
Vezércikk 3

Újabb mélyponton az infláció

Februárban 2,59 százalékra tovább csök-
kent az éves infláció Romániában, ami
újabb rekordot döntött: az elmúlt 23 évben
nem mértek ennél alacsonyabb pénzhígu-
lást az országban. Rossz hír azonban, hogy
a kereskedelmi mérleg hiánya közel kétsze-
resére növekedett az elmúlt egy évben.

Gazdaság 6

Kultúra 8

Tõkés-párt: 
bármi áron?
Sokan hitetlenkedve kaphatták fel a
fejüket: hogyhogy, Tõkés László még
tagja az RMDSZ-nek? Az volt, tegnapig,

még ha csupán jogilag is.
De facto, ahogy az

RMDSZ vezetõi is
mondták, már régen
kívül került. Évek óta,

ahol csak tehette,
belerúgott a
szervezetbe, amelynek

alapító tagja volt.

Magyar kar, angolosan
Kormányhattározattal rögzítik ma a magyar oktatás szervezeti kereteit a MOGYE-n

ÚMSZ

Június elsejétõl megemelik a
közalkalmazottak fizetését –

döntötték el tegnapi tanácskozá-
sukon a koalíciós pártok
vezetõi. Az ülés után Mircea
Toader, a Demokrata Liberális
Párt (PDL) képviselõházi frak-
cióvezetõje elmondta, a
béremelés mértékérõl a kor-
mány dönt a késõbbiekben. A
politikus emlékeztetett arra,
hogy a koalíciós pártok „már a
kezdetektõl” támogatták a
fizetésemelést, a kormányprog-
ramban pedig az elsõ helyen
szerepel ez az intézkedés. 
Folytatása a 3. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3558 ▲
1 amerikai dollár 3,3230 ▲
100 magyar forint 1,4883 ▲

Bosszút forralnak a tálibok

Az afganisztáni tálibok válaszlépéseket
ígértek arra, hogy egy amerikai katona 
lelõtt 16 civilt az elõzõ nap a déli
Kandahár tartományban. Hamid Karzai
elnök magyarázatot követelt. 

Aktuális 2

Egy magyar és angol nyelvû orvosi és gyógyszerészeti kar létrehozásáról szól az a kormány-

határozat, amelyet a kabinet várhatóan ma fogad el, miután tegnap megszületett az egyezség

a kormány tagjai között arról: mi lesz a tartalma a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-

részeti Egyetemen (MOGYE) tervezett magyar karra vonatkozó határozatnak. Az egyezséget

megelõzõen az RMDSZ frakciói a parlament bojkottját is kilátásba helyezték. 3. oldal 

Tõkés László, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács el-

nöke, európai parlamenti képvi-
selõ tegnap kiadott nyilatkoza-
tában bejelentette, huszonkét
éves tagság után kilép az
RMDSZ-bõl. A szövetség veze-
tõi képmutatásként értelmezték
az RMDSZ volt tiszteletbeli el-
nökének lépését, hangsúlyozva,
hogy akkor lett volna követke-
zetes, ha a tulipán színeiben el-
nyert európai parlamenti
képviselõi mandátumáról is le-
mond. Ugyanakkor figyelmez-
tetnek, Tõkés László ezzel a
döntésével felrúgta az erdélyi
magyar összefogást. 
Folytatása a 3. oldalon Minden tizedik újszülöttet lányanya hoz világra Romániában

Tõkés kilépett 

az RMDSZ-bõlEgyre több leányanya ad életet
csecsemõjének, és ez koránt-

sem csak a roma közösség köré-
ben elterjedt jelenség – hívják fel a

figyelmet a szakemberek. A gyer-
mekjogvédelmi igazgatóságok
szerint a vonatkozó törvények is
hiányosak. 7. oldal

Lányanyaság: nem leányálom

Tegnap ismét tüntettek Marosvásárhely fõterén az orvosi egyetem román diákjai, akik szeparatizmussal vádolják magyar társaikat Fotó:  Antal Erika

Júniustól 
emelik a béreket

Szõcs Levente

Irodalom a világhálón

Új irodalmi portál jelent meg az éterben:
a www.eirodalom.ro címû honlap. A fris-
sen indult weboldalon ismert erdélyi
költõk, írók mûvei mellett az erdélyi iro-
dalmi élettel kapcsolatos hírek, beszá-
molók is helyet kapnak.
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Röviden

Az EMNP bemutatkozik Budapesten

Bemutatkozó látogatáson tartózkodik Bu-
dapesten az Erdélyi Magyar Néppárt el-
nöksége a magyarországi parlamenti pár-
toknál. A körút Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettesnél, a Kereszténydemokrata
Néppárt elnökénél kezdõdött. A kapcsolat-
felvételrõl az EMNP csíkszeredai országos
küldöttgyûlése döntött február 25-én, az
újonnan megválasztott vezetõség tagjai kö-
zül jelen volt Toró T. Tibor elnök, valamint
Gergely Balázs és Zatykó Gyula alelnök.

Másodfokon a Cozma-per

Összesen tíz fellebbezés érkezett a Cozma-
gyilkosság hét vádlottja ügyében. A másod-
fokon eljáró Gyõri Ítélõtábla március 29-én
és 30-án tárgyalja az ügyet. Az elsõ fokon
eljáró Veszprém Megyei Bíróság tavaly jú-
niusban hozott ítéletet. Raffael Sándor elsõ-
és Németh Gyõzõ másodrendû vádlott
életfogytig tartó fegyházbüntetést kapott,
legkorábban 30 év múlva szabadulhatnak,
míg Sztojka Iván harmadrendû vádlottnak
20 évet kell a nem jogerõs ítélet szerint
fegyházban töltenie.

A Charta 77-re emlékeznek

A Charta 77 ellenzéki mozgalomra emlé-
keznek a csehek. A mozgalom megalaku-
lásának 35. évfordulója alkalmából ezen a
héten Prágában számos kulturális és isme-
retterjesztõ akciót, megemlékezést tarta-
nak, amelyen az egykori ellenzéki szemé-
lyiségek, a Charta 77 aláírói is részt vesz-
nek. A cseh közszolgálati televízióban teg-
nap Petruska Sustrová, aki a nyolcvanas

években a Charta 77 egyik szóvivõje volt
(képünkön), közölte: „Szeretnénk, ha a fia-
talok megismerhetnék annak a kornak és
társadalomnak a légkörét, amelyben a
Charta 77 létrejött.”

Annan egyelõre eredménytelen

Bassár el-Aszad szíriai államfõ vasárnap is-
mét fogadta a Damaszkuszban tartózkodó
Kofi Annan volt ENSZ-fõtitkárt, az Arab
Liga küldöttét, aki az erõszak leállítására
próbálta rávenni a szíriai rezsimet.
Hírek szerint az elsõ, szombati megbeszélé-
sek nem sok eredményt hoztak. Annan ké-
rései között szerepelt, hogy a humanitárius
segély eljuthasson a rászorulókhoz, a fog-
lyokat engedjék szabadon, és kezdõdjön
párbeszéd az ellenzékkel.

Palesztin–izraeli légipárbaj

Az izraeli légierõ tegnap reggel újabb csa-
pást mért a Gázai övezetre, válaszul arra,
hogy onnan legalább 140 rakétát lõttek ki
Bét-Lahíja és a Hán-Júnisz városra. A pén-
teken kezdõdött erõszakhullámban eddig
21 palesztin vesztette életét, két izraeli sú-
lyosan megsérült.

Kínai nõ is mehet az ûrbe

Nõi ûrhajósa is lehet a Sencsou-9 kínai ûr-
hajónak, amely várhatóan az idén össze-
kapcsolódik a Tienkung-1 ûrállomásmodul-
lal, amely már több mint 160 napja kering
a Föld körül. A kiképzés résztvevõi között
nõk is vannak, de a végleges döntést a fel-
adatot ténylegesen végrehajtó háromtagú
személyzetrõl csak kevéssel az indulás elõtt
hozzák meg – közölte tegnap Nju Hung-
kuang, az ûrprogram helyettes parancsnoka.

ÚMSZ-összeállítás

Az afganisztáni tálibok vá-
laszlépéseket ígértek arra,

hogy egy amerikai katona lelõtt
16 civilt az elõzõ nap a déli
Kandahár tartományban. „Min-
den egyes mártír halálát” meg-
bosszulják, állt az afganisztáni
tálibok közleményében, amely
egy iszlamista honlapon jelent
meg: fogadkoztak, hogy megsok-
szorozzák támadásaikat „az el-
mebeteg, vadállat amerikaiak”
ellen. Barack Obama elnök rész-
vé-tét fejezte ki az eset miatt,
amit Hamid Karzai elfogadha-
tatlannak tart.

Az afgán elnök magyarázatot
követelt a gyilkosságokra. Közle-
ményében idézett egy fiút a falu-
ból, aki túlélte az ámokfutást:
„Amerikai katonák fölébresztet-
ték a családomat, és közvetlen
közelrõl arcon lõtték õket.”
Hamid Karzai szerint az ártatlan
civilek szándékos megölését nem
lehet megbocsátani, az afgán
parlament pedig ugyancsak köz-
leményben bejelentette, hogy az
afgán népnek megint elfogyott a
türelme.

Részvétét fejezte ki vendéglátó-
inak Angela Merkel kancellár, aki
hétfõn reggel elõre nem bejelen-
tett látogatásra érkezett Afganisz-
tánba. A német kormányfõ, aki
az északi országrészben, Mazari-
Sarifban állomásozó német csa-
patoknál tett látogatást, a német
nép, valamint személyes részvé-

tét tolmácsolta Karzai elnöknek.
Afgán tisztségviselõk kétségbe
vonják, hogy a mészárlást egyet-
len ember követte volna el.
Pandzsvaj körzetben a helyi tör-
zsi tanács egyik tagja azt mond-
ta, lehetetlen, hogy csupán egy
katona követte volna el a gyilkos-
ságsorozatot, amelynek a helyszí-
ne mintegy két kilométer hosz-
szan nyúlik el, majd fel is gyújtot-
ta a holttesteket. A magát feladó
állítólagos gyilkost az amerikai

hadsereg jelenleg õrizetben tart-
ja. Az elmúlt hetekben Washing-
ton és Kabul kapcsolata meg-
romlott. A háború több mint 500
milliárd dollárba került, csaknem
kétezer amerikai katona halt
meg, és közvélemény-kutatók
szerint az amerikaiak 60 százalé-
ka szerint nem éri meg folytatni a
harcot. A vasárnap hajnali mé-
szárlás azonban késleltetheti a ki-
vonulást. Az amerikai katonák
hosszabb távú afganisztáni jelen-

létének feltételeirõl szóló szerzõ-
dés ugyanis még nincs aláírva,
ennek hiányában Washington
nem akar menni, de az afgán kor-
mánynak most haladék kell a tár-
gyalások újrakezdéséig, hogy
csillapodjanak az indulatok, és
ne hasson megalkuvásnak bármi
egyezség. A német kancellár teg-
nap Mazari-Sarifban szintén
szkeptikusan nyilatkozott a nem-
zetközi haderõ 2014-ig történõ
kivonásáról. 

ÚMSZ

Csütörtökön kerülhet sor az
elõrehozott parlamenti válasz-

tásokon a szlovák törvényhozás-
ba bejutott politikai pártok veze-
tõinek elsõ közös találkozójára –
közölte a SITA hírügynökség teg-
nap. A választásokon fölényes
gyõzelmet aratott Irány – Szociál-
demokrácia (Smer–SD) meghívá-
sára létrejövõ kerekasztal-találko-
zóra a tervek szerint Pozsonyban,
a parlament régi épületében, a
Megye téren (Zupné námestie)
kerülhet sor. Robert Fico legalább
négyéves egyeduralmát várja a
szombati szlovákiai parlamenti
választások eredményétõl a szlo-
vákiai sajtó. „Soha nem függött
még az ország olyan dróton,
amelyet egy ember tart a kezé-
ben” – állapította meg tegnapi
kommentárjában a Sme. A liberá-
lis napilap rámutat arra, hogy
Iveta Radicová kormánya ama-
tõr módjára adta át a hatalmat
Ficónak, aki nem fog könnyen
távozni. Nacionalisták nélkül cím-
mel közöl kommentárt a Ma-
gyar Koalíció Pártja és a Szlo-
vák Nemzeti Párt választási si-
kertelenségérõl a Pravda címû
független napilap. A Hospodárské
noviny címû gazdasági napilap
szerint drágulnak majd a „kor-
rupciós illetékek” is. „Az áfa 20
százalékos kulcsához garantál-
tan nem nyúlnak, de az egykul-
csos adórendszert kétkulcsossá
teszi a szombati választásokon
gyõztes Smer Szlovákiában” – ír-
ja a Hospodárské noviny. 

Fico ragaszkodni

fog a hatalomhoz

Bosszút forraló tálibok 
„Elmebeteg, vadállat” amerikai ámokfutó gyilkolt Afganisztánban

Hírösszefoglaló

Vasárnap este fél hét tájban is-
mét lángok csaptak fel az elõ-

zõ nap leégett krasznahorkai vár
környékén. A rozsnyói tûzoltók
alig néhány perccel a riasztás
után már a helyszínen voltak, és
megkezdték az oltást. Munkáju-
kat önkéntesek és a helyi lakosok
segítették. A legfrissebb informá-
ciók szerint a vár északi oldalán
lévõ erdõs, bozótos rész gyulladt
meg, de a szombaton leégett és el-
szenesedett gerendák közül is
több izzani kezdett. Szemtanúk
szerint több méter magas, a szom-
szédos Várhosszúrét községbõl is
jól látható lángok csaptak fel. A
térségben erõs, helyenként viha-
ros szél fújt.

A krasznahorkai várban szom-
baton több mint hat órán keresz-
tül pusztító tûzvész okozásával
két gyereket gyanúsít a rendõrség.

A feltételezés szerint a 11 és 12
éves fiúk cigarettázás közben fel-
gyújtották a domboldalon a füvet,
emiatt lángra kapott a vár tetõ-

szerkezete. A rendõrség közve-
szély okozás miatt indított eljárást
ellenük. Mivel a két fiú kiskorú,
nincs büntetõjogi felelõsségük. 

Ismét tûz volt a várban

Gyülekeznek a tálibok. Az Afganisztánban állomásozó amerikai katonák nem érzik magukat biztonságban

Cigarettázó gyerekek okozták a tüzet. A mûkincsek zöme megmenekült

Csíkszentkirály község lakossága megdöbbenten
fogadta a szomorú hírt. A katasztrófát követõen a
csíkszentkirályi RMDSZ képviselõiben megfogal-
mazódott a gondolat egy Erdély szintû összefo-
gásra a felbecsülhetetlen értékû, történelmi mû-
emlék megmentésére, így vállalva részt a rendkí-
vüli jelentõségû kulturális emlék felújítási kiadá-
saiból. Csíkszentkirályt szoros érzelmi kötelék fû-
zi Krasznahorka várához, amely a csíkszentkirályi
származású Andrássy család tulajdonában volt
1575-tõl az 1900-as évek elejéig. Az utódok soha
nem feledték el csíkszentkirályi gyökereiket, ne-
mesi elõnévként felvették és viselték a hajdani szü-
lõfalu nevét, számos alkalommal anyagi segítséget
is nyújtva. Ezt a több évszázados kapcsolatot erõ-

sítette a 2008-ban megkötött testvértelepülési szer-
zõdés. „A helyi RMDSZ szervezete ezért arra ké-
ri fel az erdélyi civil szervezeteket, valamint a szö-
vetségi intézményeket, hogy közösen szervezze-
nek gyûjtést a károk enyhítésére” – nyilatkozta
Székely Ernõ, a csíkszentkirályi RMDSZ elnöke.
„A tûz következtében keletkezett kár jelentõs, a
határon túli összefogás erejének ilyenkor kell meg-
mutatkoznia” – fogalmazott Tánczos Barna ál-
lamtitkár. Az „Asociaþia Csíkszentkirályért Egye-
sület” a RO32RNCB0152042353770001 (CUI:
16209110, SWIFT: RNCB RO BU) számlaszám-
ra várja az adományokat (lejben). A kontó a Ro-
mán Kereskedelmi Bank (BCR) Hargita megyei
kirendeltségéhez tartozik. 

Csíkszentkirály összefogásra hív és gyûjtést indít 



Tõkés-párt: bármi áron?
Tegnap reggel sokan hi-

tetlenkedve kaphatták
fel a fejüket: hogyhogy,
Tõkés László még tagja

az RMDSZ-nek? Az
volt, tegnapig, még ha
csupán jogilag is. De

facto, ahogy az
RMDSZ vezetõi is

mondták, már régen kívül került. Évek óta,
ahol csak tehette, belerúgott a szervezetbe,
amelynek – senki nem tagadja – alapító tag-
ja volt, Domokos Gézával és Verestóy Attilá-
val. (Bár egyikük nevét sem említette most.)
Tõkés legalább egy évtizeden át kívülrõl tá-
madta „bajtársait” – hetente többször nyilat-
kozatokkal, az utóbbi két parlamenti ciklus-
ban pedig egy-egy új párttal. „Aki egy új
pártot alapít, az értelemszerûen nem lehet
tagja egy másik politikai alakulatnak” – re-
agált Kelemen Hunor. Tõkés László számá-
ra már kevésbé tûnt értelemszerûnek, õ
ugyanis már másodszor alapít pártot
RMDSZ-tagként. Igazság szerint már akkor
ki kellett volna lépnie, amikor 2008-ban a
Fidesz vezetõivel karöltve Szász Jenõ és a
Magyar Polgári Párt jelöltjei mellett kortes-
kedett az RMDSZ ellen. Persze jogilag ma-
radhatott, hiszen bárki tagja lehet egy idõben
egy politikai pártnak és egy kisebbségi szer-
vezetnek, amilyen az RMDSZ, de egyálta-
lán nem volt természetes, hogy maradt.
Ahogy az sem, hogy két pártalapítás között
elfoglalta az RMDSZ EP-lista elsõ helyét.
(Tette mindezt a „Kárpát-medencei magyar-
ság képviselõjeként”, megfeledkezve arról,
hogy a titulust nem a Kárpát-medencei ma-
gyaroktól kapta, hanem a haverjaitól.) Hogy
mégis fontosnak tartotta hivatalosan is kilép-
ni, annak egy magyarázata lehet: a távozá-
sával üzenni akart, a kimondott – egyetlen
új elemet, de még hangsúlyt sem tartalmazó
– indokokon túl. (Csak nem gondolja bárki
komolyan, hogy Tõkés az RMDSZ nem lé-
tezõ Verespatak-politikája elleni tiltakozás-
ként lép ki a szövetségbõl?) Kilépése gyanít-
hatóan a szlovákiai választásokkal függ ösz-
sze, közelebbrõl azzal, hogy a Magyar Koalí-
ció Pártja – immár másodszor – kiszorult a
parlamentbõl. Tegyük hozzá gyorsan: a Fi-
desz és a magyar közszolgálati média leple-
zetlen támogatása ellenére. Vagy még in-
kább: azzal együtt. Közben pedig a ma-
gyar–szlovák Híd-Most bejutott a parla-
mentbe – ismét. Szlovákiában ugyanúgy
nem mûködött a szimpátiatranszfer a Fidesz
és az MKP között, mint annak idején, Er-
délyben az MPP-vel. Ennél is fontosabb,
hogy a pozsonyi törvényhozásból az a Ma-
gyar Koalíció Pártja maradt ki másodszor,
amely még most, a vereség után is a szlová-
kok magyarellenes indulatát akarja felhajtó
erõként használni, illetve az a Híd-Most párt
jutott be, amelynek politikája többség és ki-
sebbség együttmûködésére épül. Vagyis arra,
amit Tõkés határozottan elutasít, és amire a
kilépésérõl szóló nyilatkozatában is fontos-
nak tartja kitérni. (Az õ meglátása szerint a
parlamenti politizálás, a kompromisszumke-
resés egyet jelent a megalkuvással, a célok
„beáldozásával”.) Nem érdekli, hogy Szlová-
kiában éppen egyértelmûvé vált: a törvény-
hozásból kiesett szervezetnek második nekifu-
tásra sem sikerült „visszakapaszkodni”. (Pe-
dig arányosan a felvidéki magyar közösség
az erdélyinek csaknem kétszerese.) Kilépése
idõzítésével tehát Tõkés László azt üzeni: a
Néppárt-projekt mindennél fontosabb, a kö-
rülményektõl független, bármi legyen is ára.

Változások évada

Román lapszemle

Megkezdõdött a plakátháború Bukarest-
ben. A Demokrata Liberális Párt megtöl-
tötte a fõvárost falragaszaival (Adevãrul). 
A Ford craiovai gyáregységének vezetõsé-
ge közölte: az elõre eltervezettnél jóval ke-
vesebb gépkocsit gyártanak majd Románi-
ában. (Curentul). Több tíz személy került
kórházba alkoholos kómában Iaºi-ban,
miután A nõk és a vértanúk napja elnevezésû
rendezvényen ittak (Click). 

Folytatás az 1. oldalról

Toader tájékoztatása szerint a kor-
mányra hárul az a feladat, hogy
elõteremtse a bérek növeléséhez
szükséges költségvetési forrásokat.
Mint ismert, a hétvégén az államfõ
és a kormányfõ is kilátásba helyez-
te a közalkalmazotti fizetések nö-
velését. Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök szerint a kormányülésen
nem tárgyaltak arról, mekkora lesz
a béremelés, a kormánykoalíció
tagjai azonban szükségesnek tart-
ják ezt a lépést. Mint mondta: meg
kell várni március végét, mivel ek-
kor derül ki mekkora bevétele volt
a költségvetésnek az elsõ negyed-
évben. Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes a koalíciós tanácson
tárgyaltak kapcsán nemlegesen vá-
laszolt arra az újságírói kérdésre,
hogy 15 százalékkal emelik-e a bé-
reket. „Érintõlegesen tárgyalunk
róla, de döntés nem született” – fo-
galmazott Markó. A közalkalma-
zottak bérük azon részét kapnák
vissza, amelyet a 2010-es megszo-
rítások során veszítettek el. 

Júniustól emelik...

ÚMSZ-összeállítás

Egy magyar és angol nyelvû
orvosi és gyógyszerészeti kar

létrehozásáról szól az a kormány-
határozat, amelyet a kabinet vár-
hatóan ma fogad el, miután teg-
nap délután megszületett az
egyezség a kormány tagjai között
arról: mi lesz a tartalma a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemen (MOGYE) terve-
zett magyar karra vonatkozó kor-
mányhatározatnak. Az egyezség
azon a tegnap délutáni, szûk körû
tanácskozáson született meg,
amelyet a Victoria-palotában tar-
tottak Mihai-Rãzvan Ungureanu
miniszterelnök, Markó Béla kor-
mányfõhelyettes, Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök, illetve Cãtãlin
Predoiu igazságügyi, Cãtãlin Ba-
ba oktatásügyi és Bogdan Drãgoi
pénzügyi tárcavezetõ részvételé-
vel. „Megegyeztünk annak a hatá-
rozatnak a szövegérõl, amelyet a
keddi kormányülésen napirendre
veszünk” – fogalmazott az Ager-
pres hírügynökségnek Kelemen
Hunor. 

Márton: itt ülünk 
a frakcióteremben

A tegnapi nap folyamán azon-
ban egyáltalán nem volt egyértel-
mû, hogy végül megszületik az
egyezség. Adott pillanatban esni
látszott az alku, olyannyira, hogy
az RMDSZ képviselõházi és sze-
nátusi frakciói a parlamenti mun-
ka idõszakos bojkottját is kilátás-
ba helyezték. A honatyák azt kö-
vetõen vonultak ki az ülésterem-
bõl, hogy a Demokrata Liberális
Párt (PDL) több vezetõ politikusa
megkérdõjelezte a reggeli koalíci-
ós ülésen született megállapodást.
A koalíciós ülés után Markó Béla
miniszterelnök-helyettes nyilatko-
zott arról, hogy a kormányhatáro-
zat szövege elkészült, és a doku-
mentum alapján létrejövõ új kar
magába foglalja majd az általános
orvosi képzést magyarul és ango-
lul, valamint a gyógyszerészeti
képzést magyarul.

„Egy darabig úgy tûnt, hogy a
kormányfõvel közösen sikerült
megtalálni azt a jogi megoldást,
amellyel rendezni lehet a magyar
fõtanszékek helyzetét a MOGYE-
n. Ám végül az ügy elbizonytala-
nodott. Most itt ülünk a frakcióte-
remben, s várjuk a fejleményeket”
– mondta délután az ÚMSZ-nek
Márton Árpád, az RMDSZ kép-
viselõházi frakcióvezetõ-helyette-
se. A jogász-képviselõ nem szol-
gált részletekkel arról, milyen jogi
megoldás születhet a MOGYE
helyzetére. Kérdésünkre elismer-
te, hogy a magyar fakultások lét-
rehozása akadályokba ütközhet,
mert az újonnan létrehozott karok
nem teljesítenék az akkreditációs
feltételeket. Márton Árpád szerint
ugyanakkor nem áll meg a lábán a
MOGYE rektorának, Constantin
Copotoiunak az az ellenvetése,
hogy a fõtanszékek létrehozása is
akkreditációs akadályokba ütkö-
zik, például a magyar diákokra
nem jutna elegendõ számú tanár.
„A magyar diákok nem csak
anyanyelvükön tanulnak a

MOGYE-n, hanem románul is.
Tehát a román nemzetiségû taná-
rokkal számolva teljesülnek az
akkreditációs feltételek” – mond-
ta a képviselõ.

Utcai nyomásgyakorlás
Marosvásárhelyen

A koalíciós alakulatok meg-
egyezését tegnap a román diákok
harmadik utcai megmozdulása is
nehezítette, ugyanis a nagy mé-
dianyilvánosságot kapott akció-
jukkal nyomást gyakoroltak a
nagyobik kormánypártra. A ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház
elõtti téren mintegy négyszázan
követelték „a törvény betartását”
„Mindent elvettek tõlünk, még a
tanulás jogát is” – tudatta a han-
gosbemondón keresztül a város-
központ összes járókelõjével a
tüntetés szervezõje. 

A buszmegállóban várakozók
döbbenten figyelték a történteket.
„Szóltak, hogy jöjjek ki ide, de
nem tudom, mi történik itt. Tün-
tetés van? Ki tüntet ki ellen?” –

kérdezett vissza egy magyarul be-
szélõ román nemzetiségû torna-
tanár, aki elmondása szerint az is-
kolaigazgató utasítására ment ki
a térre, hogy felügyelje a tanítvá-
nyait. Miután az ÚMSZ-tõl ka-
pott tájékoztatást arról, hogy mi
történik, szétnézett, és öt perc
múlva azzal távozott, hogy ennek
õ nem lesz résztvevõje, õ a sport-
szerûséget szereti. 

Bizalmatlansági 
indítványt tervez az USL

Az ellenzéki Szociál-Liberális
Szövetség (USL) vezetõi bizal-
matlansági indítvány benyújtását
helyezték kilátásba, amennyiben
a kormány sürgõsségi határozat-
tal létrehozza a magyar fõtanszé-
ket a MOGYE-n. Crin Antonescu
liberális pártelnök frontális táma-
dást indított Cãtãlin Baba tárcave-
zetõ ellen, aki szerinte „az
RMDSZ aljas eszköze” és ahe-
lyett, hogy megvédené a MO-
GYE autonómiáját, zsarolja az
egyetem vezetõségét. 

A marosvásárhelyi Nemzeti Színház elõtti téren mintegy négyszázan követelték „a törvény betartását”

Folytatás az 1. oldalról

„A cianidos bányászatot betiltó
sikeres európai parlamenti hatá-
rozat egyik kezdeményezõjeként
vállalhatatlan számomra a kiseb-
bik kormánypárt Verespatakkal
kapcsolatos megengedõ és a beru-
házást elõsegítõ álláspontja” – fo-
galmaz az Erdélyi Magyar Nem-
zeti tanács (EMNT) elnöke.
Ugyanakkor azzal vádolja a szö-
vetséget, hogy a hatalom öncélú
akarása miatt feláldozták az önál-
ló állami magyar egyetemet, igaz-
gatói és prefektusi állásokra vál-
tották az autonómiát, aprópén-
zért hajlamosak kiárusítani Er-
dély természeti kincseit. „Elutasí-
tom az RMDSZ – zsákmányszer-
zõ pártlogikán alapuló – kirekesz-
tõ és az erdélyi magyarságot meg-
osztó gyakorlatát. Minekutána az
összes közpénzre rátette a kezét,
és ezek java részét saját önös cél-

jaira használja fel, 2012-ben már
ott tartunk, hogy nemzeti ünne-
peinket, szobrainkat és szimboli-
kus tereinket is egypárti önkény-
nyel igyekszik kisajátítani” – állít-
ja az erdélyi politikus.

„Meggyõzõdésem, hogy nem
az erdélyi magyarság van az
RMDSZ-ért, hanem éppen fordít-
va: erdélyi magyar pártjainknak,
választott tisztségviselõinknek
kell mindenkoron egész közössé-
günket szolgálniuk” – zárul Tõkés
László nyilatkozata. Az RMDSZ
vezetõi képmutatásként értelmez-
ték Tõkés László nyilatkozatát,
hangsúlyozva, hogy az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP) „véd-
nökének” nem csupán RMDSZ-
tagságáról, hanem az EP-
képviselõi mandátumáról is le kel-
lett volna mondania. „Aki egy új
pártot alapít, az értelemszerûen
nem lehet tagja egy másik politi-
kai alakulatnak. Tõkés László

most egy ürügyet talált az
RMDSZ-bõl való kilépésre, ami
az érveivel együtt nem más, mint
teljes képmutatás, amihez már
hozzászokhattunk” – fogalmazott
Kelemen Hunor szövetségi elnök.

Kovács Péter, az RMDSZ-
fõtitkára arra hívta fel a figyel-
met, hogy mostani nyilatkozatá-
val Tõkés tulajdonképpen fel-
mondta a három éve mûködõ
magyar összefogást. „Egy írásos
dokumentumot írásban felrú-
gott” – fogalmazott az MTI meg-
keresésére Kovács. Hozzátette:
„mi sokszor fogcsikorgatva, sok-
szor a nyilvánosság elõtt is elége-
detlenségünknek hangot adva, de
mentünk elõre ezzel a magyar
összefogással, mert a szavunkat
adtuk, mert tudtuk, hogy mint-
egy 80 százaléka a magyar embe-
reknek igényli az összefogást.
Tõkés László ezt most felrúgta,
írásban”. 

Tõkés kilépett az RMDSZ-bõl,
kérnék az EP-mandátumát is 

Fotó: Antal Erika

Magyar kar, angolosan 
Kormányhatározat rögzíti a magyar oktatás szervezeti kereteit a MOGYE-n  
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Gy. Z.

A japán tévé- és rádiócsa-
tornák külön mûsorokat

szenteltek az egy évvel ez-
elõtt történteknek, számos
olyan szemtanút szólaltattak
meg, akik megosztották a né-
zõkkel és a hallgatókkal a
hozzátartozóik elvesztése
miatt érzett fájdalmukat, az
újjáépítés lassúsága miatti
haragjukat. A legnagyobb
pusztítást elszenvedett kor-
mányzóságokban a túlélõk
gyertyákat gyújtottak az ál-
dozatok emlékére. A tavalyi
földrengés kitörésének pilla-
natában országszerte egyper-
ces néma csenddel emlékez-
tek az áldozatokra. 

Tragédia
a mintaországban 

Tavaly március 11-én a Ja-
pánban eddig mért legna-
gyobb, a Richter-skála szerin-
ti 9-es erõsségû földrengés
történt a tenger alatt a sziget-
ország északkeleti partvidé-
kének közelében, majd hat-
méteres hullámokkal tengeri
szökõár árasztotta el a térsé-
get. Az elemi csapás nyomán
súlyosan megrongálódott a
Fukusima atomerõmû, több
alkalommal is jelentõs meny-
nyiségû radioaktív szennye-

zõdés jutott ki a levegõbe és a
tengerbe. A létesítmény kör-
zetébõl mintegy 160 ezer em-
bert telepítettek ki.

Japán mintaországnak
számított a nukleáris techno-
lógiában, ezért változott meg
az atompolitika világszerte a
fukusimai katasztrófa után,
tovább csökkentve a befekte-
tõk lelkesedését az új erõmû-
vek építéséért.

A 2011. márciusi földren-
gést követõ nukleáris ka-
tasztrófa során a hat reaktor-
blokkból három súlyosan
megsérült: hiába álltak le au-
tomatikusan a földrengésben
(aminek még ellen tudtak
ugyan állni, de a cunaminak
nem), a nukleáris üzem-
anyag körül ilyenkor is folya-
matosan keringetni kell a hû-
tõvizet, ami áram nélkül
nem megy. Azóta kiderült,
hogy az esemény utáni órák-
ban a nukleáris fûtõanyag
egy része alaktalan masszá-
vá olvadt a reaktortartályok-
ban. Az óriási erõfeszítéssel
járó hûtési-mentési munká-
latok elsõ szakaszának vé-
geztével a japán kormány és
az üzemeltetõ Tepco áram-
szolgáltató decemberben je-
lentette be, hogy még továb-
bi negyven évbe telik a bon-
tás és a telephely biztonsá-
gossá tétele.

Összehasonlítás 
Hirosimával

A fukusimai atomkataszt-
rófa óta felszabadult cézium
mennyisége az eddigi számí-
tások szerint 168-szor volt
nagyobb, mint Hirosimában.
(A francia Nukleáris Kutató-
intézet, az IRSN számításai
szerint a csernobili katasztró-
fa következtében 900-szor
több cézium-137 szabadult
fel, mint Hirosimában.) Az
elsõ földrengés és az azt kö-
vetõ március 11-ei szökõár
óta 15 ezer terabecquerel
cézium-137 szabadult fel a
Tokyo Shimbun újság beszá-
molója szerint. A hirosimai
atombomba felrobbanása-
kor, 1945 augusztusában, 89
terabecquerel radioaktív cé-
zium került a levegõbe. A lap
a kormány számításaira hi-
vatkozott, amit azonban a

kormány cáfolni igyekezett.
Viszont tény: egyharmadá-
val csökkent a madárpopulá-
ció a térségben Tim
Mousseau, a Dél-Karolinai
Egyetem sugárökológusa
szerint. A mentésen dolgo-
zók közül legalább hat em-
bert ért olyan sugárterhelés,
amely meghaladta az egész
életidõre megállapított maxi-
mális dózist, további 300 sze-
mélyt pedig jelentõs terhelés
ért. A Fukusima közelében
élõk körében a kutatók száz
és ezer közé becsülik azon jö-
võbeli rákos halálesetek szá-
mát, amelyek az elszenvedett
dózis miatt fordulnak majd
elõ. Kan Naoto, a katasztró-
fa idején hivatalban levõ (az-
óta leváltott) kormányfõ sze-
rint hiba volt a tengerpart kö-
zelébe és tízméteres magas-
ságba telepíteni az erõmûvet.
„Az építõk egyik alapfeltevé-

se az volt, hogy nem kell na-
gyobb cunamira számítani,
és itt kezdõdött a baj” –
mondta Kan. Fukusimát 5,7
méteres szökõárra tervezték,
de 13 méteres hullám érke-
zett. A volt kormányfõ azt is
elismerte, amivel eleinte csak
a média foglalkozott: márci-
us 11-e után rossz volt a
kommunikáció és az együtt-
mûködés az atomenergetikai
szabályozó szervek, az üze-
meltetõ, valamint a kormány
között. „Teljesen felkészület-
lenek voltunk” – mondta.
Egy, a kormánytól függet-
len vizsgálóbizottság sze-
rint például a Tepco a túlzott
sugárveszély miatt egyszerû-
en magára hagyta volna az
elsõ napokban az erõmûvet,
de akkor egész Tokiót ki kel-
lett volna telepíteni az ellen-
õrizhetetlenné váló folyama-
tok miatt.

Válságban 
az atomenergia

A japán energiaszektor
valószínûleg nehezebben
vészeli át a katasztrófa kö-
vetkezményeit, mint a ter-
mészet. Az ország 54 reak-
torának mindegyike bizton-
sági felülvizsgálaton (úgy-
nevezett stresszteszten)
esett át. Jelenleg csak kettõ
mûködik, és nem tudni, a
többit mikor kapcsolják vis-
sza. Március 11. után szerte
az Európai Unióban ugyan-
csak stresszteszteket végez-
tek, amelyek eredménye-
ként további intézkedéseket
kell tenni a biztonság növe-
léséhez. Belgium, Németor-
szág és Svájc az összes
atomerõmûvét bezárja, és
nem építenek újakat, akár-
csak Olaszországban, ahol
az 1986-ban történt cserno-
bili katasztrófa miatt mond-
tak le az atomról. Csehor-
szágban töröltek két terve-
zett erõmûvet, Lengyelor-
szágban pedig elhalasztot-
ták az építést. Még a vezetõ
atomenergia-hatalomnak
számító Franciaországban
is lehetnek erõmûbezárások
az idei elnökválasztás függ-
vényében.

Fél évszázada, 1960-ban
még csak néhány tucat
atomerõmû üzemelt világ-
szerte, de 1989-re már 424-
re, 2002-re 444-re nõtt a szá-
muk. A mûködõ erõmûvek
száma az idén februárban
435 volt az Európai Nukleá-
ris Társaság (ENS) adatai
szerint. A világszerte üzem-
ben levõ reaktorok többsége
idõsebb húszévesnél, tehát
ha épülnek is újak, csak a le-
állítandó régieket váltják le
fokozatosan. 

Egy év telt el a fukusimai katasztrófa óta
Az egy évvel ezelõtti, pusztító erejû

földrengésre és tengeri szökõárra em-

lékeztek vasárnap Japánban; a termé-

szeti csapásban tízezrek haltak meg

vagy tûntek el. A katasztrófasoroza-

tot betetõzõ fukusimai erõmûrobba-

nás pedig negyedszázada a legsúlyo-

sabb ilyen esemény volt.

„Mécsespiramis". Az egy évvel ezeõtti természeti katasztrófa áldozataira emlékeznek Japánban

Bogdán Tibor 

Verbális, lélektani és fizi-
kai, valamint szociális és

szellemi erõszakot egyaránt
megkülönböztet a családon
belüli erõszakot büntetõ tör-
vény, amelyet – a „szerencsés
véletlen” folytán – Traian
Bãsescu államfõ éppen a nõ-
nap alkalmával írt alá.

Az erõszak fajtái

A jogszabálynak megfele-
lõen verbális erõszaknak mi-
nõsül a durva, sértõ szavak, a
fenyegetés, a megalázó, az
emberi méltóságot lealacso-
nyító, befeketítõ kifejezések
használata. Lélektani erõ-
szaknak számít az egyik fél
akaratának rákényszerítése a
másik félre, a személyiség fö-
lötti ellenõrzés erõszakos át-
vétele. A jogszabály ebbe a
kategóriába sorolja a feszült

helyzetek tudatos, szándékos
kialakítását, a pszichikai
szenvedés elõidézését, de lé-
lektani erõszaknak számít a
jövõben a tárgyakkal és álla-
tokkal való „demonstratív
erõfitogtatás”. Lélektani erõ-
szakot követ el az a személy
is, aki tüntetõen vesz elõ bár-
milyen fegyvert vagy annak
minõsülõ eszközt, aki elha-
nyagolja családja valamely
tagját, vagy aki féltékenységi
jeleneteket rendez.

Fizikai erõszak – annak he-
vességétõl és fokától függetle-
nül – a családtag tettleges
bántalmazása, meglökdösése,
földre taszítása, megsebesíté-
se, fojtogatása, harapdálása,
de annak minõsül a hajránci-
gálás is, még akkor is, ha el-
követõje mindezt igyekszik
véletlen balesetnek feltüntet-
ni. A szociális erõszak formá-
iként határozza meg a jogsza-
bály a család valamely tagjá-

nak elszigetelését a közösség-
tõl, barátaitól. Ebbe a besoro-
lásba kerül a tanulmányok fo-
lytatásának megakadályozá-
sa, az információtól történõ
szándékos elzárása. Szellemi
erõszakként tartja számon a
jogszabály a családtag bár-
mely törekvésének megtiltá-
sát, korlátozását, nevetséges-
sé tételét, büntetését. Ezt a
bûncselekményt követi el az
is, aki elzárja családját a kul-
turális, etnikai, nyelvi vagy
vallási értékektõl, a családta-
got számára elfogadhatatlan
hithez, szellemi és vallási gya-
korlathoz való csatlakozásra
kényszeríti.

Nagyobb hatáskör 
a rendfenntartóknak

Családon belüli erõszakkal
vádolható mindenki, aki
megtiltja valamely családtag-
jának szakmai tevékenysé-
gét, vagy családját megfoszt-
ja a „gazdasági lehetõségek-
tõl”, ideértve a „primér meg-
élhetéshez” szükséges olyan
eszközöket, mint az élelem, a
gyógyszer, az alapvetõ szük-
ségletet kielégítõ egyéb cik-

kek. A törvény külön foglal-
kozik az utóbbi idõben úgy-
szintén gyakorivá vált nemi
erõszak bûncselekményének
kérdésével is. Ide sorolja
egyebek között a nemi kap-
csolatok kikényszerítésének
szándékával elkövetett meg-
alázó cselekedeteket, a zakla-
tást, a megfélemlítést, a ma-
nipulálást, a brutalitást is.

A jogszabály tiltja közös
javak kisajátítását, kizáróla-
gos felhasználását, az ezek
fölötti egyoldalú rendelke-
zést, a közösen szerzett mél-
tánytalan birtoklását, a csa-
lád fenntartásának elutasítá-
sát. Büntethetõ az is, ha vala-
mely családtagot a felek egyi-
ke nehéz, az egészségre ártal-
mas munkára kényszerít. 

A családi erõszakkal kap-
csolatos panaszok esetében a
rendõrség illetékesei rendsze-
rint arra hivatkoztak, hogy a
legtöbbször tehetetlenek, mi-
vel a törvény, meghatalma-
zás vagy a családtagok bele-
egyezése nélkül nem engedé-
lyezi belépésüket a családi
otthon területére. A törvény
értelmében már a felsorolt
bûncselekmények jelzése ese-

tében az illetékes bûnüldözõ
szerv mindenféle mandátum
nélkül behatolhat a lakásba;
a családi erõszak áldozatai
emellett a jövõben ingyenes
jogsegélyben részesülnek.

Büntetések

Az agresszív családtagot
az illetékes hatóságok a bán-
talmazott féltõl, annak ott-
honától történõ távolmara-
dásra kötelezhetik: ezt a tá-
volságot legkevesebb 200
méterben határozták meg. A
tettesnek ugyanakkor azt is
megtilthatják, hogy bármi-
lyen módon – akár telefoná-
lás, akár levél útján – meg-
próbáljon érintkezésbe lépni
az áldozattal. Mindezek az
intézkedések abban az eset-
ben hozhatók meg, ha konk-
rét jelei vannak annak, hogy
a tettes újabb bûncselek-
ményt kísérelne meg áldoza-
ta vagy a család tagjai ellen,
ha a tettes jelenléte a lakás-
ban szociális veszélyt jelente-
ne. Az igazságszolgáltatási
fórumok védelmi rendelet
alapján megtilthatják az ag-
resszív családtagnak mind-

azoknak a helyeknek a felke-
resését is, ahol áldozata
gyakrabban megfordul. Egy-
ben kötelezhetik a vétkest a
birtokában levõ fegyverek át-
adására is. Mindehhez az ál-
dozatnak bélyegilletéktõl
mentes kérvényt kell kitölte-
nie, amelyet az illetékes szer-
vek sürgõsségi eljárással tár-
gyalnak majd meg. A tiltás
idõtartamát két évre korlá-
tozták; a tettest, amennyiben
ezen az idõn belül a más erõ-
szakos akciót kísérelne meg
a család ellen, elõzetes letar-
tóztatásba helyezhetik.

A családi erõszak potenci-
ális áldozatait védi a jogsza-
bálynak az a rendelkezése is,
amelynek megfelelõen, ha
úgy érzi, hogy erõszakos cse-
lekedet fenyegeti életét, testi
vagy lelki épségét, akár sza-
badságát, akkor a veszélyez-
tetõ családtagot idõlegesen
eltávolíthatják a családi la-
kásból, még akkor is, ha övé
az ingatlan tulajdonjoga.

A családon belüli erõszak
elkövetõje, amennyiben jog-
erõsen elítélték, nem része-
sülhet a büntetés feltételes
felfüggesztésének jogában. 

Törvénnyel a gyengék védelmében
A családon belüli erõszak elkövetõ-

je, ha jogerõsen elítélték, nem része-

sülhet a büntetés feltételes felfüg-

gesztésének jogában.



Két eset lehetséges. Az egyik az, hogy léte-
zik Erdélyország, csak mi, hétköznapi ha-
landók nem láttuk, nem hallottuk meg a ki-
kiáltását, mert énekes Vazulként bizonyára
megvakított és ólmot öntött füleinkbe az
RMDSZ, a magyarországi baloldal, a fi-
nánctõke, az EU és a magyarság további el-
lenségei. Egyelõre azt sem tudni, hogy Er-
dély köztársaság-e vagy királyság, bár e te-
kintetben vannak monarchiára utaló jegyei.
(De errõl majd késõbb.) Erdélyországnak
mint nemzetközi jogalanynak a léte Tõkés
László európai parlamenti képviselõ gesztu-
saiban nyert közvetett bizonyságot.
Az expüspök az Erdélyi Néppárt küldött-
gyûlésén Csíkszeredában kijelentette, hogy
szimbolikus gesztusként kitiltaná Erdélybõl

azokat a magyar állampolgáro-
kat, akik gyalázzák hazáju-

kat. „Hazaárulásként értel-
mezzük azoknak a viselke-
dését, akik külföldön támad-
ják országukat, és muníciót
szolgáltatnak a magyarelle-

nes külföldi propagan-
dának. Az ilyesmi na-
gyon ritka az európai

nemzetek történelmében”, mondta a politi-
kus, aki „persona non gratá”-nak nyilvání-
taná a magyar szocialista EP-képviselõket,
akik az Európai Parlamentnek a magyar
kormányt elítélõ határozatát megszavazták.
E nyilatkozatból félreérthetetlenül kiderül,
hogy Erdély önálló ország.
Tõkés ugyanis nem Romá-
niából, hanem Erdélybõl
tiltaná ki – szimbolikusan
– az általa nem preferált
módon szavazó magyar ál-
lampolgárokat. A nyilatko-
zatban szereplõ jelképesség nem gyengíti,
hanem erõsíti Erdély közjogi entitását, hi-
szen ha van szimbolikus kiutasítás Erdély-
bõl, akkor nyilván gyakorlati kiutasítás is
kell hogy legyen, amelyhez azonban az EP-
képviselõ – vélelmezhetõ nagylelkûsége
okán – nem folyamodik. 
Megtudjuk továbbá a nyilatkozatból, hogy
Tõkés Erdélyország idegenrendészeti hiva-
talának vezetõje, a parlament szóvivõje
és/vagy a Legfelsõbb Bíróság elnöke,
ugyanis jogkörében áll bizonyos cselekede-
teket „hazaárulásként értelmezni”, és en-
nek az értelmezésnek azonnali jogkövetkez-

ményei is vannak. Tekintettel arra, hogy az
ilyen tisztséghalmozás valószínûtlen, azt
kell feltételeznünk, hogy Erdélyország ab-
szolút monarchia, ahol a király a törvény-
hozó, igazságszolgáltató és a végrehajtó ha-
talom is egyben, Tõkés pedig Erdély kirá-

lya. Erre utal az idézett
mondat királyi többese is
(„hazaárulásként értel-
mezzük”). 
Erdélyország létét és ab-
ban Tõkés királyi minõsé-
gét bizonyítja az is, hogy

az EP-képviselõ a közelmúltban tiszteletbeli
erdélyi polgárokká fogadta a szlovák állam-
polgárságuktól megfosztott magyarokat,
akik felvették a magyar állampolgárságot (a
nagyváradi Reggeli Újság egyenesen tisztelet-
beli erdélyi állampolgárság adományozásá-
ról ír). Számunkra is nyilvánvaló, hogy az,
aki megtagadhatja egyes külföldiek beuta-
zását Erdélybe, tiszteletbeli polgári (vagy ál-
lampolgári) címet is adományozhat; nem
vitás, hogy Erdélyben a végrehajtó hatal-
mat Tõkés gyakorolja. 
Ma még tisztázatlan, hogy mi, többiek –
akik Erdélyben születtünk és itt élünk – au-

tomatikusan megkaptuk-e erdélyi
(állam)polgárságunkat, vagy ezt majd Tõ-
késtõl kell kérvényezni, aki magaviseletünk
alapján eldönti, hogy méltóak vagyunk-e rá
vagy sem. Azt sem tudni pontosan, hogy ro-
mán állampolgárságunk megmarad-e az er-
délyi felvétele után, ezek azonban már rész-
letkérdések. A lényeg az, hogy Erdélyország
létezik. Békésen, egyetlen puskalövés nélkül,
Tõkés kinyilatkozására valósult meg.
A másik lehetõség, hogy Tõkés – akárcsak
a legendás Edda együttes – álmodott egy
világot magának (van hite a magas falak
elõtt), és úgy tesz, mintha ez a világ –
amelynek õ az idegenrendészeti vezetõje,
bírája és királya – valóban létezne. Amo-
lyan modern Don Quijote módjára nem
vesz tudomást a valóságról, éli továbbra is
az álmait. Még ez sem lenne baj. Minden
embernek joga van álmaihoz és ahhoz,
hogy – bármilyen képtelenek legyenek is –
higgyen bennük. A baj az, hogy Tõkés az
EMNT elnökeként és az EMNP védnöke-
ként minket akar nekifuttatni a szélmal-
moknak, õ pedig élvezné továbbra is –
Markó Béla kifejezésével élve – álompol-
gári vízióit.

Kossuth (...) március 14-én délelõtt így beszélt az alsótábla ülésén:
„Nekünk egy roppant föladat jutott, azon föladat, hogy a megindult
mozgalomnak hazánkban is mutatkozó terjedésére nézve a gyeplõ
kezünkben maradjon; 
mert még ez így lesz, addig a mozgalmak alkotmányos kerékvágás-
ban és ösvényen maradhatnak, és a szabadságnak, törvényszerû jog-
nak kikerülhetlenül kivívandó diadalát polgárvér s belnyugtalanság
nem fogja fertõztetni. De ha kezünkbõl kirántatnék a mozgalom ál-
tal az események vezérlete, akkor a következéseket csak isten tudja.” 
Majd felszólította az alsótáblát, hogy „az egész országgyûlés alatt a
maga politikáját fölemelje a körülmények színvonalára, és ne enged-
je magát semmi által túlragadtatni a kellõ vonalon, de a vonalon in-
nen se habozzék, hanem rögtön tegye meg, a mit tenni kell”. 
Miután a fõrendek még aznap délután elfogadták a felirati javaslatot,
határozat született, hogy a nevezetes okmányt a két tábla száztagú
küldöttsége vigye Bécsbe. Kossuth este az õt ünneplõ fáklyásmenet
részvevõit a rend fenntartására és arra szólította fel, hogy gróf Bat-
thyány Lajost az ország miniszterelnök-jelöltjeként köszöntsék.
Másnap, március 15-én reggel, mielõtt a küldöttség hajóra szállt vol-
na, a rendek a felirat egyes pontjait újra „értelmezték”, valójában
radikalizálták. Kossuth követtársa, Szenkirályi Móric javaslatára el-
határozták, hogy az úrbéres jobbágyrendszert „az egész hazában
egyszerre” kell felszámolni. Mégpedig oly módon, hogy a földesurak
kártalanítását az állam vállalja magára. 

Szabad György: Kossuth politikai pályája

Az álompolgár
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Két évtizeddel ezelõtt másról sem szóltak a polito-
lógusok, természetesen az akkor kezdõ politikai
elemzõk (új volt a mesterség, nagyon tankönyv ízû
és elméleti vetületû), mint hogy húsz év múlva, az-
az mára mindenféle funárizmus el fog múlni, a pro-
letár internacionalizmus romjainak eltakarítása
után Kelet-Európában is feledni fogja a nép a naci-
onalista gyûlölködést, az akkor születõ utódok (mai
fiatalok) nevetve fognak csodálkozni, milyen acsar-
kodásokban leltük kedvünket, s mennyire nem volt
fogalmunk a multikulturalitásról, az összeurópai
együttevezésrõl. Satöbbi. 
A bibliai víziók paradicsomi állapotokról fecse-
résznek, a farkas és a gödölye összebújós példáza-
táról. Nos a farkas és a gödölye össze is bújtak az
elmúlt két évtized alatt – és báránymosolyú raga-
dozókat szültek. 
Nem, nem lett jobb a világ, nem lettek egymáshoz
barátságosabbak az emberek, népek, kormányok,
politikai áramlatok. A felnövekedett, állást vál-
lalt/kapott, hivatalhoz juttatott, agyongépesített fi-
atalok abból a két évtized elõtti világból nõttek ki,
nevelõintézeteik nem a Holdon mûködtek, tanítóik
sem jöttek más bolygóról, holott õk, a tanítványok
nagyobb mozgásszabadságot élveztek, egy rahedli
egyetemet végigkoptattak, külföldi diplomáikon
azért sem száradt meg a tenta, mert folyton újabb
fokozattal gazdagodnak. Nyelveket beszélnek. A
két évtized alatt csak a világnak szánt szólamok
lettek többarcúak: ezt nektek, ezt nekünk. A hozzá
illõ obszcén mozdulattal.
Két évtizeddel ezelõtt azt gondoltuk, hogy 90 fekete
márciusa a történelemkönyvekbe szorul vissza. Sõt
azt is állították, vége a történelemnek. Mementó lesz.
Valóban emlékeztetõ, elsõsorban azok számára, akik
úgy gondolták, igaz, hogy akkor elbukták (egy kicsit)
a nemzeti egynemûsítést, Vásárhely kitisztogatását.
Nem lett funárváros. Sebaj: rengeteg ember elmene-
kült, szétszéledt, rengeteg új jött. Mára megérett a
helyzet a multikulturalitásban fürdetett, euroatlanti
uniós szellemben pallérozott fiatalok szerint arra,
hogy a harcot, melyet két évtizeddel ezelõtt õseik
kezdtek – befejezzék. Nem csupán a közelgõ válasz-
tások miatt lett újra frontváros Vásárhely, de mert
lappangva, látensen azóta is az maradt, ami 90 már-
ciusában volt: sérelem, megalázás, vereség, félig kész

mû. Mert húsz év alatt elkopott egy nemze-
dék, egy-két ideál, egy politikai eszme.
Nem egyértelmû, hogy kié a tér, az
egyetem, az iskola, a nemzeti nagy-
ság. Kinek a kezében a dorong, hol a
demokrácia. Magyarok sokan marad-

tak. Bár az EU hûvösen tétovázik,
olykor kormányon vagyunk, hõ-
kölünk, a szomszéd állampolgár-

ságot osztogat...Sebestyén Mihály
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Minket akar nekifuttatni a
szélmalmoknak, õ pedig
élvezné továbbra is álom-
polgári vízióit. 

Horváth Szekeres István

A per

Radikalizálás

Húsz évvel
odébb

Székely Ervin

A nap címe. A történelmi esély, amelyet
M. R. Ungureanu elszalasztott

Magyarázat. Szándékosan nem írjuk le a
forrás nevét, ahonnan a címet vettük,
ugyanis stílusunk kissé más lesz, mint az
idézett cikké. Kezdjük azzal, hogy egy fia-
tal, szépreményû miniszterelnök magabiz-
tosan kijelenti, hogy õ „abszolút függet-
len” és önálló nagyfiú lesz a tisztségében.
Aztán ez a nagy kisfiú kijelenti, hogy a fi-
zetéseket emelni nem lehet, mert nincs mi-
bõl, ehelyett valami bemberét kell csökken-
teni, hogy a népnek jó legyen. Jön azon-
ban a nagy dúvad, és kijelenti, hogy a
bembere csökkentésérõl szó sem lehet,
mert paramparam, ezzel szemben a nép-
nek és a PDL-nek az a jó, ha a fizetéseket
emelik, ugyanis van mibül, dögivel. A
nagy dúvad a fizetések csökkentésérõl is,
emelésérõl is kijelentette már döntõ hely-
zetekben azt is, hogy lehet, azt is, hogy
nem lehet. (Ez formálisan négy lehetõség,
de tulajdonképpen kettõ, a bembere meg
csak még jobban bekavar.) Na mit gondol-
nak, mit csinált erre az abszolút független
nagyfiú kisfiú? Ugye azt gondolják, hogy
bebizonyította álláspontjának igazát, és
szuverenitásában azt is közölte a nagy dú-
vaddal, hogy pofa be, mert ez az egész az
õ illetékességi köre. Nos, nem, a kisfiú
pont azt tette, mint az elõdje, aki még ki-
sebb kisfiú volt, mert még nem is
függetlenkedett. Vagyis õ fogta be a pofá-
ját, még a kioktatást is lenyelte, nem mon-
dott ellent a nagy dúvadnak, hanem – tisz-
tára függetlenül – behúzta a farkát. Elpus-
kázta a történelmi esélyt. A nagy dúvad
biztosan ad még neki alkalmat a független-
sége és az önérzete megvédésére, de az
már nem esély lesz, hanem legfeljebb vi-
gaszág, miután ezt az elsõt elszalasztotta.
A helyzet pikantériája kettõs: 1. a jelek
szerint a nagy dúvad megsejtette a kisfiú-
ban a potenciális jövendõ ellenfelet, és elõ-
re letörte a szarvát; 2. azonnal jött az el-
lenszéllel egy okos másik kisfiú, és õ vi-
szont odamondott a nagy dúvadnak. Nem
csodálkoznánk, ha a két kisfiú közösen
(egy harmadikkal, az álomszuszékkal) ki-
talál valamit a nagy dúvad ellen. Pák-pák. 

A nap álhíre. Traian Bãsescu, érzékeltetve,
hogy milyen mértékû megaláztatások érték
elnökként, azt mondta: éppen csak le nem
büdöscigányozták. 

Minden napra egy mondás

„Minden a szavak helyes használatán múlik..”
Konfuciusz



Hírösszefoglaló

A német turistákban nem
alakult ki rossz benyo-

más Romániáról, ez viszont
amiatt van, hogy semmiféle
kép nem él bennük az or-
szágról – summázta Alexan-
der Wrede, a Thomas Cook
nemzetközi utaztató szerzõ-
déskötésekért felelõs igazga-
tója a hétvégén befejezõdött
berlini ITB turisztikai expón.
A szakember ugyanakkor
hozzátette, ezt a tényt valódi
kihívásnak tekinti a cég,
ezért döntött úgy, hogy hat
év szünet után újra felveszi
katalógusába Romániát.

Ezzel egy idõben a hivata-
los statisztikák által a hazai
idegenforgalomról festett

kép sokkal pozitívabb. A Ré-
giófejlesztési és Turisztikai
Minisztérium adatai szerint
tavaly 12,8 százalékkal több
külföldi turista érkezett az
országba, mint egy évvel ko-
rábban, az idelátogatók pe-
dig – zömmel német, olasz,
illetve francia állampolgárok
– 18,4 százalékkal több
pénzt költöttek, mint 2010
folyamán. A turisták érdek-
lõdése jelentõsen meg-
növekedett a Duna-delta
iránt: 2010-hez képest 62
százalékkal többen látogat-
tak ide, ezt követi a gyógy-
fürdõk népszerûségének 20,3
százalékos növekedése.

Persze, a pozitív mutatók-
nak meg is volt az ára: a
szaktárca az elmúlt három

évben jelentõs összegeket
költött a hazai idegenforga-
lom népszerûsítésére: 2009
óta 820 millió eurót európai
uniós és kormányzati forrá-
sokból. Wrede errõl az ITB
román standjánál úgy nyilat-
kozott a Mediafaxnak, hogy a
minisztérium erõfeszítései
szükségesek, ám nem elegen-
dõek, illetve nem célszerûek.
Meglátása szerint sokkal erõ-
teljesebben kellene reklá-
mozni a román tengerpartot,
mert ebben rejlik az ország
legfõbb turisztikai vonzereje.
Véleménye tökéletesen ösz-
szecseng azzal, amit egy év-
vel korábban a másik nagy
utaztató, a német TUI képvi-
selõi fogalmaztak meg az
ÚMSZ számára. 

HIRDETÉS
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Februárban 2,59 száza-
lékra tovább csökkent az

éves infláció Romániában –
közölte hétfõn az Országos
Statisztikai Hivatal (INS).
Mint arról beszámoltunk,
már a januári, 2,72 százalé-
kos inflációs ráta is történel-
mi rekordnak számított, ám
az elmúlt hónap fogyasztói
árindexe ezt is felülmúlta:
az elmúlt 23 évben nem
mértek ennél alacsonyabb
pénzhígulást az országban.

A havonkénti átlag inflá-
ciós ráta az év elsõ két hó-
napjában 0,5 százalék volt a

tavalyi év szintén elsõ két
hónapjában regisztrált 0,8
százalékhoz képest. A Ro-
mán Nemzeti Bank elõrejel-
zése szerint az éves infláció
az elsõ negyedév után vár-
hatóan 2 százalék lesz, ezt
követõen viszont ismét nö-
vekedésnek indul. 

A pénzhígulás pozitív
trendjére azonban egyéb
makrogazdasági mutatók
vetnek árnyékot. A tegnap
közzétett hivatalos statiszti-
kákból az is kiderült, hogy a
román kereskedelmi hiány
majdnem kétszeresére növe-
kedett egy év leforgása alatt.
Az INS számításai szerint

idén januárban a deficit 82
százalékkal volt nagyobb,
mint 2011 elsõ hónapjában,
azaz 2,004 milliárd lej a ko-
rábbi 1,101 milliárdhoz ké-
pest. A kereskedelmi hiány
növekedésének az oka,
hogy az importnál jelentõ-
sen gyengébben teljesített az
export, amely eddig az or-
szág gazdasági növekedésé-
nek fõ motorja volt. 

A statisztikai hivatal becs-
lése szerint 2011 januárja
óta a román kivitel 2,9 szá-
zalékot növekedett – lejben
kifejezve –, míg a behozatal
9,9 százalékkal gyarapo-
dott. 

Újabb mélyponton az infláció

ÚMSZ

A romániai befektetési le-
hetõségrõl rendez konfe-

renciát Budapesten a Romá-
niai Magyar Üzleti Egyesület
(RMÜE) – adta hírül a
Penzcsinálók.ro. A március vé-
gén sorra kerülõ rendezvény
elõadói között megtaláljuk
többek között Diósi Lászlót,
az OTP Bank Románia ve-
zérigazgatóját, Borbély Lász-
ló környezetvédelmi és erdé-
szeti minisztert, Nagy Ág-
nest, a Román Nemzeti
Bank igazgatótanácsának
tagját, Tánczos Barna mezõ-
gazdasági államtitkárt, Krá-
lik Lórándot, az Országos

Tõkepiaci Felügyelet bizto-
sát. Várhatóan Szatmáry
Kristóf, Magyarország bel-
gazdaságért felelõs államtit-
kára is elõadást tart majd az
eseményen. 

Az elõadásokon szó lesz
egyebek mellett az idei mak-
rogazdasági kilátásokról, az
alternatív energiaforrások-
ban rejlõ potenciálról, a ro-
mán tõkepiac perspektívái-
ról, az idei adóváltozások-
ról, illetve a romániai számí-
tástechnikai és kommuniká-
ciós (IT&C) piacban rejlõ le-
hetõségekrõl. 

Magyarország és Románia
diplomáciai szinten is képvi-
selteti magán a rendezvé-

nyen: Románia budapesti
nagykövetségének részérõl
Alexandru Victor Micula
nagykövet tartja a köszöntõt,
Imre István gazdasági taná-
csos pedig Románia stratégi-
ai versenyképességi elõnyei-
rõl tart elõadást. Magyaror-
szág bukaresti nagykövetsé-
gét Szabó Miklós külgazda-
sági attasé képviseli, aki a ro-
mán–magyar kétoldalú kap-
csolatok tavalyi gazdasági
eredményeit fogja ismertet-
ni. A RMÜE-t 2005-ben az-
zal a céllal alapították, hogy
támogassa a magyarországi
székhelyû, Románia terüle-
tén tevékenykedõ gazdasági
vállalatokat. 

Befektetõtoborzás Budapesten
Miközben a szaktárca a Kárpátokkal kampányol, a külföldi turisták inkább a tengerpartra kíváncsiak
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Röviden

ÚMSZ-összeállítás

Egyre több fiatal lány ad
életet csecsemõjének –

kongatta meg a vészharangot
legutóbbi sajtótájékoztatóján
Antal Álmos, a Fogolyán
Kristóf Kovászna Megyei
Sürgõsségi Kórház orvos-
igazgatója. A nõgyógyász
szakorvos arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy jelenséggé vált
a leányanyák problémája, az,
hogy kiskorú lányok, sokszor
14 évnél is fiatalabbak hozzák
világra kisbabáikat. A szak-
ember szerint tavaly a sepsi-
szentgyörgyi kórházban szü-
letett csecsemõk mintegy 8
százalékát leányanyák szül-
ték, és számuk egyre növek-
szik. Három éve 66, 2010-ben
70, tavaly pedig 73 kislány
szülte meg gyerekét a sepsi-
szentgyörgyi kórházban, idén
az év elsõ két hónapjában
már 19 esetet vettek nyilván-
tartásba. Antal rámutatott,
hogy a büntetõ törvénykönyv
szerint felelõsségre vonható-
ak azok, akik kiskorúakkal lé-
tesítenek szexuális kapcsola-
tot, de egyes társadalmi cso-
portok esetében a hatóságok
tolerálják a jelenséget. 

Nem fogják fel 
a következményeket

Maros megyében is nagy
azoknak a kiskorúaknak a
száma, aki gyereket szülnek
– mondta lapunk érdeklõdé-
sére Schmidt Lóránd, a Ma-
ros Megyei Szociális és
Gyermekjogvédelmi Igaz-
gatóság vezérigazgatója. Tá-
jékoztatása szerint évek óta
mûködik Marosvásárhelyen
egy lányanyaközpont, ahol
hat hónapig helyet biztosíta-
nak azoknak a fiatal anyák-
nak, akiknek újszülött gye-
rekükkel nincs hová menni-
ük, vagy mert a család nem
fogadja be õket, vagy mert
korábban sem volt család-
juk. A másik gond, amivel a
hivatalnak szembe kell néz-
nie az, hogy az apa nem
akarja elismerni a gyerme-
két, és akadnak olyan anyák
is, akik a szülészeten hagy-
ják újszülöttjüket. Simon
Izabella szociális munkás
szerint nem annyira a lány-
anyaság jelenti a nehézsé-
get, hanem az, hogy kiskorú
lányok esnek teherbe és
szülnek gyereket anélkül,
hogy igazából felelõsségük

tudatában lennének. Ezek a
személyek többnyire a társa-
dalom szélére került, margi-
nalizálódott családok gyere-
kei, akik nem, vagy alig jár-
tak iskolába, tudatlanok a
családalapítást illetõen, nem
is fogják fel tettük következ-
ményeit. „Tudom, hogy

erõszaknak minõsül a kisko-
rúakkal történõ szexuális
kapcsolat, de sok esetben õk
maguk akarják, nem véde-
keznek és akár egy-két eset
után is folytatják ezt, mert
olyan személyt is ismerek,
aki mindhárom gyermeké-
nek így adott életet” – ma-
gyarázta a szakember. 

Hiányos a törvény

A Hargita Szociális és
Gyermekjogvédelmi Igazga-
tóságnak csak hiányos ada-
tai vannak a lányanyák szá-
máról, mert a hatóság csak
azokról az esetekrõl szerez
tudomást, amelyeket a rend-
õrség jelent. „Tavaly nyolc
ilyen jelentés érkezett hoz-
zánk, tavalyelõtt hat, 2009-
ben kilenc gyerekanyáról tá-
jékoztatott a rendõrség.

Ezek a számok nem tükrö-
zik a valós helyzetet, már
csak azért sem, mert csak a
székelyudvarhelyi és a csík-
szeredai kórházak értesítik a
rendõrséget, a gyergyószent-
miklósi es a maroshévízi
kórházak nem” – magyaráz-
ta Elekes Zoltan vezérigaz-
gató. Tájékoztatása szerint a
jelentett eseteket az igazga-
tóság munkatársai kivizsgál-
ják, megnézik, hogy milyen
helyzetben, milyen körülmé-
nyek között él az illetõ gye-
rekanya és gyereke. „Sajnos
a törvény hiányossága, hogy
gyámot csak akkor lehet ki-
nevezni a megszületett gyer-
mek mellé, ha a szülõk el-
tûntek vagy meghaltak. Így
azt szoktuk tenni, hogy a
gyereket például a nagyszü-
lõknél helyezzük el” – ma-
gyarázta az igazgató. 

A hagyományõrzõ roma társadalom
körében a szülõk közötti megállapodásból
származó házasságban gyereket vállaló
fiatal lányok nem leányanyák, hiszen saját
szokásaiknak megfelelõ családi életet
élnek  – mondta el  lapunknak Fosztó
László néprajzkutató, a kolozsvári
Kisebbségkutató Intézet tudományos
munkatársa. Mint mondta, a törvény
lehetõvé teszi a házasodást 16 évesen is
abban az esetben, ha a fiatalok a szülõk
beleegyezésével vagy a gyámhivatal
engedélyével kelnek egybe. „A roma

közösség számára viszont létezik és elfo-
gadott a korábbi házasság intézménye,
ami egy papírok nélküli házasság” – mag-
yarázta. A roma kiskorú anyák nagy része
azonban nem minden esetben a szokásjog
alapján vállal fiatalon gyereket, becslések
szerint a közösségnek csupán  5 százaléka
követi a gyerekházasság hagyományát. A
korai terhesség etnikai hovatartozástól
függetlenül gyakoribb a társadalmilag
hátrányos személyek, szegény
környezetben élõk körében, mivel náluk
alacsonyabb a társadalmi kontroll.

Kovács Zsolt

A háromszéki dekoncen-
trált közintézményeknél

papíron betartják a kétnyel-
vûségre vonatkozó jogi elõ-
írásokat – derült ki György
Ervin Kovászna megyei pre-
fektus tegnapi sajtótájékozta-
tóján. A kormány megbízott-
ja tavaly októberben az Etni-
kumközi Kapcsolatok Hiva-
talától kért hivatalos állásfog-
lalást a kétnyelvû feliratok
kérdésében. Azt a választ
kapta, miszerint valamennyi
állami közintézményre érvé-
nyes a kétnyelvû feliratozás
azokon a településeken, ahol
egy kisebbség számaránya
meghaladja a 20 százalékot.
Erre támaszkodva György
Ervin múlt év végén újabb
körlevelet küldött az állami
intézmények vezetõinek, és
felszólította õket, hogy tegye-
nek meg mindent a kétnyel-
vûség alkalmazásáért. Erre
azért volt szükség, mert egy-
re több fényképpel dokumen-
tált panasz érkezett a prefek-
túrához a magyar feliratok
hiányáról és az elhanyagolt
táblákról. György Ervin teg-

napi sajtótájékoztatóján arról
számolt be, hogy több
minisztérium is válaszolt
megkeresésükre. A környe-
zetvédelmi minisztérium le-
vele szerint a környezetvédel-
mi õrségnél és a környezetvé-
delmi hatóságnál minden
rendben van, az erdészetnél
pedig kiküszöbölik a hiá-
nyosságokat. A pénzügymi-
nisztérium, a mezõgazdasá-
gi, a munkaügyi, és az egész-
ségügyi minisztérium azt ír-
ta: a közérdekû információk-
hoz magyarul is hozzá lehet
férni. A brassói regionális
postahivatal a Román Posta
bukaresti igazgatóságához
továbbította a kérést. Az Er-
délyi Magyar Ifjak (EMI) ta-
valy monitoriozta, hogy mi-
ként valósul meg a kisebbségi
nyelvhasználat a 40
Kovászna megyei dekoncen-
trált intézményben. Eszerint
a közintézmények székházai-
nak többségén, a homlokza-
ton megjelennek a kétnyelvû
táblák, de az intézmények-
ben mintha megszûnne a tör-
vény hatálya, hiszen csak el-
vétve lehet találni magyar
nyelvû információkat.

ÚMSZ

Közleményben utasította
el tegnap Magyari Tiva-

dar, a Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem magyar tago-
zatának vezetõje Bodó Barna
kijelentéseit a kolozsvári fel-
sõoktatási intézmény magyar
oktatóiról. A Sapientia do-
cense (és a BBTE volt tanára)
a Krónikának adott interjú-
ban többek között azt nyilat-
kozta: az erdélyi magyar fel-
sõoktatás önállóságáról szóló
tanulmány elkészítésében az
egyetem egyetlen aktív okta-
tója sem mert részt venni,
„mert féltek a következmé-
nyektõl”.  Magyari szerint az
interjú „tele van személyes
politikai elõfeltételekbõl táp-
lálkozó, de valótlan megálla-
pításokkal”.  A tagozatvezetõ
leszögezte: a közösség min-
den tagjának, akár egyete-
men belülinek, akár egyete-
men kívülinek lehet – és len-
nie kell – véleménye a ma-
gyar felsõoktatási intézetek-
rõl.  „Csakhogy egy másik,
ugyan baráti, de konkurens
intézet tagja részérõl más
megítéltetés alá esik ez” – ol-
vasható a közleményben. 

Magyari–Bodó
sajtócsörte

Székely buszt 
dobáltak meg

Nyolc és tizenkét év közötti
székelyföldi gyerekeket szál-
lító autóbuszt dobáltak meg
a helyi kézilabdacsapat szur-
kolói  Bákóban, de senki
sem sérült meg. Az incidens
a város központjában tör-
tént, ahol a gyerekek egy at-
létikaversenyen vettek részt.
A ªtiinþa Bacãu férfi kézilab-
dacsapat aznap játszott baj-
noki mérkõzést hazai pályán
a Székelyudvarhely csapatá-
val. Szemtanúk szerint a
mintegy tizenöt szurkoló it-
tas állapotban volt, és a
székelyudvarhelyi kézilabda-
csapatot szidalmazták. Ami-
kor meglátták a hargitai
rendszámú buszt, obszcén
jeleket mutogattak feléjük,
majd kövekkel dobták meg a
jármûvet, amelynek ablaka
betört.

Feljelentések 
polgármesterek ellen

„A háromszéki polgármeste-
rek ellen beadott feljelenté-
sek számának erõs növeke-
dése egyértelmûen azt mu-
tatja, hogy közelednek a vá-
lasztások” – mondta tegnapi
sajtótájékoztatóján György
Ervin Kovászna megyei pre-
fektus. A feljelentések egy
része névtelenül érkezik
vagy éppen álnéven írják
alá. A panaszok gyakran
nem tartoznak a kormányhi-
vatal hatáskörébe, illetve bi-
zonyíték nélküli állításokat
tartalmaznak. A prefektus
szerint a sok feljelentés oka
vélhetõen az, hogy a helyi
földosztó bizottságoknak
egyre kevesebb idejük van a
tulajdonjog visszaállításra
vonatkozó iratcsomók össze-
állítására.

Lányanyaság: nem leányálom

Szakemberek szerint a tinédzserek legtöbbször nem is fogják fel tettük következményeit

Antal Erika

Az aktív idõsödés és a
nemzedékek közötti szo-

lidaritás európai éve 2012,
ennek jegyében tervezett
programjait ismertette teg-
nap Marosvásárhelyen a
Gyulafehérvári Caritas. „A
kezdeményezés arra hívja
fel a figyelmet, hogy Nyu-
gat-Európában minden ed-
diginél hosszabb ideig élnek
az emberek és idõsebb évei-
ket is egészségesebben töltik,
mint korábban. Ez nálunk
még nincs így, ehhez próbá-
lunk felzárkózni mi is, ezt
szeretnénk elõmozdítani” –
fogalmazott Márton András
igazgató. A Gyulafehérvári
Caritas 22 éve foglalkozik az
idõsekkel, otthoni beteggon-
dozás, különbözõ tevékeny-
ségek, nappali foglalkoztató
központok nyújtanak támo-
gatást azoknak a magányos
embereknek, akik család
nélkül, vagy a családtól tá-
vol élnek. „Nálunk az aktív
idõsödés egzisztenciális kér-
dés, hiszen életveszélyes is
lehet akár, ha a falun élõ ma-
gányos beteg ember nem tud
felkelni és kimenni tûzifáért,
vagy ivóvízért” – hívta fel a

figyelmet az igazgató, hoz-
zátéve, hogy a legnagyobb
segítségre a falun élõk szo-
rulnak.  A 2010-ben Ko-
vászna, Hargita és Maros
megyékben végzett felmérés
szerint a legnagyobb problé-
ma az orvosi ellátáshoz való
hozzáférés hiányossága. A
múlt évben a Caritas hálóza-
tott épített ki, amelybe több
mint 70 szakorvos kapcsoló-
dott be, illetve egészségügyi
laboratóriumok, szállító cé-
gek, turisztikai vállalkozók
is közremûködnek. 

Varga Emese, a Teréz
Anya Idõsek Nappali Fog-

lalkoztató Központ vezetõ-
je elmondta, 18 csoporttal
mûködnek, köztük öt tor-
nacsoport, illetve angol és
német nyelvtanfolyamokat,
számítógép-kezelõi kurzu-
sokat tartanak folyamato-
san, kirándulnak, sétálnak,
beszélgetnek. Dendea An-
namária, a központ egyik
aktív tagja lapunknak el-
mondta, nyugdíjasként
senki sem érezheti magát
fölöslegesnek, vagy magá-
nyosnak, ha létezik egy kö-
zösség, ahová eljárhat,
ahol örömét és bánatát
megoszthatja. 

Az aktív idõseké 2012Háromszék: papíron

létezõ kétnyelvû feliratok

A gyulafehérvári Caritas 22 éve fogalkozik idõsekkel

Fosztó László: a kiskorú roma anyák nem lányanyák
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Baloga-Tamás Erika

Új irodalmi portál jelent meg
az éterben: a www.eirodalom.ro

címû honlap. A frissen indult
weboldalon ismert erdélyi költõk,
írók mûvei mellett az erdélyi iro-
dalmi élettel kapcsolatos hírek,
beszámolók is helyet kapnak. A
portálnak négy aktív szerkesztõje
van: a fõszerkesztõi teendõket
Lõrincz György székelyudvarhe-
lyi író látja el, továbbá Egyed Pé-
ter kolozsvári író, költõ, filozófus,
Szakács István Péter székelyud-
varhelyi író és Zsidó Ferenc
székelykeresztúri író tartozik egy-
elõre a honlap szerkesztõcsapatá-
ba. „Úgy véljük, hogy az idõ ha-
ladásával tartani kell a lépést, így
az irodalmat az internetre is fel
kell vinni” – ismertette megala-
kulásuk indítékait Zsidó Ferenc.
Az író elmondása szerint olyan
virtuális lapot kívántak megalapí-
tani, amely az erdélyi irodalmat a
maga sokszínûségében mutatja
be. Éppen ezért kimondottan er-
délyi, hivatásos, már „befutott”
szépírók munkáit tartalmazza.
„A portál tehát nem a mûkedve-
lõk, amatõrök portálja, hanem
abba kimondottan Erdély repre-
zentatív költõi írhatnak” – ma-
gyarázta Zsidó. Az író elmondta,
ez az elsõ olyan internetes irodal-
mi oldal, mely hírportálrendszer-
ben mûködik, másrészt Erdély-
centrikusságában is egyedülálló.
„Jelenleg nincs olyan irodalmi
portál, ahol együtt van a hír-
anyag és az irodalom, mindez
úgy, hogy csak kimondottan Er-
délyre koncentrál” – szögezte le
az alapító. A jövõbeli terveik kö-
zött egy hangosvers- és egy
debütrovat elindítása szerepel,
mert szeretnének nyitni a pálya-
kezdõk felé is. 

ÚMSZ

A találkozások ünnepeként
hirdetik a szervezõk a hu-

szonegyedik alkalommal meg-
rendezendõ Szent György Napo-
kat: találkozások elvándorolt
szentgyörgyiekkel és olyanokkal
is, akik valahol máshol kamatoz-
tatják tehetségüket, de büszkék
arra, hogy sepsiszentgyörgyiek,
székelyföldiek. „Ebben az évben
elsõdleges szempont volt olyan
zenekarokat, produkciókat hívni,
akik valamilyen módon kötõd-
nek Sepsiszentgyörgyhöz vagy a
térséghez” – fogalmazott Dancs
Zsolt programigazgató. A kultu-
rális hét színházi elõadásait szí-
nesíti a magyarországi Honvéd
Színház Arab éjszaka címû darab-
ja, amelyet a sepsiszentgyörgyi
Zakariás Zalán vitt színpadra. A
színház mûvészeti vezetõje,
Gyõry András egykoron a Tamá-
si Áron Színház mûvésze volt.
Bazelbõl, Svájcból érkezik egy
gambanégyes, akik egy különle-
ges hangzásvilágú koncertet ad-
nak. A gamba egy vonós hang-
szer, amely hat, egymástól kvart-
ra hangolt (középen egy tercre
hangolt) húrral rendelkezik. A
négyes tagjai különbözõ nemzeti-
ségûek, egyik tagja, Salat Zakari-
ás Soma sepsiszentgyörgyi szüle-
tésû. Szintén komolyzenei kon-
certtel készülnek a Plugor Sán-
dor Mûvészeti Líceum tanárai,
Könczey Kinga, Szélyes Margit
és Krecht Emese. 

A tavaly nagy sikernek örven-
dõ Kultúrkert programját több-
nyire helyi elõadók szolgáltatják.
A Szent György téri és Szabad-
ság téri nagyszínpadokról sem
maradtak le a helyi vonatkozású
fellépõk. Az „õrült ír zenekar-
nak” nevezett Firkin szintén ma-

gában hordoz némi sepsiszent-
györgyi kötõdést: az európai hírû
magyarországi zenekar vezetõje
és fuvolása Péter János családi
gyökerei szintén Háromszékre
nyúlnak vissza. 

Helybéli az a színpadon fellépõ
Taxi együttes basszusgitárosa,
Kerezsi Csongor, valamint a mo-
dern klubzene tavalyi szenzáció-
ja, a Stroke 69 megálmodója, Il-
lyés Zsolt is. Slágere, a Beautiful
Smile a világ összes slágerlistáját
megjárta már. A Csillag születik ta-
valyi gyõztese, László Attila is
fellép, akirõl sokan nem tudják,

hogy már tavalyelõtt is koncerte-
zett a Szent György Napokon.

„A városnap akkor lesz igazán
a város lakóinak ünnepe, ha úgy
érzik, hogy õk is részesei a prog-
ramoknak” – mondta Dancs
Zsolt, kiemelve, hogy idén alig
akad majd olyan lakó, aki vala-
melyik ismerõsét, rokonát ne lát-
ná viszont a városnapok valame-
lyik színpadán, hiszen a helyi is-
kolák mûsorai is helyet kapnak. 

A Szent György Napok prog-
ramjának teljes listáját hamaro-
san megtekinthetik a www.sepsi.ro
honlapon. 

Hazajönnek a vendégek Irodalom 

a világhálón

Röviden

Székely festékesek Csíkban 

Textilkiálltás nyílik ma 18 órától a Csíki
Székely Múzeum Kossuth utcai galériájá-
ban, Székely festékesek címmel. A gyer-
gyószentmiklósi Tarisznyás Márton Mú-
zeum vándortárlatát Szõcs Levente nép-
rajzkutató nyitja meg, a vendégeket kö-
szönti Csergõ Tibor, a Tarisznyás Márton
Múzeum igazgatója, házigazda Gyarmati
Zsolt, a Csíki Székely Múzeum igazgató-
ja. A szõttesek mintáit a híres etnográfus,
Viski Károly által egybegyûjtött és 1928-
ban kiadott, 16 munkából álló gyûjtemény
ihlette, az új darabokat Portik Erzsébet,
Benedek Katalin és Páll Etelka szõtték
meg. A kiállítás április 7-ig látogatható.

Apnoe-koncert 
a nagyváradi Moszkvában

A gyõri Apnoe együttes lép fel ma 20 órá-
tól a nagyváradi Moszkva kávéházban. A
zenekar tagjai a legkülönfélébb stílusok
képviselõi, a rockzenész, táncházi muzsi-
kus és klasszikus zenész közös nevezõje
esetükben nem más, mint a kimeríthetet-
len magyar népdalkincs, amely a „rock-
’n’roll” révén lesz új, mai tartalmak hor-
dozója. Korokon átívelõ zenei hagyo-
mány erõteljes megnyilatkozása, és nem
utolsósorban sajátos humorral átszõtt
kortárs tánczene. A zenekar folyamatos
fellépõje a Mûvészetek Völgyének és a
gyõri Mediawave fesztiválnak.

Kiss Manyi-kiállítás Kolozsváron

Szerdán 18 órakor nyílik meg Kolozsvá-
ron, az EMKE Györkös Mányi Albert
Emlékházában (Majális/Republicii u.
5/1.) a magyar Országos Színháztörténeti
Múzeum és Intézet (OSZMI) által a Kiss
Manyi centenáriumi emlékév tiszteletére
rendezett vándorkiállítás. A tárlat számos
olyan színháztörténeti jelentõségû doku-
mentumot hoz nyilvánosságra, amely az
utóbbi évek kutatásai, valamint az
OSZMI, az EMKE Szabédi Emlékház,
Kónya Ádám muzeológus, a hamburgi
Uferini dinasztia, valamint Kiss Manyi

unokaöccsének, Kiss Albert és családjának
gyûjtõmunkája révén került napvilágra. A
kiállítást Kötõ József színháztörténész, az
EMKE fõtanácsosa ismerteti, kurátora
Szebeni Zsuzsanna, grafikai kivitelezõje
Szebeni-Szabó Róbert. A gyûjtemény
2012. április 13-ig tekinthetõ meg.

Victor Vasarely-tárlat Bukarestben

Victor Vasarely (1908–1997), a pécsi szüle-
tésû párizsi mûvész mintegy 75 munkájá-
ból nyílik kiállítás a Bukaresti Magyar Kul-
turális Intézetben. A tárlat darabjai Csepei
Tibornak, Vasarely barátjának magángyûj-
teményébõl kerülnek Bukarestbe. Csepei
Tibor a 80-as évektõl gyûjtötte a mûvész
munkáit, többször járt nála Párizsban, és
több száz kiállítást rendezett alkotásaiból
Magyarországon és a világban a rendelke-
zésére bocsátott anyagból. Victor Vasarely
(Vásárhelyi Gyõzõ) az optikai festészet,
vagy op-art legjelentõsebb képviselõje mind
életmûve, mind számos elméleti munkája
révén, amelyekben egyebek között a moz-
gást úgy jellemzi, mint „azt az erõszakot,
amellyel a szerkezetek szemünk recehártyá-
ján közvetlen ingert okoznak”. Az április
13-áig látogatható tárlatot  Csepei Tibor és
Mihai Oroveanu mûvészettörténész, a bu-
karesti Kortárs Mûvészeti Múzeum igazga-
tója nyitja meg.

Sipos M. Zoltán

Rajzkiállítással és táncház-
zal indított tegnap délután a

Kolozsvári Tavasz, az immár
harmadik alkalommal megszer-
vezett népzene- és néptáncfesz-
tivál. A Leírt csataképek tükre ne-
vet viselõ novella- és rajzpályá-
zat nyerteseit díjazták az egyhe-
tes programsorozat indításaként
tegnap délután a Heltai Alapít-
vány székházában. Mint meg-
tudtuk, az idei, március 15-i té-
májú rajzpályázatra kilenc
Kolozs megyei település öt isko-
lájából összesen 215 rajz érke-
zett be. „Ezek a rajzversenyek
azért izgalmasak, mert ugyanazt
a témát mindig más-más szem-
szögbõl kell megrajzolniuk a
gyerekeknek. Sok, nagyon tehet-
séges rajzoló nem kapott díjat a
szûkös anyagi keretek miatt ” –
mondta el a díjátadón Müller
Katalin, a Szivárvány és Napsugár
gyerekfolyóiratok illusztrátora
és képszerkesztõje, aki a rajzver-
seny zsûrizõ munkájában is
részt vett. Mint elmondta, a leg-
jobb rajzok idén a kolozsvári
Brassai Sámuel Líceum diákjai-
nak munkái közül kerültek ki. A
novellapályázatra már jóval ke-
vesebb, mintegy 20 pályamunka
érkezett be. „Az a szomorú ta-
pasztalatom, hogy a gyerekek

nagyon keveset olvasnak. Sok-
kal többet kellene, hogy fejlõd-
jön a fantáziájuk, íráskészsé-
gük” – mondta el a díjátadást
megelõzõ kiértékelõjén Ferencz
Zsolt, a Szabadság napilap újság-
írója, aki a novellapályázat zsû-
rizésében vett részt.

A Kolozsvári Tavasz népzene-
és néptáncfesztivál a kolozsvári
magyar néptáncegyütteseket tá-
mogató civil szervezetek közös
rendezvénye, amelyet elõször
2008-ban szerveztek meg, azóta
kétévente egyszer kerül rá sor. A
szervezõk az egyhetes program-
sorozat feladatául a hagyomá-

nyos magyar népi kultúra nép-
szerûsítését, ezen belül fõleg a
népi muzsika és a néptánc meg-
szerettetését tûzték ki.  A márci-
us 18-ig, vasárnapig tartó prog-
ramsorozat keretében a népi ha-
gyományok iránt érdeklõdõk
egy sor érdekes programra láto-
gathatnak el. Ma este 8 órától
kezdõdik a Szarkaláb néptánce-
gyüttes Metamorphosis Transyl-
vaniae címû elõadása a Tranzit
Házban (Malom – Bariþiu utca
16. szám).  Holnap, március 14-
én délután hat órától a legkiseb-
bek is ellátogathatnak egy nekik
szánt tavaszváró táncházba, a

Heltai Alapítvány székhelyére.
Ugyanekkor a János Zsigmond
Unitárius Kollégium dísztermé-
ben az Ifjúsági Néptánctalál-
kozó tizenegyedik kiadása kez-
dõdik. Március 15-én a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház
épületében ünnepi gálamûsort
tartanak. Március 17-én a Heltai
Alapítvány székháza ad otthont
a Ki mit tud? mûvelõdéstörténeti
és néprajzi vetélkedõnek. Más-
nap pedig, 18-án , vasárnap este
nyolctól az érdeklõdõk a Diák-
házban tekinthetik meg az
Ördögtérgye együttes Ki mint ve-
ti táncát... címû elõadását. 

Ferencz Zsolt szerint az olvasás krónikus hiánya teszi, hogy írni sincs kedvük manapság a gyerekeknek

„Tavaszodik” Kolozsváron

Szent György Napok – 2011. Idén még nagyobb érdeklõdésre számítanak
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Anyja nyomdokait követi a
februárban elhunyt Whitney

Houston lánya. Bobbi Kristina
vasárnap mesélt terveirõl Oprah
Winfrey televíziós mûsorában.
Anyját követve „énekelni, kicsit
táncolni és színészkedni” fog.
„Ez nagy nyomással jár, de õ
már felkészített erre” - mondta
el a 19 éves lány, aki elõször
adott interjút Whitney Houston
halála óta. Bobbi Kristina az
énekesnõnek Bobby Brown éne-
kessel kötött viharos házasságá-
ból született. Houston végren-
delete alapján minden vagyonát
õ örökölte.

Az énekesnõ sógornõje,
Patricia Houston szintén be-
szélt Winfreynek Houstonhoz
fûzõdõ kapcsolatáról. Mint el-
mondta, több elõjele volt már a
tragédiának, de a halál bekö-
vetkezte õt is váratlanul érte.
„A dolgok valóban megváltoz-
tak. Az utóbbi idõben keveseb-
bet kellett aggódni a drogok
miatt, de láttam, hogy álmokat
kerget. Rossz helyeken kereste

a szeretetet” - fejtette ki
Patricia Houston. Whitney
Houstont február 11-én talál-
ták holtan szállodai szobája
kádjában Beverly Hillsben. A
halál oka egyelõre ismeretlen,

de feltételezések szerint a 48
éves énekesnõ valószínûleg
gyógyszerek és alkohol keveré-
ke miatt halt meg. A boncolás
eredményét néhány napon be-
lül ismertetik. Az I Will ALways

Love You címû slágereihez ha-
sonló dalokkal világhírnévre
szert tevõ Houston életében
több mint 170 millió lemezt
adott el, de súlyos drog- és al-
koholproblémákkal küzdött. 

Antal Erika

A Magyar Újságírók Romá-
niai Egyesületének (MÚRE)

Maros megyei szervezete a
hosszú téli „hibernálás” után
életre kel: a tavasz folyamán szá-
mos olyan rendezvényre várják
tagságukat, amelyek a közösség
számára és szakmai szempont-
ból is egyaránt hasznosak lehet-
nek. Vajda György megyei el-
nök az Új Magyar Szó érdeklõdé-
sére elmondta, harmadik alka-
lommal indult el a közelmúlt-
ban a Médiasuli, amelyet a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas El-
méleti Líceumban tartanak, és
amelyre az idén 50 diák iratko-
zott be. A Bolyai mellett a Peda-
gógiai Líceumból, az Unirea
Gimnáziumból és más maros-
vásárhelyi iskolákból is jelent-

keztek tanulók, így arra is esély
adódik, hogy a foglalkoztatást
más oktatási intézményekre is
kiterjessze az újságíró egyesület. 

A középiskolásokat szakma-
beliek tanítják az újságírás kü-
lönbözõ mûfajaira, hír megírá-
sára és szerkesztésre, interjú el-
készítésére, fotózásra, a televízi-
ózás és a rádiózás mûfajába is
bevezetve õket, de az internetes
újságírás is terítékre kerül. Akik
tanítnak, egy-egy helyi lap, rá-
dió, televízió munkatársai, sza-
badidejükben vállalva a foglal-
kozásokat. 

A közösségépítõ hagyomá-
nyos rendezvényeket folytatva,
március 10-én a Maros megyei
Nagyernye polgármesteri hiva-
tala és a helyi önkormányzat lát-
ta vendégül a firkászokat, akik
fedett kispályás labdarúgó-

mérkõzésen, majd egy közös
ebéden és kötetlen beszélgetésen
vettek részt. A közéleti szerep-
lõkkel való találkozások és vita-
estek az idén is folytatódnak.
Így a tervek között szerepel egy
vitaest szervezése Marosvásár-
hely magyar polgármester-jelölt-
jeivel, illetve sor kerül a hagyo-
mányos médiapiknikre is, ahol
szintén meghívottakkal, vezetõ
politikusokkal vitáznak majd az
újságírók. 

Az újdonságok között sajtó-
klub beindítása is szerepel. Vaj-
da György lapunknak elmond-
ta, tárgyalásokat folytat egy ká-
vézó tulajdonosával, hogy bizo-
nyos kedvezményekkel rendsze-
res találkozókat tarthasson ott a
Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének Maros megyei
szervezete. 
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Semmi sajnálatot nem éreztem vasárnap, a
Pro TV „Húsz év után” címû adását szemlél-
ve, és Bãsescu elnök úr siránkozását hallgatva.
Ehelyett zsigereimbe vágó félelem sajdult be-
lém, hiszen idáig úgy tûnt nekem, hogy nem
az elnököt alázzák meg sorozatosan, hanem
éppenséggel õ indít rágalmazóhadjáratokat po-
litikai és személyes ellenfelei morális megsem-
misítésére, és ehhez iszonyatosan jól tudja
mozgósítani a cinkos médiáit. Sõt: esetenként
az ellenzéki sajtó túlkapásainak kihasználásá-
val, kijátszásával is tudott saját malmára haj-
tani vizeket. Miért váltott át ez a Vezetõ a ke-
gyetlenségig határozott imázsból hirtelen az el-
esettre, a segítségre szorulóra? Miért kezdte
hirtelen sajnáltatni magát? Attól ijedtem meg,
hogy, hála a Hazai Sajtó mindenhatóságának,
biztosan lesznek olyan emberek, akik vissza-
eresztik a szívükbe a kisfiúskodó Kopasz Kapi-
tányt. A választásokig még van idõ egy gyors
agymosásra...

(prier)

Kettõs tükör 
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Elhunyt Szõnyi G. Sándor filmrendezõ

Elhunyt a hétvégén Szõnyi G. Sándor két-
szeres Balázs Béla-díjas rendezõ. Szõnyi G.
Sándort 83 éves korában, hosszas betegség
után érte a halál pénteken, csobánkai ottho-
nában. Az 1960-as évektõl számos tévés
produkció fûzõdött nevéhez, a mûfaj fény-
korában csaknem 80 tévéfilmet és tévéjáté-
kot rendezett, de játékfilmeket is forgatott,
többek közt õ rendezte a Ráktérítõ és a Csak
semmi pánik címû filmet. Szõnyi G. Sándor
1928. december 29-én született Rákos-
palotán. Pályáját újságíróként kezdte késõbb
dramaturgként dolgozott a Magyar Televízió-
nál, a mûfaj fénykorában csaknem 80 tévé-
filmet és tévéjátékot rendezett. 1999-ben ké-
szült Erdélyi novellák címû munkája kisjáték-
filmek füzére erdélyi írók munkáiból.

Szavazógép

Nem ünnepeljük meg 
a nõk nemzetközi napját?

Nem ünnepli meg március 8-át az Új Ma-
gyar Szó olvasóinak többsége – derül ki a
maszol.ro szavazógépére adott válaszokból.
A „Kivel ünnepli március 8-át?” kérdésünkre
válaszolók kétharmada válaszolt ugyanis
úgy, hogy „Nem ünneplem”, egyharmada
pedig úgy, hogy „Családban”. Ugyanak-
kor egyetlen olvasó kattintott a „Kollégák-
kal ünnepelem meg a nõnapot” válasz-
gombra.

E heti kérdésünk: 
Mit ünneplünk március 15-én?

1. A tavasz elsõ napját.
2. A férfiak nemzetközi napját.
3. Az 1848-as magyar szabadságharcot.
4. Orbán Viktor születésnapját. 

Sztársarok

Életre kelne a MÚRE?
Újságíróiskola, médiapiknik, sajtóklub szervezését tervezik a firkászok

Kristina Houston: anyja lánya

✁

Hírösszefoglaló

Bölcs István életmû kategó-
riában, Tódor János az írott

sajtóban végzett újságírói mun-
kájáért, Aczél Endre pedig az
elektronikus sajtó kategóriában
vehette át a Pulitzer-emlékdíjat
vasárnap Budapesten. Sipos La-
jos, a Joseph Pulitzer-emlékdíj
Alapítvány kuratóriumának el-
nöke a díjátadón hangsúlyozta:
a publicisták, újságírók számára
ma különösen aktuális Joseph
Pulitzer gondolata, amely sze-
rint az újságíráshoz nem elég a
hírösztön, ugyanilyen mérték-
ben fontos a megfelelõen kiala-
kított értékítélet és a lelkiismere-
tesség. 

Az 1935-ös születésû Bölcs
István az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karán végzett. Pályáját
tanárként kezdte, majd a Magyar

Rádió rovatvezetõ-helyettese, ro-
vatvezetõje és felelõs szerkesztõ-
je, 1994 és 2011 között pedig a
168 Óra közéleti hetilap alapító
fõszerkesztõ-helyettese volt. Az
1952-ben született Tódor János
a pályáját a Fejér Megyei Hírlap-
nál kezdte. A kilencvenes évek-
ben a Magyar Narancs szerkesz-
tõje, közben egy évig az Élet és
Irodalom riportrovat-vezetõje,
majd 1998-tól 2000-ig a Népsza-
va munkatársa. 2003-tól 2006-ig
az Árgus irodalmi folyóirat fõ-
szerkesztõje volt. Jelenleg sza-
badúszó újságíróként elsõsor-
ban riportokat és szociográfiákat
ír. Az 1944-ben született Aczél
Endre munkatársként, rovatve-
zetõként, pekingi majd londoni
tudósítóként tizenhét évet töltött
a Magyar Távirati Irodánál. 1986-
tól 1990-ig fõszerkesztõként te-
vékenykedett az MTV Híradójá-

nál. Dolgozott a Kurír címû na-
pilap társfõszerkesztõjeként és
szabadúszó újságíróként, és
mind a mai napig a Népszabadság
publicistájaként. 

Pulitzer-díjak magyar újságíróknak

Vajda György

Whitney Houston és lánya, Bobbi Kristina, aki anyja nyomdokaiba kíván lépni



6.55 Ma Reggel
10.00 Időutazás
10.25 Tudástár
10.50 Lássuk Indonéziát!
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Pódium
14.35 Szép otthonok, re-
mek házak
15.05 Bordal
15.30 Valaki
16.00 A rejtélyes XX.
század
16.25 Múlt-kor
16.50 Szellem a palackból
17.20 Világokon át
18.15 English 4U
18.40 Família Kft. (sor.)
19.05 Angyali érintés
(sor.)
19.50 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (krimisor.)
0.05 Pesty Fekete Doboz
1.00 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
1.55 Az Este
2.25 Színészpalánták
(olasz sor.)
3.15 Rocca parancsnok
(sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A gonosz sosem al-
szik (amerikai horror)
12.50 Settenkedők (ameri-
kai thriller) 14.30 Öregdiák
nem véndiák (am. vígjáték)
16.05 Haláli Hálaadás
(amerikai vígjáték) 17.50
Banditák (amerikai akció-
vígjáték, 2001) 20.10 Ott-
hon, biztonságban (ameri-
kai thriller, 2006) 22.00
Akárki Joe (amerikai ro-
mán vígjáték, 2001) 23.55
Agyamra mész! (amerikai
vígjáték, 1991)

FILM+

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet 
(ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Négy lábbal a
földön (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv (ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta 
(ism.)
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)

10.00 Füves élőhelyek
Magyarországon 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Metszet
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.55 Könyvajánló
17.57 Életképek 18.00
Néptánc 18.30 Híradó
19.00 Hitélet 20.00 Szé-
kelyföld Magazin 21.30
Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Az aranykor örök-
sége 22.30 Híradó 23.00
Napraforgó

ETV

9.15 Titkok a múltból (so-
rozat) 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
Titkok a múltból (soro-
zat) 19.30 Elárult lélek
(sorozat) 20.30 Eva Lu-
na (sorozat) 22.00 Éjsza-
kai történetek 22.30 El-
átkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (bra-
zil sorozat) 0.30 Igaz tör-
ténetek (ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
14.45 Teleshopping
15.15 Egy lépés a boldog-
ságig (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? – verseny
show 21.00 Véletlen anya
(ismétlés) 22.30 Cancan
TV 0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés)

KANAL D
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7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Unser Bildschirm
8.00 Srpski Ekran
8.30 Híradó
8.35 Mad Men - 
Reklámőrültek (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.40 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.15 Önök kérték! (ism.)
17.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.25 Korea, Kína és
Japán kultúrájának
története
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.35 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.05 Térkép
20.35 MacGyver (sor.)
21.30 A király kalóza
(francia sor.)
22.20 Híradó
22.30 A nők hálójában
(am. rom. dráma, 2007)
0.05 Dunasport

DUNA Tv, 22.30
A nõk hálójában

A 26 éves, magát írónak képzelő Carter hirtelen a padlóra
kerül, amikor híres barátnője elhagyja. Nemcsak a szerelmi
bánattól szenved, de ráébred, hogy amiből eddig élt: nincs
már kedve „felnőttfilmekhez” forgatókönyveket összetákol-
nia, amikor évek óta csak halogatja a saját első, önéletrajzi
regénye megírását, amihez alighanem úgyis csak elképzelt
egy izgalmas múltat.

TVR2, 18.30
Szelíd szerelem

Házasságuk során egy ígéretet nem sikerült betartaniuk.
Hogy sosem lesznek szerelmesek. Egy asszony álma az új
életről vállalkozó kedvének, bátorságának és belső erejének
próbatételévé válik. Marty egy szekéren érkezik az amerikai
határvidékre, hogy új életet kezdjen. Egy előre megjósolha-
tatlan tragédia folytán az asszony megözvegyül és úgy érzi,
a jövő nem tartogathat már számára sok jót.

Pro Tv, 22.30
Rendõrakadémia 3. – Indul a kiképzés

Mahoney, Hightower, Tackleberry és társaik visszatérnek,
hogy eleget tegyenek életük egyik legfontosabb megbízatá-
sának és megpróbálják megmenteni az akadémiát. Az állam
nehéz anyagi helyzete ugyanis arra kényszerítette a kor-
mányzót, hogy a két rendőrakadémia közül az egyiket záras-
sa be. Hogy melyiket éri el a szomorú vég, azt egy szigorú
vizsga alapján akarják eldönteni.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, Star
Wars - A klónok háborúja,
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.25 Top Shop
13.05 Asztro Show
14.10 Trükkös halál (kan.-
am. akció sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.20 Döglött akták (am.
krimisor.)
17.15 Marichuy - 
A szerelem 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.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Legyen Ön 
is Milliomos!
23.20 Házon kívül
23.55 XXI. század
0.30 Reflektor
0.50 Ments meg! 
(am. sor.)

10.55 Különben dühbe jö-
vünk (olasz-sp. akció-vígj )
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 Amerikai mestersza-
kács (ismétlés) 14.55
Monk (ismétlés) 16.40 CSI:
A helyszínelők (sorozat)
17.35 Esküdt ellenségek
(amerikai sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mestersza-
kács 20.30 Jóbarátok (is-
métlés) 21.25 Két pasi (is-
métlés) 22.20 Éden Hotel
2. 23.20 Szégyentelenek
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
Pontos sportidő 20.05
Wipeout 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00 Boxbuster
23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.00 Magyarország, 
szeretlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.25 Ecranul nostru
14.55 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.55 MM
18.45 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)
22.30 Becsengetünk és
elfutunk
Oknyomozó, tényfeltáró
magazin
23.30 Az Este
0.05 KorTárs
0.35 Szoborfák 
(dokumentumf.)
1.25 Szellem a 
palackból...
1.55 Sporthírek 

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról
napra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Ítéld meg te! (ism.)
12.20 Sztárgyár
12.40 Az eltévedt lovas
legendája (ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, 
mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, 
sport, 
időjárásjelentés
17.30 Alagút a 
szabadság fele 
(olasz-magyar filmdráma,
2004)
18.25 Az eltévedt 
lovas legendája (s)
19.45 Sport
20.00 Híradó, 
a nap témája, 
időjárásjelentés
21.00 Sztárgyár – 
verseny show
21.15 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Chelsea – 
Napoli labdarúgó
mérkőzés (live)
23.50 UEFA napi össze-
foglaló (live)
0.40 Alagút a szabadság
fele (olasz-magyar 
filmdráma, 2004) (ism.)
1.35 La vie en rose (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Lois és Clark
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Bizarr gyilkoságok
(kanadai thriller, 2009)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour –
szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Román Komédia
Társaság
22.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
22.30 Rendőrakadémia 3
- Indul a kiképzés
(amerikai vígj., 1986)
0.30 Pro Motor - sport
magazin (ism.)
1.00 Apropo TV (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport
2.30 Rendőrakadémia 3
(amerikai vígj., 1986)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné - 
Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle -
Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak - 
reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Csillagháló – 
új szezon (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés (live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés (live)
20.20 Kikezdesz a
szőkékkel? – Dan Negru
szórakoztató műsora
21.50 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés (live)
23.00 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Office (amerikai
sorozat)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium
(amerikai krimisor.)
11.30 Teleshpping
12.00 Senki sem
tökéletes (román sorozat)
12.30 Senki sem
tökéletes (román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az
anyákról
16.00 A cseresznye a
tortán
17.00 Lököttek (román
sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Kötekedők króniká-
ja – új szezon
22.15 Lököttek (vígjáték
sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 Moszkvai nap-
palok, Los Angeles-i éjsza-
kák (am. thriller, 2008)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Teo - talk show
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok -
‘42-es Woodie
8.00 Autókereskedők
úton
9.00 Hogyan 
készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Teleportálás
10.30 Hogyan 
csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág - 
Olaszország
13.00 Autókereskedők -
újratöltve - 
Mazda MX-5
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Vegetáriánus kaviárok,
luxus vitorlás hajók
17.00 A túlélés 
törvényei - Montana
18.00 A túlélés 
törvényei - Patagónia 2
19.00 Autókereskedők -
Range Rover
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- Costa Rica-i esőerdő
23.00 Mocsári 
favágók
0.00 Stan Lee 
bemutatja: szupermenek 
a valóságban
1.00 Autókereskedők
2.00 Miami alvilág
3.00 A túlélés 
törvényei

7.00 Teleshopping
8.00 Adrenalitica (ism.)
8.25 Otthon a Liberty
Streeten (amerikai 
filmdráma)
8.55 Egészség A-tól Z-ig (s)
10.00 UCL napi össze-
foglaló
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.00 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 UCL napi 
összefoglaló (ism.)
16.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
Sport
18.30 Szelíd szerelem
(amerikai romantikus drá-
ma, 2003)
20.10 Egészség 
A-tól Z-ig
20.25 Lehet, hogy nem
tudtad
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, 
Sport
23.00 Bortestvérek
23.30 Paintball 
(spanyol horror, 2009)
1.10 Éld az életed! 
(francia-spanyol 
drámasorozat) 
2. rész (ism.)
2.50 Biznisz óra (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
adventista műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gaz-
dasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2012. március 14.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.50 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Winnetou 3. - 
Winnetou halála (német-
jug.-olasz kalandf., 1965)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz 
krimisor.)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
20.55 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Doktor House 
(am. sor.)
23.00 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív (ism.)
0.30 Tények Este
1.05 EZO.TV
1.40 Doktor House (am.
sor.) (ism.)
2.30 Született feleségek
(ism.)
3.20 Babavilág (ism.)



Ma Ajtony, Egyed és Ida
napja van.
Az Ajtony török eredetû
régi magyar férfinév. Jelen-
tése: arany. Az Egyed fér-
finév egyesek szerint gö-
rög eredetû, mások szerint
régi magyar személynév,
az egy számnév vagy
a szent jelentésû egy szó
(ami ma az egyház szóban
él) származéka. Jelenté-
se egyetlenke vagy elsõ-
szülött, illetve szentecske. 
A Ida germán eredetû nõi
név, jelentése: tevékeny,
serény.
Holnap a Matildokat ün-
nepeljük.

Évforduló
• 1516 – Az elhunyt II.
Ulászló királyt fia, a 10
éves II. Lajos követi a tró-
non. Gyámjai Bakócz Ta-
más, Bornemisza János és
Brandenburgi György.
• 1781 – William
Herschel felfedezi az Urá-
nusz bolygót.
• 1838 – Pestet elönti az ár-
víz: a mentési munkála-
tokban részt vesz Wesselé-
nyi Miklós is.

Vicc
Két ember beszélget a kocs-
mában:
– Hallottad, haver, holnap-
tól drágul az ital!
– Semmi baj, majd keveseb-
bet eszünk!

Recept
Sajttal rakott hús
Hozzávalók: 50 dkg csirke-
mell, 20 dkg reszelt sajt, 1
tojássárgája, 3 dl tejföl, 2 ge-
rezd fokhagyma, 1 ek étel-
ízesítõ, tojás + liszt a paní-
rozáshoz.
Elkészítés: 
A húst szeletekre vágjuk,
majd bepanírozzuk lisztbe
és felvert tojásba. Elkészít-
jük a szószt: összekeverjük
a tejfölt, a tojássárgáját, a
fokhagymát, az ételízesítõt
és a sajtot. A sütõformát ki-
olajozzuk, majd belete-
szünk egy sor húst, és be-
fedjük egy adag szósszal.
Ezt rétegezzük kétszer-há-
romszor, legfelülre szósz
kerüljön. Alufóliával leta-
karjuk, és 180 fokon kb. 1
órát sütjük. Lehet melegen
vagy hidegen is fogyaszta-
ni.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Sokat dolgozott, talán túl sokat
is az elmúlt napokban. Sõt, ta-
lán az éjszakáit is kötelességei
teljesítésére áldozta. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Talán be kellene vonnia valakit
a teendõibe, hogy segítségére le-
gyenek. A pihenés létszükséglet!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Néha a tervszerûtlenség üdvö-
sebb lehet, mint a gondosan,
aprólékosan megtervezett lépé-
sekben végrehajtott feladatmeg-
oldás. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A családi problémák végére
most jó eséllyel pontot tehet. Ha
nem is old meg mindent mara-
déktalanul, de sok mindent át-
lát és megért. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A világ úgy tûnik, fel akar for-
dulni ön körül. Lehet, hogy ez
önt megrémíti, de, ha van sze-
me hozzá, akkor meg is láthatja
benne az önnek szolgáló új lehe-
tõségeket. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kockáztatnia kell, ha tovább
akar lépni az élete útján. A kü-
lönlegesség sohasem állt öntõl

távol, csak talán nem merte
mindig maradéktalanul bevál-
lalni. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nem kell mindent önnek meg-
oldania, habár hajlama van rá.
Az élet úgy is elég sok terhet pa-
kol önre, ne hagyja, hogy a csa-
ládtagjai is ezt tegyék. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Magánéletében kedvezõ fordula-
tokra számíthat. Ez szerencsé-
sen hathat a munkájára is, amit
odaadóbban tud elvégezni. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Az ön ereje elsõsorban abban
rejlik, mit mutat magáról má-
soknak. Kerülje a kicsinyesség-
nek még a látszatát is. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai nap a meditációé, az el-
gondolkodásé. Azt hitte, eddig
mindenben igazságosan járt el. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma végre nyugodt napra szá-
míthat: tegyen meg mindent
szellemi fejlõdése érdekében. A
tudás, a magasabb tanulmá-
nyok tárháza igazi kincs. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai napot nyugodtnak kép-
zelte, de mozgalmasabb lesz,
mint remélte volna. Este pi-
henjen!

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Minden feltaláló legfontosabb
eszköze a figyelem és a türe-
lem. A tehetség olyan szellemi
kincse az embernek, ami nem
jelenik meg akárhol és akár-
hogy. A tehetségnek õszinteség,
hit és odaszánásra van szüksé-
ge ahhoz, hogy kibontakozzon.
Az õszinte odaszánást viszont
a figyelem és a türelem hívja
életre. A tehetség tehát sok rej-
tett lelki folyamat megkoroná-

zása. Vannak olyan tehetségek
is, akikbõl egyszerûen csak kitör
tehetségük. Az ilyen ragyogások
csak rövid ideig tartanak, és
gyors kihunytuk után csak kese-
rû magányt és tehetetlen kudarc-
érzetet hagynak maguk után.
Nehezebb a tehetséget kibonta-
koztatni, mint gondviselésszerû-
en megkapni. A nagy tudósok
mindazt, amit feltaláltak, lelkük
csendjében találták meg. 

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



Labdarúgás

T. J. L. 

A labdarúgó Liga-1 20.
fordulójának vasárnapi

mérkõzésein két hazai siker
mellett egy döntetlen is szü-
letett, három csapat pedig
gólképtelen maradt. A Ma-
rius Lãcãtuº edzette maros-
vásárhelyiek idén immár
másodszor nem tudtak gólt
lõni és egyre nehezebb hely-
zetbe kerülnek. 

A játékvezetõi testület, a
CCA elnökének újítása ed-
dig nem vált be, a sípmeste-
rek teljesítménye ugyanis
jócskán elmaradt az elvárá-
soktól annak ellenére, hogy
delegálásukra csak a mérkõ-
zések elõtt derült fény. 

Ovidiu Haþegan, a szom-
bati Pandurii–Dinamo meccs
játékvezetõje után vasárnap
Marius Bocãnealã került
pellengérre. A galaci síp-

mester nem adta meg a bras-
sói Nuno Viveiros 91. perc-
ben szerzett gólját, bár az is-
métlések bebizonyították,

hogy nem történt szabályta-
lanság Cezar Lungu buka-
resti hálóõr és Baze Ilijoski
ütközésénél. Az idén száz-

százalékos Sportul Stu-
denþesc már nincs kiesõ he-
lyen és a nyugodt zóna fele
kacsingat. 

Idan Baruch, a Concor-
dia Chiajna három gólnál is
bakizó izraeli kapusa után
egy másik hálóõr nevétõl
hangos a sajtó. Egy svájci
újságírõnõ szerint Mateo
Gritti, a Polieºti-i Petrolul
olasz kapusa tudta, hogy
csapata 2-0-ra kap ki Buka-
restben a Rapidtól, és felte-
hetõen fogadott is erre az
eredményre. A giuleºti-iek
simán gyõztek a ploieºti-
iek ellen, Ioniþã a 27.,
Surdu pedig az 53. percben
volt eredményes. A Rapid
felzárkózott a listavezetõ
Dinamo és üldözõje, a Ko-
lozsvári CFR 1907 nyomá-
ba, és résen van, a riválisok
további botlásaira várva.

Lapzártánkkor véget ért
mérkõzésen Kolozsváron 1-
0-ra gyõzte le az U-t a
Steaua. A forduló záró-
mérkõzését Ploieºti-en vívta
az Astra és a sereghajtó CS
Mioveni. 
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A Ploieºti-i Petrolult legyõzõ Bukaresti Rapid góljait Ioniþã (képünkön) és Surdu lõtte

Liga 1: bundázó kapusok? 

Atlétika 

Turós-Jakab László

A vasárnap este Isz-
tambulban befejezõdött

15. fedettpályás atlétikai vi-
lágbajnokság nevezési csú-
csot döntött azzal, hogy
172 ország képviseltette
magát. A csaknem 2,5 mil-
lió dolláros összdíjazásból
a gyõztesek 40 ezer, az
ezüstérmesek 20 ezer, a
harmadik helyezettek 10
ezer dollárt kaptak, a világ-
csúcs 50 ezer dollárt ért.
Utóbbi összeget kétszer kel-
lett folyósítsák a rendezõk,
miután az amerikai Ashton
Eaton 6645 ponttal nyerte a
hétpróbát, az ukrán
Natalija Dobrinszka pedig
5013-mal az ötpróbát. Az
orosz rúdúgró fenomén,
Jelena Iszinbajeva is meg-
próbálkozott az 5,02 méte-
res (fedettpályás) világ-
csúcs-magassággal, s har-
madjára közel volt a siker-
hez. Két (fedettpályás) vb-
csúcs is született, a costa ri-
cai Nery Brenes 400 m-en
45.11-et futott, Brittney
Reese amerikai távolugró
pedig 7.23 méterre szállt. 

A román színeket képvi-
selõ 13 atléta közül hat
küzdhetett döntõben, a ma-
gasugró Esthera Petre, a tá-
volugró Viorica Þigãu és az
Angela Morosanu, Alina
Panainte, Adelina Pastor,
Elena Mirela Lavric össze-
állítású 4x400 m-es váltó.
Esthera Petre 1.92 m-rel he-
tedik lett. Az elsõre ugrott
6,34-gyel Viorica Þigãu is a
hetedik helyen zárt, 55 cen-
timéterrel elmaradva az an-
gol Shara Proctor bronzér-
met érõ teljesítményétõl. A
váltó 3:33.41-gyel ért célba,
a brit és az amerikai stafé-
ták nyomában, amelyeket
egyébként mindössze há-
rom századmásodperc vá-
lasztott el egymástól. Ere-
detileg Mihaela Nunu lett
volna a román váltó negye-
dik tagja, de végül
Morosanut nevezték meg. 

Ioana Doagã (1500 m),
Angela Moroºanu (60 m
gát), Cornelia Deiac (távol-
ugrás), Adelina Gavrilã
(hármasugrás), Cristina
Bujin (hármasugrás), Mihai
Doniºan (magasugrás) és
Marian Oprea (hármasug-
rás) nem tudta beverekedni
magát a fináléba. 

Magyarországot csak há-
rom versenyzõ képviselte
Isztambulban. A gátfutó Ba-
ji Balázs a legjobb 16 közé
jutott 60 m-ren, ahol 7.76
másodperce nyolc század-
dal maradt el az utolsó dön-
tõs idõtõl – a 12. helyen vég-
zett. A súlylökõ Kürthy La-
jos 19.62 métere a 14. hely-
hez volt elegendõ, a még ju-
nior korú Nguyen Anasztá-
zia 7.59 másodperce pedig a
60 méteres sprintszám 33.
helyéhez, pályafutása elsõ
világversenyén.  

A vb egyik legnagyobb hi-
ányzója Roman Sebrle volt,
akinek sérülés miatti távol-
maradásával szép sorozat
szakadt meg. A tízpróba
cseh világrekordere nyolca-
dik alkalommal indult volna
a fedettpályás vb-n. 

Az éremtáblázat élén az
Egyesült Államok végzett
18 medállal (a megoszlás:
10-3-5). A brit atléták 9 (2-
3-4) érmet gyûjtöttek csak-
úgy mint az oroszok (1-3-
5), míg Etiópia öt (2-1-2),
Kernya pedig négy (2-1-1)
medállal zárta a vb-t. Isz-
tambulban 28 nemzet atlé-
tái szereztek legalább egy
bronzérmet.

Világcsúcsok Isztambulban 
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Ferencváros 2-0-ra
nyert Pécsett az újonc

MFC vendégeként a magyar
labdarúgó OTP Bank Liga
19. fordulójában, a gólokat
Jovanovic (6. perc) és
Pölöskey (91.) szerezte. A
címvédõ Videoton is  (ké-
pünkön) 2-0-ra verte idegen-
ben a Diósgyõri VTK-t. A for-
duló vasárnapi zárómérkõ-
zésén Vinicius (3.) és Nikolics
(73.) volt eredményes. A
DVTK sorozatban negyedik
tavaszi tétmérkõzését is elve-
szítette. Mind a négy, közvet-
len élmezõnybe tartozó
együttes nyert a 19. fordulójá-
ban. Az egyedüli veretlen és
listavezetõ Debrecen a vendég
Kecskemétet gyõzte le egy
hajrában szerzett góllal, míg a
hatpontos hátránnyal máso-
dik Gyõr – amelynél a hét ele-
jén Csertõi Aurél vezetõedzõt
Pintér Attila váltotta – a Sió-
fokot múlta felül. A címvédõ,
jelenleg harmadik Videoton a
Diósgyõr otthonában gyûjtöt-
te be a három pontot, míg a
negyedik Budapest Honvéd a
sereghajtó és egyedüliként

nyeretlen Zalaegerszeg ellen.
Danilo (Honvéd) 14 találat-
tal vezeti a góllövõlistát, míg
Alves (Videoton) 12, Peric
(Videoton) és Coulibaly
(Debrecen) pedig egyformán
11 alkalommal volt eredmé-
nyes. A hétvégi 20. forduló
mûsora, zárójelben az õszi
eredmények: március 16.,
péntek: Újpest–Kaposvári
Rákóczi (2-2). március 17.,
szombat: Vasas–Gyõri ETO
(2-3), Kecskeméti TE–Pécsi
MFC (2-2), Siófok–MVM
Paks (1-1), Lombard Pá-
pa–Diósgyõri VTK (0-2),
Zalaegerszegi TE–Haladás
(0-1). március 18., vasárnap:
Videoton– Debreceni VSC

(1-2), Ferencváros–Budapest
Honvéd (0-1). 

Vendégsikerek az NB1-ben 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A spanyol labdarúgó
Primera División 27.

fordulójában a címvédõ FC
Barcelona 2-0-ra nyert a
Racing Santander vendége-
ként. A katalánok mindkét
gólját Lionel Messi szerez-
te – utóbbit büntetõbõl –,
így már ötven találatnál tart
tétmeccseken a szezonban.
Az ibériai pontvadászat pil-
lanatnyi gólkirálya Cris-
tiano Ronaldo (Real Mad-

rid) aki 32-szer volt eredmé-
nyes. Messi 30 gólt lõtt,
Gonzalo Higuain (Real
Madrid) pedig 17-et. A va-
sárnap esti mérkõzésen az
Osasuna 2-1-re verte
Pamplonában az Athletic
Bilbaót. Tegnap este
Villarreal–Getafe mérkõzést
rendeztek. 

A Real Madrid (70) to-
vábbra is tíz ponttal áll az
FC Barcelona elõtt, míg a
Valencia 44, a Málaga 40,
az Osasuna 38, a Levabnte
pedig 38 pontot gyûjtött.
Meglepetések születtek az

olasz Serie 27. fordulójának
vasárnap esti mérkõzésein:
a Bologna Rómában gyõzte
le 3–1-re a Laziót, míg a
Novara megszerezte negye-
dik gyõzelmét a bajnokság-
ban, 1-0 az Udinesével. 

Bár továbbra is veretlen, a
Juventus (53 pont) már négy
pontra van a listavezetõ AC
Milantól. A Lazio 48, az
SSC Napoli 46, az Udinese
46, az AS róma 41, az
Internazionale pedig 40
pontot gyûjtött.  

Ismét a United vezet az
angol Premier League-ben

miután a másik manchesteri
csapat, a City vereséget
szenvedett a 28. fordulóban.
Az MU-t (67 pont) és a
Cityt (66) nagy távolságra
követi a Tottenham (53), az
Arsenal (49), a Cheslea (49)
és a Newcastle United (44).  

Pukki, Metzelder és
Huntelaar góljaival a
Schalke 04 3-1-re nyert
Gelsenkirchenben  a Ham-
burger SV ellen a német
Bundesliga 25. fordulójá-
nak vasárnapi zárómér-
kõzésén. Továbbra is a
Dortmund (56 pont) vezet a

Bayern München (51), a
Mönchengladbach (48), a
Schalke 04 (47), a Bayer 04
Leverkusen (40) és Werder
Bremen (39) elõtt.  

A francia Ligue 1. 27.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a Mont-
pellier HSC 3-0-ra verte az
SM Caent. Továbbra is a
Paris Saint-Germain (58
pont) vezet a Montpellier
(57), a címvédõ OSC Lille
(47), a Saint-Etienne (46), a
Rennes (44), a Toulouse
(44) és az Olympique Lyon
elõtt. 

Ronaldo–Messi versenyfutás 

A táblázaton: 

1. Debrecen 1914 5 0 39-13 47
2. Győri ETO 1913 2 4 35-20 41
3. Videoton 1912 2 5 36-13 38
4. Honvéd 1910 5 4 36-22 35
5. Pécsi MFC 19 7 8 4 27-28 29
6. Kecskemét19 8 4 7 30-26 28
7. Diósgyőr 19 8 4 7 28-26 28
8. MVM Paks19 7 6 6 33-33 27
9. FTC 19 6 4 9 19-19 22
10. Haladás 19 5 6 8 21-25 21
11. Kaposvár 19 311 5 22-27 20
12. Pápa 19 5 3 11 18-28 18
13. Újpest 19 5 3 11 23-34 18
14. Vasas 19 3 8 8 17-29 17
15. Siófok 19 3 8 8 17-29 17
16. ZTE 19 0 712 16-45 7

A döntõkért
játszanak 
Kézilabda 

T. J. L. 

A râmnicu vâlceai 34-
24 vasárnap esti vissza-

vágóján, Podgoricán, a Bu-
ducsnoszt 31-25-re nyert az
Oltchim ellen és pontveszte-
ség nélkül zárt a nõi kézilab-
da Bajnokok Ligája máso-
dik középdöntõcsoportja
élén. Bulatovics (11 gól) és
Popovics (8) vezérletével
montenegrói bajnok szinte
végig irányított és semmi
esélyt nem adott ellenfelé-
nek. Az elsõ középdöntõ-
csoportból a Gyõri Audi
ETO KC (9 pont) és a cím-
védõ norvég Larvik (6), a
másodikból pedig a Buducs-
noszt Podgorica (12) és az
Oltchim Râmnicu Vâlcea
(7) jutott tovább. Március
utolsó vagy április elsõ nap-
ján Oltchim– Gyõr és
Larvik– Buducsnoszt talál-
kozókat rendeznek, a visz-
szavágókra egy héttel ké-
sõbb kerül sor a Veszprém
Arénában, illetve
Podgoricán. Amint az vár-
ható volt, a dániai 25-42-t
követõen a VSC Debrecen-
ben is kikapott a HK
Viborgtól (25-39) és kiesett.
A KEK elõdöntõjében a né-
met Lipcsei HC, az orosz
Volgográdi Dinamo vagy a
HK Viborg lesz a címvédõ
Ferencvárosi TC ellenfele.
Az EHF Kupában a legjobb
négy kõzé jutott Zilahi HC
is kemény riválisra számít-
hat miután a dán KIF Ve-
jen, az orosz Lada Togliatti
és a sapnyol CB Mar
Alicante jutott az elõdöntõ-
be. Az elõdöntõk sorsolását
ma tartják az Európai Kézi-
labda-szövetség (EHF) bécsi
székházában. 


