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Több magas rangú uniós dip-
lomata bírálta Romániát ami-

att, hogy kedden, az Európai
Unió általános ügyek tanácsán a
román küldöttség hozzáállása mi-
att nem született végsõ döntés
Szerbia EU-tagjelölti státusáról.
A Cristian Diaconescu külügymi-
niszter vezette bukaresti delegáci-
ónak ugyanis sikerült elérnie azt,
hogy a testület csupán javasolta e
státus megadását a balkáni állam-
nak, a végsõ döntést a Európai
Tanács hozza meg errõl a ma
kezdõdõ kétnapos ülésén. A ro-
mán fél ragaszkodott ahhoz,
hogy a testület Szerbia ügyében
kiadott nyilatkozata foglalja ma-
gába a kisebbségek jogainak vé-
delmét is. Folytatása a 3. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3486 ▲
1 amerikai dollár 3,2357 ▼
100 magyar forint 1,5030 ▲

Vezércikk 3

Fogynak a szlovákiai magyarok

Csaknem 62 ezerrel csökkent a magyarság
lélekszáma Szlovákiában tíz év alatt – de-
rült ki a 2011. májusi népszámlálás végle-
ges adataiból. Eszerint 9,7 százalékról 8,5
százalékra csökkent a Szlovákiában élõ ma-
gyarok aránya az összlakossághoz képest.

Aktuális 2

Kultúra 8

A visszahódítás
Olyan programra van szükség Marosvá-
sárhelyen, amely nem csupán magyaro-
kat, hanem románokat is képes meg-
gyõzni arról, hogy az eddigi városatyát

esetleg leváltó polgármes-
ter olyan városgazda lesz,
aki képes munkahelyte-
remtésben, infrastrukturá-
lis változásokban és a
Maros menti élet több
más összetevõjében is hu-
szonegyedik századi pá-

lyára állítani Maros-
vásárhelyt.Székedi Ferenc

A román gazdaság számára
jelentõs összegeket hozhat-

nak az energetikai befektetések,
a lakosságtól viszont ugyanez a
szektor egyre nagyobb fizetési
kötelezettségeket követel az el-
következõkben – ebben foglalha-
tó össze a bukaresti Európai
Energetikai Csúcstalálkozó elõ-
adásainak lényege. A fórumon
megfogalmazódó másik fontos
tény az volt, hogy az energia-
szektor fejlesztése a következõ
évtized nagy tétje Románia szá-
mára, amely nagy nyereséget
hozhat, ha viszont elbukik, örök
függõségbe taszíthatja az orszá-
got. Az energiacsúcs afelõl sem
hagyott kétséget, hogy az üzem-
anyagárakra is feltartóztathatat-
lan emelkedés vár az elkövetke-
zõkben. 6. oldal 

Leonard Azamfirei törvénytelenül megválasztott rektor dicsérte azokat a román diákokat, akik a magyarok vélt elkülönülése ellen tüntettek 

Elkerülhetetlen

a benzindrágulás

Humorfesztivál extrákkal

A kötelezõ poénok mellett könyvbemuta-
tó és karikatúrakiállítás is szerepel az ápri-
lis 25-e és 29-e között zajló 9. Erdélyi Hu-
morfesztivál programjában, amelynek gá-
láját Kolozsvár mellett Marosvásárhelyen
is „újrajátsszák”.

Média 9

Új vezetõk, régi tervek

Sajtótájékoztató keretében mutatkozott be
tegnap a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egye-
tem új vezetõsége hangsúlyozva, hogy jó
az együttmûködés mind a tanárok között,
mind a tanárok és diákok között, és a vá-
lasztások nem befolyásolták az oktatás és a
mûvészi tevékenység folyamatát. 

Sepsiszentgyörgyön is csatlakoztak az EU-szintû tiltakozáshoz

MOGYE: fekete március?
Ismét etnikumközi feszültséget kelt Marosvásárhelyen a magyar nyelvû oktatás helyzete

Várhatóan kormányhatározatra lesz szükség a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti

Egyetem (MOGYE) magyar karainak létrehozásához, mivel az oktatási miniszternek 

a tegnap hajnalig nyúló tárgyalásokon nem sikerült meggyõznie a felsõoktatási intézmény

vezetõit a charta törvényes elõírásoknak megfelelõ módosításáról – tájékoztatta lapunkat Ki-

rály András. Az oktatási államtitkár csupán halvány esélyt lát arra, hogy a kérdést az

RMDSZ által megszabott határidõig – jövõ hétfõig – megnyugtató módon rendezni lehessen.

Constantin Copotoiu rektor a magyar oktatókat okolja a tárgyalások kudarcáért. 7. oldal 

A romániai szakszervezetek
is csatlakoztak tegnap a szi-

gorú költségvetési fegyelmet elõ-
író uniós kormányközi paktum
elleni, Európa-szerte megszerve-

zett tüntetésekhez. A demonstrá-
lók Erdély városaiban is azt
üzenték Brüsszelnek: „Elég le-
gyen a megszorításokból!” 
7. oldal

„Elég a megszorításokból!”Szerbiai vlachok 

kontra Schengen

Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: ÚMSZ
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Röviden

Putyin: normális 
az ellenzék jelenléte

Vlagyimir Putyin a többség véleményének
tiszteletben tartására szólította fel az ellen-
zéket tegnap az orosz népfront tagjaival,
választási megbízottakkal és politológusok-
kal megtartott találkozóján. A kormányzó
Egységes Oroszország párt elnökjelöltje,
akinek kampányát a tavaly létrehozott nép-
front is támogatja, egynapos szabadságot
vett ki, hogy ezúttal államfõjelöltként kam-
pányoljon. Putyin a rendezvényen teljesen
normális dolognak nevezte az ellenzék je-
lenlétét Oroszországban.

Törvény Havel érdemeirõl

Václav Havel, a tavaly decemberben el-
hunyt egykori csehszlovák és cseh köztársa-
sági elnök (képünkön) érdemeit méltató tör-
vényt fogadott el tegnap a cseh szenátus.
Miután a parlamenti alsóház a jogszabályt
már elfogadta, érvénybe lépéséhez már
csak Václav Klaus jelenlegi államfõ aláírá-

sára van szükség. Ezt Prágában a helyi
megfigyelõk merõ formalitásnak tekintik.
Václav Havelnek a szabadság és a demok-
rácia érdekében kifejtett érdemeit elismerõ
törvényt a parlamenti pártok közül csak az
ellenzéki Cseh- és Morvaország Kommu-
nista Pártja ellenezte.

Késik a Costa Allegra mentése

Az Indiai-óceánon kigyulladt olasz hajó, a
Costa Allegra a tegnap estére tervezett par-
tot érés helyett csak ma reggel érkezik a
Seychelles-szigetekre – jelentette be a Costa
Crociere genovai hajótársaság, amelynek
mûszaki szakértõi már a hajón vizsgálják a
hétfõn keletkezett tûz okait. Az óceánjárót
a Trevignon francia halászhajó húzza, a
partot érést az erõs tengeráramlatok késlel-
tetik. Az olasz sajtó genovai tudósításai
szerint közben a Costa Crociere dolgozói a
társaság jövõjéért aggódnak. Az újságok
úgy fogalmaztak, hogy a január 13-án zá-
tonyra futott Costa Concordia tragédiája
után a Costa Allegra balesete halálos csa-
pást mért a hajótársaságra. 

Meghalt a harmadik áldozat

Belehalt sérüléseibe kedden a harmadik is
abból az öt diákból, akiket egy diáktársuk
sebesített meg, amikor tüzet nyitott rájuk
az ohiói Chardonban. A tettes, aki ked-
den megjelent a bíróság elõtt, kijelentette,
hogy vaktában tüzelt. Az ügyészség sze-
rint az igazságszolgáltatás valószínûleg
felnõttként fogja kezelni az elkövetõt, a 17
éves T. J. Lane-t.

Gyilkos késelõk Kínában

Legkevesebb 13 ártatlan civil áldozata
van az északnyugat-kínai Hszincsiang-
Ujgur autonóm területen történt keddi
csoportos késelésnek, 7 támadóval a
rendõrség végzett – derült ki a terület
honlapján szerdán közzétett beszámoló-
ból. A hivatalos helyi közlés szerint a
Kasgár városhoz tartozó Jecseng telepü-
lésen, egy piac közelében este hat óra táj-
ban késsel és baltákkal felfegyverzett ki-
lenc „erõszakos terrorista” vaktában járó-
kelõkre támadt, közülük 13-at halálosan
megsebesített; sok a sebesült. A rendõrök
hét támadóval végeztek, kettõt elfogtak.

Hírösszefoglaló

Csaknem 62 ezerrel csökkent
a magyarság lélekszáma Szlo-

vákiában tíz év alatt – derült ki a
2011. májusi népszámlálás végle-
ges adataiból, amelyeket tegnap
ismertetett a statisztikai hivatal.
Eszerint 9,7 százalékról 8,5 szá-
zalékra csökkent a Szlovákiában
élõ magyarok aránya az összla-
kossághoz képest. Míg a 2001-es
népszámlálás adatai szerint Szlo-
vákiában 520 528-an vallották
magukat magyar nemzetiségû-
nek, ez a szám 2011-re 458 467-re
csökkent. Hasonló mértékben ke-
vesebb azoknak a száma is, akik
Szlovákiában magyar anyanyel-
vûnek vallották magukat: 8,7 szá-
zalék azoknak a szlovákiai állam-
polgároknak az aránya, akik ott-
hon a magyar nyelvet használják.
Megyék szerint a legtöbben a déli
régiókban, a nyitrai (24,6 száza-
lék) a nagyszombati (21,8 száza-
lék) és a besztercebányai (10,2
százalék) megyében vallották ma-
gukat magyarnak. A statisztikai
hivatal szerint jelentõs mértékben
– a 2001. évi 1 százalékról 2011-
ben 7 százalékra – nõtt azoknak
az aránya, akik nem jelölték meg
nemzetiségi hovatartozásukat. 

Szlovák állampolgárságukat vesztett újabb szlovákiai magyarok
fordulnak beadvánnyal a napokban a Strasbourgban székelõ Eu-
rópai Emberi Jogi Bírósághoz. A négy felvidéki magyar az Em-
beri Méltóság Tanácsának jogi segítségét igénybe véve fogalmaz
meg beadványt, amelyeket még a hét folyamán postára is adnak.
Az érintettek – Dolník Erzsébet nyugalmazott pedagógus,
Gubík László, a Via Nova Ics ifjúsági szervezet elnöke, Fehér
István tanár és Kassai Gyula református lelkész – azon szlová-
kiai magyarok sorába tartoznak, akik nyilvánosan vállalták,
hogy magyar állampolgárságot szereztek, és ennek következté-
ben a kettõs állampolgárságról szóló szlovák törvény értelmé-
ben elvesztették szlovák állampolgárságukat.

Strasbourghoz fordulnak segítségért

ÚMSZ-összeállítás

Mitt Romney Arizonában fö-
lényesen, Michiganben pedig

kemény küzdelemben gyõzött
kedden a republikánusok elõvá-
lasztásán, amelyen a párt szim-
patizánsai arról szavaztak, hogy
a novemberi elnökválasztáson ki
legyen Barack Obama hivatalos
kihívója. Arizonában a szavaza-
tok túlnyomó többségének ösz-
szeszámolása után Romney 48 :
26, Michiganben pedig 41 : 38
százalékos arányban gyõzött
Santorummal szemben. A jelölt-
választási küzdelem másik két
résztvevõje – aki esélytelensége
miatt nem is fordított különö-
sebb figyelmet erre a két államra
–, Newt Gingrich és Ron Paul
mindkét államban messze lesza-
kadt. Arizonában Gingrich,
Michiganben pedig Paul lett a
harmadik. Hetekkel ezelõtt
Romney még fölényesen veze-
tett Michiganben, de a február 7-
én három államban elért sikere
nyomán a többség itt is Santo-
rum mellé állt, így az államban
született és felnõtt politikusnak,
akinek ráadásul az apja kor-
mányzó is volt itt, az elmúlt na-
pok megfeszített hajrájában kel-
lett lefaragnia a hátrányát. A
Michiganben elszenvedett vere-
ség hatalmas csapást jelentett
volna Romney kampánya szá-
mára, a siker azonban megerõsí-
tette a republikánus aspiránsi
mezõny éllovasának szerepében.
Gyõzelmi beszédében a meg-
könnyebbült Romney több mun-
kahelyet, kevesebb államadóssá-
got és kisebb kormányzatot
ígért, valamint azt, hogy Oba-
mát legyõzve visszatéríti Ameri-
kát „a boldogulás útjára”.  Az
eddigi fordulók eredményei
alapján a CNN összesítése sze-
rint Romney-nak 166, Santo-
rumnak 44, Newt Gingrichnek
38, Ron Paulnak pedig 27 támo-
gatója lesz a Republikánus Párt
augusztus végi országos konven-
cióján, ahol végleg eldõl majd,
hogy ki lesz az ellenzéki erõ hi-
vatalos elnökjelöltje. A cím el-
nyeréséhez összesen 1144 kül-
dött szavazata szükséges. 

Mitt Romney 

tovább menetel

Gy. Z.

Külön uniós biztos kinevezé-
sét javasolja a görögországi

gazdaság szerkezetváltásának tá-
mogatására az euróövezeti orszá-
gok pénzügyminiszteri csoportjá-
nak (Eurogroup) vezetõje, Jean-
Claude Juncker luxemburgi kor-
mányfõ. Az év elején német rész-
rõl merült fel javaslat külön uniós
biztos kinevezésére. A széles kör-
ben elutasított kezdeményezés
szerint az új biztost a görög ál-

lamháztartás felügyeletével kelle-
ne megbízni. Juncker erre utalva
hangsúlyozta: nem „megszorítási
komisszár” intézményének létre-
hozását javasolja, hanem „újjá-
építési biztos” kinevezését, aki
összefogná az Európai Bizottság
Görögországgal kapcsolatos vala-
mennyi tevékenységét. Közben
az athéni parlament kedd éjsza-
kába nyúlóan újabb megszorító
intézkedéseket szavazott meg,
amelyek egyebek mellett tartal-
mazzák a fizetések, a nyugdíjak

és a szociális kifizetések megkur-
títását. Csehország egyelõre nem
csatlakozik az Európai Unió új
fiskális szerzõdéséhez – így dön-
tött tegnap a cseh kormány. Petr
Necas miniszterelnök bejelentet-
te, hogy a hárompárti koalícióban
még nem sikerült egységes véle-
ményre jutni a kérdésben. A kor-
mány egyetértett abban, hogy az
Európai Tanács következõ csúcs-
találkozóján a Cseh Köztársaság
képviselõje nem írja alá a doku-
mentumot. 

Athén ismét húz a nadrágszíjon

Fogy a magyar
– Szlovákiában is

Egyre kevesebb magyar fordul meg a szlovákiai szülészeteken

ÚMSZ

Román turistabuszt ért baleset
kedd este Csongrádon, a vá-

rost elkerülõ út egyik körforgal-
mánál. A busz negyvennyolc uta-
sát – köztük gyerekeket – éjszaká-
ra az idõsek otthonának nappali
melegedõjében helyezték el, a
szállás mellett ételt és meleg teát
is kaptak. Az Aradról Spanyolor-
szágba tartó román autóbusz
Szentes felõl tartott Csongrád irá-
nyába a 45. számú fõúton kedd
este, amikor a Csongrád elõtti
körforgalomban – vélhetõen a se-
besség helytelen megválasztása
miatt – megcsúszott a havas asz-
falton, és az út menti árokba sod-
ródott. A balesetben senki sem sé-
rült meg. A csongrádi tûzoltók a
szegedi tûzoltóság darus autójá-
nak a segítségével csak többórás
megfeszített munkával tudták ki-
húzni az árokból az autóbuszt, ál-
lapota azonban nem teszi lehetõ-
vé az út folytatását, az utasokért
új busz érkezett Romániából. 

Eperszedõk autóbusz-balesete

Autóbusz az árokban. A mentés idejére elszállásolták az utasokat, akiket étellel és meleg teával kínáltak Fotó: MTI
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A történészek már nemegy-
szer jegyzékbe vették: 1487-
tõl kezdõdõen napjainkig

több mint száz polgármes-
ter állt Marosvásárhely
élén. Igaz, a tisztséget 1854-
ig fõbírónak nevezték, majd

hozzánk közelebb az
idõben, a második

világháború után az 1989-es rendszervál-
tozásig városi néptanácselnöknek, de ez
mit sem változtatott a lényegen: a városve-
zetés minden idõkben többé-kevésbé a pol-
gármesteri hatásköröket födte le. 
A két világháború között tizenöt román
polgármestere volt a városnak, és a sort
csak az a Bernády György törte meg, aki
ezredfordulós (1902–1913) polgármesteri
tevékenysége idején, Marosvásárhely mai
arculatát kialakító tevékenységével oly-
annyira bevéste magát a köztudatba, hogy
1926-ban négy évre újraválasztották.
Nyilvánvalóan, a város elsöprõ többsége
akkor még magyar volt, de azt sem feled-
hetjük: a polgármesteri tevékenység ered-
ményessége helyet kér magának bármely
város köztudatában. 1989 után, pontosab-
ban 1990-ben nyolc hónapig, 1992 és
2000 között pedig nyolc évig három ma-
gyar polgármestere is volt a városnak, az-
óta tizenkét esztendõn át ugyanaz a pol-
gármester irányítja az alaposan megválto-
zott lakossági összetételû, nagyjából fele
magyar, fele román várost.
Ezt a kis történelmi visszapillantást a tár-
gyilagosság érdekében mindenképpen ér-
demes megtenni. És nem csupán ezt, ha-
nem föltétlenül válaszokat kell keresni ar-
ra az alapkérdésre is: vajon 1992 után a
kétszer négy esztendõre megválasztott ma-
gyar polgármesterek közigazgatási tevé-
kenységükkel, városfejlesztésükkel olyan
mértékben kiugrottak az átlagból, hogy
teljesítményükkel a késõbbiekben is ellen-
súlyozni lehetett volna a városban kétség-
telenül létezõ, de korántsem minden ro-
mánra jellemzõ nacionalizmust? 
Merthogy Erdélyben nem csupán etnikai
szavazás képzelhetõ el, arra jó példa Nagy-
szeben és annak szász polgármestere, illetve
Szatmár, Zsombolya vagy még jó néhány
kisebb település a maguk magyar elöljárói-
val. Ezért az elõzményekben alaposan meg-
kavart és még mindig le nem ülepedett ma-
rosvásárhelyi magyar polgármesterjelölt-ál-
lítást, illetve polgármester-választást aligha
lehet arra a romantikus harci jelszóra  le-
egyszerûsíteni, hogy „a magyaroknak vis-
sza kell hódítani a várost”, mert ez túlságo-
san kevés. Olyan programra van szükség,
amely nem csupán magyarokat, hanem
románokat is képes meggyõzni arról, hogy
az eddigi városatyát esetleg leváltó polgár-
mester olyan városgazda lesz, aki képes
munkahelyteremtésben, infrastrukturális
változásokban és a Maros menti élet több
más öszszetevõjében is huszonegyedik szá-
zadi pályára állítani Marosvásárhelyt.
Ahol a város magyar intézményeinek, ma-
gyar személyiségeinek, magyar diákélet-
ének és több más, kisebb-nagyobb közössé-
gi csoportosulásának éppen úgy meg van a
maga szerepe a „visszahódításban”, mint
a polgármesternek.

A visszahódítás

Székedi Ferenc

Román lapszemle

A globális felmelegedés miatt hidegebbek
a telek Európában, Amerikában és Kíná-
ban, állítja egy amerikai és kínai tudósok-
ból álló csoport. A kutatók megállapítása
szerint szoros összefüggés van a sarkköri
jégtakaró olvadása és az erõs havazások
között. (Adevãrul) Harmincezer lejre
büntettek egy kolozsvári céget, mivel meg-
fagyott almákat osztottak szét az iskolá-
soknak a „Tej, kifli, alma” program kere-
tében. (Puterea) Felfedezték a világ eddi-
gi legkisebb kaméleonját. A Madagaszká-
ron élõ Brookesia micra névre keresztelt
állat kifejlett példánya alig harminc milli-
méteres, és az egyik legkisebb gerinces,
amit ismerünk. (Jurnalul naþional)

ÚMSZ

Nem kapják meg ülésdíjaikat
azok az ellenzéki képviselõk,

akik – bár aláírták a jelenléti
naplót – nem vettek rész a tör-
vényhozói munkában. Ez érvé-
nyes a szenátorokra is – közölte
tegnap a képviselõház elnöke.
Roberta Anastase bejelentésével
Victor Ponta, a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnökének szavai-
ra reagált, miután az ellenzéki
politikus a lemondását követel-
te. Ponta azt mondta: az ellenzé-
ki megszakítja bojkottját, és
visszatér a parlamentbe, ha
Anastase távozik tisztségébõl.

Korábban a pártelnök kijelentet-
te, a PSD sztrájkoló honatyái el-
adományozzák fizetésüket.
„Milyen fizetésüket? Azt, amiért
meg sem dolgoztak?” – repliká-
zott a házelnök. 

A honatyák bruttó bére jelen-
leg 6000 lej, amit akkor is meg-
kapnak, ha nem vesznek részt
az üléseken. Az ülésdíj a fizetés
két százaléka. Emellett a hon-
atyák 9000 lejt kapnak választó-
körzeti irodáik fenntartására. A
képviselõk és szenátorok ingyen
utazhatnak az országban, in-
gyen lakhatnak a fõvárosban, és
a parlament állja a telefonszám-
láikat is. 

Anastase–Ponta-villámcsörte

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismert, Bukarest a szerbiai
vlach kisebbségért aggódik.
„Az lett volna az igazságos, ha
Szerbia tagjelölti státusáról már
kedden döntés születik” –
mondta az uniós testület estébe
nyúló ülése után Guido Wes-
terwelle. A német külügyminisz-
ter azzal vádolta Romániát,
hogy belpolitikai megfontolá-
sokból akadályozza a balkáni ál-
lam felvételét az EU-ba. Carl
Bildt svéd külügyminiszter a
Twitterre írt bejegyzésében köz-
vetve marasztalta el Bukarestet.
Úgy fogalmazott: „bizonyos
tagállamok eljárása Szerbia csat-
lakozásának kérdésében idegen
az európai szellemiségtõl”. Az
AFP szerint az EU vezetõit hi-
deg zuhanyként érhették a keddi
fejlemények. A hírügynökség
idézte Catherine Ashton külügyi
biztost és José Manuel Barroso
fõbiztost, akik hétfõn még biz-
onyosak voltak abban, hogy
kedden döntés születik Szerbia
EU-tagjelölti státusáról.

Borisz Tadics szerb elnök szin-
tén bírálta Romániát. Szerinte
keddi magatartásával Bukarest
„szembement az európai gyakor-
lattal” a tagállamok felvételének
kérdésében.

Bukarest elvárásai

Cristian Diaconescu román
külügyminiszter kedden este le-
szögezte: Románia nem akadá-
lyozza meg Szerbia EU-tagjelölti
státusának elfogadását, de elvár-
ja, hogy Szerbiát is ugyanolyan
szigorú megfigyelés alá vessék a
kisebbségi jogok betartása terén,
mint korábban Romániát. 
Rámutatott: a tagországok ál-
lam- és kormányfõinek értekez-
letéi egyrészt Románia és Szerbia
aláír egy együttmûködési megál-
lapodást kisebbségvédelem téma-

körben, valamint az EU is figye-
lemmel kíséri 2012 folyamán a
szerbiai románok helyzetét, és
arra bátorítja az Európai Bizton-
sági és Együttmûködési Szerve-
zet kisebbségügyi fõbiztosát,
hogy maga is vegyen részt ebben
a felmérésben – mondta a román
külügyminiszter. „Nem tettünk
egyebet, mint hogy komolyan
vettük a tagjelölti státussal járó
kisebbségügyi szempontokat” –
mondta Cristian Diaconescu.

Borbély: Schengen-taktika

A román külügyminiszter ál-
láspontját támogatta a hazai el-
lenzék is.. „Bukarest álláspontja
alapvetõen helyes. Románia ha-
tározottan támogatta és továbbra
is támogatja Szerbia felvételét az
Európai Unióba, ám teljesítenie
kell a csatlakozás feltételeit,
egyebek mellett a területén élõ ki-
sebbségek jogának védelmét is” –
mondta a szenátus külügyi bi-

zottságának szociáldemokrata el-
nöke, Titus Corlãþean tegnap az
RFI-nek. A politikus csupán azt
kifogásolta, hogy a kormány és a
Külügyminisztérium nem jelezte
idõben szándékait a tagállamok
vezetõinek. „Így elkerülhetõek
lettek volna a meglepetések” –
utalt a politikus az egyes tagál-
lamok vezetõinek csalódott-
ságára. Az RMDSZ politikai al-
elnöke, Borbély László, Románia
schengeni csatlakozásával hozta
összefüggésbe azt, ahogy a ro-
mán delegáció eljárt  Szerbia
EU-s felvételének kérdésében.
„Én azt hiszem, hogy ez most
Románia taktikája a schengeni
csatlakozás elhalasztása miatt.
Tehát nem arról van szó, hogy
Bukarestnek hirtelen eszébe ju-
tott a szerbiai vlachok helyzete”
– mondta a politikus a TVR Info-
nak. Borbély jelezte, egyetért a
román külügyminiszter eljárásá-
val. „Jól van ez így. Romániának
meg kell mutatnia, hogy az Euró-

pai Unió hetedik legerõsebb tag-
állama” – jelentette ki az
RMDSZ politikai alelnöke.

A vlachok 
kikérték maguknak

Némi meglepetésre a vlachok
kikérték maguknak Bukarest ag-
godalmait. „Senkinek nem áll jo-
gában azt követelni a vlachoktól,
hogy románoknak nevezzék ön-
magukat” – nyilatkozta a B92
belgrádi rádiónak Radisa Dra-
gojevic, a Szerbiai Vlachok Or-
szágos Tanácsának elnöke. Hoz-
zátette: Bukarest nem adhat ulti-
mátumot Szerbiának, ugyanis az
általa képviselt népcsoport ren-
delkezik az õt megilletõ jogok-
kal. Az országban 31 ezer román
és mintegy 64 ezer vlach él. Míg
a román kisebbség elsõsorban
északon, a Bánságban lelhetõ fel,
addig a vlachok Délkelet Szerbi-
ában, a Timoc-völgyi falvakban
élnek. 

Cristian Diaconescu leszögezte: Románia nem akadályozza meg Szerbia EU-tagjelölti státusa elfogadását

ÚMSZ

Erdélyi és magyarországi poli-
tikusok is üdvözölték, hogy

kedden a képviselõház megsza-
vazta a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem akkreditá-
ciójára vonatkozó törvényt, így –
ha az államfõ kihirdeti a jogsza-
bályt – létrejön a jogi személyiség-
gel rendelkezõ, magyar tannyelvû,
alapítványi felsõoktatási intéz-
mény. „Az erdélyi magyar közös-
ség számára olyan intézményt si-
került hivatalosan elfogadottá ten-
nünk, amely hosszú évtizedekre
meghatározza jövõnk alakulását.
Az eredményért köszönettel tarto-
zom az RMDSZ minden tisztség-
viselõjének, aki ezzel a nemzeti je-
lentõségû üggyel foglalkozott éve-
ken keresztül” – értékelte Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök a dön-
tést, aki hangsúlyozta: a szövetség
számára évek óta kiemelten fontos
cél volt az önálló, magyar nyelvû
romániai tanintézmény akkreditá-
lása. Mint arról tegnapi lapszá-
munkban hírt adtunk, a képviselõ-
ház 161 igen és 7 nem szavazattal,
két tartózkodással fogadta el a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem akkreditációjára vo-
natkozó törvénytervezetet, az el-
lenzék nem vett részt az ülésen. 

Az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) elnöke, Toró T. Tibor
tegnapi közleményében „örömte-
linek”, ugyanakkor viszont elké-
settnek nevezte az akkreditációra
vonatkozó döntést. „Üröm az
örömben, hogy a parlament hatá-
rozatára a Romániai Felsõoktatás
Minõségét Ellenõrzõ Bizottság
(ARACIS) jóváhagyó döntése
után 2010 júliusától több mint
másfél évet kellett várnunk” – fo-
galmaznak Toróék, akik szerint
ha az akkreditációs jogszabály
még az új tanügyi törvény érvény-
be lépése elõtt megszületik, a
szakmai akkreditációt a legmaga-
sabb osztályzattal teljesítõ és a ro-
mániai magánegyetemek között
piacvezetõ Sapientia magasabb
rangsorolásba kerül. Az EMNP-
közlemény ugyanakkor sürgeti a
kormányt, hogy döntsön a Sapi-
entia és a Partiumi Keresztény
Egyetem román állami finanszí-
rozásáról, hivatkozva a 2005 októ-
ber 20-i román–magyar együttes
kormányülésen elfogadott, ilyen
irányú szándéknyilatkozatra. 

A Sapientia akkreditálását a Le-
het Más a Politika (LMP) magyar
ellenzéki párt is üdvözölte, amely
tegnapi sajtóközleményében „az
erdélyi magyarság közös sikeré-
nek” nevezte a döntést. 

Sapientia: ünneprontó EMNP

Fotó: Európai Tanács

Vlachok kontra Schengen?

Roberta Anastase Victor Ponta
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Bogdán Tibor 

Huszonkét esztendõvel
az 1989. decemberi rend-

szerváltás után megszülethe-
tett a volt kommunista nó-
menklatúra tagjait átvilágító
törvény. Igaz, ez már a máso-
dik jogszabály, miután a ta-
valy elfogadott törvényt az
Alkotmánybíróság negatívan
véleményezte.

Kiket érint a tiltás?

Perdöntõ kamaraként a
képviselõház által elfogadott
törvény jelenlegi formájában
mindenekelõtt azokra vonat-
kozik, akik tagjai voltak az
Államtanácsnak, a Minisz-
tertanácsnak, miniszteri ran-
gú államtitkárként és annak
helyetteseként tevékenyked-
tek. Hatálya alá esnek a volt
megyei pártbizottságok elsõ
titkárai, titkárai, a megyei
néptanácsok elnökei és alel-

nökei, a kommunista párt
egykori központi bizottsági
tagjai. Hasonlóképpen érvé-
nyes a jogszabály a Szocialis-
ta Mûvelõdési és Nevelési
Tanács propagandaapparátu-
sának fizetett aktivistáira, a
Román Munkáspárt (RMP),
a Román Kommunista Párt
(RKP), az Ifjúsági Munkás-
szövetség (IMSZ), a Kom-
munista Ifjúsági Szövetség
(KISZ) kiadóinak és lapjai-
nak igazgatóira, fõszerkesz-
tõire, helyetteseikre, szerkesz-
tõségi fõtitkáraira. A jogsza-
bály hatáskörét kiterjesztet-
ték az RMP, RKP, IMSZ és
KISZ által finanszírozott
pártoktatási rendszer vezetõi-
re, a Securitate politikai rend-
õrségi tevékenységet folytató
struktúráinak ügynökeire és
besúgóira.

Az RMDSZ javaslatára a
kinevezést igénylõ tisztségek-
tõl eltiltották a politikai rend-
õrségi tevékenységet folytató

kommunista ügyészeket is.
Jóllehet politikai megfigye-
lõk szerint az RMDSZ cél-
pontja az Országos Feddhe-
tetlenségi Ügynökség hatás-
köreinek kiterjesztését szor-
galmazó Monica Macovei,
egykori kommunista ügyész
volt, nem világos, érinti-e õt
is ez a rendelkezés.

A kommunista rendszer el-
nyomó pártapparátusának
volt tagjai közül nem nevez-
hetõ ki kormányfõ, minisz-
ter, államtitkár és államtitkár-
helyettes, hírszerzõ szolgálati
igazgató és igazgatóhelyettes.
A tiltás egyaránt vonatkozik
a feddhetetlenségi ügynök-
ség, a történelem, a totalita-
rizmus és a kommunista
rendszer bûneit, az 1989. de-
cemberi eseményeket kivizs-
gáló, állami költségvetésbõl
finanszírozott intézmények
tagságának betöltésére. A
törvény által érintett szemé-
lyeket nem lehet kinevezni

minisztériumok, autonóm
közigazgatási hatóságok fõ-
titkárának és fõtitkárhelyet-
tesének, a közszolgálati tele-
vízió és rádió igazgatótaná-
csi, a Securitate Levéltárát
Átvilágító Országos Tanács,
a Román Nemzeti Bank ügy-
vezetõ vezetõségi vagy igaz-
gatótanácsi tagjának, amint-
hogy a Legfelsõbb Bíróság és
Semmítõszék elnöki és alel-
nöki, az Országos Korrup-
cióellenes Igazgatóság fõ-
ügyészi és fõügyész-helyette-
si tisztségét sem láthatják el.
Végül nem nevezhetõk ki a
csendõrség fõfelügyelõjévé és
annak elsõ helyettesévé, ve-
zérkari fõnökké és fõnökhe-
lyettessé sem.

„Testre szabott” 
cikkelyek

Több mint két évtized ele-
gendõnek tûnhet arra, hogy
egy jogszabályt – legyen az
akármilyen bonyolult és ké-
nyes területet szabályozó tör-
vény – megfelelõ formába
öntsenek, ám a román parla-
mentben ez nem így történt: a
jogszabályban az utolsó pilla-
natban is fontos változtatáso-
kat kellett végrehajtani. A de-
mokrata liberális honatyák
ugyanis csak ekkor jöttek rá

arra, hogy megszavazása ese-
tén meneszteni kellene kor-
mányfõtisztségébõl a frissen
kinevezett Mihai Rãzvan
Ungureanut, de nem kerül-
hetne a Külsõ Hírszerzõ Szol-
gálat élére Teodor Meleºcanu
sem, illetve haladéktalanul át
kellene világítani Emil Boc
volt kormányfõt, a Demokra-
ta Liberális Párt elnökét is, hi-
szen a KISZ nómenklatu-
ristái, illetve diplomáciai kép-
viseletek vezetõi nem tölthet-
tek volna be kinevezést igény-
lõ tisztségeket, márpedig
Ungureanu a KISZ Központi
Bizottságának póttagja volt,
Boc az országos diákszövet-
ség vezetõségében tevékeny-
kedett, Meleºcanu pedig a
Ceauºescu-féle külügymi-
nisztériumban töltött be fele-
lõsségteljes posztokat.

Így a demokrata liberáli-
sok az utolsó pillanatban
„szabták testre” a törvényt,
egyszerûen törölve az érintett
személyekre vonatkozó cik-
kelyeket.

A megválaszthatók

Engedélyezi viszont az át-
világítási törvény a volt kom-
munista nómenklatúra tagjai
számára olyan tisztségek el-
foglalását, amelyek betöltõit

választás útján jelölik ki. Ez-
zel az a visszás helyzet áll elõ,
hogy a kommunista rendszer
elnyomó pártapparátusának
egykori tagjait nem lehet pél-
dául miniszterelnöknek kine-
vezni, szabadon megválaszt-
hatók viszont államelnöknek.
De lehetnek például akár me-
gyei és helyitanács-elnökök,
polgármesterek is, jelölésüket
és indulásukat a választáson
ugyanis nem lehet megakadá-
lyozni. A 2011-ben elfogadott
törvény még ezt is megtiltotta
volna számukra, az Alkot-
mánybíróság éppen azért
mondta ki alaptörvénybe üt-
közõnek, mert megfosztotta
volna õket a megválasztható-
ság alapvetõ jogától.

A kinevezést igénylõ tiszt-
ségekbe nevesített személyek-
nek részletes önéletrajzot kell
benyújtaniuk az illetékesek-
hez, illetve saját felelõsség-
vállalással ki kell jelenteniük,
hogy nem voltak tagjai „a
kommunista párt- és állam-
apparátusnak, nem voltak az
egykori Securitate munkatár-
sai vagy ügynökei”. Átvilágí-
tásuk a Securitate Levéltárát
Átvilágító Országos Tanács
feladata lesz, amely mélyre-
hatóan elemzi azt is, mennyi-
re felel meg a benyújtott élet-
rajz a valóságnak. 

Átvilágítás – némi furcsasággal

ÚMSZ

A visegrádi négyek, va-
gyis Magyarország, Len-

gyelország, Csehország és
Szlovákia regionális politi-
kai-gazdasági együttmûkö-
désérõl sokat hallani, konk-
rét eredményeket azonban a
jól informáltak is nehezen
tudnak felsorolni. 

Eltérõ érdekek 
és hangsúlyok

Az együttmûködést ér-
dekellentétek és a történel-
mi sérelmek miatti gyanak-
vás terheli, az euroatlanti
csatlakozás lezárulásával
pedig még nehezebben talál-
ja meg közös céljait az infor-
mális kezdeményezés. Bár a
magyar kormány  és retori-
kájában kiemelt szerepet ját-
szik a közép-európai össze-
fogás, a partnerországok
egészen az utóbbi hetekig
hallgattak az Orbán-kor-
mányt ért nemzetközi táma-
dások kapcsán. 

A Visegrádi Együttmûkö-
dést 1991-ben hívta életre a
három ország (Csehország
és Szlovákia 1993-as ketté-
válásával vált négytagúvá
az együttmûködés), a 14.

századi visegrádi királyta-
lálkozó által megihletve. Az
informális egyeztetések cél-
ja elsõsorban az euroatlanti
csatlakozás elõsegítése volt,
de az Oroszországtól való
félelem is erõsítette a koope-
ráció igényét. Így 2004 után
újra kellett definiálni az
együttmûködést, mely már
az európai színtéren való
közös érdekképviseletet tûz-
te zászlajára. Azóta azon-
ban jelentõs sikereket nem
tudott felmutatni a mind-
össze évi 6 millió euróból
gazdálkodó fórum.

Szlovákiában a Vladimir
Meciar-féle politika ma is rá-
nyomja bélyegét a regionális
kapcsolatokra. Az akkori
miniszterelnök felismerte,
hogy a frissen függetlenné
váló állam nemzeti öntuda-
tának kialakításához szük-
ség van a megfelelõ ellenség-
képre, erre a szerepre pedig
kézenfekvõen Csehország és
Magyarország kínálkozott.
Bizonyos fokig ez a megkö-
zelítés a mai napig megma-
radt mind a politikai elit,
mind pedig a közvélemény
körében, amely hajlamos
cseh, illetve magyar „annek-
tálási kísérletet” látni a né-
gyek együttmûködésében.

Szlovákiában ráadásul
közelednek a választások,
így még kényesebb téma a
szomszédokkal való kapcso-
lat. Persze magyar szem-
szögbõl sem a korlátlan bi-
zalom a kétoldalú kapcsola-
tok alapja, ezt a helyzetet pe-
dig az utóbbi idõben kiélezte
a szlovák nyelvtörvény, vala-
mint a a kettõs állampol-
gárság kérdése. Nem vélet-
len, hogy az alapító atyák-
nak egészen a 14. századig
kellett visszanyúlniuk, hogy
a régió országainak együtt-
mûködését jelképezõ ese-
ményre bukkanjanak.

Súly és egyensúly

Lengyelország viszont
gyakorlatilag konfliktus nél-
küli kapcsolatokkal rendelke-
zik a másik három országgal,
ami földrajzi helyzetébõl is
fakad. A mindenkori lengyel
vezetés számára a veszélyt az
orosz és a német befolyás je-
lenti, amelynek ellensúlyozá-
sára az egyik módszer éppen
a közép-európai együttmû-
ködés megerõsítése lenne,
ám ez mindössze a 2006–
2007-es idõszakban volt a
külpolitika elsõdleges priori-
tása. A jelenlegi kormány

sokkal inkább  (sõt, az utóbbi
idõben Oroszországot) tekin-
ti partnerének, mintsem
mondjuk Magyarországot. 

Lengyelország  gyakorlati-
lag megegyezik a másik há-
rom ország együttes súlyával,
így mindenki tõle várja a ve-
zetõ szerep betöltését. A len-
gyel kormánynak azonban
nincs ínyére a feladat, csupán
közös biztonságpolitikai ga-
ranciákban gondolkodik, és
inkább arra törekszik, hogy
az európai nagyhatalmak
tárgyalópartnerévé váljon,
mintsem hogy közép-európai
nagytestvérként segítse a ki-
sebb országok hatékonyabb
érdekérvényesítését. 

Ráadásul mivel a visegrádi-
ak szavazati súlya az Európai
Unió Tanácsában gyakorlati-
lag megegyezik Németország
és Franciaország együttes
szavazati arányával, Európa
két vezetõ hatalma igyekszik
irányítása és felügyelete alatt
tartani Közép-Európa folya-
matait. Nicolas Sarkozy ne-
megyszer felemelte szavát a
visegrádi országok szavazá-
sok elõtti megbeszélései ellen,
aminek a minõsített többségû
döntéshozatal kapcsán lehet
nagy jelentõsége. A né-
met–francia tandem nem vé-
letlen próbálja magához édes-
getni a lengyeleket, hiszen
nem hiányzik nekik, hogy a
lengyelek egy EU-ellenes Kö-
zép-Európa élére álljanak. 

Együttmûködés 
helyett rivalizálás

Ezért van az is, hogy Né-
metország elõszeretettel

vesz részt a V4 találkozókon
megfigyelõként.

Mindezek mellett Szlová-
kia az eurózóna tagja és a
bajba jutott országok szá-
mára folyósított mentõcso-
magok legnagyobb ellenzõ-
je (Csehország pedig a régió
elsõszámú euroszkep-
tikusa), míg Lengyelország
az európai szolidaritás vé-
delmezõjének szerepében
tetszeleg. Teszi mindezt
úgy, hogy Csehországgal
karöltve igyekszik magát ki-
húzni az euró közeljövõbeli
bevezetése alól. A szlovák
euró, a magas magyar és
lengyel infláció pedig mind
olyan faktor, amely a régiós
kereskedelem stabilitását is
aláássa.

Ráadásul a négy gazdaság
szerkezete rendkívül hason-
ló, és mindegyik nagyban
ráutalt a külföldi tõkére és
beruházásokra. A regionális
gazdasági kapcsolatok fej-
lesztése ennélfogva idáig
meglehetõsen zsákutcás
volt. Sokkal inkább jellemzõ
a külföldi (elsõsorban német
és orosz, az utóbbi idõben
pedig kínai) tõkéért folyta-
tott verseny. A csehek és a
szlovákok a közlekedési-lo-
gisztikai csomópont szere-
péért küzdenek, külföldi
pénzbõl remélve az infrast-
ruktúra fejlesztését. Mosta-
nában a magyar és a lengyel
kormány is egyre inkább a
kelet kapujaként igyekszik
magát fontosabbá tenni.
Ezen a téren tehát eddig
sokkal inkább a riva-lizálás,
mintsem az együttmûködés
volt a jellemzõ. 

Visegrádi Együttmûködés: jelen és jövõ
Mivel a visegrádiak szavazati súlya
az Európai Unió Tanácsában gyakor-
latilag megegyezik Németország és
Franciaország együttes szavazati ará-
nyával, Európa két vezetõ hatalma
igyekszik felügyelete alatt tartani Kö-
zép-Európa folyamatait.

A Visegrádi Együttmûködés négy tagországa

Az új átvilágítási törvény tiltja a volt kommunista nómen-

klaturisták számára olyan tisztségek elfoglalását, amelye-

ket kinevezés útján töltenek be, engedélyezi viszont szá-

mukra a választással elfoglalandó posztokat. Ezzel az a

visszás helyzet áll elõ, hogy miniszterelnöknek például

nem nevezhetõk ki, megválaszthatók viszont államfõnek.



Alig múlt húsz éves, kedves, értelmes, mo-
solygós kis arab srác Ali. Nem ez az igazi
neve, de õ úgy gondolta, hogy ha már az eu-
rópaiak szemében úgyis minden arab Moha-
med, Juszuf vagy Ali, válasszak ezek közül
számára is egyet. Én a biztonság kedvéért az
Alit választottam, remélvén, hogy ezzel ke-
vésbé nyúlhatok mellé, mint a próféta nevé-
vel. Igaz, Szíriáról lévén szó, sohasem tudni,
mert ott „Ali partizánjai”, a tizenegyedik
imámot, a próféta vejét, Alit tisztelõ alaviták
vannak hatalmon. Igaz, már nem sokáig... 
Amióta a nyáron véletlenül megismertem
Alit és családját, nem tudok semleges or-
szágként tekinteni Szíriára. Reggel, amikor
megnyitom az internetet, elõször azt nézem
meg, mi történt Bassar el-Aszad felségterüle-

tén. Alit nem tudom elérni, de
õ idõnként jelentkezik, és az
egyre durvuló polgárháborús
körülmények között csak re-
ménykedni tudok, hogy a

következõ alkalommal is
megszólal a telefonom és
õ nyugodtan közli újra,
hogy „Everything is okay.
Don’t worry!”. 

Amikor a nyáron visszamentek Szíriába,
még hittek abban, hogy elcsitulnak a zavar-
gások, hogy elõbb-utóbb megszokott életü-
ket élhetik majd. Persze, ez akkor is önálta-
tás volt, de váltig állították, hogy Szíria
más, mint a többi arab ország, nem lesz ott
semmiféle arab tavasz,
mert nem éhezik a nép,
mint Egyiptomban, nem
egy bohóc vezeti, mint Lí-
biát, és mindenki saját hite
szerint élhet, nem korlá-
tozzák senki vallásgyakor-
lását, és azt sem büntetik, ha bárki a vallás-
talan, „európai” életvitelt választja. Próbál-
tam hinni nekik, de... Így messzirõl és kí-
vülrõl szemlélve az egészet, nekem nem
úgy tûnt, hogy ezekben az arab tavaszt
megélt országokban bármennyit is nyomott
volna a latban az Aliék által oly meggyõzõ-
en ecsetelt szekularizáció, sõt inkább azon
tûnõdöm, vajon miért épp csak ezekben a
világi vezetésû államokban tört ki az arab
tavasz és a demokráciavágy, miközben a
szomszédságban helyenként még kormány
sincs, a nõknek nemhogy szavazati joga,
bár jogosítványa sem lehet. 

Azóta Szíriában szörnyû helyzet alakult ki.
Aszad Aliék által méltatott rezsimje véreske-
zû diktatúrává vált, amely katonát, fegyvert,
infrastruktúrát nem kímélve, akár gyerekek
és külföldi újságírók tetemén is átgázol a túl-
élésért. 

De nem létezik túlélés.
Aszadnak mennie kell így
vagy úgy, elõbb vagy
utóbb, sem a vasárnap
megrendezett referendum,
sem a mellette felvonuló
támogatói tömegek, sem

Oroszország, sem Kína, sem Irán nem tudja
már megmenteni. A békés tüntetõkbõl fegy-
veres lázadók lettek (hogy honnan van a
fegyverük, azt inkább ne firtassuk), soraikba
„beszivárgott az al-Kaida”, ismerték be saj-
nálattal minap a lázadókat támogató hatal-
mak is, ebbõl a polgárháborúból már egysze-
rûen nincs visszaút – a kocka el van vetve. 
Nem azért aggódom elsõsorban, hogy Ali és
családja nem éli túl a polgárháborút. Erre
gondolni sem merek. Hanem azért, hogy mi
vár rájuk majd az ezt követõ békés, szép új
világban. Merthogy õk keresztények, akik a
többi szíriai kisebbséggel egyetemben, alap-

ból Aszad támogatóinak számítanak a felke-
lõk szemében. Egyiptomban a gyõzedelmes-
kedõ demokrácia a kopt keresztények üldöz-
tetését (is) hozta, és az egykori Mubarak hí-
võknek sem könnyû arrafelé az élet. Líbiá-
ban sem hallgattak el a fegyverek, mert az
Átmeneti Nemzeti Tanács mindmáig képte-
len volt lefegyverezni vagy legalább ellenõr-
zése alá vonni, a különbözõ fegyveres cso-
portokat és milíciákat, a beszolgáltatással
nem sietnek azok, akiket nemrég még épp a
tanács fegyverzett fel. A polgárháború befe-
jezõdött, de a bosszú maradt. Nemrég az
ENSZ helyi fõmegbízottja fejezte ki aggodal-
mát a „nem állami” börtönök miatt, meg-
erõsítve, hogy az egykori lázadók fegyveres
csoportjainak kezén szép számmal vannak
még foglyok. Hogy pontosan hányan, azt
nem tudni, mert a világszervezetnek kevés
lehetõsége van rá, hogy megvizsgálja ezeket
a börtönöket, ahol az emberjogi szervezetek
szerint kínozzák a bukott diktátor híveinek
tekintett foglyokat. Az ENSZ képviselõ tit-
kos börtönökrõl is beszélt, amelyekre még
ennyi rálátásuk sincs. 
Tartok tõle, hogy Szíriában sem lesz ez más-
képpen. Ezért aggódom Aliért.

Stern és az USCO Csoport leginkább talán az általuk felújított
templomban (Garneville, New York) létrehozott „Psychedelic
Tabernacle” körében volt ismert. Sternék foltosra festett ruhák-
ban elõadott multimédiás performance-a után következett a kon-
zervatívan öltözött torontói professzor elõadása. McLuhan híres
gondolata szerint, amely az 1964-es Understanding Media: The
Extensions of Man (A média megértése: az ember kiterjesztései) címû
könyvében szerepel, a számítógép feltalálásával kiterjesztettük
központi idegrendszerünket – azaz az elménket. Munkatársa,
Edmund Carpenter antropológus, aki az észak-amerikai eszki-
mók akusztikai környezetét tanulmányozta, 1967-ben meghívott
ebédre Fordhambe, hogy vitassuk meg nézeteit az akusztikus tér-
rõl. Ott találkoztam elõször McLuhannal, és emlékszem egy
megjegyzésére, miszerint Freud felfedezte a tudattalant, ám mi
tovább léptünk, mert elsõként tettük láthatóvá a tudatost.
A zeneszerzõ John Cage-t ilyesfajta gondolatok foglalkoztatták a
hatvanas évek közepén; egy vacsorasorozat során Dick Higgins
otthonában, aki a Fluxus mûvészcsoport társalapítója volt. Cage
azt tartotta, hogy „csak egy elme létezik, amelyen mindannyian
osztozunk”. Szintetizálva McLuhant és a zent úgy vélte, hogy az
elme szocializálódott, és ennek következtében „nem változtathat-
juk meg a gondolatainkat anélkül, hogy a világ is meg ne változ-
na”. Cage új környezetnek tekintette az elmét: „kollektív tudat”-
nak hívta, és fenntartotta, hogy egy „globális hálózat” megterem-
tésével csatlakozhatunk be ebbe az új környezetbe.

John Brockman: Az elmúlt 2000 év legfontosabb találmányai. Elõszó.
Fordította: Pesthy Gábor

Aggódom Aliért 
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Az megvan, hogy a Magyar Királyság egyszerre
üzent hadat az Amerikai Egyesült Államoknak és
a Szovjetuniónak? És az megvan, hogy Orbán
Viktor megharagudott a Világbankra meg az Uni-
óra? És az elrugaszkodás éve? Meg: tessék monda-
ni, ez már a szocializmus (konszolidáció), vagy
lesz még rosszabb? Plusz mennyivel látványosabb
szaltókat fogunk bemutatni, ha egyszer végre lesz
víz is a medencében? 
Most a nagy kilátástalanságban, egy depressziós tél
végén, talán kibújik a remény zöld fûszála a méte-
res hó alól. Az öreg székely javítja a tetõt, aztán
megcsúszik. Kapaszkodik mindenbe és mindenki-
be, de csak csúszik reménytelenül lefelé. Foggal,
körömmel fékezné, lassítaná a sebességet, ám csak
gyorsul, és egyre közelebb a mélység. Hosszas küz-
delem és egyensúlyozás végén lezuhan, eltörik ke-
ze, lába, csigolyája, mindene. De csak mosolyra,
sõt vigyorra húzódik a góbé szája: Na, hálisten,
mert a bizonytalanságot nagyon nem bírom!
Bántják Magyarországot! Elnyomnak, világméretû
az összeesküvés New Yorktól Tel-Avivig, a bank-
világgal szövetkezett a finánctõke, beleszólnának a
legbensõbb magánügyeinkbe, visszakérik a köl-
csönadott pénzt, megvonják a támogatást, szaglá-
szó bizottságokat küldenek ránk… Oda a függet-
lenségünk! Pedig csak az maradt nekünk, amire
még büszkék lehetünk. Trükkök százait vetettük
be, csaltunk, ahol tudtunk, és most nem adnak a
becsületszavunkra. Azért úri társaságban ez nem
volt szokás eddig.
Félretéve a vicceket, sajnos azt kell mondanunk,
tekinthetõ örömhírnek is, hogy semmi nem válto-
zott. A kurucos hangvételû, vallásos tisztelettel
övezett, mélyen a magyar hagyományba ágyazott
karakán kormányozás pont oda vezet, mint a
nemzetközi élvonallal parolázó, felvilágosult libe-
rális szakszerûségnek eladott böszmeség. Gyakor-
latilag csak a retorika változik, a játéktérben el-
foglalt helyünk és a lehetõségeink ugyanazok.
Még keményebben fogalmazva: tényleg annyira
pitiáner kicsi ország vagyunk ezen a tájon a glo-
bális világgazdaságban, hogy már csak azt a né-
hány politikust választjuk meg, akik lenyúlják a
maradék pénzeket, és elosztják a rokonok közt az
állásokat. És csak azért nem vagyunk kollektíven
az adósok börtönében, mert vasárnap zárva van-
nak a tõzsdék, és nem tudunk államadósságot

csinálni.
Nosztalgikusan gondolunk
vissza a diktatúra egyenlõsé-
gére, mert akkor éppen nem
voltunk egyenlõk. Arra em-
lékszünk még, hogy Brezs-
nyev, Kádár és Ceauºescu
együtt utaznak a repülõn?
Szereplõcsere megvolt, de mi
még ugyanazon a repülõn
(viccben) vagyunk.Krebsz János
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Õk keresztények, akik a
többi kisebbséggel egye-
temben, alapból Aszad
támogatóinak számítanak.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Más hibáit azért látjuk oly világosan, 
mert bennünk is megvannak.” 

Jules Renard

Látomás

Csak egy elme

Régi viccek
A nap címe. Románia feltételeket szab Szer-
bia csatlakozásáért, Evenimentul zilei

Magyarázat. A nem túl fantáziadús cím egy
olyan meglepõ európai fejleményt idéz,
amely országunk nevét ismét – és elég kétes
jelentéssel – a világsajtóba sodorta. Meglepõ
azért volt a húzás, mert eddig ilyen összefüg-
gésben Románia nemigen hallatta hangját a
szerbiai (a)román kisebbség védelmében. Ké-
tes pedig azért, mert most ugyan zavarba
hozták az európai döntéshozókat, meglehet,
hogy nem is csak a kisebbségi kérdésben, de
a schengeni ügyben is elõrehaladás érhetõ el
a zsarolással, ám hogy ezt Románia (nem
csak Szerbiától) egyszer – vagy többször –
még visszakapja, az is bizonyos. 

Egy jó rossz törvény. A lusztrációs törvény
idejét múlta ugyan, de a régi kommunista
ügyészekre és különösen a szadista ko-
misszárnõkre vonatkozó kitételei szívet gyö-
nyörködtetõek. S ha az antikorrupció korrup-
tak által támogatott hazai Jeanne d’Arc-jára,
Monica Macoveire gondolunk, pontosabban
a rá is vonatkozó következményekre, akkor
azt mondjuk: fiúk, ez jó mulatság, férfimun-
ka volt! Ugyanakkor természetesen igazat
adunk Sulfina Barbu PDL-s politikusnak, aki
(a România liberában) elítéli, hogy a liberáli-
sok meg Dan Voiculescut akarnák megmen-
teni a lusztráció „tisztítótüzétõl”. Persze na-
gyon sok minden nem fog történni.

Itt jön már a zsaru… Érdekes módon közelí-
tette meg a belügyminiszteri állomány kérdé-
sét a kormányfõ, jelezve az új gondolkodás-
mód hatásait. Egészen pontosan Rãzvan
Mihai Ungureanu azt mondta (idézi a
România liberã), hogy az új kihívások megol-
dása érdekében a „belügyminisztérium képvi-
selõinek” több intelligenciát kell tanúsítani-
uk, mint eddig, az idõsebb nemzedékeknek
pedig alkalmasaknak kell lenniük egy „forra-
dalom nélküli megbékélésre” a fiatalokkal.
Istenem, de szép ezt hallgatni…

A nap álhíre. Lassan fény derül Traian
Bãsescu pokoli tervére arról, hogyan készül
megsemmisíteni az ellenzéket: minden hé-
ten elragad egy-egy liberális vezetõt és kine-
vezi valamilyen fontos intézmény élére. S
amikor már csak Crin Antonescu marad, õt
kinevezi… na, ezen még gondolkodik, hogy
mivé. 

Gál Mária



Sz. Zs.

A román gazdaság szá-
mára jelentõs összegeket

hozhatnak az energetikai be-
fektetések, a lakosságtól vi-
szont ugyanez a szektor egy-
re nagyobb fizetési kötele-
zettségeket követel az elkö-
vetkezõkben – ebben foglal-
ható össze a bukaresti Euró-
pai Energetikai Csúcstalál-
kozó tegnapi elõadásainak
lényege. Bár a fórumra ösz-
szesereglett energiaipari
képviselõk egyetértettek ab-
ban, hogy a szektor sikerét a
lakosságnak kell megfizet-
nie, figyelmeztettek:  ha Ro-
mánia nem viszi végbe az
árak liberalizálását – akár a
fájó drágítások árán is –, az
a veszély fenyegeti, hogy
örökre az energiaimport fog-
lya marad. 

Kiaknázandó források

A dragítás elkerülhetet-
len, azonban reménykeltõ,
hogy az országnak vannak
még kiaknázatlan tartalé-
kai. A szakértõk szerint az
elmúlt hetek sikeres fekete-
tengeri fúrásai (amelyek je-
lentõs földgáztartalékokat

tártak fel) nem zárják ki an-
nak a lehetõségét, hogy
hosszabb távon függetlened-
ni tudjon Románia  az im-
porttól. A Romgaz képvise-
lõi frissiben jelentették be,
hogy az elkövetkezõ négy
évben 500 millió dollárt

szánnak geológiai kutatá-
sokra energiaforrások után
keresgélve.

Tízéves terv?

A csúcstalálkozón megfo-
galmazódó másik fontos

tény volt, hogy az energia-
szektor a következõ évtized
nagy tétje az ország számára.
A kijelentés túlzónak tûnhet,
mégsem az, ha figyelembe
vesszük az Országos Statisz-
tikai Intézetnek a szektorra
vonatkozó adatait. A Ziarul
Financiar által közölt statisz-
tika szerint az energiaipar évi
25 milliárd eurós forgalmat
bonyolít le Romániában,
amelybõl 10 milliárd a kõ-
olajiparra, 6,5 milliárd a föld-
gáz- és ugyanennyi a villa-
mosenergia ágazatára esik.
Ez a szektor ugyanakkor
mintegy 135 ezer embernek
ad munkát az országban.

„Feltörekvõ” benzinár

Az energiacsúcs afelõl sem
hagyott kétséget, hogy az
üzemanyagárak is feltartóz-
hatatlanul emelkednek to-
vább. Mint a Rompetrol igaz-
gatósági tagja, Marius Ghica
elmondta, mindezt a szabad-
piaci versengés követeli meg,
a kõolajipari társaságoknak
ugyanakkor naprakészen kell
alkalmazkodniuk az árfo-
lyamváltozásokhoz, illetve a
világpolitikai események ál-
tal diktált helyzethez. Mint

rámutatott, a benzin árára je-
lenleg a Perzsa-öbölben vég-
bemenõ változások és Irán
fogják a legnagyobb hatást
gyakorolni – ráadásul az ál-
landó árfolyam-ingadozás
sem hat pozitívan az árakra.
A piaci szereplõk emlékeztet-
tek: a hazai üzemanyagpiac
néhány százaléknyit vissza-
esett az elmúlt évben is, ami
miatt az ágazatban csakis
hosszú, 7-8 éves távlatban
számíthatnak nyereségre. 

Kis adó, nagy ár

A napokban elhangzott
azon kérésekre és követelé-
sekre, hogy csökkentsenek az
üzemanyagok árán, a kor-
mány képviselõi hangsúlyoz-
ták: jelenleg Romániában
kell a legkisebb adót és illeté-
ket fizetni a benzin után az
Európai Unióban, a gázolajé
is a hetedik legolcsóbbnak
számít – annak ellenére,
hogy az utóbbi három évben
75 százalékkal emelkedett a
benzin, illetve 97 százalékkal
a gázolaj adója. Ennek követ-
keztében az üzemanyagok
árának jelenleg 54, illetve 56
százalékát az adók és illeté-
kek teszik ki. 
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Hírösszefoglaló

A mezõgazdasági tevé-
kenységekbõl származó

jövedelmek megadózásáról
tárgyalt a héten Tánczos Bar-
na vidékfejlesztési államtit-
kár és Édler András RMDSZ-
es parlamenti képviselõ a
pénzügyminisztérium adó-
politikákért felelõs államtit-
kárával, Dan Lazãrral, vala-
mint a minisztérium felelõs
vezérigazgatójával, Doru Du-
daºsal. „A tárgyalás elsõdle-
ges célja a jelenlegi törvényes
keretet elõírásainak tisztázá-
sa volt, de azt is el szeretnénk
érni, hogy a minisztérium, az
Országos Adóhatóságon
(ANAF) keresztül biztosítsa
ezen törvényes keret egysé-
ges alkalmazását. Javaslatot
tettünk egy új adózási rend-
szer kidolgozására is, amely
különbséget tenne a háztáji,
illetve a vállalkozásként mû-
ködtetett gazdaságok, far-
mok között” – tájékoztatott
Tánczos. Édler elmondta, a
természetes személyek és az
egyéni vállalkozói engedély-
lyel rendelkezõ természetes
személyek mezõgazdaságból
származó jövedelmeinek
megadózása már évek óta
gondot jelent a székelyföldi
megyékben. A minisztériu-
mok két héten belül tisztáz-
zák a kérdéseket. 

Elkerülhetetlen drágulások
Az energiaipar lehet a hazai gazdaság „megmentõje”, de nagy áron

ÚMSZ

Európa második legna-
gyobb kiterjedésû nap-

energiaparkját építik fel Di-
csõszentmártonban, amely
több százezer eurós nyeresé-
get hoz a Maros megyei tele-
pülés számára. „Március 15-
én írjuk alá a szerzõdést a be-
ruházóval, ami különösen
örvendetes, hiszen jelentõs
pénzügyi segítséget jelent a
város számára” – nyilatkozta
az Adevãrulnak Adrian Matei
polgármester.

Az önkormányzat jelentõs
összegeket spórolhat a jövõ-
ben annak köszönhetõen,
hogy a létesítmény bérmen-
tesen fogja biztosítani a város
teljes villamosenergia-szük-
ségletét, ám a büdzsé bevéte-
li oldalán is többlet keletke-
zik a befektetés után fizeten-

dõ adók és illetékek révén –
évente mintegy 100 ezer
euró. Az építési engedélyek
kibocsátáséért pedig – egy-
szeri alkalommal – további,
mintegy 300 ezer eurónak
megfelelõ összeget fog fel-
számlázni a helyi tanács. 

A 109 hektáron elterülõ, 36
megawatt kapacitású nap-
energiapark építését a temes-
vári székhelyû Sol Stark
Power bonyolítja le. Armand
Doru Domuta, a cég ügyve-
zetõje úgy fogalmazott: a
kedvezõ földrajzi fekvés és a
napfényes órák nagy száma
miatt esett választásuk Dicsõ-
szentmártonra. Elmondása
szerint a projektet egy neves,
megújuló energiákkal foglal-
kozó befektetõcsoport finan-
szírozza, amelynek kilétét
azonban még nem kívánják
felfedni. Tényként kezelhetõ

viszont, hogy a „titokzatos”
beruházó 72 millió eurót fek-
tet be a a napenergiaparkba.
Domuta reményei szerint há-
rom hónap múlva megkapják
az összes szükséges enge-
délyt, hogy nekifoghassanak
az építkezésnek.

A létesítményre telepíten-
dõ 150 ezer napkollektort
környezetbarát módon tele-
pítik majd, amely nem káro-
sítja a környék növényzetét,
ráadásul a területen továbbra
is lehetséges lesz az állatok
legeltetése – hangsúlyozták a
szerzõdõ felek. 

A projekt a vidék foglal-
koztatására is jó hatással
lesz: az építési munkálatok
alatt 150 embernek biztosít
ideiglenesen munkát, a léte-
sítmény mûködtetéséhez vi-
szont 30 embert fognak
hosszú távra alkalmazni. 

Napsugaras tervek Dicsõben

Antal Erika

A Maros Megyei Tanács
tegnapi ülése után vilá-

gossá vált: az önkormányzat
új vezetõséget kíván kinevez-
ni a Marosvásárhely melletti
Transilvania Nemzetközi Re-
pülõtér élére. Miután a me-
gyei szerv a légikikötõ fenn-
tartója, erre a lépésre törvény
adta lehetõsége van: az álla-
mi tõkével mûködõ társasá-
gok tevékenységét szabályo-
zó 2011/107-es számú sür-
gõsségi kormányrendelet jo-
gosítja fel. Az ülésen arról
kellett dönteniük a tanácso-
soknak, hogy egyáltalán al-
kalmazzák-e a nevezett ren-
deletet a repülõtérre.

A döntéstõl már jó ideje
tart a légikikötõ jelenlegi ve-
zetõsége, amely személyes
konfliktust emleget az ügy
kapcsán. A társaság képvise-
lõi már keddi sajtótájékozta-
tójukon kilátásba helyezték:
ha alkalmazzák a kormány-
rendeletet, beperelik az ön-
kormányzatot.

A tanácsosok döntését
tegnap valóban megnehezí-
tette az, hogy a kormányren-
deletet többféleképpen értel-
mezték. Lokodi Edit Emõke
megyei tanácselnök az
ÚMSZ-nek úgy fogalmazott,
a törvény egyértelmû: azok-
ra a vállalatokra vonatkozik,
amelyek állami tõkével mû-
ködnek, és amelyeknél kü-
lön kell választani a köz-
hasznú tevékenységet a ke-
reskedelmitõl. ªtefan-Petru
Runcan, a repülõtér igazga-
tója viszont állítja: ez a ren-

delet nem vonatkozik a re-
pülõterekre, mivel azok
nemzeti érdekeltségû intéz-
mények – amit a tanácsel-
nök cáfol, hangsúlyozván,
hogy ez önkormányzati ha-
táskörbe tartozik. 

Az igazgató tegnapi sajtó-
tájékoztatóján 18 pontban
sorolta fel ellenérveit, többek
között azt, hogy a megyei ta-
nács nem tehet semmit az ál-
tala vezetett intézmény át-
szervezése terén, ugyanis azt
csakis engedélyezett szakem-
berek végezhetik. Runcan azt
is jelezte: épp a megyei ta-
nács egy 2010-es határozata
mondja ki, hogy a repülõtér
a jelenlegi felállásban 2013-ig
mûködhet. Lokodi szerint a
tulajdonos akkor változtat-
hat, amikor akar, a törvény
lehetõvé teszi, hogy akár ha-
marabb is kérje a vezetõség
cseréjét. 

A tanácsosok végül meg-
szavazták azt is, hogy szakér-
tõi bizottság döntsön arról,
hogy kik és milyen elvárások-
nak megfelelõen pályázhat-
nak a repülõtér vezetõségi
tisztségeire – a jelenlegi veze-
tõség addig ideiglenes megbí-
zatással láthatja el feladatát .
„Azt akarom, hogy a repülõ-
tér mûködjön, hogy minél
több legyen az utas, hogy
gyarapodjon a forgalma” –
mondta a tanácselnök, leszö-
gezve, hogy semmi szemé-
lyes problémája nincs Run-
cannal, de azt nem nézheti
el, hogy a reptér alkalmazot-
tai a megyei tanács munka-
társai fizetésénék két-három-
szorosát vigyék haza. 

„Lefejezi” a megyei tanács 

a vidrátszegi repülõteret
ÚMSZ

Az étkezési jegyek meg-
adózását nehezményezte

Derzsi Ákos parlamenti kép-
viselõ tegnapi napirend elõtti
felszólalásában. A politikus
úgy véli, a 2010-ben beveze-
tett intézkedés akkor lenne
indokolt, ha azt egy hosszú
távú pénzügyi stratégia alap-
ján hozták volna meg. „Ezzel
szemben számos eset bizo-
nyítja, hogy nem egy minden
jövedelemre kiterjedõ, struk-
turált pénzügyi rendszerrel
állunk szemben, hanem csak
az elfelejtett, vagy utólag be-
vételi forrásként azonosított
jövedelmekrõl van szó” – fo-
galmazott Derzsi. „2010 óta
ez az intézkedés nem indo-
kolja a nyereséget, hiszen
egyre többen vannak azok,
akiknek 30 lej is óriási jelen-
tõséggel bír. Vigyáznunk kell
arra, hogy a jogok, amelyeket
ezek az étkezési jegyek bizto-
sítanak, ne zsugorodjanak
olyan kicsire, hogy a jogosul-
tak észre se vegyék azokat” –
figyelmeztetett a honatya.
Mint ismeretes, a kormány
2010 folyamán azért döntött
az étkezési jegyek megadóz-
tatása mellett, hogy ezzel is
növelje a költségvetési bevéte-
leket és egyensúlyba hozhas-
sa a büdzsét, amelyet igen-
csak „megtépázott” a gazda-
sági-pénzügyi válság. A kabi-
net a 2010/58-as számú sür-
gõsségi rendeletével módosí-
totta az Adótörvénykönyvet
és kiterjesztette az adóalapot
– ennek értelmében pedig 16
százalékos adót vetettek ki az
étkezési jegyekre. 

„Rövidlátó” 

az ételjegyadó

Európa második legnagyobb kiterjedésû napenergiaparkját építik fel Dicsõszentmártonban

Tisztázzák 

a gazdaadókat
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Cseke Péter Tamás,      
Tasnádi Sáhy Péter

Nem sikerült meggyõz-
nie az oktatási miniszter-

nek a Marosvásárhelyi Orvo-
si és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) vezetõit a
magyar tagozat létrehozásá-
ról – tudtuk meg Király And-
rás oktatási államtitkártól,
aki maga is részt vett a teg-
nap hajnalig nyúló marosvá-
sárhelyi tárgyalásokon. 

Hajthatatlanok
a MOGYE vezetõi

A tanácskozáson a minisz-
ter azt kérte, hogy a
MOGYE chartája tükrözze
az egyetem multikulturális
jellegét. „Cãtãlin Baba vilá-
gossá tette: a minisztérium
nem fogadja el az egyetem
chartáját és a nemrégiben le-
zajlott tisztújítás eredménye-
it, ha az intézmény szenátusa
nem teszi lehetõvé az úgyne-
vezett magyar vonalak vagy
tagozatok, és ezeken belül a

magyar intézetek létrehozá-
sát” – tájékoztatta az ÚMSZ-t
Király. Az államtitkár el-
mondta, a miniszter nyilván-
valóvá tette, ha a MOGYE
nem módosítja a chartáját,
kormányhatározattal hozzák
létre a magyar tagozatot. 

„Némi engedményt tettek
volna a MOGYE vezetõi,
például bizonyos gyakorlato-
kat magyarul is lehetett volna
végezni, de ezeket a tárgyalá-
son részt vevõ magyar okta-
tók nem tartották elegendõ-
nek. Azt hangsúlyozták,
hogy a magyar tagozat fejlõ-
déséhez, szükségük van a
szervezeti autonómiára” –
mondta Király. Az államtit-
kár lát azonban még egy kis
esélyt arra, hogy a MOGYE
vezetõi meggondolják magu-
kat. „Elgondolkozhatnak
azon, milyen következmény-
nyel járna, ha kormányhatá-
rozattal kell majd dönteni az
egyetem felépítésérõl” – vetí-
tette elõre a következménye-
ket Király. Leszögezte: a mi-
nisztérium egy ideig még elis-

meri a régi rektor aláírási jo-
gát, ha azonban nem rende-
zõdik az egyetem helyzete,
ügyvezetõt neveznek ki az
oktatási intézmény élére, akit
hitelutalványozói jogkörök-
kel ruháznak fel mindaddig,
míg elfogadott chartája és tör-
vényesen megválasztott veze-
tõsége nem lesz az intéz-
ménynek.

Copotoiu 
a magyarokat okolja

A MOGYE rektora szerint
az oktatási miniszter jelenlé-
tében folytatott megbeszélé-
sen már majdnem megszüle-
tett a megegyezés, de a ma-
gyar tagozat képviselõi visz-
szakoztak. Constantin Copo-
toiu az Agerpres hírügynök-
ségnek elmondta, a tárgyalá-
sok során az egyetemi charta
módosító csomagját vitatták
meg, és a magyar oktatók
képviselõi mindegyik módo-
sítást helyeselték, de amikor a
csomag egészét kellett volna
elfogadni, visszakoztak.

„Amikor már mindenki azt
hitte, hogy megegyeztünk, és
a miniszter az egyetem sze-
nátusa elõtt jelentheti be a
változtatásokat, akkor az
egyik magyar tanár kijelentet-
te, hogy õ nem fogadja el a
csomagot, és ragaszkodik az
önálló magyar tagozathoz” –
magyarázta Copotoiu. Hoz-
zátette, a tagozatok kérdésé-
ben csakis a szenátus hivatott
dönteni, a szenátus pedig azt
döntötte el, hogy nem hoz
létre önálló magyar tagoza-
tot.  Copotoiu elmondta, azt
a javaslatot, hogy hozzanak
létre egy önálló magyar kart,
immár a román oktatók uta-
sították el. Ez ugyanis egy-
elõre megoldhatatlan szerve-
zési problémák elé állítaná az
egyetemet. A rektor beszá-
molója szerint a magyar ta-
gozat képviselõi elfogadták a
chartának az olyan irányú
módosítását, hogy az elméle-
ti oktatás románul, magyarul
és angolul, a gyakorlati pedig
románul és magyarul folyjék
az egyetemen. Nem jutottak
megegyezésre azonban a vá-
lasztások dolgában. A ma-
gyar fél ugyanis ragaszkodott
ahhoz, hogy a magyar tago-
zat képviselõit csakis a ma-
gyar tagozat válassza meg. A
rektor értelmezése szerint ez
ellentmond a törvénynek,
amely szerint mindenkinek
kell mindenkire szavaznia.

„Egy kritikus kérdés”

Szilágyi Tibor professzor
egyike volt azoknak a ma-
gyar oktatóknak, akik részt
vettek a tárgyalásokon. La-
punknak elmondta, „egy
kritikus kérdésben” nem ju-
tottak egyetértésre a
MOGYE vezetõivel. „Sike-
rült közelítenünk az állás-
pontokat, ám az volt a cél,
hogy olyan egységes charta-
módosító tervezetet dolgoz-
zunk ki, ami csomagban ke-
rül majd a szenátus elé, te-
hát csak teljes egészében fo-
gadható vagy vethetõ el.
Ebben nem tudtunk megál-
lapodásra jutni” – mondta
Szilágyi. Tájékoztatása sze-
rint a magyar oktatók ra-
gaszkodtak ahhoz, hogy a
csomagnak része legyen az
önálló magyar tagozat ki-
alakítása, mivel ez jelentene
kellõ biztosítékot a tárgya-
lások során elért eredmé-
nyek hosszú távú fenntart-
hatóságához.

Következik 
a kormányhatározat?

Mint ismert, az RMDSZ
koalíciós megállapodás tár-
gyának tekinti a magyar ta-
gozat létrehozását a
MOGYE-n. Vezetõ politi-
kusai, Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök, Borbély Lász-

ló politikai alelnök az utób-
bi napokban többször is
hangsúlyozták, hogy a kér-
dés rendezése a közös kor-
mányzás szakítópróbája le-
het. Errõl legutóbb kedden
este Borbély László beszélt
a TVR Info televízióban.
Markó Béla a Szövetségi
Küldöttek Tanácsának múlt
hét végi ülésén kilátásba he-
lyezte, hogy ha a kérdés
nem rendezõdik, távozik
posztjáról. Az RMDSZ egy
hetet adott az oktatási mi-
niszternek, hogy meggyõz-
ze a MOGYE vezetõit a
charta módosításáról, a ha-
táridõ hétfõn jár le. 

Lapunk értesülései sze-
rint a szövetség kormány-
zati és parlamenti tisztség-
viselõinek tegnap esti ta-
nácskozásán elhangzott:
kormányhatározattal old-
ják meg a kérdést. Errõl a
hétfõi koalíciós tárgyaláso-
kon egyeztetnek a kor-
mánypartnerekkel. 

Borbély László tegnap es-
te utalt a MOGYE épülete
tartott keddi tüntetésre is. A
demonstráción román diá-
kok az egyetem magyar ta-
nárai és diákjai vélt elkülö-
nülési szándéka ellen tilta-
koztak. „Ez engem kísérte-
tiesen a fekete március elõt-
ti tüntetésekre emlékeztet”
– mondta az RMDSZ poli-
tikai alelnöke.

Victor Ponta, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke nyílt levélben szólította fel
tegnap a miniszterelnököt, foglalkozzék az
ország valós problémáival, és ne a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) ügyével. A Mihai Rãzvan
Ungureanunak címzett nyílt levelében az

ellenzéki politikus arra figyelmezteti a mi-
niszterelnököt, hogy a (MOGYE) ügye
nem prioritás, és elhibázott lenne azzal fog-
lalkoznia. „A románok azt látják, hogy
önök olyan megoldásokat javasolnak, ame-
lyek etnikai alapon uszítják egymás ellen a
polgárokat” – olvasható a nyílt levélben.

Victor Ponta: a MOGYE ügye nem prioritás

MOGYE: kísért a fekete március

Kovács Zsolt, Sipos M. Zoltán

Az egész Európában zaj-
ló, megszorító intézke-

dések elleni tüntetésekhez
csatlakozva tegnap az or-
szág számos városában de-
monstrációt szervezett az
Alfa Kartell szakszervezet és
Országos Szakszervezeti
Tömb (BNS). A szakszerve-
zeti tagokat a szigorú költ-
ségvetési fegyelmet elõíró
uniós kormányközi paktum
– melyet Románia is ratifi-
kálni készül – vitte utcára. A
tiltakozók a kormány buka-
resti épülete, illetve a megyei
prefektúrák elõtt tüntettek.

Sepsiszentgyörgyön mint-
egy száz közhivatalnok és
önkormányzati alkalmazott
vonult a Kovászna megyei
prefektúra épülete elé. Töb-
ben gyermekeiket is maguk-

kal vitték a megmozdulásra,
amelyen hangos füttyszóval
hívták fel a hatóságok figyel-
mét mindennapi gondjaikra.
Bong Vilmos, az Alfa Kartell
háromszéki elnöke lapunk
érdeklõdésére elmondta: a
szakszervezeti megmozdulá-
sok európai napján csatla-
koztak a tiltakozó akciók-
hoz, amelyeknek keretében
arra kérik az ország vezetõ-
ségét, hogy ne írják alá azt
az uniós szintû pénzügyi
egyezményt, amely további
költségvetési megszorításo-
kat irányoz elõ. Bong szerint
a megszorítások helyett a
kormánynak ösztönöznie
kellene a munkahelyterem-
tést,emelnie a minimálbért,
és határozottan fel kellene
vennie a harcot az adócsalás
és a feketemunka ellen. A
szakszervezeti vezetõ rámu-

tatott, a megszorítások miatt
felgyorsult a lakosság elsze-
gényedése, és ez már nem
csak Romániában érzõdik,
hanem a nyugat-európai or-
szágokban is. A kolozsvári
tüntetõk „Elég! Legyen vé-
ge!”, „Rablás elleni tünte-
tés!” feliratú transzparensek-
kel vonultak a prefektúra elé,
hogy kifejezzék elégedetlen-
ségüket. „Nem értünk egyet
sem az állami, sem a privát
szférában dolgozók leépíté-
sével, mivel minden esetben
az ártatlanok sínylik meg.
Az a minimum, amit elvá-
runk a hatóságoktól, hogy
valós párbeszédet folytassa-
nak velünk. Ugyanakkor
megoldásokat kérünk a gaz-
dasági helyzetre, és a munka-
törvénykönyv átgondolását
is követeljük” – mondta el la-
punknak egy tüntetõ. 

ÚMSZ

Jogszerûnek találta teg-
nap a Bukaresti Táblabí-

róság az elsõ, illetve elõ-
késztõ osztályokról szóló
miniszteri rendeletet, és el-
utasította annak a mintegy
80 szülõnek a keresetét,
akik a jogszabály hatályba-
lépésének elhalasztását kér-
ték. A szülõk leginkább at-
tól tartanak, hogy a rendelet
módszertanából kifolyólag
arra kényszeríti õket, hogy a
lakhelyük szerint illetékes
iskolába írassák gyermekei-
ket. A Spiru Haret tanügyi
szakszervezet tagjai tegnap
az oktatásügyi minisztéri-
um elõtt tiltakoztak az elõ-

készítõ osztályok beindítása
ellen Bukarestben. A meg-
mozduláson részt vettek a
fõvárosi óvodák és iskolák
szülõbizottságainak képvise-
lõi is. A tüntetés célja szin-
tén az volt, hogy rábírják a
tárcavezetõt az elõkészítõ
évfolyam bevezetésérõl szó-
ló rendelet felfüggesztésére.
A pedagógusok többek kö-
zött azt nehezményezték,
hogy az intézkedést nem
elõzte meg társadalmi pár-
beszéd. Cãtãlin Baba oktatá-
si miniszter üdvözölte a bí-
róság döntését, és megnyug-
tatta a szülõket, hogy a kor-
mány az elõkészítõ osztá-
lyok elindításának anyagi fe-
dezetét is biztosította. 

Jogszerû a nulladik év

Sipos M. Zoltán

„A rektorválasztási kam-
pány végéhez érkeztünk.

Az elmúlt idõszakban kiváló
szakemberekkel dolgozhat-
tam együtt, és megismerhet-
tem a különbözõ tanszéke-
ken dolgozó kollegák kreatív
ötleteit. Ezeknek a kiváló öt-
leteknek a metszéspontjában
felsejlik az egyetem eddigi-
tõl eltérõ módon történõ ve-
zetésének a lehetõsége” – fo-
galmazott dr. Vincze Enikõ
tegnap este, a Tranzit Ház-
ban tartott kampányzáró fó-
rumon.  Az oktató egyike
annak az öt jelöltnek, aki a
mai urnás szavazáson a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem rektori széké-
ért versenyez. Vincze Enikõ

elmondta: a kampány során
kiderült számára, hogy Ko-
lozsváron igenis megvalósít-
ható a minõségi „multi-
verzalitás”, amely nemcsak
egy elszigetelt egyetemi
kampuszra vonatkozik, ha-
nem szerves részét képezi a
város életének. „Sajnos, az
egyetemi vezetésben uralko-
dó látszatdemokrácia ered-
ményeképpen a különbözõ
karok, tanszékek jó ideje ha-
talmi harcot folytatnak egy-
mással. Ez a küzdelem sok
kar számára kifejezetten ká-
ros, hisz az egyetem vezeté-
se folyton a divatos tanszé-
keknek kedvez, amelyek a
hallgatói létszámukból kifo-
lyólag profitot termelnek” –
mutatott rá a fórumon a rek-
torjelölt. 

Kampányzáró a BBTE-n

Totka László

Elkészült Nagyvárad sta-
tútumának végleges for-

mája – számolt be tegnapi
tájékoztatóján Sárközi Zol-
tán helyi tanácsos. A
2002/53-as törvény értelmé-
ben valamennyi romániai
városnak rendelkeznie kell
statútummal, amely temati-
kus történelmi, kulturális,
társadalmi szempontú rálá-
tást biztosít a településre. A
korábbi változatokat az
RMDSZ-frakció a doku-
mentumban található tartal-
mi és szerkezeti hibák miatt
már kétszer is levétette a vá-
rosi tanács napirendjérõl,
mivel a magyar vonatkozású
részek vagy csak nagyon rö-
viden és csúsztatva szerepel-
tek bennük, vagy teljesen hi-
ányoztak. A város történel-
mének ismertetése például
1658-tól indul, és szót sem
ejtettek a magyar elnevezés-
rõl. Hosszas huzavona után
végül létrehoztak egy hétfõs
szerkesztõi bizottságot,
amely kijavította a pontatlan
információkat, pótolta a hiá-
nyosságokat. Most Nagyvá-
rad kulturális múltja és jele-
ne tekintetében egyenlõ
arányban szerepel a román
és a magyar közösség a do-
kumentumban. „Sikerült eu-
rópai színvonalú statútumot
alkotni, melynek elfogadását
a városi tanács márciusi ülé-
sén tûzzük napirendre. Ez a
dokumentum mindenkinek
becsületére válhat” – fogal-
mazott Sárközi Zoltán. 

Visszanyert 

múlt Váradon

„A rablás és a tolvajlás ellen tüntetünk” – hirdette az Alfa Kartell Kolozsváron

„Elég a megszorításokból!”

Fotó: Sipos M. Zoltán



Antal Erika

Sajtótájékoztató kereté-
ben mutatkozott be teg-

nap a Marosvásárhelyi Mû-
vészeti Egyetem új vezetõsé-
ge, többször is hangsúlyoz-
va, hogy jó az együttmûkö-
dés mind a tanárok között,
mind pedig a tanárok és diá-
kok között, és a november-
ben megkezdõdött és a na-
pokban véget ért választások
nem befolyásolták az okta-
tás és a mûvészi tevékenység
folyamatát. 

Sorin Criºan rektor el-
mondta: nem történt min-
den zökkenõmentesen, vol-
tak nézeteltérések és viták,
de azokat közös akarattal
sikerült megoldani. Balási
András rektorhelyettes úgy
nyilatkozott: az új vezetõ-
ség az elõzõ rektorok – Bé-
res András és Gáspárik At-
tila – által megkezdett mun-
kát szeretné folytatni. Az el-
sõdleges célok között az ed-
dig elért eredmények kon-
szolidálása, a mûvészeti te-
vékenységek folytatása sze-
repel, a hazai és a nemzet-
közi fesztiválokon való
részvétel és megmérettetés,
valamint számos, korábban

megkezdett és újabb projek-
tek kivitelezése. 

Balási elmondta azt is: a
magyar mûvészeti kar önál-
lóan, saját költségvetéssel
mûködik majd, dékánja Kós
Anna egyetemi adjunktus.
A magyar karon belül két
intézmény mûködik: a Szín-
ház, Vizuális Mûvészetek és

Kommunikáció Intézet,
élén Harsányi Zsolt egyete-
mi adjunktussal, valamint a
Zeneintézet Elekes Márta
egyetemi docens vezetésé-
vel.  A román mûvészeti kar
dékánja Oana Leahu egye-
temi docens, a karon belül a
Színház és Vizuális Mûvé-
szetek Intézet igazgatója

Daniela Lemnaru, a Zene-
intézeté Ramona Preja. A
doktori iskola megbízott
igazgatója Jákfalvi Magdol-
na professzor. 

Kós Anna arra is kitért,
hogy a sokat mediatizált
MOGYE-vel ellentétben, a
mûvészeti egyetemen nincse-
nek a tanárok között konflik-

tusok. „A titok az, amit a
kommunikációelméletben a
gyõztes-gyõztes törekvésnek
neveznek. Vagyis, nem arra
törekszik az egyetem vezetõ-
sége vagy tanári csapata,
hogy egymás kárára tegyen,
hanem a volt és az új vezetõ-
ség is a minõségi képzésre
összpontosít, arra, hogy a di-
ákok a legtöbbet kapják” –
magyarázta a frissen megvá-
lasztott dékán.

A készülõ és a folyamatban
levõ munkák közül ismertet-
ték a 74-es Színházzal kezde-
ményezett, öthetes projektet,
amely több egyetem színis di-
ákjaival készül román és ma-
gyar nyelven, és amelynek
célja a végzõs hallgatók meg-
ismertetése a színházigazga-
tókkal, rendezõkkel. Közös
munka folyik a dublini egye-
temmel, aláírtak egy együtt-
mûködési szerzõdést a con-
necticuti egyetemmel, és a
tervek között szerepel a Har-
varddal való közös munka is. 

A költségvetés egyelõre fe-
dezi azokat a kiadásokat,
amelyek az egyetem mûködé-
séhez szükségesek, március-
ban pedig a rektor egy újabb
finanszírozási szerzõdést ír
alá a minisztériummal. 
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Új vezetõk, régi tervek

Az egyetem magyar vezetõsége: Balási András, Harsányi Zsolt, Kós Anna és Elekes Márta A szerzõ felvétele

T. Koós Imola

Semmit Isten nélkül – ez a
címe annak a Marian

Cozma emlékére megjelent
könyvnek, amelyet tegnap
mutattak be a Bukaresti Ma-
gyar Kulturális Központban.
A könyv eredeti, magyar vál-
tozata 2009-ben jelent meg
Veszprémben, az akkori pol-
gármesteri hivatal indítvá-
nyára és annak támogatásá-
val – tudtuk meg az egyik
szerzõtõl, Baróti Judittól. A
magyar változat mindkét ki-
adása elfogyott, hiszen a
meggyilkolt kézilabdázót
„Veszprémben félistenként
kezelték már életében is, és
halála után még inkább” –
vallja a szerzõnõ. A román

kötet 2011-ben látott napvilá-
got, George Volceanov fordí-
tásában, Nimic fãrã Dumnezeu
címmel. 

A könyv valójában interjú-
kötet, amelyben azonban a
kérdések nem hangzanak el,
csak a válaszok – jellemezte
lapunknak Baróti Judit, aki
Marian Cozma bukaresti éle-
tének szereplõit (családtagja-
it, hozzátartozóit, csapattár-
sait) szólaltatja meg az általa
jegyzett részben, míg két má-
sik szerzõ, Darcsi István és
Donát Tamás a veszprémi
csapattársakkal, edzõkkel,
rendõrökkel, mentõsökkel,
polgármesterrel beszélgetett
a sportoló életérõl és tragikus
haláláról. Mivel a román for-
dítás két évvel a magyar vál-

tozat után jelent meg, ez már
tartalmaz egy kiegészítõ feje-
zetet is, az ítélethirdetés ered-
ményérõl (Cozma két gyilko-
sát életfogytiglanra ítélték). 

„Megrázó és egyedülálló
feladat volt a Marian édesap-
jával, Petre Cozmával elké-
szíteni az interjúkat – vallotta
lapunknak Baróti Judit. –
Mindent elmesélt, Marian
gyerekkorától kezdve addig,
ahogy koporsóban hozta ha-
za a fiát és eltemette. Az elsõ
mondattól kezdve végig sírt,
és egy idõ után már én is.” A
szerzõ azt is elmondta: a
Semmit Isten nélkül latin válto-
zata – Nihil sine Deo –  Mari-
an Cozma karjára volt teto-
válva, ezért lett ez a könyv cí-
me. 

Emlékek egy „félistenrõl”

Kovács Zsolt 

Erdélyi író magyaror-
szági közvetítéssel mu-

tatkozott be Háromszéken.
A csíkszeredai György Atti-
la három városban – Ko-
vásznán, Sepsiszentgyör-
gyön és Baróton  – mutatta
be Tájképek, harcosokkal cí-
mû könyvét. A „turnét”
Magyarország sepsiszent-
györgyi Kulturális Koordi-
nációs Központja szervezte,
amelynek igazgatója, Laka-
tos Mihály a sepsiszent-
györgyi bemutatón kifejtet-
te: Erdélyben kiváló írók és
mûvek születtek, az elmúlt
két évtizedben számos
nagyszerû könyv jelent
meg, de ezek visszhangja
minimális volt. Lakatos Mi-

hály szerint azért van értel-
me magyarországi intéz-
mény közvetítésével meg-
szervezni a bemutatót, mert
a magyar irodalom egy és
oszthatatlan, de ezen belül
az erdélyi mûvek ismertsége
alacsony. A sepsiszentgyör-
gyi könyvtár olvasótermé-
ben megszervezett beszélge-
tésen György Attila el-
mondta: a kötet fõként óko-
ri és középkori történeteket
tartalmaz, mivel az írót
gyermekkorában elbûvölték
a történelmi korok és az er-
rõl szóló könyvek. György
Attila kifejtette: számára a
harcos nem a kivont kardot,
vagy a csõre töltött puskát
jelenti, hanem a mentali-
tást. A könyvbemutatót kö-
vetõ beszélgetésen szó esett

György Attila publicisztiká-
járól is, amelyrõl a szerzõ
kifejtette: meglátása szerint
az alkotónak részt kell ven-
nie a közéletben, hiszen el-
képzelni sem tudja, hogy ne
emelje fel hangját nemzeti
közösségéért. „Az elmúlt
húsz év egyik legnagyobb
hazugsága volt, hogy meg-
próbálták elhitetni velünk,
hogy az írónak és a papnak
nem kell politizálnia. Ki po-
litizáljon tehát: a cipész, a
hajóskapitány vagy a ban-
kár?” – tette fel a kérdést
György Attila. A szerzõ
1997 óta a Székelyföld kultu-
rális folyóirat szerkesztõje,
amely szerinte a Kárpát-
medence legerõsebb irodal-
mi lapja és legerõsebb szer-
kesztõsége. 

Ókori és középkori
történetek kortárs írótól

ÚMSZKULTÚRA

György Attila Tájképek, harcosokkal címû könyvét mutatta be három háromszéki városban

Baloga-Tamás Erika

Második állomásához
érkezett az Udvarhely

Táncmûhely egyéni produk-
cióit felvonultató Trilógia.
Az alig fél hónapja bemuta-
tott, Lenyomat címet viselõ
kortárs darab után most egy
mozgásszínházi elõadással
készülnek a táncosok.  A
Trilógia össznév alatt megál-
modott sorozat tulajdon-
képpen három egyéni pro-
dukciót ölel át, a hétvégén a
másodikra, a Záp-hiányok el-
nevezésû elõadásra kerül
sor. A darabok érdekessége,
hogy valamennyit a tánc-
mûhely tagjai szerzik-kore-
ografálják. Míg a Lenyomat
a tabula rasa elméletre ala-
pozva, az emberi élet jeles
mozzanatait, problémáit vo-

nultatja fel, addig a Záp-hiá-
nyok Esterházy Péter Egy nõ
címû könyvének adaptáció-
jaként született. „A monda-
nivalója igazából egy álta-
lam festett férfiról szól, az õ
vívódásáról és fejlõdésérõl”
– magyarázta Györfi Csaba,
a darab férfi táncosa, aki
hozzátette: céljuk, hogy az
emberek a mû láttán kicsit
saját magukba nézzenek. A
táncosok szerint a színpadra
vitele nem volt egyszerû fel-
adat. „Elõször is a szöveg
összeállítása okozott nehéz-
séget, hisz egy terjedelmes,
számtalan nõi karaktert
megformáló és leíró mûrõl
van szó, így sok munkát igé-
nyelt, amíg összeállt egy ko-
herens, átfogó szöveg. Az
sem könnyített a munkán-
kon, hogy csak ketten va-

gyunk, hisz a jelmezeken kí-
vül mindent nekünk kellett
megoldani” – mondta a
Záp-hiányok nõi táncosa,
Gáll Kata. A mûvészek
rendhagyó helyszínt válasz-
tottak, Udvarhely egyik köz-
ismert kávézójában, a Mok-
kában adják elõ a közel egy-
órás darabot, melynek be-
mutatóját március 4-én 19
órától tartják.  A Trilógia
össznevet viselõ projektet a
Nemzeti Kulturális Alapnál
megnyert pályázati pénzbõl,
valamint az Örökség Egye-
sület támogatásával bonyo-
lítja le az Udvarhely Tánc-
mûhely. Egyébként hamaro-
san a harmadik egyéni pro-
dukció is napvilágot lát, a
Színek munkacímet viselõ
elõadás bemutatóját márci-
us 9-ére tervezik. 

Záp-hiányok a kávéházban

Ismét mûsoron 
a sikerdarab

A temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színház
március elején újra mûsorra
tûzi egyik legsikeresebb pro-
dukcióját, a Tom Stoppard:
Rosencrantz és Guildenstern
halott címû elõadást, melyet
Victor Ioan Frunzã rende-
zett. A 2009-es év legjobb
elõadása UNITER-díját és
a 2010-es Aradi Interetnikai
Fesztivál nagydíját elnyerõ
elõadást ma 18 órától te-
kintheti meg a temesvári
közönség a színház nagyter-
mében. A jegyek online is
megvásárolhatók, a
www.biletmaster.ro és
www.tm-t.ro címeken.

Könyvbemutató 
Csíkszeredában

Március 2-án, pénteken 17
órai kezdettel a Csíki Játék-
szín elõcsarnokában mutat-
ják be Kovács Levente ren-
dezõ, színésztanár Ránézek
az életemre címû beszél-
getõkönyvét. A kötet egy
roppant termékeny alkotói
pályafutás felmérése. 
A könyvbemutató alkalmá-
val Kovács Leventével Bo-
ros Kinga dramaturg, kriti-
kus beszélget.

Röviden

A szerzõ felvétele



Antal Erika

„Idén is ezer lejjel és számos
fellépési lehetõséggel jutal-

mazzuk Erdély legviccesebb fi-
guráját, aki hajlandó a 9. Hu-
morfeszt mezõnyében összemér-
ni a poénjait más versenyzõkkel”
– jelentette be tegnapi, marosvá-
sárhelyi sajtótájékoztatóján Bá-
lint Ferenc és Tóth Szabolcs, a
Szomszédnéni Produkciós Iroda
tagjai, valamint Jakab Adorján, a
társszervezõ RMDSZ munkatár-
sa. A szervezõk hangsúlyozták,
hogy a tavaly elkezdett hagyo-
mányt követve Kolozsvár után
Marosvásárhelyen is megtartják
a 9. Humorfesztivál gálaelõadá-
sát. „Egyszerû erre a magyará-
zat. A fellépõk annak örülnek,
ha minél több ember elõtt léphet-
nek fel. Mi pedig annak, ha mi-

nél több embernek mutathatjuk
meg õket” – adott választ az új-
ságírók fel sem tett kérdésére Bá-
lint Ferenc, aki elmondta, hogy
az 9. Humorfesztivál sztárfellé-
põi között lesz Mogács Dániel, a
Showder Klub humoristája. „Az
idei verseny különlegessége,
hogy nem lesz hetek versenye, a
döntõbe nem a hét legszórakoz-
tatóbb produkció kerül be, ha-
nem az a négy, nyolc vagy akár-
hány, amelyik valóban vicces” –
magyarázta a verseny részleteit
Tóth Szabolcs. Hozzátette: a je-
lentkezõk, akár egyénileg, akár
csoportosan ötperces humoros,
szórakoztató elõadással nevez-

hetnek be a Humorfesztre. „Se
mûfaji, se életkori elvárások nin-
csenek, a lényeg, hogy a produk-
ció szalonképes legyen” – hang-
súlyozta. Elmondása szerint év-
rõl évre nõ azoknak a száma,
akik beneveznek a versenyre,
már most is van magyarországi
jelentkezõjük is, de a szervezõk
úgy döntöttek, kizárólag erdélyi-
ek jelentkezhetnek a megméret-
tetésre. „Azt javasolom a jelent-
kezõknek, hogy elõtte gyakorol-
janak otthon, baráti társaságban,
akár kisebb összejöveteleken,
próbálják ki poénjaikat” – üzente
az érdeklõdõknek Bálint Ferenc.
A humorista hozzátette: a hu-

morfeszt valódi fõdíja nem az
1000 lej, hanem az önbizalom
megerõsítése. 

A sajtótájékoztatón jelen volt
Gáspárik Attila, a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház igazgatója
is, aki arról beszélt, hogy a szín-
ház örömmel ad otthont a feszti-
válnak, bízva abban, hogy az ott
fellépõ humoristákat késõbb is
fogja látni a közönség. „Jó volna,
ha mûködnének humorklubok,
ha az erdélyi városok a rendezvé-
nyeikre nem nyolcadrangú ma-
gyarországi celebeket hívnának
meg, hanem színvonalas, értékes
erdélyi humoristákat” – mondta
az igazgató. 
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A Microsoft február 29-én, szerdán bocsátotta út-
jára a Windows 8 nevû operációs rendszerének
nagyközönség számára is hozzáférhetõ tesztverzió-
ját. Szökdösünk örömünkben! A rivális multimé-
dia-óriás, az Apple mögött fényévekkel lemaradt
Microsoft igyekvése dicséretes, fõleg azután, hogy
a világ legetikusabb cégei közé történt beválasztá-
sa után (2011 márciusában) jutott el azon értesü-
lés a sajtóhoz, mely szerint eléggé kegyetlenek az
alkalmazottaikkal, és mi hozzátehetjük, hogy
emellett elbánnak a klienseikkel is (velünk!). Re-
méljük, a híres-hírhedt operációs rendszer számá-
ra ez a kiadás végre meghozza azt a stádiumot,
melyhez rég meg kellett volna érkeznie, és ezek
után el fog tudni rejtõzni a rajta futó multimédi-
ás alkalmazások mögött, és nem fog folyton elénk
tolakodni megoldhatatlan hibaüzeneteivel. A
Windows ugyanis eddig úgy mûködött, mint
egy, a világra nyitott vakablak. 

(prier)

Kettõs tükör 
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* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

Kérdés az elévülésrõl

Bogdán Tibor szerkesztõ úrnak! (…) Ön név
szerint említi azokat a „nagymenõket”, akik-
nek bûnügyi iratcsomói 5-6 éve megoldatla-
nul elfekszenek a bírósági irattárakban, várva
a 2014-es évi elévülést (feltámadást). Jó né-
hány nevet felsorol, de a „csíki terror” hír-
hedt szereplõjét (…) következetesen nem
említi. Én magam is meggondolnám név
szerinti megemlítését, mert az ártatlanság vé-
lelme alapján õ, a jelen pillanatban „ártat-
lan”, hiszen nincs ellene egyetlen végleges el-
marasztaló ítélet, bírósági döntés sem. Mind-
ezek ellenére, mint „csíkszeredai üzletember”
megemlíthetõ lenne, mert õszintén szólva
képtelenségnek tartják/juk a 2014-es elévü-
lést. Ez az elévülés miféle, mikori és milyen
hatóság szabályozása? (…) Nehezen hisszük
el, hogy azok, akik ezermilliárdokat loptak
(…) elkerüljék a börtönt, a vagyonelkobzást.
Tisztelettel, 

Nagy Árpád, Csíkszereda

Tisztelt Nagy Árpád úr! Magam is sajnálko-
zom azon, hogy a hazai igazságszolgáltatás
lassúsága miatt kellõ kapcsolatokkal és pénz-
zel rendelkezõ sikkasztók, csalók, közpénzle-
nyúlók derûsen várhatják ügycsomóik elévü-
lését. Állításával viszont, miszerint az elévü-
lésben bízó nagymenõk botránykrónikájáról
írva nem tettem volna említést a hírhedett
csíkszeredai Csibi Istvánról, nem érthetek
egyet, hiszen éppen az ÚMSZ hasábjain,
2010. október 6-án részletesen foglalkoztam
ügyével Csibi, a „székely keresztapa” címmel.
Arra utaló célzását is cáfolnom kell, misze-
rint (félelembõl?) kerültem volna neve említé-
sét, mert lám – önnel ellentétben –, most is
megnevezem õt, akit ön csak a „»csíki terror«
szereplõjeként” említ. Az elévülésre vonat-
kozó törvényes rendelkezés kapcsán csupán
ennyit: ez a kitétel számos demokratikus or-
szág törvénykezésében megtalálható. Romá-
niában örvendetes fejlemény, hogy ügydön-
tõ fórumként a képviselõház nemrégiben
úgy határozott, a gyilkosságok nem évülhet-
nek el. Tisztelettel, 

Bogdán Tibor

Humorfesztivál extrákkal

✁

Hírösszefoglaló

Marilyn Monroe amerikai
filmcsillag került a 2012-es

Cannes-i Filmfesztivál plakát-
jára, így szeretnének tisztelegni
az ötven éve meghalt, Golden
Globe-díjnyertes színésznõ
emléke elõtt – jelentették be
tegnap tartott sajtótájékoztató-
jukon a 65. fesztivál szervezõi.

A világ egyik legrangosabb
filmes eseményének számító
filmszemlére egy olyan fotót vá-
lasztottak, amelyen a sötét ru-
hát viselõ egykori hollywoodi
díva szempilláit leeresztve, ajkát

csücsörítve épp egy születésnapi
torta gyertyáit fújja el. A kép
szimbolikusan a filmfesztivál
65. évfordulóját is köszönti. A
fesztivál keretében más rendez-
vényekkel is tisztelegnek a 36
éves korában, 1962-ben elhunyt
Monroe elõtt. A filmfesztivál
szervezõi hangsúlyozták, bár
Marilyn Monroe halála óta el-
telt ötven év, képei még mindig
mindenhol megtalálhatók, mí-
tosza semmit sem halványo-
dott. Marilyn Monroe az örök
„titokzatos és csábító”, még
mindig a világ filmmûvészet-
ének meghatározó egyénisége.

Plakáttal nem elõször tiszte-
leg a hírességek elõtt. Tavaly
ugyanis a hetvenéves Faye
Dunaway-t köszöntötték azzal,
hogy egy 1970-ben készült fotó-
ját tették a Cannes-i Filmfeszti-
vál plakátjára.

A francia Riviéra filmfeszti-
válját idén május 16-a és 27-e kö-
zött rendezik meg. A nemzetkö-
zi zsûrit Nanni Moretti olasz
filmrendezõ vezeti.

Mint azt a plakáton lévõ kép
is tükrözi, az idei fesztivál az
egyszerûség és az elegancia je-
gyében zajlik – mondják a szer-
vezõk. 

Monroe a francia Riviérán

Antal Erika

Sikerrel startolt az X Faktor 8
legjobbjának erdélyi koncert-

körútja, ugyanis kedden este a
marosvásárhelyi sportcsarnok-
ban közel 3000 rajongó gyûlt
össze. A másfél órás mûsor alatt
minden fellépõt ujjongással és
óriási tapsviharral fogadott a kö-
zönség, amely együtt énekelte a
tévébõl már jól ismert verseny-
zõkkel régi és új dalaikat. „Na-
gyon jól érzem itt magam, fan-
tasztikus a hangulat, fantasztikus
a közönség. Nagyon jólesõ érzés
itthon az erdélyi rajongókkal
tombolni együtt, és már alig vá-
rom, hogy a többi helyszínen is
találkozzak velük” – vallotta be
Baricz Gergõ a marosvásárhelyi
koncert vége felé közeledve. A fi-

atal énekes a koncert elõtt la-
punknak elmondta, nagy öröm
számára, hogy itthoni közönség-
nek énekel, „de ugyanakkor
frusztrál is valahol, hiszen itt
mindenki kíváncsi rám, kíváncsi-
an várják, hogy fellépjek. De per-
sze nagyon jó érzés, nagyon ör-
vendek. Az itthoniak lélekben és
anyagiakban is sokat támogat-
nak” – hangsúlyozta. Budapesti
életére vonatkozó kérdésünkre
Gergõ bevallotta Budapest szá-
mára még megfoghatatlan: „Még
nem szoktam meg Budapestet,
nekem Budapest még annyira
nem létezik mint város, hanem
inkább csak ilyen ponthalmaz,
ami azt jelenti, hogy az egyik
pontból el kell jutnom a másik
pontba. És csak ez létezik, nekem
még Budapest nincs. Nagyon hi-

ányzik amúgy az otthonom és a
családom. Havonta egyszer tu-
dok hazajárni” – mesélte. Zenei
karrierje kapcsán pedig azt hang-

súlyozta, hogy bár már készülnek
dalai, még a stíluskeresés útján
jár, hiszen nagyon sok elõadó van
a piacon, s azok mellett valami
egyedit szeretne alkotni. Persze
ebben sokat segített mentora, Ke-
resztes Ildikó, akivel rögtön meg-
találták a közös hangot.

Az X Faktor-sztárok Erdélyben
koncertturné következõ állomása
szerdán a kolozsvári Obsession
Club, majd ezt követõen Csíksze-
redában (március 1-jén, csütörtö-
kön), Sepsiszentgyörgyön (már-
cius 2-án,  pénteken), Gyergyó-
szentmiklóson (március 3-án,
szombaton) lépnek a sportcsar-
nokok színpadára az elõadók. Az
X Faktor sztárjainak erdélyi fellé-
péssorozata március 4-én, vasár-
nap a székelyudvarhelyi sport-
csarnokban zárul. 

Ezrek tolongtak az „X-ek”-ért

Poénokkal, könyvbemutatóval és karikatúra-kiállítással várják a közönséget a humorfesztiválra

Baricz Gergõ

A szerzõ felvétele

A kötelezõ poénok
mellett könyvbe-
mutató és karika-
túrakiállítás is sze-
repel az április 25-
e és 29-e között
zajló 9. Erdélyi
Humorfesztivál
programjában,
amelynek gáláját
Kolozsvár mellett
Marosvásárhelyen
is „újrajátsszák”.



6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Nemzeti értékeink
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar bulizene 
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
(s)
14.20 Az utolsó bánhidai
kovácsmester
14.40 Angkor unokái
15.10 Aphroditétől - Zeu-
szig, a görög tartományok
A-tól Z-ig
15.35 Vigyázz! Kész!
Jazz!
16.10 A tánc legendája
16.35 Pecatúra
17.05 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
17.30 Világokon át
18.20 English 4U
18.50 Família Kft. (s)
19.10 Angyali érintés (s)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(s)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (auszt.
sor.)
0.05 Drága doktor úr
(sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Mikulás szabadsá-
gon (am. vígjáték) 12.50
Yamakasi 2. (francia-an-
gol-spanyol film) 14.35
Nick Fury - Zűrös csoda-
ügynök (am. film) 16.25
Pénz áll a házhoz (német-
am.-román vígjáték) 18.15
Defektes derbi (am.
vígjáték) 20.05 Már
megint bérgyilkos a szom-
szédom (am. vígjáték)
22.00 Rambo (am. ak-
cióf.) 23.45 Karate tigris
1. (am.-hongk. f.)

FILM+

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.15 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

9.30 Hargita magazin
10.00 Himnusz nyolc vers-
szakban 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Tájkép 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Hargita maga-
zin 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Értékeink 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 A honfog-
laló magyarok... 21.00 Hír-
adó 21.30 Kultúrcsepp
22.00 Többszemközt
22.30 Híradó

ETV

9.15 Titkok a múltból
(mexikói sorozat) (ism.)
10.45 Elárult lélek
(sorozat) 12.15 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeral-
da (sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Tit-
kok a múltból (mexikói
sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Lola
(amerikai sorozat) 23.30
Hét bűn (brazil sorozat)
0.30 Igaz történetek (is-
métlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 Egy lépés
a boldogságig (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek,
Időjárásjelentés 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 Hét év otthon (real-
ity show) 22.30 Célke-
resztben (amerikai film-
dráma, 1993) 1.15 Kanal-
D Hírek (ism.) 2.00 Cél-
pontban (ism.)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Slovenski Utrinki
8.00 Alpok-Duna-Adria
8.30 Híradó
8.35 A divat mint művé-
szet
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros (magyar
sor.) (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Lyukasóra (ism.)
15.45 Hazajáró (ism.)
16.15 Vigyázó szemekkel
a világ körül
17.00 100 éve történt
17.10 Az állatok nyelve
17.40 Ízőrzők: Egerszalók
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (sor.)
21.30 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
22.30 Híradó
22.35 Claire Brunetti, 
a zsarulány 
(fr. krimi, 2009)
0.05 Dunasport
0.15 9:30 Collective és az
Alien Chatter

Antena1, 20.20
A rend õrzõje

Rudy, a nemzetközi hírű régész fia inkognitóban műkincsrab-
lóként tevékenykedik. Amikor Izraelben titokzatos körülmé-
nyek között elrabolják az apját, persze a közel-keleti ország-
ba siet, hogy kiszabadíthassa. A mentőakció viszont egyre
veszélyesebbé válik, mígnem ki akarják toloncolni az ország-
ból. Sikerül azonban rábeszélnie Dalia-t, a rendőrnőt, hogy
ne tegye fel a repülőre.

VIASAT3, 22.10
Ragadozók

1896. A britek gőzerővel fúrják be magukat a fekete konti-
nens érintetlen testébe. A fénylő sínpárok a civilizáció csáp-
jaiként szövik be a természet szűzföldjét. John Patterson al-
ezredest azért küldik Tsavóba, hogy hidat építsen a vasút-
nak. A mérnök, akinek a leghőbb vágya az volt, hogy eljus-
son Afrikába, lelkesen vág az útnak, és nem is sejti, hogy
olyan milyen ellenféllel kell majd szembenéznie.

DUNA Tv, 22.35
Claire Brunetti, a zsarulány

A gyönyörű hegyekkel övezett Annecy-tó környezetében ját-
szódik az izgalmas bűnügyi történet. Claire Brunetti, a von-
zóan szép nyomozó ide, a szülővárosába tér vissza, előlépte-
tése jutalmaként. Életveszélybe kerül, majd az ügyet, amibe
belefogott, elveszik tőle. Barátok és ellenségek veszik körül,
s csak lassan derül ki számára, hogy a rejtélyes ügyet saját
családjának múltbeli titkai szövik át.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Pindúr pandúrok,
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.25 Top Shop
13.05 Asztro Show
14.10 A szív útjai (török
sorozat)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.15 Marichuy - A szere-
lem diadala (mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
21.05 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 CSI: 
Miami helyszínelők 
(am. krimisor.)
23.15 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 Törzsutas (ism.)
2.00 Odaát 
(amerikai sor.)
2.50 Autómánia (ism.)

8.05 Gyilkos sorok (ism.)
10.05 Gyilkos számok
(ism.) 10.55 Repülők,
vonatok, autók (am. vígj.)
12.55 A dadus ( sorozat)
13.50 Gordon Ramsay
(ism.) 14.45 Monk (ism.)
16.35 CSI (sorozat) 17.30
Esküdt ellenségek (soro-
zat) 18.25 Gyilkos számok
(sorozat) 19.25 Amerikai
mesterszakács 20.20
Jóbarátok (s) 21.15 Két
pasi (s) 22.10 Ragadozók
(am. kalandf., 1996) 0.45
CSI (s) (ism.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.00 Prosport óra
(live) 16.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 16.30 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Pontos
sportidő 19.05 Informáci-
ók 20.00 Fogadás a féle-
lemmel 21.00 Wrestling
RAW 23.00 Sport.ro Hí-
rek 23.10 Pokerstars Big
Game 

TV2
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (s)
11.10 Fábry 
(magyar szór. műsor)
(ism.)
12.00 Namíbia (dok. sor.)
12.30 Zegzugos történe-
tek - Budapest
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende Roma
kultúra
14.25 Esély
14.55 Valóságos kincses-
bánya (s)
15.25 Elcserélt lányok 
(s) (ism.)
16.10 Angyali érintés (s)
17.00 Veszélyes szerelem
(s)
17.45 MM A megoldások
magazinja
18.45 Család csak egy
van (s)
19.30 Maradj talpon! 
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek
- Banán, pumpa, kurbli
22.10 Mindenből egy van
23.05 Az Este
23.40 Négy szellem
0.35 Családom és egyéb
emberfajták (s)
1.00 Melissa és Joey (s)
1.25 Sporthírek
1.30 Peter Gabriel és a
New Blood Orchestra

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai (drá-
masor.)
11.25 100%-ban garantált
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 Az eltévedt lovas
legendája (drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
17.00 Hírek
17.30 La vie en rose 
(magazin)
18.25 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai kaland sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató magazin-
műsor (live)
23.10 Csöbörből vödörbe
(amerikai vígjáték, 2007)
0.50 Diane Warnick kon-
cert
1.50 100%-ban garantált
(ism.)
2.45 Ha újra szeretné néz-
ni (ism.)
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

5.30 Nevess csak! 
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkossá-
gok) 
(angol krimisor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.45 Nevess csak! 
(amerikai sor.)
14.15 Minotaur 
(am.-izr. thriller, 1997)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
23.00 Alfie
(angol-am. filmdráma,
2004)
1.15 Minotaur 
(am.-izr. thriller, 1997)
(ism.)
3.00 Pro Motor (ism.)
3.30 Alfie 
(angol-am. filmdráma,
2004) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 A „vénlegény” 
– verseny show (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen
hozzáférés 
- talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 A rend őrzője
(arubai-am. akcióthriller,
2001)
22.20 Kickboxer 
(amerikai akcióf., 1989)
0.15 Max Havoc 
- Tűzgyűrű 
(amerikai akciófilm,
2006)
2.00 A rend őrzője
(arubai-am. akcióthriller,
2001) (ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gherghe-vel
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 A médium (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 Elszakítva 
(Kasmír szívek) (kan.-dél-
af.-angol filmdráma,
2007) (ism.)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.15 Télapu 3.: 
A szánbitorló 
(amerikai családi vígjáték,
2006)
1.00 Elárultak a szerelem-
ben (ism.)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Sport, diéta és egy
sztár (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- ‘32-es Hi-Boy sportkocsi
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 944 Turbo
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Fénykard
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Baseballmítoszok
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők 
– DeLorean, Porsche 944
Turbo
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- A legnagyobb kaszinó
18.00 A túlélés törvényei
- Mexikó
19.00 Autókereskedők
21.00 A tenger gladiátorai
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! 
- Hollywood és a Porsche
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok 
- ‘63-as Corvette
1.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
2.00 Bandaháborúk
3.00 A túlélés törvényei 
- Vietnam

8.00 Fraiser és a farka-
sok (sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Christy: 
Nehéz választás 
(amerikai film, 2001)
(ism.)
10.50 Vallomások
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen 
(ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(vígjátéksor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.25 A divat világa
18.35 Egészségpasztilla
18.40 Készen áll, 
Mr. McGill? 
(angol filmdráma, 2003)
20.15 Lehet, 
hogy nem tudtad
20.25 Biznisz óra
21.10 Topping (life-style
magazin)
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek ez tet-
szik
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai sor.)
0.55 Csavargó halász
(ism.)
1.25 Variációk szexre
(kanadai vígjáték, 2007)
(ism.)
2.55 Biznisz óra (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Örökül a világnak 17.00 Nap-óra 17.30 Op-
erettparádé 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55
A nap hírei röviden 

PÉNTEK
2012. március 2.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Impact 
- A becsapódás napja 
(német-am.-kan. minisor.,
2008) 2. rész
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-olasz sorozat)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Megasztár 6. 
(magyar szór. műsor), 
A válogatás
23.35 Grimm (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.35 Aktív (ism.)
1.35 Tények Este
2.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.10 Alexandra Pódium
(ism.)



Ma Albin és Dávid napja
van.
Az Albin férfinév, amely a
latin Albinus családnévbõl
ered. Jelentése: fehér.
A Dávid héber eredetû fér-
finév, jelentése bizonytalan,
esetleg: kedvelt, szeretett,
ill. apai részrõl testvér, más
vélemény szerint egyesítõ.
Holnap Lujza, Henrietta,
Henrik napja lesz.

Évforduló
• 1562 – A wassyi mészár-
lással megkezdõdtek a fran-
cia vallásháborúk.
• 1692 – Az amerikai
Salemben boszorkányperek
kezdõdnek.
• 1881 – A Magyar Távirati
Iroda (MTI) alapítása.

Vicc
A légitársaság egyik gépe
késve száll fel. A légikisasz-
szony közli az utasokkal:

– Elnézésüket kérjük a késé-
sért, a pilótának nem tetszett
a motor hangja. A problémát
most már megoldottuk, az új
pilóta mindenkinek kellemes
utazást kíván.

Recept
Káposztasaláta 
olasz módon
Hozzávalók: 50 dkg fejes ká-
poszta, 2 narancs, 20 dkg sár-
garépa, ecet, olaj, só, bors,
cukor.
Elkészítés: A káposztát vé-
konyan legyaluljuk és besóz-
zuk. Egy fél óráig állni hagy-
juk, azután kinyomkodjuk,
majd összekeverjük a vékony
szeletekre vágott naranccsal
és a reszelt sárgarépával.
Ecetbõl, olajból salátalevet
készítünk, ízesítjük borssal és
egy kevés cukorral, és a ká-
posztára öntjük. Legalább 1-
2 órát álljon a salátalében.
Lehûtve tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Semmi oka rá, hogy feladja az
álmait. A lelkesedése határtalan-
ságán is múlik, hogy hány em-
bert sikerül magával ragadnia
végül.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Már túl van a legnagyobb nehéz-
ségeken, próbálja végre pozitívan
szemlélni a helyzetét. Most már
csak a trauma utáni sokk, ami-
vel meg kell küzdenie. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ne legyen olyan megátalkodott
gyanakvó! Akit eddig az ellensé-
gének gondolt, az jót akar önnek.
Sokban múlik a hozzáállásán is,
hogy az eddigi ellenségét szövet-
ségesévé tegye.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Talán csalódnia kell abban, aki-
ben eddig teljesen megbízott. A
csalódás azonban nemcsak rajta,
hanem önön is múlik. Talán túl-
zott elvárásai voltak vele szem-
ben, amit lehetetlen teljesíteni. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kedvetlenül kezdheti a napját,
de aztán meg egyre kedvesebb
lesz. És higgye el, minél több mo-
solyt ad a környezetének, annál
több jókedv és derû áramlik
majd vissza önre is. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Álmodozó és mélázó kedvében
van. Kár, hogy ezt a fõnökei nem
díjazzák. A koffeines tartalmú
italok hatása is mintha inkább
visszájára fordult volna. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Valaki kétségbe vonhatja a ráter-
mettségét a munkájával kapcso-
latban. Ez bosszantó, de ne
hagyja, hogy az indulatai vezé-
reljék. Még mindig több a támo-
gatója, mint az ellensége. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy távoli barátja találhat ma
önre. A baj csak az, hogy maradt
néhány tüske önben a régi idõk-
bõl, vele kapcsolatban. Ám ha-
marosan tapasztalhatja, hogy a
barátság erõsebb, mint a harag.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Érzelmes hangulatba kerülhet
ma, de ezt nem biztos, hogy min-
denki megérti. Van, aki némi
gyanakvással szemléli az ön öm-
lengéseit. Legyen visszafogott.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szerezzen örömöt egy régi isme-
rõsének azzal, hogy nem feledke-
zik meg valamilyen jeles ese-
ményrõl az életében. A kedvesség
nem kerül semmibe.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Pénzügyeket intézne, de ez a nap
aligha alkalmas rá. Túl nagy
tervei vannak, de azok még na-
gyobb akadályokba ütköznének.
Ma ráadásul hangulatember.
Várjon holnapig, akkorra talán
higgadtabb pillanatai is lesznek.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Túl sok ellenséget is szerzett, és
az ön lelkiereje nem elég, hogy
felülkerekedhessen rajtuk. Egy
szilárd jegyû (Vízöntõ, Bika,
Oroszlán vagy Skorpió) sokat se-
gíthet.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Ha pótolhatatlanná akarsz
válni, mindig légy aktuális. Az
élethelyzetek és a felmerülõ
kérdések soha nem egyformák,
hanem mindig hordoznak ma-
gukon valamit  az élet kiszá-
míthatatlanságából. Csak ak-
kor vagy igazán pótolhatatlan,
ha követni tudod valamikép-
pen ezt a kiszámíthatatlansá-
got. Aki mindig jó válaszokat
tud adni az éppen felmerülõ

kérdésekre, az olyan helyzetekre
is felkészült, amelyekre nem le-
het felkészülni. De hogy lehet fel-
készülni azokra a helyzetekre,
amelykre nem lehet felkészülni?
Az életben elõforduló minden
helyzet hordozza a megoldását
is. Hiszen egy probléma mindig
a dolgok rosszul mûködése foly-
tán jelenik meg. Találd meg azt,
ahogy akad valami, és máris
megvan a válaszod rá. 

Gondolatjel Visky István rovata

A bukaresti AFI Palace mallban lévõ MBT szaküzletbe gyógytor-

nász képesítéssel rendelkezõ orvostanhallgatót, kereskedelmi

végzettséggel rendelkezõ eladót alkalmazunk. 

Érdeklõdni lehet a 0259-4425  255-ös telefonszámon! 

A fényképes önéletrajzokat kérjük a következõ e-mail címre kül-

deni: info@simplestep.ro.

Apróhirdetés



Versenytánc 

Turós-Jakab László

Egy brassói sportegyesü-
let, a Fan Dance Club,

Nagyszebenben, a Transilva-
nia Sportcsarnokban rendezi
meg e hét végén Románia
versenytánc-bajnokságát. A
szokatlan variánssal kapcso-
latban Mircea Gavrilã, a ren-
dezõ klub elnöke a követke-
zõket nyilatkozta az ÚMSZ-
nek: „Bõvítik a brassói sport-
csarnok befogadóképességét,
falakat bontottak le és újakat
húznak fel – megoldást kel-
lett keresnünk. S miután klu-
bunknak fiókegysége van
Nagyszebenben – ahol több
más egyesület is fungál – él-
tünk a kézenfekvõ lehetõség-
gel. Annál is inkább, hogy ta-
valyi nemzetközi versenyünk,
a Transylvanian Grand Prix
házigazdájaként a mûjégpá-
lya ezúttal nem tudott a ren-
delkezésünkre állni.”       

A 2012-es országos baj-
nokság zsûrijének elnöke a
nagyváradi Valeria Mangra,
versenyigazgató Gheorghe
Rãducan, szövetségi megfi-

gyelõ pedig a szintén buka-
resti Costin Mihaiu.    

Az utóbbi évek közmegelé-
gedésnek örvendõ úzusa sze-
rint idén is kizárólag külföl-
diek bíráskodnak, a magyar
Sándor Judit, az olasz Gian-
ni D’Oria, a német Henner
Thurau, a bolgár Petar Mil-

csev, a szlovén Barbara Amb-
roz, az észt Ivo Kappet, a
spanyol Francesco Gutier-
rez, a dán Alan Winter, a
portugál Alberto Rodriguez,
a cseh Martin Odstrcil, az
ukrán Alekszandra Misko, a
holland Ton Greten, a lett
Szergej Szinkinsz és az orosz

Vlagyimir Slepecov. A baj-
nokságot kiegészítõ Her-
mannstadt-kupán már hazai-
ak bíráskodnak, Erdélybõl a
marosvásárhelyi Somodi
Márton, a kolozsvári Ema
Parnescu, Adina Negrea és
Rareº Olosutean, a brassói
Ioana Mihalcea, Daniela

Ionescu, Horia Fulica és
Claudiu Jecu, a nagyszebeni
Adrian Neagoe és Mircea
Creþu, a tordai Diana Miron,
valamint a szatmárnémeti
Ovidiu Ignat.    

A háromnapos rendez-
vény titkársági teendõit Alin
Miron, Adina Rãducan és
Elena Rãuþã látja el.   

Bár lapzártakor még nem
volt végleges a nevezési lista,
Mircea Gavrilã a 2011-es év-
hez hasonlóan mintegy 800
pár részvételére számít a baj-
nokságon. 

S ha mindezekhez hozzá-
adjuk a Hermannstadt-ku-
pán résztvevõ, legalább
ugyanannyi, E- és D kategó-
riás, valamint a nem hivata-
los vetélkedõkön indulókat,
március 2. és 4. között több
mint háromezer táncos lép a
Transilvania-csarnok par-
kettjére. A bajnokság külön
oszt érmeket standard- és la-
tin-táncokban, a 6-9, 10-11,
12-13, 14-15, 16-18 és 19-35
éves korcsoportokban. A
döntõbe jutott párosok alkot-
ják majd Románia bõvített
keretét az idei nemzetközi
erõpróbákra. 
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Röviden
Arn kiesett 
Acapulcóban 

A magyar Arn Gréta 7-5, 7-
5-re kikapott a selejtezõbõl
érkezett temesvári Gallovits-
Hall Edinától a 220 ezer
dollár összdíjazású salakpá-
lyás acapulcói WTA-torna
elsõ fordulójában. A romá-
nok búcsúztak: Alexandra
Cadanþut a holland
Michaella Krajicek gyõzte
le (7-5, 3-6, 6-3), az ötödik
helyen kiemelt Alexandra
Dulgherut pedig a szlovák
Magdalena Rybarikova (2-6,
7-5, 7-6). Gallovits-Hall az
olasz Sara Erranival (3.),
Irina-Camelia Begu (4.) a
grúz Anna Tatisvilivel, a
magyart Czink Melinda pe-
dig a spanyol Estrella
Cabezával játszik a második
fordulóban. 

Kikapott a Nagyvárad 

Tegnap a nõi kosárlabda-baj-
nokság 22. fordulójából el-
halasztott mérkõzéseket pó-
toltak: Brassói Olimpia–Poli
Naþional Iaºi 55-49, Nagy-
váradi CSM U–Bukaresti
Olimpia 43-59, CST Ale-
xandria–Szatmárnémeti
CSM 66-58, Bball 6 Sepsi
BC–Gyulafehérvári CSU 2
76-84.  A 28. fordulóból elõ-
re hozott találkozón, Buka-
restben: CSM Sportul
Studenþesc–Marosvásárhelyi
Nova Vita 58-72.     

A legjobb nyolc 
között a Szolnok

A magyar bajnok Szolnoki
Olaj KK bejutott a legjobb
nyolc közé a férfi kosárlab-
da- Eurochallenge Kupában,
miután a sorozat nyolcad-
döntõs szakaszának hato-
dik, utolsó fordulójában 96-
94-re verte a német Bonnt.
Az egyik fél harmadik sike-
réig tartó negyeddöntõs pár-
harcban a BK Ventspils kö-
vetkezik, az elsõ felvonására
március 13-án, Lettország-
ban kerül sor. A legjobb
nyolc közé jutott még két
francia, illetve egy-egy spa-
nyol, orosz, német és török
csapat, a négyes döntõt ápri-
lis 27. és 29. között rendezik
meg, a helyszín egyelõre ki-
jelöletlen. 

A kiesés szélén 
a Fehérvár

Hazai pályán 2-1-re kikapott
a Sapa Fehérvár az osztrák
jégkorongliga (EBEL) ne-
gyeddöntõjének kedd esti,
ötödik mérkõzésén, így a ki-
esés szélére sodródott a
szlovén Olimpija Ljubljana
elleni párharcban. A Fehér-
várnak ma este azzal a tu-
dattal kell pályára lépnie a
szlovén fõvárosban, hogy a
vereség a búcsút jelenti szá-
mára.

Hátrányban a címvédõ 

A címvédõ Paks 1-0-ra kika-
pott a 2010-ben gyõztes, ta-
valy döntõs Debrecentõl a
magyar labdarúgó-Ligakupa
negyeddöntõjének elsõ mér-
kõzésén. A visszavágót jõvõ
szerdán rendezik. 

Bécsi keringõtõl a csacsacsáig: lesz mit látni nagyszebeni versenytánc-bajnokságon  

Idén Nagyszebenben ropják 

Kézilabda 

T. J. L.  

A kedd esti edzést meg-
elõzõen kellemetlen

meglepetés érte az Oltchim
Râmnicu Vâlcea nõi kézilab-
dacsapat tagjait: megtudták,
hogy február elsejétõl kezdõ-
dõen 50 százalékos fizetésle-
vonással számolhatnak.  

Constantin Roibu klub-
igazgató személyesen kö-
zölte a lányokkal a rossz
hírt, de azt is elmondta,
hogy a határozat nem vég-
leges: amennyiben az Olt-
chimnak sikerült teljesítenie
célkitûzését, és bejut a Baj-
nokok Ligája döntõjébe, a
játékosok visszamenõleg
megkapják anyagi járandó-
ságaikat.    

A bajnokcsapat két gyõze-
lem után megtorpant a BL
második középdöntõcso-
portjában, hazai pályán 24-
34-re kikapott a monteneg-
rói Buducsnoszt Podgori-

cától és az akkor még pont
nélküli sereghajtó francia
Metz Handballt sem tudta
legyõzni a negyedik forduló-
ban (26-26). 

Március 4-én Râmnicu
Vâlceán, az Oltchim sorsdön-
tõ mérkõzést vív a szlovén
bajnok RK Krim Mer-
catorral. Radu Voina tanítvá-
nyainak egy döntetlen is ele-
gendõ a biztos továbbjutás-
hoz, miután hárommal több
pontjuk van, mint a ljublja-
naiaknak. A március 11-i
Buducsnoszt–Oltchim-rang-
adónak csak akkor lesz tétje,
ha a montenegróiak egy hét-
tel korábban kikapnak hazai
pályán a Metztõl, a román
bajnok pedig legyõzi az RK
Krimet. A legvalószínûbb
azonban a Buducsnoszt cso-
portelsõsége és az Oltchim
második helye, ami azt jelent-
né, hogy a román bajnok a
második négyesben már biz-
tos elsõ magyarral, a Gyõri
Audi ETO KC-vel mérkõzne
a döntõbe jutásért. 

Büntetés a bajnokoknak 

Labdarúgás

ÚMSZ

Nyolc mérkõzés mani-
pulálásának gyanújával

vette õrizetbe és hallgatta ki a
Rákospalotai EAC hat jelen-
legi, illetve volt futballistáját
a magyar Központi Nyomo-
zó Fõügyészség (KNYF).

A KNYF közleménye sze-
rint K. Vincét, Cs. Gergõt, K.
Andrást, V. Zoltánt, K. Ba-
lázst és E. Károlyt több rend-
beli, gazdálkodó szervezet
dolgozója által kötelességsze-
géssel és üzletszerûen elköve-
tett vesztegetés bûntettének
elkövetésével gyanúsítják, s
jelenleg is õrizetben vannak.

„A megalapozott gyanú lé-
nyege szerint nevezett szemé-
lyek 2007 és 2009 között ösz-
szesen nyolc NB I-es vagy Li-
gakupa-mérkõzés eredmé-
nyét befolyásolták, eseten-
ként 2000, 2500 euró, illetve

egy esetben 100-110 ezer fo-
rint ellenében” – áll a közle-
ményben.

A KNYF és a Nemzeti
Nyomozó Iroda munkatársai
által közösen õrizetbe vett
hat futballistát már ki is hall-
gatták, közülük „az õrizetbe
vétel elrendelése ellen né-
gyen, míg a gyanúsítás közlé-
se ellen öten jelentettek be
panaszt”. A fõügyészség kö-
zölte még, hogy ketten közü-
lük nem tettek vallomást,
ugyanakkor egyikük sem is-
merte be a terhére rótt bûn-
cselekményeket.

A bundabotrány kapcsán
már korábban is vettek õri-
zetbe egykori rákospalotai
labdarúgót: a gyanú szerint
S. Balázs 2007 szeptembere
és 2008 májusa között a
REAC játékosaként négy
mérkõzés kapcsán elfogadta
egy eddig be nem azonosí-
tott személy ajánlatát, hogy
fejenként legalább 2500 euró

– az egyik esetben legalább
100 ezer forint – ellenében,
további játékostársaival
együtt részt vesz a találko-
zók eredményének olyan be-
folyásolásában, hogy két
góllal elveszítik az adott
mérkõzéseket.

A KNYF korábbi közle-
ménye alapján mivel a négy-
bõl három esetben a mérkõ-
zésen a kívánt eredmény szü-
letett, S. Balázs a bundaügy-
ben már korábban elõállított
és kihallgatott H. Gábornak
két alkalommal 2500 eurót
adott át, míg egy esetben egy
eddig ismeretlen személytõl
100 ezer forintot kapott.

A bundaügyben eddig ösz-
szesen 25 személyt hallgatott
ki a fõügyészség gyanúsított-
ként, közülük jelenleg né-
gyen elõzetes letartóztatás-
ban, négyen házi õrizetben
vannak, illetve egy személy
lakhelyelhagyási tilalom ha-
tálya alatt áll. 

EAC: újabb hat gyanúsított

A kiesés elkerüléséért küzdõ Dévai Cetate 27-23-ra nyert
a Nagybányai HCM ellen a nõi Nemzeti Liga 17. fordu-
lójának kedd esti mérkõzésén. Tegnap este a férfi Nemzeti
Liga 14. fordulóból elmaradt találkozókat pótoltak.
Eredmények: Konstancai HCM–Kolozsvári U-Transil-
vania 36-24, Tordai Potaissa–Dinamo Calarasi 28-22.

Értékes dévai gyõzelem

Atlétika

T. J. L. 

Március 9. és 11. között
Isztambulban rendezik

meg a 15. fedett pályás atlé-
tikai világbajnokságot. A
Sinan Erdem Dome-ban a
román színeket 13 atléta
képviseli, a keret összetétele
a múlt hét végi fedett pályás
országos bajnokság eredmé-
nyei alapján alakult ki. A
szakszövetség döntése értel-
mében a török fõvárosban
Ioana Doagã (1500 m),
Angela Moroºanu (60 m gát,
4x400 m), Esthera Petre
(magasugrás), Cornelia

Deiac, Viorica Þigãu (távol-
ugrás), Adelina Gavrilã,
Cristina Bujin (hármasug-
rás), Mirela Lavric, Alina
Panainte, Mihaela Nunu és
Adelina Pastor (4x400 m),
illetve Mihai Doniºan (ma-
gasugrás) és Marian Oprea
(hármasugrás) képviseli Ro-
mániát. Az atléták március
7-én utaznak el. 

Magyarországot csak há-
rom versenyzõ képviseli Isz-
tambulban, a gátfutó Baji Ba-
lázs, a súlylökõ Kürthy Lajos
és a sprinter – még junior ko-
rú – Nguyen Anasztázia.
Kürthy és Nguyen egyaránt
gyõzött a február 11-én ren-
dezett bécsi fedettpályás gá-

lán. Elõbbi 19,63 méteres
eredménnyel nyert, utóbbi
pedig – az általa tartott 60
méteres junior csúcsot meg-
javítva – 7.47 mp-s idõvel lett
elsõ. Baji január 27-én,
Chemnitzben 60 m gáton
egyéni csúcsot, egyben vb-
szintet futott (7.72 mp), majd
február 4-én, Luxemburgban
második volt, 7.67 mp-re ja-
vítva egyéni rekordját. 

A vb egyik legnagyobb hi-
ányzója Roman Sebrle, aki-
nek sérülés miatti távolmara-
dásával szép sorozat szakad
meg. A tízpróba cseh világre-
kordere nyolcadik alkalom-
mal indult volna a fedettpá-
lyás vb-n. 

Fedettpályán, Isztambulban

A dévai lányok gyõzelmükkel elkerülhetik a kiesést

Fotó: archív


