyennek azok a mun-
kások voltak kitéve, akik a
csernobili atomerõmû biz-
tonságba helyezését kapták
feladatul. Tünetei: fejfájás,
magatehetetlenség, fáradt-
ság, hajhullás, ellenõrizhetet-
len vérzések. Az immun-
rendszer összeomlik, a szer-
vezet képtelen újabb immun-

sejtek elõállítására. Úgy be-
csülik, hogy körülbelül 4 Sv
sugárdózistól az emberek fe-
le meghal. A késõi következ-
mények során a normális sej-
tek tumorsejtté alakulnak át,
különbözõ rákfajták fejthetik
ki hatásukat, mint például a
fehérvérûség (leukémia).

És a japán áruk?

Hogyan segítenek a jódtab-
letták? A sugárfertõzés során
egyebek mellett a test radio-
aktív jódot vesz föl a pajzsmi-
rigyen keresztül. Ha azonban
a szervezetben túl nagy
mennyiségben található jód,
akkor a pajzsmirigy képtelen-
né válik a sugárzó anyag be-
fogadására, és a vizeleten ke-
resztül kiválasztja. Kell-e te-
hát védekezésképp a Japán-

tól nagy távolságra lévõ Eu-
rópában bárhol is jódtablettát
szedni? Nem! Elõször is nem
kell feltételeznünk, hogy a
szigetországi sugárzás elérne
bennünket. Amellett a szak-
ember arra figyelmeztet (ez a
gyógyszerek betegtájékozta-
tójában is olvasható), hogy a
túladagolt jódtabletták a
pajzsmirigy megbetegedésé-
nek a veszélyét hordozzák
magukban.

Vásárolhatunk-e azonban
japán élelmiszereket? Igen!
Azok a japán termékek
ugyanis, amelyek ma Európa
üzleteiben kaphatók, még a
katasztrófa elõtti idõkbõl
származnak. Bármely étte-
remben nyugodtan lehet
szusit rendelni. A jövõben
azonban elsõsorban a halak
sugárterheltek lehetnek.

Származási helyüket tehát
mindenképpen érdemes lesz
a csomagoláson megvizsgál-
ni, Japán esetében a halászás
területét a 61-es számmal je-
lölik, és elsõsorban az alasz-
kai tengeri lazacra (ebbõl ké-
szülnek a halrudacskák), to-
vábbá a vadlazacra, az ör-
döghalra, a lepényhalra és a
tõkehalra érdemes vigyázni.

Csernobil vezet

A Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség 8+1 fokozatú
skálán osztályozza a nukleá-
ris erõmûvek mûködését. A
nulladik, szürke fokozat az
„eltérés” (deviation), az elsõ
(sötétzöld) a „rendellenes-
ség” (anomaly), a második
(világoszöld) az „esemény”
(incident), a harmadik (sár-

ga) a „komoly resemény”
(serious incident), a negyedik
a „baleset helyi következmé-
nyekkel” (accident with local
consequences), az ötödik
(narancssárga) a „baleset szé-
lesebb következményekkel”
(accident with wider conse-
quences), a hatodik (vörös) a
„komoly baleset” (serious
accident), a hetedik (lila)
szint pedig a „nagyobb bal-
eset” (major accident). A
„plusz egy” azt jelenti, hogy
nem szerepel a skálán, mivel
nem történt semmilyen ese-
mény.

Mind a mai napig egyetlen
7-es besorolású baleset tör-
tént: 1986. április 26-án a
csernobili katasztrófa. A bal-
eset okáról két, egymásnak
ellentmondó hivatalos elmé-
let született. Az elsõ, amely
1986 augusztusában jelent
meg, egyértelmûen az erõmû
üzemeltetõit okolta. A máso-
dik, 1991-ben megjelent el-
mélet szerint a reaktor terve-
zési hibájából következett be
a katasztrófa, pontosabban a
szabályozórudak miatt.
Mindkét elméletet támogat-
ják különbözõ csoportok,
köztük a reaktor tervezõi, az
üzemeltetõk és a kormány.
Egyes független szakértõk
szerint egyik elmélet sem igaz
teljes egészében. Másik fon-
tos tényezõ, ami hozzájárult
a katasztrófához, hogy az
üzemeltetõket nem értesítet-
ték a reaktor egyes hibáiról. A
fukusimai robbanást kezdet-
ben a 4-es fokozatba sorolták,
de a legújabb hírek szerint va-
lószínûleg magasabb, leg-
alább 5-ös osztályzást kap. 

Milyen hatással lehet ránk a sugárzás?
A Japánt ért sorozatos katasztrófa ért-
hetõ módon nálunk is foglalkoztatja
az embereket. Sokan megkérdezik:
kell-e félnünk a sugárfertõzéstõl; kell-
e védekeznünk ellene?

Riadó a fukusimai atomerõmûnél. Mentik a sebesülteket



Sajtóhír: Egyetlen aláírás hiányzik még,
hogy végleg Sepsiszentgyörgyön, a Székely
Nemzeti Múzeum gondnokságában ma-
radjon a Gábor Áron által készített, egyet-
len fennmaradt negyvennyolcas háromszé-
ki ágyú. 
Az ereklyét tavaly adta kölcsön Bukarest
három hétre. Így tekinthette meg a nagy-
számú érdeklõdõ a Székely Nemzeti Mú-
zeumban az ágyút, amely 15-én több ezres
tömeget vonzott Kézdivásárhely fõterére. A
háromhetes idõszakot több alkalommal is
meghosszabbította a Székely Nemzeti Mú-
zeum, mert jogos az igény: Gábor Áron
egyetlen eredeti ágyúcsövének Székelyföl-
dön a helye! Az Országos Történelmi Mú-
zeum élén idõközben igazgatóváltás tör-

tént, dr. Ernest Oberländer-
Târnoveanu pedig européer
értelmiségi, aki hajlandó
beleegyezni, hogy az
ágyúcsõ maradjon a Szé-
kely Nemzeti Múzeumba,
ne kerüljön vissza Buka-
restbe, ahol a múzeumi al-

kalmazottak tavaly már-
ciusban így búcsúztak
tõle: „Végre ettõl is

megszabadultunk!” Addig sem tartották a
berecki ezermester által készített negyven-
nyolcas fegyvert túl nagy becsben. Mind-
össze rövid ideig volt látható, aztán a mú-
zeum pincéjébe került, megfelelõ tartóáll-
vány hiányában a földön, a porban feküdt,
noha értékét 250 ezer új lejben szabták
meg az ítészek. 
A pénzben kifejezhetõ ér-
tékénél is nagyobb érték
számunkra Gábor Áron
rézágyúja. „Ez az ágyúcsõ,
amelyhez a gyerekek kana-
lat gyûjtöttek, az asszo-
nyok gyertyatartókat, és
amelyhez több falu harangját is felhasznál-
ták, nemcsak történelmünk része, hanem
érzelmi kötõdést is jelent számunkra: hogy
mit jelent székelynek lenni, hogy mire va-
gyunk büszkék mi, székelyek” – fogalma-
zott találóan Tamás Sándor, a Kovászna
Megyei Tanács elnöke.
Ilyenkor, március idusának tájékán gyak-
ran idézzük Kossuth, Petõfi, Bem példáját,
szinte soha a Gábor Áronét. Pedig az fölöt-
tébb tanulságos. Lesz ágyú! – mondta a
berecki ezermester, ma azt mondanánk rá,
szakember, 1848. november 16-án a szék

tanácskozásán. Fontos volt ez a mondat,
hiszen maga Gábor Áron volt az, aki no-
vember 4-én Berde Mózes kormánybiztos-
nak felvetette, szerinte azért futottak meg a
székelyek Marosvásárhelynél, mert nem
voltak ágyúik, s a kormány ugyan ígéretet
tett, hogy hamarosan küld ágyúkat, de kér-

déses volt, hogy azok meg-
érkeznek-e idejében.
Két héttel késõbb már tel-
jes meggyõzõdéssel jelent-
hette ki, hogy lesz ágyú,
hiszen a katonaiskolát vég-
zett, ismereteit tüzérségi
kiképzéssel, majd bécsi

mûszaki tapasztalatokkal gyarapító Gábor
Áron bajtársa, Thuróczi Mózes kézdi-
vásárhelyi mûhelytulajdonossal, népgyûlési
szónoklatokkal rávette Háromszék falvai-
nak népét, hogy álljanak az ügy mellé, az-
az hozzanak rezet. A lelkesítõ beszédek pe-
dig gyümölcsöztek.
Az elsõ ágyút november 28-án próbálták ki
Sepsiszentgyörgyön, a székház mögötti
dombon. Gábor Áron másik legendás kije-
lentése itt hangzott el: „Ha ágyúim elsõ lö-
vése nem talál célt, a második golyó engem
nyeljen el!” A biztos elméleti ismeretekkel

rendelkezõ és gyakorlatias mester lövése
természetesen célba talált. 
Két nap múlva már a csatában is kipróbál-
ták az új fegyvereket. Hídvégnél a császári-
ak számára teljesen váratlanul megszólaltak
a székely ágyúk. Ez döntötte el a csatát a
háromszékiek javára. Bodola Lajos ütegpa-
rancsnok erre késõbb így emlékezett: „Leír-
hatatlan erkölcsi erõt kölcsönöztek Gábor
Áron elsõ ágyúi... nemcsak a fegyveres régi
katonaságnak és a lándzsás volt jobbágyok-
nak, hanem általában a falvakban minden
osztályú és korú népességnek.”
Mindannyiunk számára példaadó Gábor
Áron, aki nem várta ölbe tett kézzel, hogy
egy felsõbb hatalom, a kormány teljesítse
vállalt, de be nem váltott kötelességét. Gá-
bor Áron nem ígért, hanem dolgozott. Ma
is szükség van Gábor Áronokra, akik látják
a szükséget, s akik amikor így szólnak: lesz
munkahely, lesz kórház, lesz út, lesz kul-
túrház, lesz iskola, lesz könyv, lesz sajtó,
teljes meggyõzõdéssel jelenthetik ki, mert
mindez a közösség javára már készen áll. 
A meg nem alapozott tervek ma is csak hiú
ábrándok, az ígérgetés pedig mindössze
puskapor-puffogtatás, látványos ám ha-
szontalan tûzijáték… 

A márciusi ifjak feleségeinek szerepérõl több esetben maradtak
fenn adatok. Petõfi hitvese, Szendrey Júlia szerepvállalásáról a férj
naplójából értesülünk. A forradalmat megelõzõ „éj nagy részét éb-
ren töltöttem feleségemmel együtt – írja a költõ – bátor lelkesítõ
imádott kis feleségemmel, ki mindig buzdítólag áll gondolataim,
terveim elõtt.” Tudjuk, hogy míg március 13-án Petõfi a Nemzeti
Dalt írta, Júlia a másik asztalnál nemzeti színû fejkötõt varrt ma-
gának. A kortársak késõbb szemére vették az asszonynak, hogy
nem óvta eléggé Petõfit a veszélytõl, hanem tovább tüzelte annak
amúgy is rendkívül szenvedélyes természetét. 1849 áprilisában Jú-
lia egy politikai röpiratban arra szólította fel Magyarország hölgye-
it, hogy küldjék harcba férjeiket, kedveseiket és fiaikat. „Rövid idõ
múlva vagy egy szabad haza boldog gyermekei, vagy egy meggyil-
kolt hon szerencsétlen árvái leszünk.” Akkor még nem gondolta,
hogy õ maga is ez utóbbi sorsra jut. (…) Petõfi eltûnése után végsõ
kétségbeesésében már az öngyilkosság gondolata foglakoztatta,
megírta búcsúlevelét ekkor még csak éppen másfél éves kisfiához.
A kilátástalan helyzetbõl végül egy újabb házasságba menekült, de
a boldogságot többé nem ismerte. A nemzet is elfordult tõle, kor-
társai nem bocsájtották meg neki, hogy eldobta az özvegyi fátylat.
Írói próbálkozásait sem fogadták kedvezõen, bár Gyulai Pál kény-
telen volt elismerni, hogy Andersen fordításai igen jól sikerültek.
(…) Harminckilenc évesen talán megváltásként érte a halál. 

Lovas Krisztina, Nõi sorsok 1848/1849-ben, Múlt-kor történelmi portál

Gábor Áron példája
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Emil Boc végre elszánta magát a válságkezelésre –
legalábbis az interneten keringõ tréfás, de a jelenlegi
romániai helyzet tragikomikumát fájdalmasan kita-
pintó, „kormányhatározat” szerint, amely „élethû”
mása a pusztán megszorításokra, adó- és illetéknöve-
lésre alapozott eddigi intézkedéseknek. 
A „jogszabály” elsõ pontja kimondja, hogy a nyolc-
vanadik életévüket be nem töltött nyugdíjasoknak
kötelezõ módon ismét munkába kell állniuk. Az en-
nél korábban elhunyt nyugdíjas legközelebbi hozzá-
tartozója az elhalálozási és a jelzett életkor közötti
különbség minden esztendejéért 12 havi átlagbért
köteles kárpótlásként befizetni az állampénztárba.
Adóköteles lesz a toalettpapír is, hiszen ilyesmit csak
az használ, akinek van mit ennie, márpedig ez eset-
ben hadd fizessen a dõzsölõ. Köbméterenként 0,04
eurós illetéket rónak ki a belélegzett levegõre; azt,
hogy ki mennyi levegõre jogosult, szakértõk határoz-
zák majd meg a tüdõkapacitás függvényében. Az
asztmások 20 és 100 százalék közötti illetékkedvez-
ményt kapnak, utóbbi annak jár, aki legalább egy al-
kalommal kibírta tizenöt percig lélegzetvétel nélkül.
A 35 kilón felüli személy „pimaszsúlyú kövérnek”
minõsül, és a túlsúly minden kilójáért adót fizet.
Adóköteles a 124 899 szálat meghaladó hajzat is, a
kifizetendõ összeg tíz euró ezer hajszálanként. 20
ezer hajszálnál nagyobb többlet esetén az érintett
személy kétfejûnek minõsül, és duplán adózik. A kö-
römrágás táplálkozásnak minõsül, amely hozzáadott
értékadó kifizetését vonja maga után, összegét külön
jogszabályban állapítják meg.
A tolókocsit használó mozgássérülteket útadó kifize-
tésére kötelezik. Ha a tolókocsi nem elektromos
meghajtású (Elena Bãsescu szóhasználatával: nem
villamosszék), az érintett személy kézihajtási illeték-
re is kötelezhetõ.
Nyári melegpótlékot rónak ki mindenkire; összegét
18 Celsius fokot meghaladó külsõ hõmérséklet ese-
tén nyitott ablakonként havi 12 euróban állapítják
meg. Háromnál több nyitott ablaknál az ingatlan
ikerháznak minõsül, ami az illeték megkétszerezésé-
vel jár. 24 fok alatt a zárva tartott ablakok 50 száza-
lékos adókedvezmény alá esnek.
Az adózás alól nem mentesülnek a Pamperst hasz-
náló (pimasz) csecsemõk sem, a fizetendõ összeg
megállapítása céljából a szülõknek a két évnél kisebb
gyermek után használtpampers-mintát kell bekülde-

niük az illetékesekhez.
A „jogszabály” megalkotóinak

azonban gondjuk volt arra is,
hogy a rendelkezések utolsó

pontja megörvendeztesse az adó-
fizetõket. Ezek szerint két sza-

kaszban eltörlik a jövedelmi
adót. Az elsõ szakaszban ma-
gát a jövedelmet szüntetik
meg… 

Lap-top
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A meg nem alapozott
tervek ma is csak hiú 
ábrándok, az ígérgetés
pedig mindössze 
puskapor-puffogtatás.

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az eltiport nemzet újjászületik, 
de öngyilkos nemzetnek nincs feltámadás.” 

Kossuth Lajos

Korszak

Az eldobott fátyol

Kormányosdi
A nap címe. Bãsescu belerúg Blagába,
hogy kedvencét megtartsa a PD-L élén,
Cotidianul.

Magyarázat. Az elnöki nyilatkozat bejár-
ta azóta az országot: Bãsescu elnök ked-
vence Emil Boc, õt támogatja Vasile
Blaga ellenében. Cotidianul: „Traian
Bãsescu elnök megszeg minden alkotmá-
nyos elõírást és politikai egyenlõ távol-
ságtartást, immár nem is „minden
pédések” elnöke”. Immár nyíltan kikezdi
a ’nem kívánatos’ Vasile Blagát, aki me-
részelte megpályázni a PD-L elnökségét.”
No de mikor tartotta be az alkotmányt
Bãsescu? És emlékszünk még a világ leg-
furcsább alkotmánybírósági döntésére, az
elnök felfüggesztése elõtt, miszerint T. B.
csak egy kicsit erõszakolta meg, itt-ott,
az alaptörvényt? Ez van. 

Menekülés Japánból. Az Adevãrul az
egyetlen román napilap, amelynek kikül-
dött helyszíni tudósítója van Japánban.
Több lap is megszólaltat azonban a föld-
rengés sújtotta országban élõ román ál-
lampolgárokat. A România liberának pél-
dául egy olyan férfi nyilatkozik, akinek
esze ágában sincs a történtek után haza-
térni Romániába. A távol-keleti ország
déli részében, Kochiban élõ román mér-
nök azt mondja: pánikba esett ugyan, de
még mindig nagyobb biztonságban érzi
magát, mintha idehaza érné földrengés.
„Azt már nem biztos, hogy túlélném” –
jelentette ki. Vele ellentétben Gabriel
Liiceanunak, a Humanitas igazgatójának
magyarázkodnia kellett, amiért fiát 17 év
után hazakergette a földrengés. Az
Adevãrul szerint ªtefan Liiceanu igen jól
fizetett bankigazgatói állásról mond le
Japánban, mert szerinte a katasztrófa súj-
totta országban egyre rosszabbak a kilá-
tások. „Mit várnak el tõle, hogy megvár-
ja a következõ cunamit vagy radioaktív
felhõt?” – védte fiát az idõsebbik
Liiceanu.

A nap álhíre. Victor Ponta elmondta tit-
kos vágyát: legyen õ Románia miniszter-
elnöke, s legyen ugyanolyan meghitt jó
viszonyban Magyarország államfõjével,
Schmitt Pállal, mint Orbán Viktor Traian
Bãsescuval.

Bogdán Tibor 



ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2011. március 16., szerda6

Baloga-Tamás Erika, Totka László

Csak a bizalmatlansági
indítványról szóló mai

szavazás után derülnek ki
részletek  a kormánykoalí-
ció most készülõ gazdaság-
élénkítõ csomagjáról, ter-
mészetesen, ha a Boc-kabi-
net talpon marad – nyilat-
kozták lapunknak RMDSZ-
es politikusok.  Az intézke-
désekrõl  a múlt hét végén
több demokrata-liberális
párti (PD-L) politikus is be-
szélt, köztük Adriean
Videanu egykori gazdasági
miniszter.

„Az RMDSZ már nagyon
rég átadta gazdaságélénkítõ
javaslatait a koalíciós part-
nereknek, amelyben a ma-
gyar Széchenyi-terv mintá-
jára alkotott Kogãlniceanu-
terv szerepelt – mondta el
lapunknak Máté András Le-

vente, az RMDSZ képvise-
lõházi frakcióvezetõje. –
Hogy mindebbõl pontosan
mikor lesz valami, az vi-
szont csak a bizalmatlansági
indítványról való szavazás
után derül ki.” Máté véleke-
dését megerõsítette a szövet-
ség gazdasági programjának
oroszlánrészét kidolgozó
Lakatos Péter közgazdász,
képviselõ is. 

Mint ismeretes, Adriean
Videanu múlt hét végén je-
lentette be, hogy a követke-
zõ két hétben a kormányko-
alíció olyan tervet dolgoz ki,
amely az egységes 16 száza-
lékos adókulcs csökkenté-
sét, a társadalombiztosítási
járulékok mérséklését és az
adózás egyszerûsítését is
tartalmazhatja. A politikus
szerint az intézkedéscsomag
ösztönzõen hat majd a kül-
földi befektetésekre is.

„Nem kimondottan az
adók, sokkal inkább a járu-
lékok csökkentésérõl lenne
szó, könnyített hitelezésrõl”
– magyarázta Lakatos Péter,
aki elmondta, az egyezteté-
sen mindenképpen szóba
hozza majd az energiahor-
dozók esetében a hozzáa-
dottérték-adó (áfa/TVA)
csökkentését is. 

Az IMF is kötelez

A tervbe vett gazdaság-
élénkítõ csomagról Borbély
Károly, a gazdasági minisz-
térium RMDSZ-es államtit-
kára az ÚMSZ kérdésére
mindössze annyit árult el,
hogy a program az egységes
adókulcson alapszik. „Az
adózási rendszerben egy-
elõre nem eszközölnek lé-
nyeges módosításokat, hisz
az elmúlt egy esztendõben

több mint 150 adót törölt el
a Pénzügyminisztérium. A
társadalombiztosítási hoz-
zájárulás csökkentése is
szóba került, de még ez
ügyben sincs egyezség a ko-
alíción belül. A TVA esetén
sem csökkenés, sem növe-
kedés nem történik és ma-
rad az egységes adókulcs is,
hisz a Nemzetközi Valuta-
alappal kötött egyezményt
ezen öszszegek alapján rög-
zítették” – tájékoztatott
Borbély Károly. Szerinte
manapság nagyon nehéz
olyan gazdaságélénkítõ
programot kitalálni, amely
látványos eredményeket
hoz, hisz minden ilyen terv-
hez pénz szükséges. Hang-
súlyozta: fontos, hogy a
drasztikus megszorító in-
tézkedések után végre sike-
rült stabilizálni az ország
költségvetését. 

Összetett feladat

Lakatos rámutatott, hogy
összetett módon kell kezelni
a gazdasági kérdéseket.
„Egyetlen elem kiragadása,
például az egységes adókulcs
csökkentése önmagában
nem élénkítõ hatású, ugyan-
is azok a cégek fizetnek adót,
amelyek bizonyos profitot
termelnek, ez viszont nem
segíti azokat a kis- vagy kö-
zepes vállalkozásokat, ame-
lyek nullszaldósak vagy vesz-
teségesek” – magyarázta a
képviselõ, kiemelve a beru-
házásösztönzés és munka-
helyteremtés fontosságát.
„Azzal, hogy szorgalmaz-
zuk a napszámosmunkáról
szóló törvényt, legfeljebb
annyit érünk el, hogy a feke-
tegazdaság egy része kifehé-
redik” – adott példát a szak-
ember. 

Röviden Élénkítés – bizalom kérdéseMódosul a földtörvény?

Nem lehet majd kis kiterje-
désû földeket eladni, ha a
minisztérium javaslatára ki-
egészítik a földtörvényt –
jelentette ki tegnapi sajtótá-
jékoztatóján Valeriu Tabãrã
mezõgazdasági tárcavezetõ,
aki szerint azért van erre
szükség, hogy ne aprózód-
janak fel az értékes terüle-
tek. A miniszter azt szeret-
né, ha a bérlõknek elõvá-
sárlási jogot is biztosítaná-
nak a jövõben.

„Bajnok” elbocsátásban

Európai szinten harmadik
legnagyobb elbocsátási rá-
tával rendelkezett Romá-
nia a tavalyi utolsó ne-
gyedévben – derült ki az
Eurostat friss felmérésébõl.
A foglalkoztatottak száma
1,8 százalékot esett vissza
az egy évvel korábbi szint-
hez képest.

Drágulhat a biztosítás

Középtávon akár 10-20 szá-
zalékkal is növekedhetnek a
romániai ingatlanbiztosítási
díjak a japán természeti ka-
tasztrófa hatására, mivel az
ott keletkezett kár hatással
van a nagy biztosítótársasá-
gok anyagi helyzetére – ma-
gyarázta a Mediafaxnak
Mihnea Tobescu biztosítási
szakember, a Chartis Ro-
mánia igazgatója.

Romániai expanzió

Az idei év folyamán 36
nemzetközi márka készül
piacra lépni Romániában.
A cégek érdeklõdését az
váltotta ki, hogy fellendülõ-
ben a román gazdaság, erõ-
södik a lakosság vásárlóere-
je, így a piaci szereplõk ide-
jekorán szeretnének minél
kedvezõbb üzlethelyiségek-
hez jutni az országban – ír-
ta a Gândul a CB Richard
Ellis tanácsadócég elemzé-
sére hivatkozva.

Cs. P. T.

Április elsejétõl megüre-
sedik az állami tulajdonú

Tarom légitársaság vezér-
igazgatói posztja. A vállalat
vezetõje, Ruxandra Brutaru
tegnap beadta a lemondását,
okai nem ismeretesek – nyi-
latkozták a HotNews.ro-nak
szállításügyi minisztériumi
források. Az információnak
az RMDSZ számára is hírér-
téke lehet, ugyanis egy éve a
kisebbik kormánypárt jelöltje
volt a várományosa a koalíci-
ós alkuk révén megszerzett
posztnak. Gombos Csaba
vállalkozó, Maros megyei ta-
nácsos azonban végül még-
sem kapta meg a tisztséget,
Radu Berceanu akkori szállí-
tásügyi miniszter ugyanis –
koalíciós egyezség ide vagy
oda – megtagadta a kinevezé-
sét. Arra hivatkozott, hogy a
vezérigazgatónak járatosnak
kell lennie a légi szállításban.
Berceanu így megõrizte tiszt-
ségében Ruxandra Brutarut,

akit még 2009-ben, a szo-
ciáldemokra-demokrata-
liberális nagykoalíció idején
neveztek ki a Tarom élére.
Lapunk tegnap nem tudta
egyik RMDSZ-es vezetõt
sem kifaggatni arról, hogy
igényt tart-e még a kisebbik
koalíciós alakulat erre a tiszt-
ségre; hívásainkra nem vála-
szolt Gombos Csaba sem. 

A Tarom évek óta veszte-
ségesen mûködik, idén nyílt
elõször lehetõség arra, hogy
a légitársaság nullszaldóval
zárja az évet. A Nemzetközi
Valutalaphoz intézett leg-
utóbbi szándéklevelében a
kormány ígéretet tett arra,
hogy stratégiai befektetõt ke-
res a vállalat talpra állításá-
hoz. Egyébként ezen a héten
ürült meg egy másik, szintén
a szállításügyi minisztérium
fennhatósága alá tartozó in-
tézmény vezetõi posztja is.
Liviu Costache, az Országos
Út- és Autópálya Társaság
vezérigazgatója szintén bead-
ta a lemondását. 

RMDSZ-es a Tarom élén?
HIRDETÉS

ÚMSZ

„Elsõdleges fontosságú,
hogy megvalósítsuk az

elektromos és elektronikus
hulladékok összegyûjtésével
és újrahasznosításával kap-
csolatos uniós célkitûzéseket,
jelen pillanatban azonban
Romániának, a késõbb csat-
lakozott tagországokkal
együtt idõre van szüksége,
hogy kiépítse az ehhez szük-
séges infrastruktúrát. Az or-
szág vállalta ugyan, hogy fe-
jenként négy kilogramm
elektronikus hulladékot gyûjt
be évente, de a jelenlegi be-
gyûjtési szint csupán másfél
kilogramm” – jelentette be
Borbély László az uniós kör-
nyezetvédelmi miniszterek
hétfõi, brüsszeli találkozóját
követõen. 

Az európai Környezetvé-
delmi Tanács tagjai egyetér-
tettek Románia, Csehország,

Lengyelország, Szlovákia,
Málta, Magyarország, Lett-
ország és Litvánia környezet-
védelmi minisztereinek kéré-
sével, és jóváhagyták az
irányelv módosítását, amely
szerint az elõírt 65 százalé-
kos begyûjtési kvóta csak egy
átmeneti idõszak után lesz
kötelezõ. A módosítás életbe
lépése után négy évvel mind-
össze 40 százalékos vissza-
gyûjtési arányt kell elérni, a
teljes kvóta csak újabb hat év
után lesz kötelezõ.

A találkozó programján a
génmódosított növényekkel
(GMO) kapcsolatos kérdé-
sek is szerepeltek. Borbély
László elmondta, jelenleg
nyitott a GMO-k korlátozá-
sát vagy tiltását megalapozó
motivációk listája – ez még
kibõvíthetõ más környezet-
védelemmel kapcsolatos
problémakörrel. Napirendre
került a közös agrárpolitikák

„környezetbarátibbá” tétele
is, amely Borbély szerint az
Unió gazdasági versenyké-

pességének növelése, vala-
mint a klímaváltozással kap-
csolatos problémák szem-

pontjából is elsõdleges fon-
tosságú. 

A Környezetvédelmi Ta-
nács ülésén a Bizottság be-
mutatta az alacsony széndi-
oxid-kibocsátású gazdaságra
való áttérés 2050-ig szóló
menetrendjét, az úgyneve-
zett dekarbonizációs ütem-
tervet, amelyet a szakmi-
niszterek március 25-26-i gö-
döllõi nem hivatalos találko-
zójukon fognak részletesen
megvitatni. Beszédében a
környezetvédelmi miniszter
kiemelte: Románia számára
továbbra is fontos az ala-
csony széndioxid-kibocsátá-
sú gazdaságra való áttérés,
de a közösségnek figyelembe
kell vennie, hogy a tagor-
szágok jelenleg nincsenek
azonos szinten, ezért a cse-
lekvési keretet is úgy kell ki-
dolgozni, hogy biztosítsa a
lehetõséget a tagállamok fel-
zárkózásra. 

Hulladék-haladék Romániának

Az infrastruktúra kiépítésén múlik a „roncsok” újrahasznosítása
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Pártos ünneplés Erdély-szerte
Munkatársainktól

Ünnepi hangulatban, de
korántsem feszültségek-

tõl mentesen telt március
15-e Erdélyben. Több város-
ban külön ünnepeltek a ma-
gyar szervezetek, Kézdi-
vásárhelyen viszont egysé-
gesen hátat fordítottak a ci-
vilek a politikusoknak.

Marosvásárhely: 
párhuzamos 
megemlékezések

Több helyszínre is ünnepi
rendezvényt szerveztek teg-
nap Marosvásárhelyen:
emiatt kevesen jelentek meg
a városi RMDSZ-tagszerve-
zet és az MPP által szerve-
zett megemlékezésen. Né-
pesebb közönség csak a dél-
utáni, megyei RMDSZ által
rendezett ünnepségen volt.
Az idei megemlékezést az
tette különlegessé, hogy
most elõször piros-fehér-
zöld szalaggal díszített ko-
szorúkat helyezhettek el az
ünneplõk a hadsereg tulaj-
donában lévõ Görög-ház fa-
lára.  Itt emléktábla emlé-
keztet arra, hogy Petõfi Sán-
dor innen indult a segesvári
csatába. Andrássy Árpád, a
7-es Számú Általános Iskola
igazgatója a tanulók és a pe-
dagógusok nevében kérvé-
nyezte a hadügyminisztéri-
umtól a koszorúzást, az ille-
tékesek pedig, a magyar
nemzeti ünnepre való tekin-
tettel, jóváhagyták a meg-
emlékezést. 

Az RMDSZ szervezésé-
ben a székely vértanúk em-
lékmûvénél Lokodi Edit
Emõke, a Maros Megyei
Tanács elnöke nyitotta meg
az ünnepi szónoklatok soro-
zatát, aki az összetartozás, a
szülõföld iránti szeretet, a
„feltöltekezés napjának” ne-
vezte március idusának ün-
nepét. Traian Bãsescu üze-
netét Szabó Árpád, alelnök,
míg Emil Boc miniszterel-

nök szavait Bárczi Gyõzõ
alprefektus tolmácsolta.

A megemlékezésen részt
vett Füzes Oszkárné Bajtai
Erzsébet. A magyar nagykö-
vet felesége Schmitt Pál üd-
vözletét hozta, illetve felol-
vasta Orbán Viktor üzenetét.
Bajtai hangsúlyozta: most a
magyar nemzet „demokrati-

kus egyesítése folyik”, de ez
a folyamat – emlékeztetett a
szónok – ugyanakkor „harc
is, amit békésen kell megvív-
ni”. Csegzi Sándor alpolgár-
mester a magyarság korsze-
rû gondolkodását emelte ki
beszédében, az elöljáró úgy
fogalmazott: a történelmi vi-
szontagságokon a haladó vi-
láglátás segítette túl a ma-
gyar nemzeti közösséget. Az
MPP, a Hatvannégy Várme-
gye Ifjúsági Mozgalom, a re-
formátus és az unitárius egy-
ház, valamint a Siculitas
Egyesület a Petõfi-szobornál
külön ünnepelt. A rendezvé-
nyen jelentõs számban vet-
tek részt a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom jelképeit
és a Magyar Gárda egyenru-
háját viselõ demonstrálók is,
akik árpádsávos zászlókkal
tüntettek.  

Kézdivásárhely: 
hitelüket vesztették

A Kovászna megyei kisvá-
rosban a Gábor Áron téren
népes közönség gyûlt össze
a nemzeti ünnep tiszteletére:
becslések szerint 10 ezer em-
ber volt kíváncsi a helyi isko-
lák, a környezõ falvak és a
15. székely határõr-gyalog-
ezred hagyományõrzõ cso-
portjainak a bevonulására.
A kulturális mûsor végén
azonban, amikor a politikai
szónoklatok kezdõdtek, har-
madára csökkent a résztve-
võk száma: vélhetõen a na-
pokban kirobbant korrupci-
ós botrány miatt fordítottak
hátat a civilek a politikusok-
nak. A helyi önkormányza-
tot Szarvadi József alpolgár-
mester képviselte, aki beszé-
dében az egységet, a közö-
sen kiharcolt eredményeket
nevezte az 1848-as forrada-
lom legfontosabb hozadéká-
nak, a jelen legfontosabb
örökségének. Bardócz Csa-
ba református lelkész, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Ta-
nács kézdivásárhelyi elnöke

a márciusi ifjak szellemét
idézve 12 pontban foglalta
össze, hogy 2011. március
15-én mit kíván Kézdiszék.
Beszédében utalt Rácz Kár-
oly kézdivásárhelyi polgár-
mester korrupciós ügyére is,
amikor kifejtette: „kívánjuk,
hogy vezetõink ne a pártért
és saját érdekeikért, hanem

az emberekért, értünk csele-
kedjenek”. Bokor Tibor
RMDSZ-es szenátor a ma-
gyar nemzet szabadságsze-
retetérõl és az összefogás
erejérõl beszélt. Sepsiszent-
györgyön mintegy hatezer
ember ünnepelt, a kézdivá-
sárhelyinél érezhetõen derû-
sebb, bizakodóbb hangulat-
ban. Jelentõs számú közön-
ség kísérte figyelemmel az
egész napos programsoroza-
tot. Beszédet mondott Ta-
más Sándor háromszéki ta-
nácselnök, aki a nemzetek
közötti összefogás fontossá-
gára, a lengyel–magyar ba-
rátság felemelõ példájára és
Székelyföld forradalmi
örökségére emlékeztetett.
Sajátos szempontból emlé-
kezett Antal Árpád, Sepsi-
szentgyörgy polgármestere,
aki kifejtette: „miközben
emlékezünk a harcban jeles-
kedõ ifjak tetteire, sokszor
megfeledkezünk azokról a
nõkrõl, akik kitartóan haza-
várták férjüket a harcokból,

akik odaadták az utolsó ka-
nalakat is a házból, hogy le-
gyen mibõl Gábor Áron
ágyút öntsön. Azokról a
nõkrõl, akik eltemették sze-
retteiket, akik megözvegyül-
ten a forradalom áldozatai-
ként éltek keserves életet, ne-
velték árva gyermekeiket, és
akik a jövõ nemzedékek szá-

mára átmentették a szabad-
ság nemes eszméjét”. Az
elöljáró hozzátette: 1848-
ban is fontos kérdés volt Er-
dély ügye, akkor is a nemzet
politikai egysége lebegett
mind a budapesti forradal-
márok, mind a székelyföldi
szabadságharcosok szeme
elõtt. Most újra olyan idõ-
szakot élünk – fogalmazott
az elöljáró – amikor, a 12
pontban megfogalmazott
kérésnek megfelelõen, egy-
fajta unió jön létre Erdély és
Magyarország között. Most
a kettõs állampolgárság in-
tézménye teremt hidat az
emberek között. 

Kolozsvár: 
kalács és tea

A Szamos-parti városban
családias hangulatú ünnep-
ség zajlott tegnap. A Biasini
szálloda elõtt László Attila
alpolgármester szónokolt.
„Sajnos nem mindig tudunk
felhõtlenül ünnepelni. Min-
dig vannak, voltak és lesz-
nek olyanok, akik szívesen
zavarják meg mások közös
örömét. Annak idején
Petõfiék is szembesültek az-
zal, hogy forradalmi ünne-
püket megzavarták, és ne-
künk kolozsváriaknak sem
ismeretlen ez a jelenség. De
mi az ünneprontókat, zavar-
gókat lenézzük és megvet-
jük. Ezen az ünnepen lehet
megidézni és felidézni de
beidézni, és felróni nem” –
mondta a politikus, aki
hangsúlyozta: senki sem
szabhatja meg, hogyan ün-
nepeljen a magyar közös-
ség.   Kelemen Hunor kultu-
rális miniszter üdvözlõ leve-
lét Molnos Lajos költõ tol-
mácsolta. A tárcavezetõ le-
velében arra emlékeztette a
kolozsváriakat: húsz éve
szabad ünnep március 15-e,
ám a történelmi évforduló
üzenete elhalványulhat. Az
egykori forradalomnak új
értelmet adott az 1989-es ro-
mániai rendszerváltás, Ke-
lemen Hunor úgy véli, az-
óta az erdélyi magyarság a
fennmaradásért folytatott

küzdelemben él.  A kolozs-
váriak a Deák Ferenc utcá-
ban levõ Bem-emléktábla
elõtt is lerótták kegyeletüket
tegnap: a résztvevõket egy
szelet kaláccsal és meleg te-
ával vendégelték meg a szer-
vezõk. 

Szatmár: 
román–magyar béke

A román–magyar megbé-
kélés jegyében zajlottak az
ünnepségek Szatmár me-
gyében. Erdõdön szinte
több román, mint magyar
nemzeti szalagos koszorú
került tegnap Petõfi Sándor
és Szendrey Júlia szobrának
talapzatára. Huszonegy év-
vel az atrocitásokig fajuló
etnikai zavargások után tel-
jes egyetértésben ünnepel-
ték a márciusi forradalmat a
helyi románok és magyarok.
A koszorúzáson megjelen-
tek az önkormányzat román
tagjai, és a többségében ro-
mán fiatalokból álló fúvós-
zenekar Cacu Mircea kar-
nagy vezényletével megze-
nésített Petõfi-verseket adott
elõ. A megyei tanács liberá-
lis alelnöke, ªtef Adrian is
beszédet mondott, közösen
koszorúzott  a két magyar-
országi testvértelepülés,
Szakoly és Napkor vezetõi-
vel. A megyeszékhelyen,
Szatmárnémetiben Schön-
berger Jenõ katolikus püs-
pök és Kovács Sándor refor-
mátus esperes imájával kez-
dõdött a megemlékezés. A
helyi felszólalók mellett be-
szédet mondott Tilki Attila
Fehérgyarmat polgármeste-
re, a Fidesz Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyei elnöke is.
Az ünnepi hangulatot a Bar-
tók Béla kórus fellépése, va-
lamint a Harag György Tár-
sulat elõadása biztosította.  

Nagyenyed: 
diákoknak szólt

A civileké volt a fõszerep
Nagyenyeden: az ünnepi
mûsort a Bethlen Gábor
Kollégium diákjai nyitották
meg.  A forradalom elõtt

tisztelgõk meghallgatták a
középiskolások számára ki-
írt Pápai Páriz Ferenc-pá-
lyázat értékelését. Szõcs Il-
dikó igazgató a magyar for-
radalom jelentõségét méltat-
ta, beszédet mondott
Kováts Krisztián megyei
RMDSZ-elnök is. A kollégi-
umi megemlékezést Boros
Emese népdalénekes mûso-
ra egészítette ki. A tisztelet
virágait a vártemplomban
található Széchenyi István-
dombormûnél helyezték el a
résztvevõk.

Székelyudvarhely: 
megköszönték

Tegnap a Márton Áron té-
ren emlékeztek a székely-
udvarhelyiek. Beszédet
mondott Ladányi László,
Hargita megye prefektusa,
Bunta Levente polgármester
és Mátyás Károly fõesperes
is. Koszorúztak a magyar
politikai szervezetek helyi
képviselõi, a civil szerveze-
tek tagjai, az iskolák, illetve
mûvelõdési intézmények ve-
zetõi is. Mátyás Károly ka-
tolikus fõesperes beszédében
kiemelte, hogy az emberi
szabadság külön ünnepna-
pot érdemel. Sokszor nehe-
zebb feladat az egyéni sza-
badság kivívása, mint egy
közösség szabadságáért
harcba szállni – emlékezte-
tett az egyházi elöljáró –
mert nehéz feladni az önös
érdekeket. Bunta Levente
köszönetet mondott a ma-
gyar államnak a magyar ál-
lampolgárság biztosításáért.
A politikus úgy vélte: fontos,
hogy úgy lehetnek magyar
állampolgárok az erdélyiek,
hogy nem kell elhagyniuk
szülõföldjüket. Bunta kitért
továbbá arra: a mindenkori
magyar kormány felelõs az
erdélyiek egységéért. 

Nagyvárad: 
pártos emlékezõk

A párhuzamos ünneplés
jegyében telt március 15-e
Nagyváradon is. Ünnepi
megemlékezést, koszorú-
zást tartottak a rogériuszi
református templom mellet-
ti honvédemlékhelyen, Ruli-
kowszky Kázmér síremléké-
nél, Nicolae Bãlcescu és
Szacsvay Imre szobránál,
majd huszárok, cserkészek
vonultak végig a Fõ utcán a
Petõfi szoborig. Az
RMDSZ politikusai – Kis
Sándor, a Bihar megyei tag-
szervezet elnöke, Bíró Rozá-
lia alpolgármester – az ös-
szefogás és a forradalmi
örökség fontosságára hívták
fel a figyelmet. A magyar
nemzeti ünnepen a helyi ro-
mán politikai élet szereplõi
is képviseltették magukat,
Traian Bãsescu államelnök
üzenetét Gavril Ghilea pre-
fektus olvasta fel. Az
EMNT is több helyszínen
volt jelen: a szervezet által
rendezett ünnepségek dísz-
vendégeként Pelczné Gáll
Ildikó európai parlamenti
képviselõ, a Fidesz alelnöke
volt jelen Nagyváradon. 

Meghitt hangulatban emlékeztek, székely népviseletben ünnepeltek Kolozsváron Fotó: Sipos M. Zoltán

Sorfalat állt a Jobbik Magyarországért Mozgalom az MPP marosvásárhelyi ünnepi rendezvényén
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Totka László

A szervezõk várakozását
messze felülmúló érdek-

lõdés övezi  az RMDSZ Bi-
har megyei szervezete által
létrehozott Szacsvay Akadé-
mia keretében tartott elõ-
adásokat. A rendezvényt
eredetileg a Városi Mûvelõ-
dési Házba tervezték, de
mindjárt a legelsõ elõadá-
son kiderült, hogy nagyobb
termet kell keresni, a 250-en
férõhelyes terem kicsinek bi-
zonyult – tudtuk meg Borsi
Balázs programkoordiná-
tortól. 

Ma Orbán Teréz, a Ma-
gyar Tudományos Akadé-
mia Történettudományi in-
tézetének fõmunkatársa tart
elõadást 18 órától a nagyvá-
radi Ady Endre Gimnázium
dísztermében,  szervezésé-
ben. A történelemtudo-
mány kandidátusa, az Eöt-
vös Loránd Tudományegye-
tem docense Az erdélyi fejede-
lemség címû elõadása a több-
részes Mérlegen a magyar tör-
ténelem címû sorozat része.
Az ismeretterjesztõ elõadás-
sorozat célja, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia tör-
ténészei által próbálják meg

hitelesen bemutatni a ma-
gyar történelmet, az elõadá-
sokra nemcsak a szakmailag
érintetteket várják, hanem
minden érdeklõdõt – mond-
ta el lapunknak Borsi Balázs.
Az elsõ elõadást február 9-én
tartották és azóta kéthetes
rendszerességgel jelentkezik
a sorozat. A tavaly meghirde-
tett Szacsvay Akadémia kere-

tében tartottak már egészség-
ügyi konferenciát, illetve mé-
diaképzést is. Az elõadásso-
rozat tudományos tanács-

adója, Romsics Ignác Szé-
chenyi-díjas magyar törté-
nész, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) tag-

ja, akinek közremûködésé-
vel szervezték meg a két fél-
éven át, azaz februártól má-
jusig, illetve szeptemberben
és októberben megtartandó
elõadásokat. Az elõadók
mindegyike szakterületének
három legjobbja között van
– mondta a programkoordi-
nátor. Elõadást tartott már
Fodor István, a Magyar
Nemzeti Múzeum nyugal-
mazott fõigazgatója a ma-
gyarok eredetérõl és a hon-
foglalásról, Zsoldos Attila,
az MTA Történettudomá-
nyi Bizottságának középko-
ri osztályának vezetõje az
államalapítás és az Árpá-
dok királysága témában ér-
tekezett, két hete pedig
Pálffy Géza a Történettu-
dományi Intézet koraújkori
osztályának egyik tudomá-
nyos tanácsadója mesélt
Mohács okairól. A követke-
zõ elõadásra március 30-án
kerül sor: Gebei Sándor, a
történelemtudomány habi-
litált doktora, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Ma-
gyar-–Orosz Történész Ve-
gyes-bizottságának alelnöke
a törökök kiûzésérõl és a
Rákóczi-szabadságharcról
értekezik.  
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Röviden Hiteles honismeret VáradonMárai-elõadás 
Bukarestben

Szerelmem a magyar nyelv
címmel tart elõadóestet Bá-
lint András a bukaresti Ma-
gyar Kulturális Intézetben
ma 19 órai kezdettel. A
Kossuth- és Jászai-díjas
színmûvész válogatást mu-
tat be Márai Sándor 1945
és 1949 közötti naplójegy-
zeteibõl és a magyar költé-
szet legszebb verseibõl. A
nagy magyar író feljegyzé-
sei hangzanak el a koalíci-
ós idõkbõl, gondolatai a
politikáról és világiroda-
lomról, hazaszeretetrõl és
költészetrõl, mûvészekrõl
és polgárokról, karrierrõl és
erkölcsrõl, valamint szelle-
mes megjegyzései kortársa-
iról: költõkrõl és politiku-
sokról, barátokról és ellen-
ségekrõl. A színész-ren-
dezõ-színidirektor nem a
divatos-érzelgõs Márait
szólaltatja meg, helyette in-
kább a naplójegyzeteibõl
szemezget. Az elõadást
megelõzõen, 18 órától a
Europe in Budapest (Budapest
Európában) címû angol
nyelvû kiadványt mutatják
be az érdeklõdõknek.

Matei Viºniec 
a kolozsvári színházban

Ma 20 órától Matei Viºniec-
estet rendeznek a kolozsvári
színház új stúdiótermében.
A Ionesco utáni abszurd
megújítójaként számon tar-
tott Matei Viºniec a kortárs
európai irodalom egyik leg-
izgalmasabb alkotója, drá-
máit a világszínház ismert
mûhelyeiben állítják szín-
padra, de költõként és re-
gényíróként is komoly sike-
reket ért el. A III. Richárd
betiltva címû, a sztálinizmus
korát idézõ darabjának fel-
olvasó-színházi bemutatója
után egy nyilvános portré-
beszélgetésen ismerkedhet-
nek meg a Párizsban élõ al-
kotóval.

Ötvenhatos emlékmû
épül New Yorkban

Ötévnyi tárgyalás után
New York város vezetése
beleegyezett, hogy New
Yorkban megépülhessen az
1956-os magyar forradalom
emlékmûve – jelentette ki a
New York-i Kossuth-szo-
bornál megrendezett koszo-
rúzási ünnepségen Papp
László építész, az Emlék-
mûbizottság elnöke.

Magyar kultúráról ír 
a Die Zeit

Mûvészet a cenzúra légkör-
ében címmel jelentetett meg
cikket legfrissebb számában
a Die Zeit liberális hetilap.
Szigorú elvonások sújtanak
sok muzsikust, színházat is
és számos filmest Magyar-
országon, ez az Európai
Unió által elvárt takarékos-
sági intézkedésekkel függ
össze. Az elvonások azon-
ban nehezen kibogozható
módon összefonódnak a
konzervatív-nacionalista
kormány politikájával – ol-
vasható a cikkben.

A Szacsvay Akadémia sikere felülmúlta a szervezõk reményeit, 250 férõhelyes termet kellett bérelniük

Hírösszefoglaló

A szelíd szó, a kritikai
szemlélet, az alázat a

munkában, a kérlelhetetlen-
ség a minõségben csak lát-
szólag folytat egyenlõtlen
küzdelmet az igénytelenség-
gel, a viszonylagossággal, a
kevesebbel való beéréssel –
mondta Schmitt Pál magyar
államfõ hétfõn este a parla-
mentben a Kossuth- és Szé-
chenyi-díjak, a Magyar
Köztársasági Érdemrend ki-
tüntetéseinek átadásán.

A díjazottak Schmitt Pál
szerint az alkotásban és cse-
lekvésben megosztott tehet-
ségükkel azt bizonyítják,
hogy a világ mégis különb
hely, az emberi élet mégis
nagyszabásúbb dolog, mint
amilyennek emberi ésszel
látszik. Mint fogalmazott,
egy díj voltaképpen nem
más, mint tettenérés, a kö-
zösség észreveszi és értékeli,
ha valaki a maga területén,

a hivatásában olyan magas-
ságban jár, hogy egyszerûen
fel kell nézni rá.

Idén 18 mûvésznek ítél-
tek oda Kossuth-díjat, 15
tudós részesült Széchenyi-
díjban, a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend magasabb
kitüntetéseit pedig 21-en
vehették át.

A nemzeti ünnep alkal-
mából odaítélt elismeréseket
a köztársasági elnök Orbán
Viktor miniszterelnök társa-
ságában nyújtotta át. Az ese-
ményen jelen volt Mádl Fe-
renc volt államfõ és felesége
is. A kitüntetettek a parla-
menti díjátadó után ünnepi
díszelõadáson vettek részt, a
Nemzeti Színházban.

Kossuth-díjat kapott
Nemeskürty István iroda-
lomtörténész kulturális és
mûvészeti életünk jelentõs
spektrumát átölelõ sokolda-
lú munkássága, a magyar já-
tékfilmkészítés több mint
negyedszázados irányításá-

ért, Berecz András népdal-
énekes, mesemondó a ma-
gyar néphagyományok ápo-
lásáért, Földes László Hobo
elõadómûvész, dalszerzõ a
magyar popzenei kultúrá-
ban egyéni hangú, mara-
dandó értéket létrehozó
több évtizedes munkássága,
sokirányú zeneszerzõi és
elõadómûvészi tevékenysé-
ge, életpályája elismerése-
ként, az erdélyi származású
Kovács Apollónia elõadó-
mûvész énekesgenerációk
számára példaképül szolgá-
ló egyedülálló stílusú elõ-
adó-mûvészetéért. Megosz-
tott Kossuth-díjban részesül
Szarka Tamás zeneszerzõ,
költõ és Szarka Gyula zene-
szerzõ, a Ghymes együttes
két alapítója. Széchenyi-dí-
jat vehetett át többek közt
Csíkszentmihályi Mihály
pszichológus, egyetemi ta-
nár, a pszichológiai foga-
lommá vált „flow-állapot”
leírásáért. 

A tudomány és a mûvészet 
kiválóságait díjazták

Hírösszefoglaló

Idõutazás a zene világába
címmel szerveznek inte-

raktív zenemûvészeti elõ-
adást a gyergyószentmiklósi
Tarisznyás Márton Múze-
umban a Bartók-év alkalmá-
val, március 18-án 17 óra-
kor, valamint Gyergyó-
szárhegyen, a Mûvelõdési
Házban március 19-én 17

órakor. Az elõadást Lász-
lóffy Réka zongoramûvész-
nõ és Kosza Ágnes hegedû-
mûvésznõ tartja. 

A rendezvényre iskoláso-
kat, fiatalokat várnak, vala-
mint mindazokat, akik sze-
retnék újra felfedezni Bar-
tók személyiségét és zene-
mûvészetét. A résztvevõk
választ kapnak majd arra a
kérdésre, hogy ki volt Bar-

tók Béla, és miért van az
idén Bartók-év, hogy mi a
népzene, illetve mi a kü-
lönbség a népzene és a mû-
zene közt, hogyan fedezte
fel Bartók az igazi magyar
népdalt. Szó esik majd Bar-
tók gyûjtõútjairól, népzenei
ihletésû mûveirõl, a gyere-
kekhez fûzõdõ kapcsolatá-
ról, valamint a Román tán-
cokról. 

Interaktív zenetörténeti 
elõadás Bartók tiszteletére
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Fedák Sári börtönnaplója 

Baloga-Tamás Erika

Egyéni elõadással érkezik
hétvégén, március 20-án

Székelyudvarhelyre Farkas
Ibolya, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának örökös
tagja.  A mûvésznõ a 20. szá-
zad elsõ évtizedeinek egyik
legünnepeltebb operettpri-
madonnája, Fedák Sári em-
lékiratai alapján állította ösz-
sze Börtönnapló címû, másfél
órás egyéni mûsorát, mely-
nek egyébként egyszemély-
ben elõadója és rendezõje is. 

„Fedák Sári egy igazi le-
genda. A 20. század elsõ év-
tizedeinek legnagyobb ma-
gyar primadonnája. Minden
forrás, amit felkutattam, ar-
ról szólt, hogy a magyar ope-
rettszínpad legjelentõsebb
alakja. Egyben nagyon kü-
lönleges, furcsa egyéniség.
Aki nem a szépségével, ha
nem a kiváló énektudásával
érte el a sikereit. A rendkívül
szenvedélyes, õszinte, a szín-
padot végtelenül tisztelõ és
szeretõ ember története az,
ami engem ebben a színpadi
mementóban izgat” – vallja
Farkas Ibolya a Népújságnak
adott interjújában. 

Fedák Sári (1879–1955) az
egyik legnagyobb hatású
operettprimadonnája volt
korának. Olyan írói nagysá-

gok rajongtak érte, mint Ady
Endre vagy Németh László.
Kalandos-regényes életútjá-
ról két könyvben vall, az elsõ
önéletrajzi beszámolóját Út-
közben címmel 1929-ben pub-
likálta. A második világhá-
borút követõen börtönbe ke-
rült, a Te csak most aludjál Li-
liom címû emlékiratát kisza-
badulása után, nyáregyházi
magányában rögzítette. A
630 oldalas önéletrajz teljes
életének feltárása, az emlék-
irat 1944-tõl az 1955-ben be-
következett haláláig tartó
idõszakot öleli át.

Farkas Ibolya Börtönnapló
címû mûsora e feljegyzések
alapján készült. „A kiskorú-
akat leszámítva minden kor-
osztályt meg szeretnék szó-
lítani. Természetesen az
idõsebbekre már csak az
emlékeik miatt is számítok.
De örülnék, ha ez az elõ-
adás megérintené a fiatalo-
kat is, mert az a történet,
amirõl a Börtönnapló szól,
nem a régmúlt” – fejtette ki
Farkas Ibolya.

A vasárnapi elõadás bi-
zonyára telt ház elõtt fog
zajlani Udvarhelyen, hisz
már most betelt a helyek fe-
le, mondta el lapunknak
Szarvas Zsuzsanna, a
székelyudvarhelyi Tom-
csa Sándor Színház közön-
ségszervezõje. 

Szacsvay Imre 1818-ban született Sályiban, Nagyváradon
folytatott jogi tanulmányokat, majd hamarosan Kossuth
Lajos közeli munkatársa lett, részt vett a forradalomban,
1849-ben forradalmi tevékenysége miatt kivégezték.

Szacsvay Imre szellemiségét viszik tovább

Farkas Ibolya egyéni elõadással lép fel Székelyudvarhelyen
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Röviden

ÚMSZ

„A sajtó legyen szabad!”
„Jos cenzura presei din

Ungaria!” („Le a magyar sajtó-
cenzúrával!” „I love Hungarian
Free Press” („Szeretem a szabad
magyar sajtót!”) „RIP – Free
Press 1989–2011” („Szabad saj-
tó 1989-2011 – nyugodjon béké-
ben”). Ilyen és ehhez hasonló,
magyar, román és angol nyelvû
jelmondatokkal ellátott ban-
nereket láthatott volna tegnap
délután az, aki kitekint a buka-
resti magyar nagykövetség abla-
kából. A magyar állam román
fõvárosi külképviselete elõtt
mintegy félszáz, piros-fehér-
zöld kokárdás sajtós tüntetett
bekötött szájjal, az Új Magyar
Szó aznapi, fehér címlapos szá-
mát tartva a magasba. De csak
láthatott volna, mert a magyar
nagykövetség a március 15-i
nemzeti ünnepre való tekintettel
zárva volt, az ablakok függönye
pedig nem mozdult. Füzes Osz-
kár nagykövet Erdélyben ünne-
pelt, a személyzet szabadnapos
volt. Csupán a mintegy tucatnyi
csendõr figyelte a szemben levõ
járdán ácsorgó újságírókat, akik
a magyar médiatörvény ellen
fellépõ budapesti tüntetõkkel
szolidarizáló akción vettek részt
a Magyar Sajtószabadság Nap-
ján – berlini, frankfurti, New
York-i, debreceni és gyulai tár-
saikkal együtt. 

Mircea Toma: sértõ 
a médiatörvény

„A magyar médiatörvény
alapvetõen sérti a sajtószabadsá-
got, az emberi jogokat. Elõször
is olyan, politikailag homogén –
a magyarországi kormánypárt
sajtó feletti hatalmát kilenc évre
bebetonozó – ellenõrzõ szervet
hoztak létre Magyarországon,
amely hatalmas összegû bünte-
téseket szabhat ki a politikai
cenzorok vélekedése szerint sza-
bálysértõ médiákra. Másrészt
pedig ez a törvény – amellett,
hogy büntetéseket szabhat ki,
bezárathat médiaintézménye-
ket, és Európában példátlan mó-
don kiterjed a nyomtatott és
internetes sajtóra is – öncenzú-

rára készteti az újságírót, aki a
büntetésektõl rettegve visszafog-
ja magát tényfeltáró munkájá-
ban” – fejtette ki a szolidaritási
akciót szervezõk indokait a tün-
tetés helyszínén Mircea Toma
újságíró, az ActiveWatch – Saj-
tófigyelõ Ügynökség vezetõje. 

A bukaresti tüntetést a Free
Press Románia Alapítvány, az
ActiveWatch–Sajtófigyelõ Ügy-
nökség, a Romániai Médiaszö-
vetségek Szervezete, a Romániai
Oknyomozó Újságírói Szövet-
ség, a Hivatásos Újságírók Szö-
vetsége, az Online Médiakiadók
Egyesülete, az Újságírónõk
Ariadna Szervezete, a Független
Médiaközpont és a MediaSind
szervezte. Mint arról tegnapi
lapszámunkban hírt adtunk, a
Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete egy nappal a buka-
resti rendezvény elõtt kihátrált a
szolidaritási akcióból, miután a

magyar újságírószervezet igaz-
gatótanácsa felülbírálta Kará-
csonyi Zsigmond elnök korábbi
döntését. 

Tízezren vagy millióan
tüntettek Budapesten?

A bukaresti demonstrációval
egy idõben tegnap a rendszer-
váltás utáni idõszak egyik legna-
gyobb civil tüntetését tartották
meg a sajtószabadság védelmé-
ben. A szervezõk szerint egymil-
lióan, az MTI szerint azonban
„csak” bõ tízezren tüntettek teg-
nap Budapesten. Az Erzsébet
híd pesti hídfõjénél a Magyar
sajtó útján összegyûlt tömeg
vastapssal fogadta a tüntetés
„sztárját”, Adam Michniket, a
lengyel vezetõ napilap, a Gazeta
Wyborcza fõszerkesztõjét, az
egykori lengyel demokratikus
ellenzék emblematikus figurá-

ját, aki az 1848-as, illetve az
1956-os forradalmak, a rend-
szerváltás és a jelenlegi helyzet
között vont párhuzamot beszé-
dében. „Viktor, nem lehet sza-
badságról beszélni egy olyan or-
szágban, ahol az alkotói szabad-
ság veszélyben van. Aki meg-
semmisíti a média szabadságát,
az a demokráciát semmisíti
meg. Ez az út a diktatúra felé ve-
zet” – üzente a magyar kor-
mányfõnek Michnik. 

Háromszázan demonstráltak
tegnap Debrecenben és mintegy
százan Gyulán. Utóbbi helyszí-
nen a résztvevõk narancssárga
sállal kötötték be a szobor száját,
és gyászszalaggal ellátott koszo-
rút helyeztek el a talapzatnál.
Berlinben, a magyar nagykövet-
ség elõtt mintegy 40 fiatal tünte-
tett, a megmozduláson  német,
illetve Németországban tanuló
magyar fiatalok vettek részt. 

Bukaresti munkahelyre fiatal es dinamikus kollé-
gák közé, 1–2 éves szakmai tapasztalattal ren-
delkezõ diplomás belsõ építészt (designert) ke-
resünk. Magyar nyelv tudás kötelezõ. A CV-ket a
cz.tunde@yahoo.com e-mail címre várjuk, ma-
gyar nyelven.

Apróhirdetés

Érdekes felfedezést tettek az Illinois Egyetem
kutatói, akik szerint a telefonmemóriák fémve-
zetékeinek nanocsövekre való cserélése által a
mobiltelefonok akár százszor tovább is bírhat-
ják egy feltöltéssel. Az amerikai kutatók rájöt-
tek, hogy a legtöbb energia az információ táro-
lása, pontosabban az adatok lekérdezésekor
vész el. Az új technológiával készülõ laptopok,
telefonok hetekig, vagy akár hónapokig is hasz-
nálhatók lesznek egy feltöltéssel. A kutatók re-
ményei szerint a hordozható számítástechnikai
eszközök hatásfoka olyan szintre fejleszthetõ
nanotechnológiával, hogy az új mobilok akár
hõenergiával, mozgási energiával, vagy éppen
napenergiával is tölthetõk lesznek. A felfedezés
zseniális, csupán az a kérdés, hogy a jövõben
egyáltalán lesz-e mire használjuk a felturbózott
akkumulátorú telefonjainkat. A kommunikáci-
ónk ugyanis lassan csak félszavakból,
emotikonokból áll, amihez nem kell sok ener-
gia. És felmérések bizonyítják, hogy az igazi in-
formációk iránti „kereslet” is csökkenõben van.

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

Nem lesz kisebbségi törvény?

Lapunk internetes olvasói szinte egyönte-
tûen úgy vélik, hogy a parlament nem fo-
gadja el idén júniusban a kisebbségi tör-
vényt. A maszol.ro szavazógépén feltett leg-
utóbbi kérdésünkre (Ön szerint elfogadja jú-
nius végéig a parlament a kisebbségi törvényt?)
válaszoló olvasók nyolcvan százaléka véli
úgy, hogy a parlament nem fogja elfogadni
a kisebbségi törvényt. A válaszadók csu-
pán tíz százaléka bizakodó.

E heti kérdésünk: Ön szerint Emil Boc marad
a miniszterelnök a 2012-es választásokig?
1. Igen.
2. Nem, technokrata kormányfõ váltja.
3. Nem, politikus kormányfõ váltja.

Szabad sajtó 1989–2011 
Világszerte tüntetéseket szerveztek a magyar médiatörvény ellen 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

✁

Danny DeVito új filmje 
ingyen nézhetõ meg a YouTube-on

Ingyen végignézhetõ Danny DeVito leg-
újabb, Girl Walks into a Bar címû filmje a
YouTube-on – a film rendezõje Sebastian
Gutierrez. A fõszerepet Carla Gugino
játssza: a címben szereplõ lány a közös
szereplõ tíz, Los Angeles különbözõ bárja-
iban játszódó történetnek. DeVito olyan
férfit alakít, akivel a fõszereplõ lány az
egyik bárban találkozik. 
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Martin Schulz, az Európai
Parlament szocialista frakció-

jának német vezetõje, Markó Bé-
la, a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség volt elnöke, Vörös
T. Károly, a Népszabadság fõszer-
kesztõje, Porcsin Zsolt debreceni
újságíró, a Basahalom boulevard
blog szerzõje és Hazafi Zsolt, az
ATV reggeli mûsorának szer-
kesztõje kapta idén a Szabad
Sajtó-díjat. Az MSZP által létre-
hozott Szabad Sajtó Alapítvány
díjátadó ünnepségén tegnap a
Pilvax kávéházban Mesterházy
Attila, a szocialista párt elnöke
arról beszélt, hogy a médiatör-
vény elfogadásával a sajtósza-
badság is áldozatául esett a kor-
mány politikai rendszerváltásá-
nak, és ismét a jogszabály vissza-

vonására szólította fel a kabine-
tet. Helyette egy szakmai szerve-
zetek bevonásával készülõ új
médiaszabályozás megalkotását
sürgette. A pártelnök kifejtette:
az elmúlt években egyszer sem
volt olyan aktuális a sajtószabad-
ság kérdése, mint most, a kor-
mány ugyanis mindent elkövet a
demokrácia alapértékeinek kor-
látozásáért. Hozzátette: mindig
azok igyekeznek korlátozni a
sajtót, akik nem biztosak maguk-
ban és félnek a néptõl. Földes
György, a Szabad Sajtó Alapít-
vány kuratóriumának elnöke a
díjazottakat méltatva elmondta,
elõször esik meg, hogy politikust
jutalmaznak. Szavai szerint
azért esett Martin Schulzra a vá-
lasztásuk, mert a médiatörvény-
nyel szembeni kiállásakor a ma-
gyar sajtószabadságot vette vé-

delmébe az Európai Parlament-
ben. Markó Béláról –  aki nem
volt jelen a díjátadón, levélben
köszönte meg az elismerést –
szólva Földes György azt emelte
ki, hogy az elmúlt húsz évben a
kisebbségi jogokért és a sajtósza-
badságért küzdött. A számos
szocialista politikus jelenlétében
megtartott díjátadón Martin
Schulz kifejtette: demokratikus
országokban a média ellenõrzi a
hatalmat, az ellenkezõjének még
a látszatától is óvakodni kell. Ki-
tért arra is, Angela Merkel né-
met kancellár sosem állította,
hogy a neki szóló kritika Német-
országot, és nem a kormányát
érte. Ezzel kapcsolatban hangsú-
lyozta: az Európai Parlamentben
nem Magyarország, hanem a
magyar médiatörvény kapott bí-
rálatot. 

Szabad Sajtó-díjas Markó Béla

Mintegy félszáz sajtós tüntetett bekötött szájjal a magyar médiatörvény ellen a bukaresti magyar nagykövetség elõtt

MÉDIAPARTNERÜNK

Magyarország továbbra is a világ 87., szabadnak
minõsíthetõ állama közé tartozik, ám osztályzatai
az elõzõ évhez képest romlottak – ez áll az ameri-
kai Freedom House által A szabadság a világon 2011-
ben címmel nyilvánosságra hozott jelentésben. A

dokumentum a romló értékelést Orbán politikájá-
nak tudja be. A jelentés konkrétan említi a kor-
mányzó párt által uralt új Médiatanács létrehozá-
sát, illetve azt, hogy utóbbi nagy bírságokat vethet
ki az elektronikus, nyomtatott és internetes sajtóra.

A Freedom House is félti a magyar sajtót



6.30 Gazdakör
7.00 Reggel a Dunán
10.00 Család-barát
11.00 A világ konyhái
11.30 Újrakezdés 
(olasz sor.)
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.20 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.45 Dunáról fúj a szél
(ism.)
15.55 Isten kezében (ism.)
16.25 Afrika színei
17.25 Miért éppen 
Magyarország?
18.00 25. szélességi fok
Délre (francia sorozat)
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.40 Kikötő Friss
Kulturális magazin
21.00 Híradó
21.15 Váltó
21.20 Közbeszéd
22.00 Egy gésa emlékira-
tai (am. filmdráma, 2005)
0.20 Dunasport
0.30 Koncertek az A38
hajón
1.25 Necrophilia 
(dokumentumf.)
2.05 Kikötő - Friss (ism.)
2.20 Közbeszéd (ism.)
Aktuális háttérműsor
2.55 “...filléres emléke-
im...”

8.05 Televíziós vásárlás
11.15 Dirty Dancing - Pisz-
kos tánc (amerikai dráma)
13.15 A három testőr visz-
szatér (fancia kalandfilm)
16.55 Las Bandidas (fran-
cia-mexikói-amerikai akció-
vígjáték) 18.40 Szökőár-
ban (amerikai akció-
thriller) 20.25 A gonosz
sosem alszik (am. horror)
22.10 Star Wars II. rész: A
klónok támadása (ame-
rikai kalandf.) 0.55 Vér-
szomjas szörnyeteg (ame-
rikai horror)   

7.30 Reggeli kávé 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Titkos szerelem (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 Menyet anyának 5
– reality show 20.30 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 21.30 Ezel (soro-
zat) 23.00 Judge and
Jury (amerikai akció-
thriller) 1.00 Painkiller
Jain (sorozat)

9.00 Hitélet ism. 16.00
Híradó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Reggeli terefere 17.55 Ze-
ne 18.30 Híradó 19.00
Többszemközt 19.30 Hír-
adó 20.00 A Jazz születé-
sétől napjainkig 21.00
Többszemközt 21.30 Hír-
adó 22.00 Társas Játé-
kok, ism.   

8.30 Őrült szerelem (mexi-
kói sorozat) 10.00 A libák
nem szállnak a mennybe
(sorozat) 12.45 Szerelem
és tisztesség (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 (sorozat)
21.30 Eliza nyomában (so-
rozat) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek

FILM+ACASÃ
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DUNA Tv, 22.00
Egy gésa emlékiratai

1929-et írunk. A kilencéves Chiyot egy szegény halászfalu-
ból eladják szülei egy kyotoi gésa-háznak. A kislány kegyet-
len bánásmódban részesül a ház tulajdonosai és a főgésa
Hatsumomo révén. Akaraterejét azonban nem sikerül meg-
törniük, s miután Hatsumomo riválisa, Mameha a szárnyai
alá veszi, Chiyoból Sayuri néven legendás gésa válik.

TV2, 22.25
Én és én, meg a tehén

David Collins tipikus újgazdag férfi, aki erőlködés nélkül bár-
mit megszerezhet. Barátnője, Sarah megelégeli semmitte-
vését, és ultimátumot ad: két hónapot kap, hogy eldöntse,
mit akar tőle és az élettől, vagy le is út, fel is út. Barátai per-
sze a mérlegelés helyett a teljes testi bevetést javasolják. Itt
az idő, hogy fejest ugorjon az élvezetekbe! A naiv David rög-
tön kifogja a végzetes nőt.

m1, 22.40
Elveszett bizalom

Cassie élete teljesen felborul, amikor megtudja, hogy férje is
rajta volt azon a gépen, ami lezuhant. Az utaslista szerint a fér-
fi egy nővel utazott együtt a gépen, akit a feleségeként jelölt
meg és a balesetet nem élte túl. Nem sokkal a szörnyű és fel-
foghatatlan hír után, a gyámhatóság egy kislányt hoz Cassie
elé, akiről azt állítják, hogy a férje házasságából született.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 Körzeti magazin
11.45 Egy történet, 
egy zene
12.10 Magyar jogtörténet
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Nemzeti értékeink
15.00 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.25 Az Örök Szövetség
15.55 Mérföldkövek...
16.25 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. sor.)
17.15 Asszisztensek 
(am. vígj. sor.)
18.00 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.25 Magyar retro
19.25 Átjáró
19.50 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Színészpalánták
(olasz sor.)
22.20 Biszku és a többiek
23.40 Záróra (ism.)
0.35 India 
- Álmok útján (sor.)
1.20 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)

7.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
7.25 Fókusz 
(ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb
történetekkel
15.20 Kilenc túsz 
(amerikai krimisor.)
16.15 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sor.)
18.20 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.25 Gálvölgyi-show
Március Paródiashow
23.10 Házon kívül
23.50 Az utolsó jelenet
(am. vígj., 2004)
1.40 Odaát 
(amerikai akció sor.)
2.35 Reflektor
2.45 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.00 Teleshop
12.30 Árva angyal 
(mex. sor.) (ism.)
13.25 A szeretet 
szimfóniája 
(am. filmdráma, 2007)
15.15 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.20 Edina és Joshi
17.25 Marina 
(mex. sor.)
18.25 Update Konyha
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(sor.)
22.25 Én és én, 
meg a tehén 
(am. rom. vígj., 2002)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV - Jósok, 
látók, médiumok!
2.20 A csúcstalálkozó
(kan. filmdráma, 1. rész)
3.50 Sentinel 
- Az őrszem (sor.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.00 Budaházy-per
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 Soroló (ism.)

9.50 Gyilkos sorok (sor.)
10.50 Egy kórház magán-
élete (ismétlés) 11.45
Greek, a szövetség (soro-
zat) 12.40 Irány Colorado
2. - Curly aranya (am. víg-
játék, 1994) 14.55 Nyom-
talanul (ismétlés) 16.40
CSI (sorozat) 17.35 Gyil-
kos számok (sorozat)
18.30 Gordon Ramsay
19.25 Éden Koktél (reali-
ty show) 20.20 Két
pasi...(sorozat) 21.15
Gyilkos számok (sorozat)
22.15 Éden Hotel

7.00 Hírek 10.00 Pon-
tos sportidő 12.00 Hírek
13.10 Vakációs játékok
14.05 Pro Sport óra
(live) 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Öröljönk a fo-
cinak (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Öröljönk a foci-
nak (live) 20.00 Labda-
rúgás: Manchester City -
Dinamo Kiev (live)
22.00 Labdarúgás: Li-
verpool - Braga (live)
0.00 Sport.ro

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Átjáró
14.30 Slovenski Utrinki
15.00 Roma Fórum
15.30 Összhang
16.25 Optika
16.55 Szomszédok 
(magyar sor.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 India 
- Álmok útján (sor.)
19.15 A királyi ház titkai
(dél-kor. sor.)
20.20 Alkotmány utca
Beszélgetések 
az Alkotmányról
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
Közéleti-politikai magazin
22.05 Az Este
22.40 Elveszett bizalom
(am. filmdráma, 1999)
0.10 A rejtélyes
XX. század

0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Prizma

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 50 perc Pleşuval
és Liiceanuval (ism.)
11.00 Egyszerűen 
ízletes (ism.)
11.15 UEFA napi összefog-
laló (ism.)
12.00 Életre szóló utazó
(ism.)
12.30 Teleshopping
12.40 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Zsebtörténetek
(ism.)
14.50 Történelmi 
emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Közérdek
17.30 Egy könyv minden
hétre
17.45 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél koreai sor.)
19.50 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Ítéld meg te!
22.00 CSI: A helyszínelők
(am. sor.)
22.55 Eurovision 2011
23.10 Afrikai szeretők
(német filmdráma, 2005)
1.25 Peter Green (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)

7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 Megbízás nélkül
(amerikai krimi, 2006)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Óvszerháború
(amerikai vígjáték, 1997)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Egy veszélyes 
ember (amerikai akcióf.,
2009)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Europa League 
összefoglaló
0.30 Egy veszélyes ember
(amerikai akcióf., 2009)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné –
Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
12.00 Xena
(amerikai kaland sorozat)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém rendes
család (amerikai sor.)
14.30 Kikezdesz a sző-
kékkel? – szórakoztató
műsor (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport
20.20 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
– verseny show
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Euforia Midnight
Sun Tour

7.00 Kandikamera
7.30 Szívek találkozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Fején a nagyvilág
9.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisorozat)
(ism.)
10.00 Teleshopping
10.30 Agglegényörömök
(amerikai vígjáték, 2003)
(ism.)
13.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A skorpió
megszelidítése
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.00 Idősek és nyugha-
tatlanok (ism.)
23.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
0.30 A Marlowe-rejtély
(amerikai vígjáték, 1998)

6.30 Végzetes 
másodpercek
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- TVR S2
9.00 Halálos fogás
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- NHL motor
/B-2 bombázó motor
13.00 Autókereskedők 
- Porsche 928
14.00 Állítólag... 
- Robbanó lökhárítók
15.00 Piszkos munkák 
- Vexcon
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
-  Fogd be és küzdj
18.00 A túlélés 
törvényei - Dél-Dakota
20.00 Állítólag... 
- Banánhéj és házi-
gyémánt
21.00 Szétépítők 
- Tűzben égve
21.30 Hogyan készült? 
- Szénszálas autóalkatré-
szek
22.30 Halálos fogás
- Irány a tenger
0.30 Rács mögött 
külföldön - Kolumbia
1.30 Chris Ryan 
bemutatja: Rendőrségi elit 
alakulatok
2.30 Szétépítők 
- Tűzben égve

6.15 Teleshopping
7.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad a szembejö-
vő sáv (ism.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Alpesi sí világkupa
14.30 Magyar 
nyelvű műsor
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Bűvület 
(olasz sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Bazár (ism.)
19.00 Biznisz óra
20.00 Szabad a szembejö-
vő sáv (talk show)
21.00 Túlélők 
(angol sci-fi sorozat)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Starhunter 
(kanadai sci-fi sorozat)
0.00 IT Zon@ (ism.)
0.30 Különleges 
hadműveletek (ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin 

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2011. március 17.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Henrietta és Herbert
napja van.
A Henrietta név a Henrik
férfinév francia kicsinyítõ-
képzõs nõi változatából, az
Henriette-bõl származó
Henriett latinos továbbkép-
zése.
A Herbert germán eredetû
férfinév, jelentése: (had)se-
reg + fényes, híres.
Holnap a Gertrúd és Pat-
rik nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1926 – Robert Goddard
elindítja az elsõ mûködõ-
képes folyékony hajtó-
anyagú rakétát.
• 1935 – Németországban
bevezetik a sorkatonai
szolgálatot, Hitler fel-
mondja a versailles-i béke-
szerzõdés katonai cikke-
lyeit.
• 1955 – Eisenhower beje-
lenti, hogy háború esetén
atomfegyvert alkalmaz-
nak.
• 1962 – Pályára áll a szov-
jet Kozmosz-sorozat (szov-
jet ûreszköz) elsõ példá-
nya; a sorozatban 2010
szeptemberéig 2400-nál
több indítás történt.
• 1968 – Vietnami háború:
a My Lai-i mészárlásban
350-500 vietnami parasztot
– férfiakat, nõket és gyere-
keket – ölnek meg ameri-
kai katonák.
• 1978 – A Vörös Brigádok
terrorszervezet elrabolta
Aldo Moro olasz politi-
kust, késõbb ki is végezték.

Vicc 
Gyerekek beszélgetnek az is-
kolában:
– Nekem négy húgom van –
mondja az egyik kislány. – És
mindannyiunknak saját szo-
bája van!
– Nekem meg hat öcsém van
– mondja az egyik kisfiú. –
És mindannyiunknak saját
biciklije van.
– Az semmi – mondja egy
másik kisfiú. – Nekem nyolc
testvérem van, és mindannyi-
unknak saját apukája van!

Recept
Töltött csirke sóágyon
Hozzávalók: 1 db kisebb
csirke, 2 db zsemle, 50 g
gomba, 50 g csirkemáj, 2 to-
jás, só, bors, majoránna, pet-
rezselyemzöld, 20 g vörös-
hagyma, 50 g vaj.
Elkészítése: A jérce bõrét a
nyaki résznél kezdve a com-
big mutató ujjunkkal óvato-
san felfejtjük. A hasüreget
sózzuk, és majoránnát, petre-
zselyemzöld szárát tesszük
bele. A bõr és a hús közé hab-
zsákkal betöltjük a tölteléket,
amely áztatott,  kicsavart
zsemle, felvert tojás, leforrá-
zott, kockára vágott csirke-
máj, vajban üvegesre hevített
vöröshagyma, gomba, petre-
zselyemzöld és fûszerek ke-
veréke. A szárnyvégeket
megformázzuk, a combokat
összetûzzük. 1 kg sóágyra
helyezzük, és 180 °C-os sütõ-
ben  piros ropogósra sütjük.
Locsolgatás nélkül is gyö-
nyörûen megsül. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Legjobban teszi, ha egy káros
beszélgetés elõl kitér, mivel elég
fáradt. Próbáljon kikapcsolód-
ni, lazítani. Kedvesének szerez-
zen örömöt, kényeztesse õt.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Gondolja végig kitûzött terveit.
Lehetõsége nyílik tartós kapcso-
lat kialakítására, amennyiben
még nincs párkapcsolata. A Vé-
nusz segíti lépteit.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Sok jót ígérnek a csillagok. Ön-
bizalma megnõ, ami minden-
képpen pozitív változásokat
okoz. Anyagi fellendülésre is
számíthat.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Még mindig nem az elképzelé-
sei szerint alakulnak bevételei.
Amit megkeres, az szinte azon-
nal eltûnik, de a jövõ héten
pluszpénz érkezhet.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy heves és idegesítõ vitából
nem biztos, hogy gyõztesen kerül
ki. Legyen békülékeny, bár ez
valószínûleg nehezen fog menni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A munkahelyén az sem igaz,
amit kérdeznek. Gondolja át
alaposan, hogy mikor érdemes
mindent felforgatni maga kö-
rül. Lehetõleg most ne változ-
tasson.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Annyi a feladata, hogy szüksé-
ge van minden szakmai ráter-
mettségére a sikeres megoldás
érdekében. Szerencsére nyugodt
és segítõkész környezetben dol-
gozhat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Becsvágya nagyra törõ, ezért
ügyeljen arra, nehogy átgázol-
jon másokon. Lehet, hogy meg
kell védeni jelenlegi helyzetét a
felettesével szemben. Tegye ezt
diplomatikusan.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Anyagi kérdésekben ne hallgas-
son senkire, lehetõleg kölcsönt
se kérjen, és ha van tõkéje, ak-
kor várjon a befektetésekkel áp-
rilis elsõ napjaiig.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Magas szinten gyakorolhatja
ma a toleranciát. Jól tudja ke-
zelni a pökhendi embereket.
Magában csak nevet az ön körül
folyó kicsinyes rivalizálásokon.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Rengeteg új feladat várja. Bát-
ran vágjon bele, hiszen van ele-
gendõ tudása és energiája, hogy
sikert érjen el. A Vénusz remé-
nyeket táplál szívében.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Fortuna kegyeibe fogadja. Fon-
tos, hogy reálisak legyenek ter-
vei. Bátran vágjon bele a fel-
adatba, ami nagy kihívást je-
lent. A Vénusz szerelmet jelez.
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga-1 21.
fordulójában két ven-

dégsiker született, a Steaua
a Brãneºti, a Gaz Metan pe-
dig a Sportul otthonából
hozta el mindhárom pontot.
Ennek ellenére a látogatók
mindössze hat gólt lõttek, s
csak az urziceni-ieknek sike-
rült egynél több alkalommal
betalálniuk. 

A hétfõ esti, brassói záró-
találkozón a Vaslui Wesley
révén szerzett vezetést (35.),
húsz perccel késõbb Kuciak
kapus öngóljával mentettek
pontot a házigazdák, 1-1. 

A bajnok CFR 1907-tõl
kölcsönzött Diego Ruiz gól-
jával az újonc vásárhelyiek
legyõzték a listavezetõ gala-
ciakat, aminek a temesvári-
ak örültek a legjobban. Õk
ugyanis négyet gurítottak a
Craiovának, megõrizték ve-
retlenségüket és két pontra
közelítették meg az Oþelult.
A Rapid és a Dinamo remi-
jét kihasználta a Steaua,
amely dobogóközelig ara-
szolt buzãui sikerével. A
címvédõ kolozsváriak hul-
lámvölgyét bizonyítandó
Ploieºti-en második pon-
tocskájukat szerezték a tava-
szi idényben. 

A Temesvári FC azon öt
európai csapat egyike ma-
radt, amely veretlen a 2010–
11-es bajnoki szezonban. A
máltai La Vallettának és az
andorrai Sant Juliának baj-
noki címet hozott hibátlan
szereplése, míg az FC Porto
és a bolgár Liteksz Lovecs
vezet országa pontvadásza-
tában.

A Liga-1-ben a gólok szá-
ma 466-ra nõtt, a fordulón-
kénti átlag viszont 22,19-re
csökkent. A 450. gólt a

steauás Surdu, a 460-at pe-
dig a temesvári Magera sze-
rezte. A három megítélt ti-
zenegyesbõl csak egyet érté-
kesített a medgyesi Eric,
míg Voiculeþ (Pandurii) és
Ferfelea (Sportul) hibázott. 

A gólvágók versengésé-
ben a temesvári Zicu utolér-
te a volt steauás, õsszel 13
gólt szerzett Bogdan Stan-
cut. A medgyesi Eric góllal
tért vissza, és 11 találatnál
tart, a rapidos Herea pedig
9-nél. 

Nõtt a nyolcgólosok szá-
ma, Olariu (Brãneºti), Mo-
raes (Gloria), Niculescu
(Kv. U), Adrian Cristea
(Dinamo / Kv. U) és Wesley
(Vaslui) van most ezen a lis-
tán. Hét gólt lõtt a rapidos
Cassio és Traoré (Kv. CFR
1907/Kuban Krasznodar),
hatot pedig a Sportul játéko-
sai, Varga és Bãlan, továbbá
a brassói Ilyés Róbert és a
vaslui-i Adailton. 

Ebben a fordulóban 33
sárga lapot mutattak fel,
ebbõl 23-at a vendégcsapat-
ok labdarúgói kaptak. A
CFR 1907 játékosait hat-
szor a Gaz Metan labdarú-
góit pedig ötször figyelme-
zették. Egyetlen játékost ál-
lítottak ki, az urziceni-i
Merát. A sportszerûtlensé-
gi lista élén az 59 sárga la-
pot összeszedett Temesvári
FC áll, a másik véglet a
Victoria Brãneºti 33  figyel-
meztetéssel. 

A hétvégi 22. forduló mû-
sora: pénteken: Gaz Metan–
Pandurii (õsszel: 0-0) –
16.30 óra, GSP Tv, Brã-
neºti–Temesvár (1-2) –
18.30 óra, Digi Sport, Glor-
ia–Rapid (0-2) – 20.30 óra,
Antena 1; szombaton: Oþe-
lul–Kv. U (1-2) – 15 óra,
GSP Tv, Steaua–Vaslui (3-0)
– 20.30 óra, Digi Sport; va-
sárnap: Kv. CFR 1907–
Sportul (0-3) – 16 óra, GSP

Tv, Craiova–Astra (2-2) – 18
óra, Digi Sport, Dinamo–
Marosvásárhelyi FCM (6-2)
– 20 óra, Digi Sport; hétfõn:
Urziceni–Brassó (1-1) –
20.30 óra, GSP Tv. 
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Röviden
Szünetelnek 
a japán bajnokságok 

Bizonytalan idõre felfüg-
gesztették a japán elsõ és
másodosztályú labdarúgó-
bajnokság küzdelmeit az or-
szágot sújtó természeti ka-
tasztrófa következményei
miatt. A J. League vezetõsé-
ge kedden döntött arról,
hogy április elején még biz-
tosan nem folytatódnak a so-
rozatok, arról pedig már egy
nappal korábban határozott,
hogy az összes márciusi
mérkõzést törli.

Négy között a Kecskemét

A Kecskemét tegnap meg-
tartotta az elsõ meccsen
szerzett négygólos elõnyét a
Siófok ellen, így elsõként be-
jutott a labdarúgó-Magyar
Kupa elõdöntõjébe. A múlt
heti hazai „odavágón” 5-1-es
sikert aratott kecskemétiek
1-1-es döntetlent értek el
Siófokon.

Ünnepi pólóedzés

Hétfõn és kedden összesen
három edzést tartott Szent-
endrén a magyar férfi-vízi-
labdaválogatott, amelynek
szövetségi kapitánya, Ke-
mény Dénes ez alkalommal
17 játékost hívott meg az
összetartásra. A legutóbb –
még a február végi Volvo-
kupán – együtt szerepeltek-
hez képest csak a két reccói
légiós, Kásás Tamás és Ma-
daras Norbert hiányzott, il-
letve a kapusoknál Gergely
István helyett most a sérülé-
sébõl felépült Szécsi Zoltán
kapott meghívást.

Már kaphatók 
az olimpiai jegyek 

Tegnap megkezdõdött a
2012-es londoni nyári olim-
piai játékok belépõinek áru-
sítása. A forgalomba kerülõ
6,6 millió jegyért a Nagy-
Britanniában és a brit koro-
na függõ területein élõk, va-
lamint az európai gazdasági
térség – az EU-tagállamok,
köztük Magyarország, emel-
lett Norvégia, Izland és
Svájc –  állampolgárai folya-
modhatnak közvetlenül a
londoni szervezõ bizottság
külön e célra létrehozott
honlapján: http://www.tick-
ets.london2012.com/homepage.

Erdei ranglistavezetõ 

A félnehézsúly ranglistave-
zetõje lett, ezáltal elsõ szá-
mú kihívói pozícióba került
Erdei Zsolt a Bokszvilág-
szervezetnél (WBO). Az ed-
digi mind a 32 profi fellépé-
sét megnyerõ korábbi
WBO-világbajnok élre kerü-
lése nem jelent automatiku-
san vb-címmérkõzést, mivel
a világelsõ német Jürgen
Brähmernek (36-2) a pilla-
natnyilag interim bajnok
walesi Nathan Cleverly (21-
0) a hivatalos kihívója, aki-
vel május 21-én Londonban
küzd meg. A 36 éves ma-
gyar bokszoló várhatóan
április 16-án az Egyesült Ál-
lamokban lép legközelebb
kötelek közé. 

Botlottak a galaciak

Kosárlabda

ÚMSZ

Hétközi 26. fordulóval
folytatódik ma a férfi-

kosárlabdabajnokság. Az
alapszakasz utolsó öt mene-
tét megelõzõen kevés a bizo-
nyosság, egyelõre csak azt
lehet tudni, hogy a címvédõ
CSU Asesoft Ploieºti már
nem veszítheti el elsõ helyét,
mint ahogy a SCM U Craio-
va, a Politehnica Iaºi, a
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye és a Brassói CSU
Cuadripol sem léphet elõ-
rébb a tabella utolsó helyei-
nek alsóházából. 

A TVR 3 választása a pi-
teºti-i rangadóra esett, a
BCM Argeº és a CS Muni-
cipal összecsapására, ame-
lyet 18 órai kezdettel közvetít
élõben. Egy elmaradt mér-
kõzéssel, a vendég bukaresti-
eknek csak a gyõzelem szá-
mít elfogadható eredmény-

nek, miután még nem mond-
tak le arról, hogy a legjobb
nyolc közé kerüljenek.
Ugyanilyen gondolattal vág-
nak neki a házigazdák is,
akik jelenleg éppen a nyolca-
dik helyen állnak. Õsszel 79-
62-re nyert a CSM. 

Hibátlan bajnoki hajrával
a temesváriak és a nagysze-
beniek is elcsíphetik a ráját-
szást jelentõ helyek egyikét.
Elõbbiek azonban a harma-
dik helyen álló U-Mobitelco
BT kolozsvári oroszlánbar-
langjában kell hogy bravúrt
elérjenek, ami eddig csak a
bajnokcsapatnak sikerült eb-
ben az idényben. A CSU
Atlassib a kiszámíthatatlan
CS Otopeni-t fogadja, amely
zsinórban négy gyõztes csa-
ta után látogat Nagyszeben-
be. Kiesõ helyen álló csapa-
tok rangadóján a csíkaiak a
brassóiakkal játszanak. A
forduló slágermérkõzését
Nagyváradon vívja a helyi
CSM és a BC Mureº, a vá-

sárhelyiek öt forduló óta ve-
retlenek az élvonalban. To-
vábbi három mérkõzésnek
nagy favoritja van a gyõze-
lemre, a Ploieºti az Energia
Rovinari-t, a Steaua-Turabo
pedig a Politehnica Iaºi-t fo-
gadja, míg a Medgyesi Gaz
Metan Craiovára látogat. 

Ma 18 órakor pótolják a
nõi bajnokság második ér-
tékcsoportjának (A2) rang-
adóját, az ötödik fordulóból
elmaradt Gyulafehérvári
LPS– Kolozsvári U-mérkõ-
zést. A 9–14. helyezettek
csoportjából kiemelkedõ
csapatok találkozója a 9.
hely sorsa felõl dönt. A házi-
gazdák lépéselõnyben van-
nak, hiszen szombaton ép-
pen Kolozsváron sikerült
meglepniük riválisaikat (78-
77, hosszabbítás után). Az
U elképzelhetõ kétpontos si-
kerével azonban minden
megváltozhat, ezért nem
szabad leírni a Szamos-parti
gárdát. 

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A labdarúgó-Bajnokok
Ligája szerda esti nyol-

caddöntõs programjában ka-
pott helyet a sorozat egyik
legérdekesebb és kifejezetten
jelentõs múltú párharcának,
a Real Madrid–Olympique
Lyon-csatának a visszavágó-
ja, amelyet a TVR 1 élõben
közvetít, 21.40 órai kezdettel. 

A spanyol királyi gárda pá-
ratlan lehetõség elõtt áll, hi-
szen a franciaországi elsõ
összecsapás 1-1-es döntetlen-
je után most hazai pályán ki-
küzdheti a továbbjutást a
mumusának számító lyoni
együttessel szemben, amely a
korábbi BL-kiírásokban több
ízben is borsot tört már a
madridiak orra alá. A két
csapat eleddig hét alkalom-
mal találkozott „euroüt-
közet” szereplõjeként, s a
Real bizony egyszer sem tu-
dott nyerni, négy döntetlen
mellett három alkalommal is
az OL diadalmaskodott, el-
ütve egyszersmind 2005-ben,

2006-ban és 2010-ben is a
legjobb nyolc közé kerüléstõl
az ibériai elitalakulatot. 

A hazai pálya kínálta
elõnyt a Real portugál tréne-
re, José Mourinho fajsúlyos
tényezõnek látja, de fontos
lehet olyan kulcsemberek tel-
jesítménye is, mint például
Cristiano Ronaldo vagy a
Lyonban gólt szerzett Karim
Benzema. Ha minden össze-
jön, 2004 óta elõször válik is-
mét a BL legjobb nyolc alkot-
ta mezõnyének tagjává a
Real Madrid.

A másik mai mérkõzéssel
kapcsolatban már kevésbé
akad bizonytalansági ténye-
zõ. A londoni Chelsea
ugyanis gondoskodott arról,
hogy drukkerei nyugalom-
ban várják az újabb 90 per-
cet a dán FC Köbenhavn el-
len. Az elsõ összecsapást lá-
togatóként is felettébb simán
nyerték Frank Lampardék
(2-0), s gyakorlatilag a képte-
lenség kategóriájába soro-
landó annak eshetõsége,
hogy a visszavágón idegen-
ben fordíthat a koppenhágai
együttes. 

Madridban a Real-mumus

A táblázaton:  
1. Oţelul 21 14 3 4 27-15 45
2. Temesvár 21 11 100 39-23 43
3. Vaslui 21 11 6 4 30-19 39
4. Steaua 21 10 5 6 27-19 35
5. Rapid 21 9 7 5 29-13 34
6. Dinamo 21 9 7 5 43-33 34
7. Gaz Metan 21 9 7 5 25-19 34
8. CFR 1907 21 7 8 6 33-28 29
9. Astra 21 5 115 21-21 26
10. Vásárhely 21 7 5 9 21-30 26
11. Brassó 21 5 106 21-24 25 
12. Gloria 21 6 6 9 22-27 24
13. Kv. U 21 6 6 9 26-38 24
14. Craiova 21 5 6 1024-27 21
15. Brăneşti 21 4 8 9 26-35 20 
16. Pandurii 21 4 8 9 19-30 20
17. Urziceni 21 4 6 1114-28 18
18. Sportul 21 3 1 1719-37 10

Az Asesoft már bizonyosan
az alapszakasz gyõztese

Diego Ruiz góljával az újonc vásárhelyiek legyõzték a listavezetõ galaciakat

Rali

T. J. L.

Kolozsvári résztvevõje is
volt a múlt hét végi,

Porto Azzurro-kupával díja-
zott Rallye Elbának, Marco
Tempestini pedig nem oko-
zott csalódást: a Napoca
Rally Academy versenyzõje
megnyerte az N csoportot és
ötödik lett összetettben. Pedig
rosszul indult az olaszországi
kaland: az elsõ versenynapon
„Tempesta” slickkel szerelte
fel Peugeot S2000-jét, s így az
esõ kifogott  rajta. Az elsõ na-
pon 46, majd 22 másodpercet
vesztettek a kolozsváriak az
éllovassal szemben, s másnap
már csak kozmetikázni tud-
ták helyezésüket az összetett-
ben. Vasárnap már minden
rendben volt, így az N cso-
portban jegyzett siker némi-
képp várható volt. A rali-
gyõztes az olasz Emanuelle
Mannoni lett, aki egy Ford
Focus WRC-t vezetett. A
Rallye Elbán „Tempesta” na-
vigátora Lucio Baggio volt,
ifjabb Tempestini, Simone
társa. Marco Tempestini se-
gédje, Dorin Pulpea orrsö-
vényferdülés miatt került szi-
ke alá és pár napot ki kellett
hagynia. „Mindenképpen
hasznos teszt volt. Nedves és
csúszos aszfalton versenyez-
tünk, s végül a szombati
rossz gumiabroncs-választás
is hasznunkra vált, hiszen ta-
pasztalatot szereztünk”, ös-
szegzett az olasz származású
kolozsvári ralis. Az olaszor-
szági verseny fõpróbája volt
az országos bajnokság közel-
gõ rajtjának. Megszokott na-
vigátorával, Dorin Pulpeá-
val, Marco Tempestini idén
jobban szeretne szerepelni,
mint tavaly, s annak remé-
nyével, hogy véget ér pechso-
rozata. A bajnoki pontvadá-
szat április második hétvégé-
jén indul, 8-án és 9-én Brassó
környékén rendezik meg a
hagyományos Tess-ralit. 

Itáliai fõpróba

Fotó: Mediafax
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