
Vezércikk 3

„MRU” szintézise

„Egy hónap múlva ismerni fogjuk azokat a
gazdasági adatokat, amelyek alapján meg-
állapítható, hogy mekkora fizetésemelés le-
hetséges” – jelentette ki Mihai Rãzvan
Ungureanu az Antena3 Sinteza Zilei (A Nap
Szintézise) címû mûsorban.

Aktuális 3

Média 9

Március, Erdélyben
Elgondolni is rossz, milyen lett volna
az idei márciusi ünnepsorozat hangula-
ta, ha az RMDSZ vezetõinek nem sike-

rült volna – ezúttal az erõ
eszközével, sõt némi fur-
fanggal és kockáztatással
is élve – dülõre vinni a
Marosvásárhelyi Orvosi és

Gyógyszerészeti Egye-
tem kényes ügyét. Mi-
lyen muníciót jelentett

volna ez a fanyalgó
populistáknak!Ágoston Hugó

Fékeznék a földbizniszt
Az olcsó termõföldek egyre több külföldi befektetõt vonzanak Romániába

Cs. P. T.

A sorozatos visszaélések gya-
núja és a rendelkezésre álló

pénzalapok elapadása miatt fel-
függesztette a kormány az álla-
mosított ingatlanok tulajdonosai-
nak kárpótlását. Markó Attila ál-
lamtitkártól, a kárpótlási kérel-
meket elbíráló bizottság tagjától
megtudtuk, az intézkedést az is
indokolta, hogy az Európai Em-
berjogi Bíróság felszólítására a ro-
mán államnak új jogi alapokra
kell helyeznie ezt a folyamatot.
Az Országos Tulajdon-vissza-
szolgáltató Hatóságnál (ANRP)
jelenleg 38 ezer magánszemély
kárpótlási kérelme vár válaszra.
Folytatása a 3. oldalon

HIRDETÉS

új magyar szó
2012. március 15., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3608 ▲
1 amerikai dollár 3,3375 ▲
100 magyar forint 1,4972 ▲

Tragikus buszbaleset Svájcban

Egyelõre rejtély, mi okozta Svájcban kedd
este egy belga busz balesetét, amelyben
28 személy, köztük 22 gyerek meghalt, 24
gyermek pedig megsérült. Brüsszeli köz-
lés szerint a sofõrök nem lehettek kime-
rültek, a busz pedig minden korszerû biz-
tonsági felszereléssel el volt látva.

Aktuális 2

Míg a külföldi befektetõk egyre nagyobb érdeklõdéssel fordulnak a romániai mezõgazdasági

területek felé, az agrártárca korlátozott eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy megállítsa a

termõföld „kiárusítását”. A „földbiznisz” üzletileg elõnyös: nemcsak, hogy az európai árak-

nál olcsóbban lehet hozzájutni az értékes befektetéshez, de a Romániában igényelhetõ uniós

támogatások is olyan magasak, hogy sok esetben 2-3 év alatt megtérül a vételár. 6. oldal 

ÚMSZ

Jövõre már akár Magyaror-
szágon érettségizhetnek azok

a romániai magyarok, akik egy-
szerûsített honosítással kaptak
magyar állampolgárságot. Vá-
lasztható román nyelvû érettségi
lehetõségét kínálják fel a diákok-
nak és idõsebbeknek egy levelezõ
tagozatos iskolában, ezáltal a ro-
mán nyelvvel hadilábon állók is
elkerülhetik a bukást. A magyar-
országi érettségi lehetõségét a bu-
dakalászi Sziltop Oktatási Kht.
kínálja. A cég szeptemberben
több Hargita megyei városban is
elindítaná a levelezõ tagozatos
képzést, ezekre már zajlik is az
iratkozás. Folytatása a 7. oldalon Orbán Viktor miniszterelnök Demjén Ferenc énekest is kitüntette

Indul az érettségi-

turizmus?Március 15. alkalmából kitün-
tetéseket adtak át Budapesten.

A Magyar Érdemrend középke-
resztjének polgári tagozata kitün-
tetést kapta dr. Pap Géza refor-

mátus püspök, Bogdán Zsolt pe-
dig érdemes mûvész lett. Közpon-
ti rendezvényeit az RMDSZ ma
Szatmár megyében tartja.
2., 3. és 8. oldal 

Március 15, kitüntetésekkel  

A hazai mezõgazdaság teljesítményére kedvezõtlenül hat, hogy a földek nagy része kis parcellákra van felaprózva, ami megnehezíti megmûvelésüket

Fotó: MTI

Kárpótlások

felfüggesztve

Ötvennyolc év közszolgálatiság

Március 15. kettõs ünnep a Kolozsvári
Rádiónál: nemcsak a nemzeti ünnepet kö-
szöntik ma a kincses város közszolgálati
médiájának munkatársai, hanem a rádió
58. születésnapját is. Az ünnepi alkalom-
ból Rostás-Péter István fõszerkesztõ-he-
lyettessel beszélgettünk.
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Röviden

Borbély László a Víz Világfórumán

Borbély László részt vett a hét elején Fran-
ciaországban a hatodik Víz Világfórumán.
A környezetvédelmi miniszter az Európai
Unió vízügyi kezdeményezése keretében
történt eredményeket méltatta. A fórum
napirendjén a világ ivóvízkészletéhez és a
megfelelõ higiéniához való hozzáférés és a
víztisztítás megoldásának lehetõségei sze-
repeltek.

Nem diszkriminál Hargita zászlaja

Az Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács (CNCD) megalapozatlannak találta
azt a beadványt, amely szerint Hargita
megye hivatalos zászlaja diszkriminatív a
románságra nézve. A panaszosok azt kifo-
gásolták, hogy a székely zászló 2010. már-
cius 15-i csíkszeredai felvonásán Borboly
Csaba beszédében kijelentette: ez a lobogó
az egész Székelyföld zászlaja. Ez a kijelen-
tés Dan Tãnasã és két román civil szerve-
zet szerint kirekesztõ, ellenséges és megfé-
lemlítõ az itt élõ román etnikumú szemé-
lyekkel szemben.

Enache a MOGYE mellett

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemen történõ eseményekért
csakis az egyetem vezetõsége a felelõs –
hangsúlyozta tegnapi sajtótájékoztatóján
Smaranda Enache, a Pro Europa Liga társ-
elnöke, aki megerõsítette korábbi nyilatko-
zatát, miszerint támogatja a magyar kar lét-
rejöttét. „A romániai magyar közösség szá-
mára ez az egyedüli lehetõség, hogy ma-
gyar orvosokat képezzenek, megengedhe-
tetlen egy kisebbség jogainak a sárba tiprá-
sa” – fejtette ki Enache. Az emberjogi akti-
vista úgy véli, hogy az utcára vonuló és ott
a magyar nyelvû orvosképzés ellen tiltako-
zó román diákokat félrevezették.

Meghalt egy román kamionsofõr

Balesetben meghalt egy román kamionve-
zetõje tegnap reggel az M1-es autópályán,
amikor lehajtott az útról, és fennakadt a
hat méterrel mélyebben levõ üzemi út híd-
ján. A gépkocsi vezetõje a helyszínen meg-
halt, holttestét a tûzoltók szabadították ki.

Bezárják Ferihegy 1-et

Ideiglenesen bezárja a Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülõtér egyes terminálját (a régi
Ferihegy 1-et) az üzemeltetõ Budapest
Airport. A döntés azt követõen született
meg, hogy a Malév leállása miatt felül-
vizsgálták és módosították a 2012. évi üz-
leti tervet.

Santorum két államban gyõzött

Rick Santorum (képünkön) gyõzött a repub-
likánusok keddi alabamai és mississippi
elõválasztásán. A volt pennsylvaniai szená-

tor remek teljesítményével rácáfolt Romney
elhamarkodott keddi kijelentésére, misze-
rint riválisának kampánya a „kétségbeesett
végéhez érkezett”.

Rengett a föld Japánban

Erõs, 6,8-es földrengés rázta meg helyi idõ
szerint tegnap este Japán északkeleti részét,
majd néhány órával késõbb az ország keleti
felén, Tokió térségében 6,1-es földmozgást
regisztráltak. Károkról és sérültekrõl nem
érkezett jelentés. A japán meteorológiai
szolgálat tájékoztatása szerint a régióban
szökõárriasztást adtak ki.

ÚMSZ-összeállítás

A nemzetért cselekedni, a
nemzetért áldozatot hozni a

bátrak erénye: így volt ez
1848–49-ben is, és nincs ez más-
képp ma sem – írta a határon túli
magyaroknak címzett ünnepi
üzenetében Orbán Viktor, han-
goztatva: „nehéz idõben is jó ma-
gyarnak lenni”. A magyar mi-
niszterelnök felidézte, hogy tavaly
ilyenkor tettek elsõként állampol-
gársági esküt Magyarország hatá-
rain kívül élõ magyarok. Az eltelt
egy év alatt „a magyar állampol-
gárok közössége 150 ezer honfi-
társunkkal gazdagodott”, s hama-
rosan még százezren vehetik kéz-
be magyar okmányaikat. „Aligha
kerülhetett volna ennél méltóbb
ajándék a nemzet asztalára az ün-

nep alkalmából” –- fogalmazott.
A március 15-i magyar nemzeti
ünnep alkalmából tegnap kitünte-
téseket osztottak. Az erdélyi ma-
gyarok közül Magyarország köz-
társasági elnöke – a miniszterel-
nök elõterjesztésére – a Magyar
Érdemrend középkereszt polgári
tagozata kitüntetést adományozta
dr. Pap Gézának, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület püspö-
kének az erdélyi magyar nemzeti
közösség önazonosságának meg-
õrzése, építése érdekében végzett
tevékenységéért, teológiai tudo-
mányos munkássága elismerése-
ként. Bogdán Zsolt, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház Jászai
Mari-díjas színmûvésze a Ma-
gyarország Érdemes Mûvésze dí-
jat vehette át Réthelyi Miklós
nemzeti erõforrás minisztertõl.

Ma a budapesti Kossuth Lajos
téren, a Magyar Nemzeti Múze-
umnál és a budai Várban lesznek
rendezvények. Orbán Viktor mi-
niszterelnök a Parlamentnél be-
szél majd, míg az ellenzéki pártok
közül a Jobbik, az LMP és a De-
mokratikus Koalíció szintén a fõ-
városban, az MSZP pedig Eszter-
gomban ünnepel. A Magyar Tu-
dományos Akadémia elõl újabb
Békemenet indul majd, és az
Egymillióan a magyar sajtósza-
badságért (Milla) tüntet Budapes-
ten, a Szabad sajtó útján. Idén is
lerótták tiszteletüket a magyar
néppárti delegáció tagjai – Sógor
Csaba RMDSZ-es, Áder János
fideszes, Bauer Edit felvidéki
MKP-s és Surján László KDNP-
s EP alelnök – a strasbourgi
Petõfi emlékoszlop elõtt. 

Munkatársunktól

Megadóztatná az adózási
okokból külföldre menekült

francia jövedelmeket Nicolas
Sarkozy francia államfõ, ha újra-
választják a másfél hónap múlva
esedékes elnökválasztáson. Az
intézkedés nem vonatkozna a
külföldön munkát vállaló mint-
egy kétmillió francia állampolgár-
ra. Sarkozy egyébként a legfris-
sebb közvélemény-kutatási ada-
tok szerint ha csak orrhosszal is,

de elõször vezet a szocialisták je-
löltje, François Hollande elõtt,
aki egészen mostanáig favoritnak
számított. Az IFOP-intézet úgy
mérte, hogy az elnök az elsõ for-
dulóban a szavazatok 28,5 száza-
lékát szerezheti meg, másfél szá-
zalékkal többet, mint az õt követõ
szocialista jelölt, Hollande, aki
azonban a második fordulóban a
jelenlegi állás szerint már 54,5
százalékkal számolhat.

Az utolsó pillanatban sikerült
megszereznie ötszáz választott

tisztségviselõ támogatását, és így
indulhat a francia elnökválasztá-
son Marine Le Pen, a szélsõjobb-
oldali Nemzeti Front vezetõje, az
alapító Jean-Marie Le Pen 43
éves lánya – jelentette be a hét
elején a politikus. Az ajánlások
megszerzésének határideje
egyébként a holnapi nap, azaz
március 16. Az IFOP adatai sze-
rint a Marine Le Pen a harmadik
helyen áll 16 százalékkal, a leg-
utóbb mértnél egy százalékpont-
tal kevesebbel. 

Sarkozy „orrhosszal” vezet

Gy. Z.

Egyelõre rejtély, mi okozta
Svájcban kedd este egy belga

busz balesetét, amelyben 28 sze-
mély, köztük 22 gyerek meghalt,
24 gyermek pedig megsérült.
Brüsszeli közlés szerint a sofõrök
nem lehettek kimerültek, a busz
pedig minden korszerû biztonsá-
gi felszereléssel el volt látva. A
katasztrófa Svájc déli részén,
Valais (Wallis) kantonban tör-
tént. A belga rendszámú turista-
busz az A9-es autópályán Sierre
(Siders) városkánál egy alagút-
ban egyelõre ismeretlen okból
nekiütközött a falnak, a busz
mindkét vezetõje meghalt. A
mentés egész éjszaka tartott. A
zömmel 11-12 éves gyerekek –
egy-egy iskolai osztály két fland-
riai településrõl, Lommelbõl és
Heverleebõl – síelni voltak Sierre
körzetben Val d’Anniviers-ben,

és hazafelé indultak Belgiumba.
Elszörnyedésének adott hangot
II. Albert belga király, az udvar

bejelentése szerint az uralkodó
találkozik az áldozatok család-
tagjaival. 

Tragikus buszbaleset Svájcban

Alagútfalnak csapódott az autóbusz. Nem tudják az érthetetlen baleset okát

François Hollande, Marine Le Pen és Nicolas Sarkozy. Az Elysée-palotáért vívott küzdelem egyre hevesebbé válik Fekete márciusra

emlékezik

Marosvásárhely
ÚMSZ

Az RMDSZ az idén is meg-
emlékezik az 1990-es maros-

vásárhelyi márciusi események
áldozatairól: Kelemen Hunor
szövetségi elnök, Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes és Kele-
men Atilla, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöke
március 17-én, szombaton Ma-
rosvásárhelyen találkozik az
1990. évi marosvásárhelyi márci-
usi események során elhunyt Gé-
mes István, Csipor Antal és Kiss
Zoltán hozzátartozóival, vala-
mint a sokévi börtönre ítélt és
bántalmazott Cseresznyés Pállal,
Szabadi Ferenccel, valamint Ju-
hász Ilonával. Az RMDSZ
Markó Béla javaslatára létrehoz-
ta a Szolidaritási Alapot, amely-
bõl 2000 óta minden évben támo-
gatást nyújt az áldozatoknak és
hozzátartozóiknak. Ez a gesztus
ugyanakkor nem csak a jelenlé-
võknek, hanem a számtalan név-
telen áldozatnak is szól, mind-
azoknak, akiket a marosvásárhe-
lyi események alkalmával bántal-
maztak. A rendezvény keretében
megemlékeznek Sütõ Andrásról,
aki 1990 márciusában, a maros-
vásárhelyi RMDSZ-székház elle-
ni támadáskor maga is súlyos sé-
rüléseket szenvedett: az RMDSZ
vezetõi szombat délelõtt koszorút
helyeznek el Sütõ András sírjá-
nál, a marosvásárhelyi reformá-
tus temetõben. 

Kilencen álltak

ki Magyarország

mellett
Hírösszefoglaló

Az uniós országok pénzügy-
miniszterei jóváhagyták a Ma-

gyarországot megilletõ kohéziós,
vagyis felzárkóztatási források
részleges felfüggesztését a követ-
kezõ évre, egyúttal azonban úgy
döntöttek, hogy ha Magyarország
megteszi a szükséges kiigazító lé-
péseket, az intézkedést már idén
júniusban hatályon kívül helyezik
– jelentette be Margrethe Vestager
Hansen, az EU-elnökséget ellátó
Dánia gazdasági és belügyminisz-
tere kedden. Magyarország mel-
lett kilenc ország állt ki: Románia,
Bulgária, Svédország, Nagy-Bri-
tannia, Lettország, Litvánia,
Csehország, Ausztria és Spanyol-
ország, míg ellene foglalt állást
legfõképp Szlovákia, valamint
Németország, Franciaország,
Finnország és Dánia, a többiek
közömbösen viselkedtek. A
Reuters korábban brüsszeli diplo-
máciai forrásokra hivatkozva még
azt jelentette, hogy Ausztria és
Németország javasolta a lépés el-
halasztását júniusig. Hétfõn az
euróövezeti pénzügyminiszterek a
kirívóan rossz deficitadatokat fel-
mutató Spanyolországgal szem-
ben komoly megértést mutattak:
nem a büntetés mellett foglaltak
állást, hanem több lehetõséget
hagytak Madridnak a kiigazítás-
ra. Ennek nyomán kedden több
uniós ország arra az álláspontra
helyezkedett, hogy Magyaror-
szággal szemben is méltányosab-
ban kell eljárni, így a döntés a
vártnál sokkal jobban elhúzódó
vita nyomán született meg. 

Díjak erdélyieknek
Határon túliakat tüntettek ki Budapesten március 15-re



Március idusának hetén az
RMDSZ ünnepi rendezvé-
nyeinek naptárában 282 té-
tel szerepel, amihez termé-

szetesen hozzáadódnak
további helyi megemléke-
zések, istentiszteletekkel,

kulturális mûsorokkal,
beszédekkel és koszorú-

zásokkal. Egy jelentõs, anyaországától ön-
hibáján kívül elszakadt, de eleven közösség
ünnepli azt, aminek létét és önbecsülését kö-
szönheti: a szabadságért vívott harcát. Az
igazit, amelyhez „ész, erõ és oly szent aka-
rat” kellett, nem az olcsó nacionalizmus ál-
tal utólag aprópénzre váltottat. 
Van-e helye ebben az ünneplésben a politi-
kusoknak? Kinek mennyi! Azoknak, akik
fáradságot nem kímélve, a nagy elõdök
szellemében eredményesen dolgoznak a kö-
zösségünkért a fõvárosban (parlamentben,
kormányban, különféle intézményekben)
vagy a helyi önkormányzatokban, azok-
nak, akik a becsületes, szavatartó, követke-
zetes politizálási módot érvényesítik de-
mokratikus és európai elkötelezettséggel –
ott a helyük, és nem csak joguk, de köteles-
ségük jelen lenni az ünnepen is, miként a
munkában, a magyar emberek körében.
Azok viszont, akik a megemlékezés alkal-
mát is viszálykodásra, erdélyi önállósá-
gunk feladására és álnemzeti érdekek szol-
gálatára, munka és eredmények híján elv-
telen bírálatra akarnák felhasználni – hú-
zódjanak ezúttal hátrább. Hamis hangokra
nincs szükség a szabadság ünnepén.
Mert a megosztás, a „belsõ verseny”, a „kí-
nálat változatossá tétele” – ez legutóbb is
bebizonyosodott – az asszimilációtól fenye-
getett, fogyatkozó magyar közösségeket
nem fokozott részvételre sarkallja a politi-
kai képviselet biztosítása és erõsítése érdeké-
ben, hanem inkább elbizonytalanítja, kö-
zömbössé teszi.
Elgondolni is rossz, milyen lett volna az
idei márciusi ünnepsorozat hangulata, ha
az RMDSZ vezetõinek nem sikerült volna
– ezúttal az erõ eszközével, sõt némi fur-
fanggal és kockáztatással is élve – dülõre
vinni a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem kényes ügyét. Milyen
muníciót jelentett volna ez a fanyalgó po-
pulistáknak! Milyen demoralizáló lett vol-
na a helyhatósági választások távlatában.
Mennyire viszonylagossá tette volna szövet-
ségünk kétségbevonhatatlan eredményeit
nem egészen két hónappal a választási
kampány kezdete elõtt... 
A magyar orvosi egyetem jövõje persze ezzel
még nem rendezõdött végérvényesen. De
ezer akadályt leküzdve politikusaink elérték
az ebben a pillanatban elérhetõ lehetõ leg-
többet. És megmutatták, hogy számukra a
közösség sorsa fontosabb a saját sorsuknál,
utóbbit készek feláldozni elõbbiért.
Valahogy ez a szabadság szelleme. Mert
ahhoz, hogy népként kivívjuk a szabadsá-
gunkat, elõtte annak meg kell lennie a lel-
künkben. Ahonnét ki nem irthatja semmi,
sem az ellenség, sem a belsõ álság. Csak
magunk áldozhatjuk fel. 
Ünnepeljük a történelmünket. A nagy
megalapozók hatalmas munkáját. A szó-
lásszabadságot. De ünnepeljük a jelenben
is a méltóságunkat, a dolgozni akarásun-
kat. A hitünket abban, hogy a szabadság
szeretete és tisztelete minden becsületes ma-
gyar embernek jobb sorsot hoz a szülõföld-
jén és Európában. 

Március, Erdélyben

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Rãzvan Andrei Plãcintát, Sorina Plã-
cintã PDL-s szenátor fiát három év fel-
függesztett börtönre ítélte a Bukaresti Bí-
róság. Tavaly nyáron gyilkossági kísérlet
gyanújával vették õrizetbe a hatóság em-
berei. (Evenimentul Zilei) Gheorghe
Vlãdan, az egyik bukaresti szépségsza-
lonban történt mészárlás elkövetõje telje-
sen beszámítható volt a bûncselekmé-
nyek pillanatában – állapították meg a
pszichiáterek. (Jurnalul Naþional)

ÚMSZ

„Egy hónap múlva ismerni
fogjuk azokat a gazdasági

adatokat, amelyek alapján meg-
állapítható, hogy mekkora fize-
tésemelés lehetséges” – jelentet-
te ki Mihai Rãzvan Ungureanu
az Antena3 Sinteza Zilei (A Nap
Szintézise) címû mûsorban. Meg-
gyõzõdését fejezte ki, hogy
mandátuma nyolc hónapja alatt
„meg tudja mozdítani a gazda-
ságot”, ha sikerül idén lehívni
az uniós alapokból hatmilliárd
eurót.

„Biztató jelzéseket akartam
küldeni a versenyszférának” – je-
lentette ki arról, hogy miért le-
begtette meg korábban a társada-
lombiztosítási járulék csökkenté-

sét. Azt mondta: azért tett le vé-
gül a járulék mérséklésérõl, mert
„ezt nem lehet egyik napról má-
sikra végrehajtani”.

Ungureanu elmondta, nem
zárja ki azt a lehetõséget, hogy si-
keres miniszterelnöki mandátum
esetén megpályázza az államfõi
tisztséget. „Elõbb bizonyítanom
kell mostani tisztségemben. Po-
fátlanság lenne részemrõl az el-
nöki székre áhítozni mielõtt bebi-
zonyítanám hozzáértésemet kor-
mányfõként” – mondta Ungu-
reanu. Mint ismeretes, Traian
Bãsescu államfõ sem zárta ki,
hogy a Demokrata Liberális Párt
(PDL) Ungureanut indítsa 2014-
ben államfõjelöltként. 

A kormányfõ elárulta, rend-
szeresen konzultál az ellenzék

egyik vezetõjével, Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnökkel
bizonyos kérdésekben. Legutóbb
az energetikai privatizációs tör-
vénycsomagról beszélt a politi-
kussal. „Úgy tartottam tisztessé-
gesnek, ha a PSD elnökét is tájé-
koztatom a jogszabályról” – je-
lentette ki. A Szociál-Liberális
Szövetség (USL) társelnöke a saj-
tó érdeklõdésére megerõsítette a
telefonbeszélgetés tényét. Hozzá-
tette: Roberta Anastase képvise-
lõházi elnök eltávolítását kérte a
kormányfõtõl cserében az ellen-
zéki honatyák bojkottjának fel-
függesztéséért. Ponta beszámoló-
ja szerint ezt a kormányfõ arra
hivatkozva utasította el, hogy
nem áll módjában Anastasét
„megbüntetni”. 

Mihai Rãzvan Ungureanu kormányfõ részvétele az Antena 3 stúdiójában már önmagában is hírnek számított

„MRU” szintézise
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M. Á. Zs.

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen

(MOGYE) kialakult helyzet kap-
csán tegnap mind Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes, mind pedig
Cãtãlin Baba oktatásügyi minisz-
ter a román és magyar tanárok
együttmûködésének fontosságát,
valamint a két kar közötti verseny-
helyzet jótékony hatását hangsú-
lyozta. A közrádiónak adott inter-
jújában Markó ugyanakkor csaló-
dottságának adott hangot amiatt,
hogy a MOGYE román vezetõsé-
ge több mint fél évvel a tanügyi
törvény életbelépése után sem volt
hajlandó létrehozni a magyar fõ-
tanszéket. Cãtãlin Baba, a szak-
tárca vezetõje arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy a MOGYE a ka-
tasztrófa felé sodródik, mert nincs
érvényes chartája, jelenlegi szená-
tusának mandátuma február vé-
gén, a Constantin Copotoiu rekto-
ré pedig március végén lejár. A né-
hány héttel korábban a magyar ta-
gozat képviselõinek távollétében
megtartott rektorválasztás tör-
vénytelen, mivel az egyetem char-
táját az oktatásügyi minisztérium
nem hagyta jóvá – szögezte le a
tárcavezetõ. „A charta ügyét a
MOGYE szenátusa az igazság-
szolgáltatással oldatná meg, és ez
tûnik az egyetlen megoldásnak
addig, amíg nem létezik egy, az
egyetem multikulturális jellegét
tükrözõ charta, amelyet elõbb a
szenátus, majd a minisztérium is
jóváhagyott” – mondta Cãtãlin
Baba. Csak a minisztérium által is
jóváhagyott charta elfogadása
után lehet kiírni a rektorválasztást
a MOGYE-n, ezen pedig mind a
román, mind pedig a magyar ok-
tatóknak részt kell venniük –
mondta. 

Szakadék szélén 

a MOGYE?

ÚMSZ

Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke Nagykároly-

ban és Szatmárnémetiben, Markó
Béla volt szövetségi elnök Maros-
vásárhelyen, Borbély László poli-
tikai alelnök pedig Nyárádszere-
dában vesz részt a magyar nemze-
ti ünnep alkalmából szervezett
ünnepségeken. 

Kelemen Hunor ma délután 4
órakor Nagykárolyban, a Petõfi-
szobornál helyezi el a kegyelet
koszorúját és mond rövid beszé-
det, majd részt vesz Szatmárné-
metiben a István téri Petõfi-szo-
bornál 17 órakor kezdõdõ ünnep-
ségen. Itt imát mond Schönberger
Jenõ római katolikus megyéspüs-
pök és Kovács Sándor református
esperes, majd Kelemen Hunor
szövetségi elnök ünnepi beszéde
következik. Az ünnepi mûsorban
szavalatok hangzanak el, fellép a
Székesegyház Kórusa, majd a je-
lenlévõk koszorút helyeznek el
Petõfi Sándor szobránál. 18.30
órai kezdettel a Szatmárnémeti
Északi Színházban ünnepi mû-
sort tartanak. 

Az RMDSZ Maros megyei és
marosvásárhelyi szervezete a ma-
gyar szabadságharc 164. évfordu-
lója alkalmából szervezett ünnepi
rendezvénysorozatát ma délelõtt
11 órakor a Bernády téren a Bem-
emlékplakett megkoszorúzásával
indítja. Délután 16 órától koszo-
rúzással egybekötött ünnepséget
tartanak a Postaréten, a Székely

vértanúk emlékoszlopánál. Be-
szédet mond Oláh Dénes római
katolikus fõesperes, Markó Béla
miniszterelnök-helyettes, Kele-
men Atilla megyei RMDSZ-
elnök, Lokodi Edit Emõke, a me-
gyei tanács elnöke, valamint Vass
Levente, az RMDSZ polgármes-
terjelöltje. A rendezvényen fellép
Szabó Elõd énekes, Benedek Bo-
tond színmûvész, Kovács András
karnagy vezetésével a marosvá-
sárhelyi egyesített kórusok, vala-
mint a mezõcsávási rézfúvós népi
zenekar. Tizenkilenc órakor, a
Maros Mûvészegyüttes köves-
dombi székhelyének nagytermé-
ben ünnepi folklórgálára kerül
sor. Fellép a 175. évfordulóját ün-
neplõ szászcsávási vegyes kórus,
Diós Brigitta népdalénekes a Cin-
ige együttes kíséretében, valamint
a marosvásárhelyi Napsugár nép-
táncegyüttes.

Nyárádszeredában ma délelõtt
10 órakor kezdõdik az ünnepi
mûsor a 15. Mátyás huszárezred
hagyományõrzõ csapatának fel-
vonulásával. Szoboravató ünnepi
mûsor kezdõdik 10.30-tól a Deák
Farkas Általános Iskola elõtti té-
ren, 11 órától az iskolanévadó,
forradalomban részt vevõ jogász-
nak Bocskay Vince által készített
szobrát avatják fel, avatóbeszédet
mond Nagy Miklós Kund, a szo-
bor leleplezését követõen Borbély
László környezetvédelmi minisz-
ter, Kerekes Károly parlamenti
képviselõ és Tóth Sándor alpol-
gármester beszél. 

Folytatás az 1. oldalról

Dan Suciu kormányszóvivõ el-
mondta: az ellenõrzések során
számtalan rendellenességet ta-
pasztaltak a hatóságnál, így na-
gyon sok dossziét újra át kell
vizsgálni. 

Markó Attila lapunknak meg-
erõsítette: az ANRP hivatalnokai-
nak munkáját a „fejetlenség és
zûrzavar” jellemezte. Tájékoztatá-
sa szerint a kárpótlási kérelmeket
a beérkezés sorrendjében kellett
volna elbírálnia a bizottságnak, et-
tõl pedig a törvény értelmében
csak a tulajdonos súlyos betegsége
esetén lehetett eltekinteni. „A ha-
tóság bizony sokszor megbontotta
ezt a sorrendet, gyanús betegsé-
gekre hivatkozva” – magyarázta.
Mint mondta, a bizottság gyakran
szembesült olyan kérelmekkel is,
amelyekben az elkobzott ingatlan
értéke gyanúsan magas volt.
„Ilyen esetekben visszadobtuk a
kérelmet, az ingatlan felértékelé-
sét pedig újra el kellett végezni.
Sokszor kétszer-háromszor is
megfordult emiatt a kérelem a bi-
zottságban” – magyarázta.

Markó Attila szerint a kárpótlá-
si folyamatot lassította, hogy az
elbíráló bizottság egy jó ideig nem
volt mûködõképes, mert két tagja
hiányzott. „Egyszerûen nem ne-
veztek ki új tagokat azoknak a he-
lyére, akiknek a mandátuma le-
járt” – jelentette ki.

Az államtitkár elmondta, a kár-
pótlásokra már anyagi fedezet

sincs. Készpénzzel már 2010 óta
nem fizetnek, és elfogytak az ál-
lam részvényei is a tõzsdén is
jegyzett Tulajdonalap Rt.-ben.
Markó nem tudta megmondani,
hogy honnan lehetne elõteremte-
ni a kárpótlások folytatásához
szükséges anyagi forrásokat. Mint
mondta, a kormány új rendeletet
dolgoz ki a kárpótlások szabályo-
zására, s ebben rögzíteni fogják,
milyen alapokból biztosítják a ki-
fizetéseket. „Egyelõre a Tulajdon-
alap feltõkésítésében látom a meg-
oldást, ehhez azonban politikai
akratra van szükség” – mondta az
államtitkár.

Markó szerint az új rendelet ki-
dolgozását az Európai Emberjo-
gi Bíróság is elvárja. „A stras-
bourgi bírákhoz olyan sok  pa-
nasz érkezett a romániai kárpót-
lásokról, hogy úgy döntöttek: fel-
kérik a román államot, helyezze
új alapokra ezt a folyamatot” –
magyarázta. 

Március 15, élpolitikusokkal Kárpótlások felfüggesztve

Markó Attila Fotó: ÚMSZ/archív
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Bogdán Tibor  

Nincs könnyû dolguk a
hazai igazságszolgáltatá-

si rendszer munkatársainak,
ugyanis hatalmas munkavo-
lumennel kell megbirkózni.

Fejenként több 
mint ezer ügycsomó

A Legfõbb Bírói Tanács
által megvitatandó, a 2011.
évi helyzetet elemzõ jelentés
szerint a Legfelsõbb Bíróság
és Semmítõszék (ÎCCJ)
minden egyes bírájának ta-
valy átlagosan közel ezer
dossziét kellett megoldania.
A nagy munkavolument az
is magyarázza, hogy jólle-
het az ÎCCJ szervezési
struktúrájában 121 tisztség

szerepel, ezekbõl mindössze
107 helyet töltöttek be. En-
nek következtében, míg a
hivatali leírásban az ÎCCJ
egy-egy bírájának 833 ügy-
gyel kellene évente foglal-
koznia, addig évi 942 dosz-
szié megoldása hárult rá.
Hasonlóképpen és arányban
– továbbá hasonló okokból
– nõtt meg más igazságszol-
gáltatási fórumok, így a bí-
róságok, táblabíróságok
munkatársainak terhelése is.
Országos átlagban, az igaz-
ságszolgáltatás szintjén a bí-
róknak 1034 ügyben kellett
dönteniük, a tisztségük szá-
mára hivatalosan elõirány-
zott 950 helyett. Ez 88 szá-
zalékos növekedést jelent a
2007. évi szintjéhez viszo-
nyítva. 

A túlterheltség 
számadatai

Még rosszabb a helyzet
ilyen tekintetben a galaci
táblabíróságon, ahol egy bí-
róra 1468 ügycsomó jutott,
a 2010. évi 955 helyett. A
második helyen a nagyvára-
di táblabíróság áll 1465
dossziéval, a 2010. eszten-
dei 853 helyett, míg a gyula-
fehérvári táblabíróság bírói-
nak fejenként 1314 üggyel
kellett foglalkozniuk, 300-
zal többel, mint egy eszten-
dõvel korábban. A jelentés
alapján az egy fõre esõ ter-
helés szempontjából a leg-
könnyebb dolguk a iaºi-i
táblabíráknak volt, õrájuk
tavaly személyre lebontva
átlagosan „mindössze” 707
dosszié megoldása hárult –
bár ez is csaknem kétszerese
volt a 2010. évi átlagnak.

Túlzsúfoltak a bíróságok
munkatársai is. Tavaly átla-
gosan 1058 ügycsomó jutott
minden egyes bíróra, ami
2010-hez képest ugyan csak
10, de 2007-hez viszonyítva
viszont már 43 százalékos
növekedést jelent. A leg-

rosszabb a helyzet ebben az
esetben a Bihar megyei bíró-
ságon, ahol a megoldandó
dossziék száma bíránként
1700 volt, közel százzal
több, mint a Prahova me-
gyei, és csaknem 230-zal
meghaladva a Suceava me-
gyei bírákra jutó ügycsomók
számát.  A lista felében ta-
lálható 635 ügycsomóval a
Ialomiþa megyei bíróság, de
nem egészen 700 dosszié ju-
tott a Vâlcea, 704 a Buzãu
megyei bíróság munkatársa-
ira.

Milliós nagyságrendek

A romániai igazságszol-
gáltatási fórumok elé – ide-
értve az ÎCCJ-t is – egyéb-
ként tavaly országos viszony-
latban összesen 3 191 290
dosszié került. Ez nyolcszá-
zalékos növekedést jelent a
2010. évihez képest. Ezt a
mennyiséget az országban
mûködõ 279 bíróságnak, 42
törvényszéknek, 4 szakosí-
tott törvényszéknek, 15 táb-
labíróságnak valamint az
ÎCCJ-nek kellett felvállalnia.
A bírói testületek alacsony

száma ellenére tavaly továb-
bi 12 bíróságot szüntettek
meg, a mellettük mûködõ
ügyészségekkel együtt, illet-
ve egy törvényszéket szá-
moltak fel.  Az országban
mûködõ 15 táblabíróság – a
katonai táblabíróságot nem
számítva – több mint 265
ezer dossziéval foglalkozott,
ami munkavolumenének 77
százalékos növekedését je-
lenti 2007-hez viszonyítva.
Ebbõl 201 ezer esetben sike-
rült meghozniuk az ítéletet
is, vagyis 76 százalékos „ha-
tékonysággal” dolgoztak. A
visszamaradt 64 ezer ügy-
csomó azonban idei munká-
jukat terheli tovább. 

A legnagyobb terhelés a
bukaresti táblaíróságra ne-
hezedett, itt közel 57 ezer
ügycsomó várt megoldásra,
8 ezerrel több, mint egy év-
vel korábban. A második he-
lyen álló craiovai táblabíró-
ságon már érezhetõen jobb
volt a helyzet, bár az is csak
azt jelenti, hogy az itteniek-
nek „csupán” valamivel
több, mint 34 ezer ügyben
kellett ítéletet hozniuk, igaz,
ez 12 ezres növekedést jelent

2010-hez képest. A dobogó
harmadik helyére a kolozs-
vári táblabíróság került 20
ezernél több üggyel, itt a
munkamennyiség nem egé-
szen ötezer dossziéval nõtt
egy esztendõ alatt.  Mindeh-
hez képest a bacãui táblabí-
rák a maguk 7700 dossziéjá-
val már valósággal lazsálhat-
tak, és szerencséseknek
mondhatták magukat a ma-
rosvásárhelyi táblabíróság
munkatársai is, hiszen alig
több, mint 8000 esetben kel-
lett dönteniük.  Végül az or-
szág 46 bíróságára 941 ezer
ügy megoldása hárult. Az
utóbbi négy esztendõben az
ügycsomók aránya egyéb-
ként 72 százalékkal emelke-
dett, ezzel pedig az „elfek-
võ”, megoldásra váró ügyek
aránya megkétszerezõdött,
pontosabban 114 százalék-
kal nõtt. Mindennek nyo-
mán tavaly már egyetlen
olyan bírósági szerv sem lé-
tezett, amelynek ne kellett
volna legalább 7000 ügycso-
móval foglalkoznia, jóllehet
2007-ben még nyolc ilyen
testületet jeleztek az elem-
zõk. 

Bírák – dossziétengerben
A romániai igazságszolgáltatási
szervek elé – ideértve a Legfelsõbb
Bíróság és Semmitõszéket is – tavaly
országos viszonylatban összesen
3 191 290 dosszié került. Ez nyolc-
százalékos növekedést jelent a 2010.
évihez képest.

Gy. Z.

A második világháború
végén parancs rendelke-

zett Vajdaságban arról,
hogy a magyarellenes meg-
torlások idején listákat ké-
szítsenek a kivégzettekrõl,
így minden áldozat nevét
rögzítették valahol, és a ki-
végzésekért leginkább fele-
lõsök neve is behatárolható
az egykor jugoszláv kom-
munista vezetésben – álla-
pítható meg a legfrissebb
történészi kutatások alap-
ján. Sokakat még mindig el-
tûntként tartanak nyilván,
mert bizonyos akták hiá-
nyoznak: nem tudni, mikor
és hol tûntek el; nem tudni,
hogy ezeket a feljegyzéseket
valaki esetleg magához vet-
te-e. Következésképpen nem
lehet teljes a magyarellenes
megtorlások áldozatainak a
listája, és félõ, hogy nem
mindenkirõl derül majd ki,
hogy mikor és milyen körül-
mények között vesztette éle-
tét, kit hol vertek vagy lõttek
agyon.

Módszeres 
magyarüldözések

A minap a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség (VMSZ)
szervezésében történészek
adtak egymásnak találkozót

Szabadkán. A konferencián
elhangzottak „hullámveré-
seként” a vajdasági magyar
sajtó, mindenekelõtt az újvi-
déki Magyar Szó és néhány
belgrádi lap is folyamatosan
cikkezik a második világhá-
borúban, annak is fõleg a
végén elkövetett megtorlá-
sokról, a módszeres ma-
gyarüldözésekrõl, a gyakor-
ta még a hevenyészett ítél-
kezéseket is nélkülözõ tö-
meges kivégzésekrõl, lincse-
lésekrõl. Ráadásul az áldo-
zatok nem csak magyarok
voltak, hanem lehetett bár-
ki, akit akárki besúghatott,
és máris a „nép ellenségé-
nek” kiáltották ki. Ekkortól
kezdve – képletesen szólva –
már nagyon rövid volt az út
a falig, a kivégzésig.

Vojiszlav Sztanovcsics, az
1941 és 1948 közötti meg-
torlásokat kivizsgáló ma-
gyar–szerb akadémiai ve-
gyes bizottság szerb társel-
nöke állítja: parancsba ad-
ták, hogy a kivégzettekrõl
készüljenek listák. A hírhedt
OZNA (Népvédelmi Osz-
tály) és a KNOJ (vagyis a
Jugoszláv Népfelszabadító
Hadtest) minden áldozatá-
ról feljegyzés készült.
Sztanovcsics megállapította:
a történész vegyes bizottság-
nak az az alapállása, hogy
nincs kollektív bûnösség,

csak az egyén vonható fele-
lõsségre az általa elkövetett
bûncselekményekért.

Kollaboráns magyarok

A belgrádi sajtó cikkei
szerint Szerbia-szerte eddig
200 titkos tömegsírról ké-
szült jegyzék. Tízezrével
vannak bennük elhantolva a
rövid úton kivégzett „kolla-
boránsok”, „hazaárulók”, a
„megszállók kiszolgálói”.
A tömegsírok listáját és az
áldozatok nem végleges,
elõzetes névsorát várható-
lag az év végéig hozzák
nyilvánosságra. Jövõre pe-
dig a történészek megkezd-
hetik a feltárt adatokkal
kapcsolatos tudományos
munkát, összegzést is.
Matuska Márton, a téma
kutatója, aki évtizedekkel
ezelõtt elsõként publikált
cikksorozatot a magyarelle-
nes megtorlásokról, a mi-

nap hosszabb tanulmány-
ban boncolgatta a délvidéki
vérengzés feltárásának poli-
tikai összefüggéseit. Azt,
hogy közvetlenül a háború
után és még sokáig miért
övezte hallgatás a magya-
rokkal szembeni atrocitáso-
kat (még a „hivatalos” Bu-
dapest részérõl is), és miért
halad döcögve napjainkban
is a magyar–szerb vegyes bi-
zottság feltáró munkája.
Írásában Matuska a felelõ-
sök kérdését is firtatta: „A
felelõsség az akkori Jugo-
szlávia vezetõit terheli.”
„Tito erõsen központosított
rendszert épített ki, õ és a
párt döntött arról, milyen
lesz az államforma, ki lesz a
parlament elnöke, ki a kor-
mányfõ” – írta Matuska.
(Joszip Broz Tito partizán-
ként részt vett Jugoszláviá-
ban a megszálló náci csapa-
tok elleni harcban, a háború
után egészen 1982-ben be-

következett haláláig a kom-
munista párt elsõ embere és
az ország teljhatalmú elnö-
ke volt – szerzõ megj.) Hoz-
záteszi, hogy ebben számos
„alvezér” segédkezett neki:
például Mosa Pijade, aki a
fõideológus volt, Alek-
szandar Rankovics, a bel-
ügyek, a titkosrendõrség, a
fogolytáborok, a börtönök
teljhatalmú irányítója,
Szlobodan Penezics Krcun,
a szerbiai belügy vezé-
re. „Nélkülük tömegirtás
ügyében nem lehetett dön-
teni” – vonja le a következ-
tetést Matuska, aki szerint
ott voltak még „azok a sze-
mélyek, magyarok is, akik a
háború után levezényelt
koncepciós perekben bírói
vagy ügyészi szerepet vál-
laltak. Köztük volt Varga
Péter, Kovács Kálmán és
Gyetvai Károly. Ha kellett,
a vádat képviselték, más
esetben az ítélkezõ testület

tagjai között lehetett megta-
lálni némelyiküket”.

A forradalom 
szolgálatában

A felsoroltak közül az el-
sõrõl még ma is alig lehet
többet tudni, mint hogy „a
büntetõtanács tagjaként ott
volt a háború után Újvidé-
ken lefolytatott bûnperek-
ben, majd szinte nyomtala-
nul eltûnt a süllyesztõ-
ben”. Ma már egyiküket sem
lehet felelõsségre vonni,
mert egyikük sem él. A törté-
nelmi tényeket azonban nem
lehet elkendõzni velük kap-
csolatosan. Hogy kinek vagy
kiknek a nevéhez fûzõdik a
katonai közigazgatás idején
elkövetett vérengzés elrende-
lése, támogatása, eltûrése, a
késõbbiekben pedig a leple-
zése? Egyikük kétségtelenül
Ivan Rukavina, a Bánság, a
Bácska és a Drávaszög terü-
letén bevezetett katonai igaz-
gatás egyszemélyes parancs-
noka lehetett. A fõtiszt maga
jegyezte le, hogy egyik fel-
adata a hatáskörébe utalt te-
rületen biztosítani „a dél-
szláv jelleget”. Matuska sze-
rint Tito felelõsségét aligha
lehet vitatni.

Konkrétabban írt a vé-
rengzésrõl és a felelõsségrõl
Isa Jovanovics egykori tar-
tományi politikai párttitkár
az U sluzbi revolucije (A
forradalom szolgálatában)
címû könyvében: „A meg-
szállás alatti kegyetlenke-
dések miatti elkeseredés kö-
vetkeztében a nép némely
településeken bosszút állt a
magyarokon, s ebben részt
vett a katonaság is. Megla-
kolt azonban sok ártatlan
ember is”. 

Feltárul a háború utáni szerb megtorlás
Magyarország elszámolt az 1944-

ben szerbek és zsidók ellen elköve-

tett újvidéki vérengzéssel, Szerbia

azonban még ma is hurcolja magá-

val a világháború végén a vajdasági

magyarokkal szemben végrehajtott

gyilkos megtorlások bûnét.

A temerini emlékmû, az 1944–45-ös magyar áldozatok nevével és egyszavas  feliratával: Mártírjaink



Hétfõ este néztem az objektív tájékoztatást
zászlajára tûzõ magyar közszolgálati televí-
ziót, a Dunát. Fajsúlyos nemzetpolitikai kér-
dések voltak terítéken, a romániai magyar
és a szlovákiai magyar közösség sorskérdé-
sei – lesz-e magyar képviselet a törvényho-
zásban, milyen erõt tudnak felmutatni hely-
hatósági szinten, összefogás vagy verseny
szolgálja jobban a nemzeti érdeket az egyre
szélesedõ politikai palettán? Elõször Szász
Jenõt kapcsolták a székelyudvarhelyi stúdió-
ból, majd Toró T. Tibor következett Buda-
pestrõl, végül a szlovák parlamenti küszöb
alatt maradó Magyar Koalíció Pártjának po-
litikusai a Felvidékrõl. 
Szász már azzal sem tudott meglepetést
okozni, hogy szerénységre intette Vass Le-

ventét, „a tanársegédet”,
aki nem akar elõválasztá-

son megméretkezni a pro-
fesszor úrral, az MPP-jelölt
Benedek doktorral. Toró vi-
szont nem kis meglepetés-
sel szolgált.  Az EMNP
frissen választott régi ve-
zetõsége épp bemutatko-

zó viziten járt Buda-

pesten, ennek egyik állomása lehetett a
nemzet televíziójának stúdiója. Igaz, arra
nem nagyon emlékszem, hogy Kelemen
Hunort megválasztása után bármiféle be-
mutatkozó egyeztetésre invitálta volna a
nemzetpolitikai vezetés, vagy a Duna Televí-
zió sietett volna meghívni
õt, de most ilyen aprósá-
gokon ne akadjunk fenn.
Kelement és az RMDSZ-
mainstreamet láthatják
eleget híveik a román mé-
diumokban, de ha a Duna
nem közvetít például tavaly õsszel szép
összeállítást arról, hogy a Budapest melletti
Diósdon az autonómiáért fociznak a Szász
Jenõ és Izsák Balázs által elkísért székely
csapatok, soha nem értesült volna róla a
választópolgár, és olyan csúnya gondolatok
sem fogalmazódhattak volna meg benne,
hogy vajon ki és milyen pénzbõl fedezte a
turné költségeit. Komoly dolgokkal azon-
ban nem illik viccelni, márpedig e fociün-
nepnek is komolynak kellett lennie, ha két
elsõszámú politikai vezetõ is sok száz kilo-
métert tett meg érte, a szervezõk pedig a
székelyföldi autonómiatörekvések melletti

összefogást akarták a sporton keresztül hir-
detni.  Ezt az összefogás-erõsítést sem érde-
mes különösebben firtatni, mert volt, ami
volt eddig, ezután úgyis minden másképp
lesz. Legalábbis én így értettem Toró szavai-
ból, aki azt mondta, hogy most már a vá-

lasztásokig havonta talál-
koznak Semjén Zsolt nem-
zetpolitikáért felelõs mi-
niszterelnök-helyettessel, s
õ úgy gondolja, hogy a
nemzetpolitikai number
one biztosan más magyar

pártokkal is egyeztet majd. El is képzeltem,
amint az orbáni nemzetpolitika végrehajtója
havonta eldumálgat például Gajdos István-
nal, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövet-
ség elnökével... Azzal a gondolattal is elját-
szadoztam, hogy Semjén elõször tolmácsolja
a Vezér utasításait a Tõkés-pártnak, majd ba-
rátságosan megveregeti Kelemen vállát, em-
lékeztetve, hogy parlamenten kívül is van
élet, és közösen máris elkezdenek szorítani
azért, hogy a majdani magyar képviselet nél-
küli román parlament nehogy lemásolja az
orbáni kétharmados recepteket, visszamenõ-
leges jogszabályokkal törölje a bebetonozott-

nak hitt, húsz év alatt kiharcolt kisebbségi-
nyelvi jogokat. Mert azt, hogy nincsenek kõ-
be vésett jogok, a teljes demokratikus beren-
dezkedés és a jogállamiság alapvetõ intézmé-
nyei is felszámolhatók vagy paródiává zül-
leszthetõk, épp maga az Orbán-kormány bi-
zonyította.  Toró az igazi meglepetést mégis
akkor okozta, amikor kijelentette, hogy az
EMNP „természetesen” elzárkózik az
MSZP-vel és a Gyurcsány-párttal való kap-
csolatfelvételtõl, de a stratégiai partner Fi-
des–KDNP mellett „szívesen” együttmûkö-
dik a Jobbikkal. Torónak vajon nem szólt
senki, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet?
Semjén úr nem súgta meg, hogy a Jobbik
háza táján nem tolonganak demokratikus
erõk? Azt eddig is tudtuk, hogy csupa tiszta
embereket kíván felvonultatni Tõkés formá-
ciója, de arról nem volt szó, hogy annyira
tisztákat, akik azt sem tudják: nem lehet egy-
szerre kollaborálni Vonával és Crin
Antonescuval vagy Smaranda Enachéval?
Látta valaki parolázni Sarkozyt Le Pennel
vagy Merkelt neonáci gárdát pártfogoló né-
met személyiséggel? Jobb helyeken van egy
bizonyos határ, amit nem lehet büntetlenül
átlépni. A Jobbik küszöbe ilyen.

De Kossuth tisztában volt azzal is, hogy az elért eredmények biztosí-
tása és a célul tûzött „átalakulás, nemzeti újjászületés” nem könnyen
és nem egy csapásra valósul meg.
Történetíróink egész sora (...) tárta fel és tisztázta annak a küzdelem-
nek a menetét, amelyben 1848. március 18-a és április 11-e között
Kossuth és Batthyány vezetésével a reformtábornak sikerült a forra-
dalmi vívmányok törvénybe iktatását biztosítania. (…) Kossuth állás-
pontja az volt, hogy amíg a forradalmi vívmányok alapján a hatalom
nem kerül szilárdan a független felelõs hazai kormány kezébe és a
választások lebonyolítását követõen meg nem nyílik a népképviseleti
országgyûlés törvényalkotó periódusa, addig a vezetést az alsótáblán
többséget szerzett hajdani reformellenzéknek kell gyakorolnia min-
den ingadozással, még inkább minden ellentámadással szemben,
messzemenõen támaszkodva a népforradalom erõire, de kantározva
is õket a reformnemesség érdekein túlcsapó törekvéseikben.
Batthyány Lajossal együtt Kossuth volt a kezdeményezõje annak,
hogy a március 18-án törvényjavaslatba foglalt jobbágyszabadító és
közteherviselést kimondó határozatokat országszerte hirdessék ki,
így biztosítva az elkövetkezendõ sorsdöntõ napokban az „érdekegye-
sítés” tényleges érvényesülését. Ez az intézkedés gyakorlatilag befeje-
zett ténnyé tette a feudális rendszer felszámolását, s nemcsak fenye-
getõ parasztmozgalmak elhárítását eredményezte, hanem azt is, hogy
a polgári átalakulás alapkérdéseiben a rendi országgyûlés többsége
minden rémítés és csábítás ellenére kitartott Kossuthék mellett. (...)

Szabad György: Kossuth politikai pályája

Pártot barátjáról
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A történelem nem ismeri a feltételezést. Bár ’48 és
annak következményei kapcsán ezekben a napok-
ban sokan eljátszunk a gondolattal: mi lett volna,
ha március után nem így, hanem úgy alakulnak a
dolgok... A kérdésnek azonban nem sok értelme
van, hisz a múlton nem tudunk változtatni. Ha
most mégis eljátszadozunk egy kicsit egy elszalasz-
tott lehetõséggel, ennek oka a „legnagyobb ma-
gyar” életének egy olyan része, amelyet a Széche-
nyi-kutatókon kívül nem sokan ismerhetnek.
Jeles erdélyi történészünk, Benkõ Samu behatóan
foglalkozott a magyar reformmozgalom vezéregyé-
nisége eszméinek és cselekedeteinek román fogad-
tatásával. Egyik errõl írt tanulmányában részletesen
kifejti: mennyire népszerû volt gróf Széchenyi a fel-
világosultabb erdélyi román vezetõ értelmiségiek
körében. George Bariþiu lapjában gyakran felbuk-
kan Széchenyi neve, reformterveit nem csak üdvöz-
li, de részletesen ismerteti, kiemelve: olyan törvé-
nyek megalkotását sürgeti, amelyek az élet minden
területén meghozhatják a közboldogságot. Bariþiu
1841-ben külön ír Széchenyi „új politikai hitvallásá-
ról”, amelyet a Kelet Népében foglalt össze. A láb-
jegyzetben így vélekedik: „Íme, hogy beszél Ma-
gyarország legtöbbre becsült fõura!” A gróf napló-
jából tudjuk, pragmatikus gondolkozásához híven
kereste a kapcsolatot a román vezetõkkel. Nem-
csak Brassóban találkozott velük, de Bukarestbe is
ellátogatott. A Vaskapu szabályozásának kormány-
biztosaként ment oda, de fölötte érdekelte az oro-
szok balkáni elõnyomulása is, mert attól tartott: az
osztrák vesszõ helyett a magyarok orosz vasdoron-
got kaphatnak. (Mint ahogy késõbb kaptunk is!).
1848-ban a gróf naplójában több ismert román név
fordul elõ. Június 23-án például: „ªaguna nálam,
én õnála. Õ: – Erdélyben nincs senki olyan népsze-
rû, mint ön... Jöjjön hát! Én: – Nos igen, ha me-
gyek, önnek kell a vezetõmnek lennie!...” Mirõl
van itt szó? Ismét Benkõ Samut idézzük: „Semmi
sem jelzi jobban Széchenyi erdélyi tekintélyének sú-
lyát, mint az, hogy a nagyszebeni ortodox püspök,
a balázsfalvi Román Nemzeti Komité társelnöke,
Andrei ªaguna többször is arra kéri Széchenyit:
vállalja el, hogy Erdély királyi biztosa legyen! Sies-
sen Erdélybe!”  Nos, 164 év után eltûnõdhetünk:
másképpen alakulhatott volna sorsunk, ha Széche-
nyi Erdélybe jön és lecsillapítja a románokat! 

S talán valamivel ma is jobb a ma-
gyar–román viszony, ha a magyar mi-
niszterelnök eljön Erdélybe a terve-
zett közös román–magyar kormány-

ülésre. De, mint beszélik, nem akar
az RMDSZ-szel kezet fogni. Pedig
most már a felvidéki választás ered-
ménye is arra int: sokba kerülhet-

nek az elmaradt kézfogások.Sike Lajos
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Úgy gondolja, hogy a
nemzetpolitikai number
one más magyar pártok-
kal is egyeztet majd.

Horváth Szekeres István

Nyomás

Polgári átalakulás

Mi lett  
volna, ha...?

Gál Mária

A nap címe. Ungureanu miniszterelnök az
Antena 3 mûsorában – ádáz, de felesleges
meccs, ziare.com

Magyarázat. Nagy port vert fel, méltán,
hogy a fiatal kormányfõ eleget tett
„Voiculescu tévéje” kihívásának, és elment
egy hosszú beszélgetésre, amelynek nyílt
célja az volt, hogy „elkapják”. Nos, nem
kapták el, szinte minden menetet megnyert
(Mihai Gâdea mûsorvezetõvel szemben), s
ha nem is kiütéssel, de gyõzött. Nyugalmá-
val, kifejezõkészségével, felkészültségével (a
szakmából s az ellenfélbõl is). Már-már mû-
vészi volt, ahogyan például a betegbiztosí-
tásra vagy az Elena Udreára vonatkozó kér-
désekben hárított, kimagyarázta magát, vé-
gül pedig ellentámadásba lendült. Választé-
kosan, sõt, keresetten fogalmaz, mégsem
tûnik arrogánsnak (mint például Adrian
Nãstase), nem sematikus és szófosó (mint
például Emil Boc), amellett – lényegtelen
kérdésekben – gyakran használ megadási
reflexeket („nem tudom”, „ez elkerülte a fi-
gyelmemet”, „önnek igaza lehet”), állandó
szellemi feszültségben tartja a kérdezõt
(mert kapásból tagad, visszakérdez, eljelen-
tékteleníti a kérdést stb.) A diverziós kom-
munikáció nagymestere, mindamellett a tar-
talmak, a megoldások embere. Egyszóval
olyan vitatárs, akit ezek után a Gâdeaéknál
kevésbé rámenõs mûsorvezetõk nemigen
mernek majd meghívni. Egyelõre a legoko-
sabb a fiatal politikusok közül (ahol nem
vall szégyent Kelemen Hunor sem). Méltó
társa Victor Ponta lehet, aki noha nem is
vett részt az élvezetes meccsen, rúgott egy
gólt: miután Ungureanu bevallotta, hogy
néha beszélgetnek, és ez azelõtt való este is
megtörtént telefonon, tegnap Ponta el-
mondta: Ungureanu bevallotta neki, hogy
legszívesebben megszabadulna Elena
Udreától, de nem tudja, hogyan tegye.
Ahogy egykori fõnökünk ránk, akkori szer-
telen fiatalokra szokta mondani: „Kurva
banda, de jól basel.”

Jólesõ érzéssel. Tudatjuk, hogy a
Guardian címû brit lap állandó rovatot nyi-
tott Gigi Becalinak, és legújabb sorozatré-
szében arról számol be, hogy „Becali, a
volt juhász akár hatéves börtönbüntetést is
kockáztat, amiért két alkalommal, 2006-
ban és 2008-ban megpróbált megveszteget-
ni több futballjátékost és klubvezetõt.” Ezt
a Cotidianulban olvastuk. 

Minden napra egy mondás

„Minél több a rendelet, annál nagyobb a rendet-
lenség.” Konfuciusz



Szakács Zsuzsanna, Totka László

Majdnem a nullával
egyenlõek Románia esé-

lyei arra, hogy 2013 után is
korlátozhassa a külföldiek
földvásárlását az országban,
mivel erre az európai uniós
csatlakozási szerzõdés nem
teremt lehetõséget – jelentet-
te ki tegnap egy szakmai sze-
mináriumon Stelian Fuia. A
mezõgazdasági miniszternek
ezzel cáfolnia kellett saját,
február végén tett nyilatkoza-
tát, amelyben arról beszélt,
hogy a szaktárca megpróbál-
ja elérni a földmoratórium
meghosszabbítását. 

A tárcavezetõ hangsúlyoz-
ta: nem mondtak le teljesen a
célról – jelenleg azt vizsgál-
ják, van-e lehetõség a csatla-
kozási szerzõdés módosításá-
ra – ezzel egy idõben viszont
minisztériumi szinten olyan
megoldásokat keresnek,
amelyek alternatívát jelent-
hetnek az eladó földek hazai
kézben tartására. Az eddig
felvetõdött ötletek között volt
az is, hogy az agrárminiszté-
riumon belül létrehoznak egy
úgynevezett földbankot,
amely elsõbbséget élvezne az
eladásra kínált mezõgazda-
sági területek felvásárlásában
– ugyanakkor segítene ezek
összevonásában is. Mint is-
meretes, a hazai mezõgazda-
ság teljesítményére kedvezõt-
lenül hat, hogy a földek nagy

része kis parcellákra van fel-
aprózva, ami megnehezíti
megmûvelésüket. A szaktár-
ca már tavaly óta próbál e té-
ren intézkedni és meggyõzni
a gazdákat a társulások elõ-
nyeirõl. 

A DTZ Echinox befekte-
tési tanácsadó cég legfrisebb
elemzése rámutatott: jelen-
leg 500 ezer hektárnyi terü-
let eladó az országban, ezek
között azonban csak ritkán
találni nagy kiterjedésû föl-
deket. Márpedig a nagybe-
fektetõk számára szóba jövõ
gépi megmûvelés csak 50
hektár felett hatékony, így a
föld értéke is nõ a kiterjedé-

sével. A nagy területek hek-
táronkénti ára akár 50 szá-
zalékkal nagyobb, mint a ki-
sebbeké, de a föld drágul ak-
kor is, ha lakott település kö-
zelében van, illetve ha adott
az infrastruktúra is.

A román  hatóságokat
igencsak szorítja az idõ, mert
a termõföldek eladását egyre
többen fontolgatják. Sok vi-
déki település elöregedõben
van, de pénzhiány miatt ott is
nehéz a föld megmûvelése,
ahol még akadna dolgos kéz
– ezzel szemben érdeklõdõk-
ben nincs hiány, akik hektá-
ronként ma már 4-5 ezer
eurót is hajlandóak kifizetni.

Habár már ez az összeg is
elég csinosnak tûnhet egy ro-
mániai átlagkeresõ számára,
az árak az elkövetkezõkben
tovább növekedhetnek (miu-
tán 2010 és 2011 között már
négyszeresükre drágultak),
hisz Nyugat-Európában je-
lenleg ennek két-háromszo-
rosáért lehet földhöz jutni. 

Meghozza az árát

A vételár azonban nem az
egyetlen csábító körülmény:
az uniós pénzbõl finanszíro-
zott területalapú támogatá-
sok nagy mértéke miatt is
ígéretes a piac – tudtuk meg

Mátis Jenõ befektetési szak-
embertõl. Példaként elmond-
ta, vannak olyan kaszálók, le-
gelõk, amelyeknek vételára a
mostani szinten 2-3 éven be-
lül megtérül csupán abból a
pénzbõl, amit a területalapú
támogatásból a tulajdonosok
le tudnak hívni. 

Sorban állnak 
a határon

Egyetlen év leforgása alatt,
2010 és 2011 között tíz szá-
zalékkal nõtt a Romániában
területet vásárló külföldiek
aránya, akik mára több mint
700 ezer hektárnyi földet bir-
tokolnak – ez az összes meg-
mûvelhetõ terület 8,5 száza-
lékát teszi ki. Ilyen nagy
arányban egyetlen európai
ország termõföldje sincs kül-
földi kézben, de Románia vi-
lágszinten is a tizedik helyet
foglalja el ezt illetõen. Az ag-
rárminisztérium adatai sze-
rint az „idegen földbir-
tokosok” közel egynegyede
Olaszországból érkezik, de
10 százalék fölötti a német és
arab befektetõk aránya is. A
külföldi kézben levõ földek
több mint 8 százalékával ma-
gyarországiak rendelkeznek.

Liberális szabályozás

Kérdésünkre, hogy a hiva-
talos adatok mellett mekko-
rára becsülhetõ a zsebszerzõ-

dések aránya (vagyis a sta-
tisztikából hiányzó adásvéte-
leké), Mátis elmondta, Ro-
mániában ez elenyészõ.
„Nem volt erre szükség,
ugyanis a jogi szabályozás
sokkal liberálisabb volt, mint
például Magyarországon.
Nálunk már a 90-es évek kö-
zepe óta vásárolhattak földet
a külföldiek, ha rendelkeztek
az ország területén egy kft.-
vel, a befektetõk tehát ala-
csony költségen létrehoztak
egy itteni, mezõgazdasági
profilú céget és nyugodtan
vásároltak” – mondta a szak-
ember, hozzátéve, míg elein-
te elsõsorban termõföldeket
kerestek, mostanra meg-
növekedett az érdeklõdés a
legelõk és erdõk iránt is.

Természetesen a felvásár-
lás jelentõs pénzösszeget je-
lenthet a román gazdaság-
nak: hektáronként átlag két-
ezer eurós árral számolva, 26
milliárdot ér az ország 13
millió hektárnyi megmûvel-
hetõ területe. Egyes szakem-
berek azonban nem gyõzik
hangsúlyozni, hogy ez csak
rövid távon nyereség. Ha ter-
mõföldek zömét kiárúsítják,
az ország elveszti a termés
fölötti ellenõrzést, így im-
portra szorul, és az élelmi-
szerek nagyon drágává vál-
hatnak – ráadásul egy olyan
korszakban, amelynek legna-
gyobb problémája épp az
élelmezés lesz. 
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HIRDETÉS

Fékeznék a külföldi földvásárlást

Nemcsak az ár, hanem a megengedõ törvények is kedveznek a külföldiek romániai földvásárlásának
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Röviden

Folytatás az 1. oldalról

A Sziltop Oktatási Kht. csík-
szeredai megbízottja, Mihály
Lajos lapunknak nem kívánt
részletekkel szolgálni a cég
tevékenységérõl, az ügyveze-
tõhöz, Szilasi Györgyhöz irá-
nyított. Annyit azonban el-
árult: a szeptemberben indu-
ló képzésre máris sokan je-
lentkeztek Csíkszeredában.
Szilasi Györgyöt lapunk teg-
nap nem tudta elérni. A ma-
gyarországi oktatási szakem-
ber korábban a Csíki Hírlap-
nak azt mondta: a magyar ál-
lampolgársággal rendelkezõk
számára az oktatás ingyenes
lenne, mert a cég magyar ál-
lami normatív finanszírozás-
ból szervezné meg az okta-
tást. Közölte, hogy már ko-
rábban is ki szerették volna
terjeszteni tevékenységüket
Erdélyre, és erre a honosítási
folyamat beindulása adott le-
hetõséget.

Használhatatlan 
diploma

Ferenc S. Alpár Hargita
megyei fõtanfelügyelõ hal-
lott már a magyarországiak
által nyújtott képzésrõl, volt
is már egy informális talál-
kozója a cég képviselõivel,
ám ügyük nem tartozik a ha-
táskörébe. „Ezt a cégnek az
oktatási minisztériummal
kell rendeznie. Én úgy tekin-
tek a képzésükre, mint egy
nyelvkurzusra” – jelentette
ki lapunknak.

Keresztély Irma Kovász-
na megyei fõtanfelügyelõt a

Sziltop Oktatási Kht. képvi-
selõi már megkeresték és be-
mutatták elképzelésüket. A
szakember úgy tudja, ez a
képzési lehetõség az úgyne-
vezett „második esély”
program keretében valósul
meg, vagyis azokat a 18 év
fölötti személyeket célozza,
akik valamilyen ok miatt fél-
behagyták tanulmányaikat,
de levelezõ tagozaton meg
szeretnék szerezni az érett-
ségi oklevelet, és természe-
tesen magyar állampolgár-
sággal is rendelkeznek. El-
mondása szerint ez csak
szûk kategóriát érint, így
nem áll fenn annak veszé-
lye, hogy „elszippantják” a
diákokat az iskolákból. A
fõtanfelügyelõ arra is felhív-
ta a figyelmet, hogy óriási

veszélyt jelent egy magyar-
országi érettségi vizsga, hi-
szen az ott kiadott diplomát
csak bonyolult eljárás révén
lehet Romániában honosíta-
ni, és használni az itthoni
egyetemi felvételihez, vagy
pedig munkavállaláshoz.
Könnyíti ezt az eljárást, ha a
Magyarországon érettségi-
zõk a román nyelvet és a ro-
mán történelmet választják
vizsgatantárgynak, mivel az
uniós országok közti átjárás
lehetõséget teremt erre a
képzési lehetõségre.

Tiltakoznak a 
demokrácia-központok

A kezdeményezést határo-
zottan ellenzi Nemes Elõd, a
kedvezményes honosítással

foglalkozó sepsiszentgyörgyi
demokrácia-központ ügyve-
zetõje, egyetemi tanár, aki la-
punknak kifejtette: nem tart-
ja jó ötletnek a magyarorszá-
gi érettségit, mivel az a ki-
vándorlást segíti elõ, hiszen
az a diák, aki az anyaország-
ban szerez diplomát, már fél
lábbal Magyarországon van,
és nagy valószínûséggel ott is
marad, ahelyett, hogy itthon
próbálna érvényesülni.
Szász Péter, a kolozsvári de-
mokrácia-központ irodave-
zetõje szerint, a magyaror-
szágiak képzésére nem lesz
nagy igény. „Elszórtan fog-
ják ezt a lehetõséget kihasz-
nálni, ebbõl nem lesz tömeg-
mozgalom, hiszen Erdély-
szerte és Székelyföldön is
magas színvonalon mûködõ

iskoláink vannak. Másrészt
az oktatási intézmények köz-
ti konkurencia csak hasznára
válhat az oktatás minõségé-
nek” – mondta Szász.

Elkerülik 
a romántanulást?

A képzés és a magyaror-
szági érettségi oklevél lehe-
tõségérõl Maros megyében
nem hallottak a marosvásár-
helyi demokrácia-központ-
ban és a tanfelügyelõségen
sem. Az általunk megkérde-
zett diákok véleménye ab-
ban megegyezik, hogy a ro-
mán nyelv annyira nem ne-
héz, hogy ne lehessen meg-
tanulni, és ha sikerült vala-
mennyire is elsajátítani, to-
vábbi segítséget jelenthet
újabb idegen nyelvek elsajá-
tításában. „Jó lehetõség,
hogy Magyarországon is le-
het ezentúl érettségizni, én
mégsem élnék vele, mert azt
tartom, hogy egy-két idegen
nyelvet mindenképpen kell
ismerni, és itt Erdélyben, a
románt lehet a legkönnyeb-
ben megtanulni” – fogalma-
zott Kacsó Gyopár érettségi
elõtt álló diáklány. 

Kiss Angéla romántanár
szerint azonban ez a lehetõ-
ség arra ösztönözheti a fiata-
lokat, hogy a könnyebb
módját válasszák a megmé-
rettetésnek. „Nem tudok er-
rõl a lehetõségrõl, de úgy
gondolom, akiben egy kis
akarat is van, az annyira
meg tud tanulni románul,
hogy érettségizzen” – mond-
ta a fiatal tanár. 

Indul az érettségi-turizmus?

A program azokat a 18 év fölötti személyeket célozza, akik korábban félbehagyták tanulmányaikat

Állások betöltését 
hagyták jóvá

Összesen 228 állás felszaba-
dítását hagyta jóvá keddi
ülésén a kormány. Dézsi
Attila kormányfõtitkár el-
mondta, a 109 közalkalma-
zotti és 119 szerzõdéses ál-
lás felszabadítását 70 ön-
kormányzat kérte az ország
21 megyéjébõl, köztük ma-
gyarlakta megyék települé-
sei is. „A kormány mind-
egyik esetben megvizsgálta,
hogy az igényelt állások be-
töltésével az önkormány-
zatok ne lépjék túl az idén-
re jóváhagyott költségkere-
tet” – magyarázta Dézsi
Attila kormányfõtitkár. 

Székely stand
a Romexpón

Idén is jelen lesz a Székely-
föld-stand a TTR – Romá-
niai Tavaszi Turisztikai Vá-
sáron. Március 15–18. kö-
zött 27. alkalommal rende-
zik meg a bukaresti Romex-
pón az országos szakvásárt,
amelyen rekordnak számí-
tó, több mint 200 résztvevõ
várja a látogatókat. Hargita
és Kovászna megye taná-
csainak szervezésében A
Székelyföld-stand 64 négy-
zetméteres felületen mutat-
ja be a székely megyék érté-
keit az érdeklõdõknek a
C4-es pavilonban. A nyári
turisztikai idényre szóló
ajánlataik közt tánctáborok,
gyermektáborok, túrázás,
gasztronómiai különleges-
ségek, hagyományos termé-
kek, sportlehetõségek vala-
mint szállásajánlatok is sze-
repelnek.

ÚMSZ

Borbély László környe-
zetvédelmi és erdészeti

miniszter a hét végén Ma-
rosvásárhelyen aláírja az
Azomure? vegyipari kombi-
nát zagytározójának meg-
tisztítását szorgalmazó terv
szerzõdését. A több mint 30
hektáros marosvásárhelyi
szennyezett terület környe-
zetbaráttá tételét célzó mun-
kálatok értékének 98 száza-
lékát az Európai Unió fi-
nanszírozza. A 20 millió
euró értékû vissza nem térí-
tendõ támogatást az unió
Környezetvédelmi Operatív
Programja nyújtja. Az uniós
forrásokból kivitelezendõ
terv kedvezményezettje Ma-
rosvásárhely önkormányza-
ta. A rekultivációra szoruló
területet Marosvásárhely
önkormányzata 2011-ben
vette át a vegyi kombináttól.
Borbély László környezet-
védelmi miniszter szerint a
terv célja visszaadni a ma-
rosvásárhelyieknek a több
mint 30 hektárnyi, jelenleg
felhasználhatatlan területet.
Az ökologizálási munkála-
tok befejezése után ez a te-
rület zöldövezetté válik –
hangsúlyozta Borbély Lász-
ló környezetvédelmi és er-
dészeti miniszter. 

Zagytározóból

– zöldövezet ÚMSZ

Tiltakozik a Romani
Criss jogvédõ szervezet

amiatt, hogy a kormány ro-
ma iskolát akar létrehozni. A
szándékot Mihai Rãzvan
Ungureanu miniszterelnök
jelentette be. Az iskola Buka-
rest egyik hátrányos helyzetû
kerületében, a Rahova ne-
gyedben épülne meg, ahol a
lakosság nagy része roma
nemzetiségû, és a családok
többsége szegénységben él. A
védelmi minisztérium enge-
délyezte, hogy adják át a had-
sereg tulajdonából azt az el-
hagyott kaszárnyát, amely-
ben helyet kap majd az isko-
la. Az új oktatási intézmény
létrehozását Nicolae Pãun
roma kisebbségi parlamenti
képviselõ kezdeményezte,
aki szerint szükség van arra,
hogy a roma gyerekek kötele-
zõ tantárgyként tanulják
anyanyelvüket. Az iskola
megalapításának költségeit 4-
5 millió euróra becsülte.

A képviselõ hangsúlyozta,
hogy nem roma tannyelvû is-
koláról van szó, hiszen a tan-
tárgyak többségét románul
tanulják majd a gyerekek, de
kötelezõ tantárgyként szere-
pel majd az órarendben a ci-
gány nyelv is. A Romani
Criss közleményt adott ki,
amelyben elítéli a kormány
tervét. A jogvédõ szervezet

szerint ez az új iskola etnikai
szempont szerint különítené
el a roma gyerekeket a ro-
mán nemzetiségû társaiktól,
ami elfogadhatatlan, és sérti
a hatályos törvényeket. 

A Romani Criss szerint az
elkülönülés nyelvi szempon-
tok szerint indokolható len-
ne, de ez az iskola fõként ro-
mán tannyelvû lenne, így et-
nikai alapon különítené el a
roma fiatalokat. A civil szer-
vezet leszögezte, hogy egy
roma tannyelvû vagy roma
és román kétnyelvû iskola
létrehozását támogatják.

A Romani Criss szerint a
kezdeményezés célul tûzi ki
az iskolaelhagyás arányának
csökkentését, a roma gyere-
kek tanulmányi eredményei-
nek javítását, valamint a ro-
mák szociális helyzetének ja-
vítását. Úgy vélik: egy ilyen
iskola nem oldhatja meg eze-
ket a súlyos szociális problé-
mákat, és elutasítja, hogy a
kormány ezekkel az érvekkel
indokolja az iskolaalapítást. 
Azt is kifogásolják, hogy a

román kormány nem bocsá-
totta társadalmi vitára a ter-
vezetet. Szerintük a váratlan
bejelentés azt a célt szolgálja,
hogy a kormány elterelje a fi-
gyelmet a közélet homlokte-
rébe került Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen tervezett magyar
kar ügyérõl. 

Nem kell a roma iskola?

B. R.

A tegnapi  bukaresti fi-
gyelmeztetõ sztrájk után

ma a prefektúrák elé vonul-
nak a Román Posta alkalma-
zottai, akik fokozatosan or-
szágos méretûre akarják ter-
jeszteni a munkabeszünte-
tést. Egy héttel késõbbre a
parlamenti képviselõk irodái
elõtt szerveznének tüntetést,
a hónap végén pedig  újból a
fõvárosban terveznek nagy-
szabású demonstrációt az
Országos Szakszervezeti
Tömb vezetésével.  A postá-
sok azért elégedetlenek, mert
2010 óta nem kaptak bér-
emelést, és a  kormány 12
százalékkal csökkentené a
béreket, illetve meghosszab-
bítaná azt az intézkedést,
mely szerint fél évig megvon-
ják kétnapi fizetésüket. Hosz-
szabb ideje nem kapták meg
a különbözõ járandóságokat,
és  az átszervezések után bi-
zonytalanság és zûrzavar
uralkodik a hivatalaikban. 

A tüntetésekkel párhuza-
mosan a szakszervezeti veze-
tõk tárgyalásokat kezdenek a
kormány és az ellenzék kép-
viselõivel.  A találkozó ered-
ményeit  március 19-én, saj-
tótájékoztatón hozzák nyilvá-
nosságra. Moldován József
távközlési államtitkár a
Transindexnek elmondta, a

Román Posta egyelõre nincs
abban az anyagi helyzetben,
hogy az alkalmazottak köve-
teléseit teljesíteni tudja. Tájé-
koztatása szerint rövid távon
megoldható lenne egyes kö-
vetelések teljesítése, de hosz-
szú távon ugyanabba a hely-
zetbe jutna a posta, ahol  ta-
valy volt, ez pedig újabb
elbocsájtásokat eredményez-
ne. Az államtitkár szerint
folytatni kell a posta és a táv-
közlési minisztérium által

megkezdett reformot, és ha
olyan pénzügyi eredménye-
ket tudnak elérni, amelyek le-
hetõvé teszik a további leépí-
tések megszüntetését és a
szolgáltatások színvonalának
növelését, akkor a posta veze-
tõsége nem fog elzárkózni at-
tól, hogy tárgyaljon a szak-
szervezettel. „A postának ön-
fenntartó egységnek kell len-
nie, elõbb a felhalmozott
veszteségeket kell lefaragnia”
– nyilatkozta Moldován. 

Sztrájkoló-tüntetõ postások

Ma a prefektúrák elé vonulnak a Román Posta alkalmazottai
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ÚMSZ-összeállítás

Az 1848–49-es magyar
forradalom és szabad-

ságharc emlékére nemcsak
köztereken és nagyjaink
szobrainál, hanem a ma-
gyar színházakban is ünne-
pi mûsorral készülnek. 

Ma este 6-tól Gyergyó-
szentmiklóson a Figura Stú-
dió Színház elõadásának, a
Földindulás címû darabnak a
témája: mi lenne most, ha
az 1848-as forradalom  vég-
kifejletében gyõztek volna a
magyarok? Ezt társítva Gál
Sándor személyével egy tör-
ténelmi kalandra hívják a
nézõket. A Gyergyószent-
miklósi Ipartestület Férfika-
rának közremûködésével
létrejött elõadást Dézsi Szi-
lárd alkalmazta színpadra,
Török Zoltán szövege és
koncepciója alapján. A belé-
pés díjtalan. 

Aradon a Ioan Slavici
Klasszikus Színházba vár-
ják ünnepi estre szintén ma
18 órára a március 15-ére
emlékezõ közönséget, az
RMDSZ Arad Megyei
Szervezete és az Aradi Ka-
maraszínház közös ünnepi
gálamûsorára. Fellépnek
Éder Enikõ, Molnos And-
rás Csaba, Kozsik József

színmûvészek,  Farkas Ta-
más és Gál Krisztián nép-
táncmûvészek, Cosmin Pui-
can és a Transilvanien
Quintet, a Kisiratosi Róna-
sági citerazenekar, a Kisira-
tosi Gyöngyvirág néptánce-
gyüttes és a Kölcsey Diák-
színpad.

Nagyváradon az egész
napos rendezvénysorozatot
koronázza meg a Szigligeti
Színházban este 8-kor kez-
dõdõ díszelõadás, amellyel
egybekötve fennállásának
10 éves évfordulóját ün-
nepli a Nagyvárad Tánc-
együttes. Ez alkalomból az
emlékezni vágyó közönség
a Fényességes csillag címû
táncos misztériumjátékot
tekintheti meg.

Szatmárnémetiben fél
hétkor az Északi Színház-
ban Kedves Gyula, a ma-
gyarországi Hadtörténeti
Intézet kutatója tart elõ-
adást, majd kiosztják a vá-
rosi RMDSZ 2012-es díjait
mûvelõdés-oktatás, ifjúság-
sport és szervezetépítés ka-
tegóriában. A rendezvényt
a Kölcsey Ferenc Fõgimná-
zium, a Hám János Római
Katolikus Iskolaközpont és
a Református Gimnázium
diákjainak ünnepi elõadása
zárja. 
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A Kolozsvári Magyar Operában az 1848.
március 15-i nemzeti ünnep alkalmából este
7 órától Néptánctalálkozó-gálamûsorra vár-
ják a közönséget, majd ezt követõen Szilágyi
Mátyás, Magyarország kolozsvári fõkonzul-
ja magyar állami kitüntetéseket ad át az er-
délyi magyar közélet és kultúra következõ
kiválóságainak: Asztalos Lajos – Magyar
Ezüst Érdemkereszt; Bú József Olivér –
Magyar Ezüst Érdemkereszt; Dávid Lajos –
Magyar Érdemrend lovagkeresztje; Gaal

György Elemér – Magyar Érdemrend lo-
vagkeresztje; Kézdi Imola – Magyar Ér-
demrend lovagkeresztje; Mózes Attila –
Magyar Érdemrend lovagkeresztje; Pataky
József – Magyar Arany Érdemkereszt; Tol-
na Éva Gizella – Magyar Arany Érdemke-
reszt; Csíkszeredában veszi át magyar álla-
mi kitüntetését: Bíró Béla – Magyar Arany
Érdemkereszt; Nagy László – Magyar Ér-
demrend lovagkeresztje; Pál Ibolya Mária –
Magyar Ezüst Érdemkereszt.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseit adják át az erdélyi fõkonzulátusokon

Ünneplés a színházakban

Sipos M. Zoltán

Tegnap nyitotta meg ka-
puit a kolozsvári Re-

ményik Sándor Galériában
az az „idõgép”, amelynek
segítségével az érdeklõdõk
nem kevesebb, mint 2000 év-
vel ezelõtti események kép-
zelt résztvevõi lehetnek. A
Collegium Lutheranicum, a
Kolozsváron tanuló, evangé-
likus felekezetû egyetemista
diákságot tömörítõ ifjúsági
szervezet kezdeményezése,
a Nagyböjti idõutazás páratlan
lehetõségnek bizonyul arra,
hogy az édeklõdõk a passió-
történet személyes olvasatá-

val is gyarapodhassanak. A
március 29-ig nyitva tartó
Nagyböjti idõutazás látogatói
a Reményik Sándor Galériá-
ban kialakított térben járhat-
ják végig egy „idegenveze-
tõ” kalauzolásával a jeruzsá-
lemi bevonulástól a kereszt-
halálig és a feltámadásig tar-
tó útvonalat. 

A látogató ez esetben nem
passzív nézõ: megmoshatja
társai lábát, vacsorázhat,
megtagadhatja az Urat, ellá-
togathat Pilátus helytartó pa-
lotájába, leteheti terhét a ke-
resztfánál, mindezt olyan
környezetben, mint amilyen-
nek a tárlatot létrehozó csa-

pat elképzelte Jézus korának
körülményeit. „Nem tudo-
mányos igénnyel készült el a
Nagyböjti idõuzatás. Aki ide
ellátogat, annak elsõsorban a
magába nézésre nyílik alkal-
ma” – mondta el a rendha-
gyó kiállítást ismertetõ sajtó-
tájékoztatón Kalit Eszter if-
júsági lelkész. Az élménytár-
lat 10 fõs csoportokban láto-
gatható. A hónap végéig
mindennaposak a tárlatláto-
gatások, minden egész órá-
ban indulhat egy csoport a
40-45 perces élménytúrára.
A belépés ingyenes, azonban
a tárlat vezetõi adományokat
elfogadnak. 

Fotókiállítás 
Marosvásárhelyen 

Fotókiállítás nyílik márci-
us 22-én, csütörtökön dél-
után 6 órakor az Unitárius
Egyházközség Bolyai téri
Dersi János-termében. Ko-
csis Csaba magyarországi
foto-gráfus képei az évek
során a berekfürdõi írótá-
bor résztvevõirõl készül-
tek. Ebbõl az alkalomból
sor kerül Hajdu Lajosnak,
Berekfürdõ polgármester-
ének elõadására, melynek
témája: Fürdõkultúra és ide-
genforgalom Berekfürdõn. A
kiállítást Gálfalvi György
nyitja meg. 

Színházban 
a fekete márciusról 

Különleges vendégjáték
helyszíne lesz a kolozsvári
Ecsetgyár elsõ emeleti stú-
dióterme. Hétfõn, március
19-én este hét órakor látha-
tó elõször Kolozsváron
Gianina Cãrbunariu díj-
nyertes elõadása, a 20/20,
amely a fekete március ese-
ményeit dolgozza fel. Az
elõadás után lehetõség nyí-
lik az alkotókkal való be-
szélgetésre. Bõvebb infor-
mációkat Laura Panait
programfelelõstõl kaphat-
nak az érdeklõdõk a követ-
kezõ telefonszámon: 0722-
642269.  Az Ecsetgyár Ko-
lozsvár alternatív kulturális
és összmûvészeti központ-
ja, az utóbbi években egyre
több színházi elõadásnak,
kiállításnak ad otthont. Cí-
me: Henri Barbusse utca
(Marasti negyed) 59-61.

Éjfélkor zár 
a kastélyfotóverseny

Rendkívüli népszerûségnek
örvend a kastélyfotóver-
seny. Eddig összesen mint-
egy 12.500 szavazatot kap-
tak az erdélyi kastélyok fo-
tói, ami a szervezõk szerint
messze elváráson felüli. A
szavazást ma éjfélkor zárják
a www.facebook.com/kastely-
erdelyben oldalon. További
információkért a
0757055591-ös telefonszá-
mon lehet érdeklõdni, a
kezdeményezõknek pedig a
kastely@pontweb.ro címre ír-
hatnak a verseny résztve-
või, támogatói.

Sapientia Filmszemle
Csíkban

Elsõ ízben szerveznek
Sapientia Filmszemlét
március 20-án, 20 órától a
Sapientia EMTE csíkszere-
dai központjában, a nagy
aulában. A társadalomtu-
dományi tanszék által
szervezett filmvetítésen az
Egyetem terei témájú rövid-
filmeket mutatnak be és
díjaznak. A rövidfilmeket
a másodéves kommuniká-
ció és PR szakos hallgatók
készítették. Összesen há-
rom közönségdíjat oszta-
nak ki, valamint egy, a
szakmai zsûri által odaítélt
Évfolyam Filmje díjat . A
közönségszavazásra hely-
ben, a filmek megtekintése
után kerül sor. 

Röviden

Hazatérnek Udvarhelyre

Nyirõ József hamvai
MTI

Hazahozzák a Székely-
földre az emigrációban

elhunyt Nyirõ József ham-
vait. Az Uz Bence címû re-
gény Madridban eltemetett
írójának földi maradványa-
it május 27-én, pünkösd
vasárnapján helyezik vég-
sõ nyugalomra a széke-
lyudvarhelyi katolikus te-
metõben.

Az újratemetési ceremó-
niát Kövér László házelnök
védnöksége alatt a Magyar
Országgyûlés Hivatala szer-
vezi, a Székelyudvarhelyért
Alapítvány a székelyföldi
társszervezõi feladatokat
látja el.

A hamvakat a csíksom-
lyói búcsúra érkezõ Bol-
dogasszony zarándokvo-
nattal szállítják Székely-
földre, a szervezõk pedig
azt tervezik, hogy Csíksze-
redától Székelyudvarhelyig
huszárok kísérik át, mert a
két település között nincs
vasútvonal.

Szász Jenõ, a Székelyföl-
dért Alapítvány elnöke sze-
rint az 1953-ban elhunyt író
maga rendelkezett úgy,
hogy hamvait hazavigyék,
vagy a kolozsvári Házson-
gárdi temetõbe, vagy
Székelyudvarhelyre. 

„Gyakorlatilag Nyirõ
végrendeletének teszünk
eleget, és úgy vélem, a szé-
kely apostolnak itthon kell
nyugodnia, és ezáltal egy
olyan kérdést rendezünk,
amivel tartozik a székely-
ség, a magyarság Nyirõ-

nek” – nyilatkozta a társ-
szervezõ alapítvány elnöke
az MTI-nek.

Nyirõ József erdélyi író,
közíró, katolikus pap, Szé-
kelyzsomboron született
1889-ben, Madridban hunyt
el 1953-ban. 1928-tól az Er-
délyi Helikon vezetõ munka-
társa volt, a Benedek Elek
körül tömörülõ székely író-
csoport egyik tagja. 1939–
42 között a Keleti Újság fele-
lõs szerkesztõje volt. 1941-
ben – behívott képviselõ-
ként – a Magyar Ország-
gyûlés tagja lett, és Buda-
pestre költözött. 1942–43-
ban a Magyar Erõ fõszer-
kesztõje, 1944-ben pedig a
Magyar Ünnep címû lap fõ-
munkatársa volt, majd nyu-
gati emigrációba vonult.
1950-ben Madridba települt
át, ahol többek közt a Spa-
nyol Nemzeti Rádió magyar
nyelvû adásainak munka-
társaként tevékenykedett. 

Fõbb mûvei: Jézusfaragó
ember (novellák 1924), Az
Isten igájában (regény
1926), Uz Bence (regény
1933), Az én népem (regény
1935), A Havasok könyve
(novellák 1936), Madéfalvi
veszedelem (regény 1939). 

Mûvei publikálását a ro-
mán és magyar kommunis-
ta rendszer betiltotta, az
írót a korabeli kultúrpoliti-
ka háborús bûnösnek bé-
lyegezte. Az 1989-es fordu-
lat után könyvei újra meg-
jelentek Magyarországon,
az Uz Bencét pedig 1992-
ben a kolozsvári Dacia Ki-
adó is kiadta.

Nagyböjti „idõgépes” utazás

ÚMSZKULTÚRA

Egyedül lenni a Gecsemáné-kertben, vagy szemközt Pilátussal – mindezt megtapasztalhatja a látogató

A nagyváradi közönség a Fényességes csillag címû táncos misztériumjátékot tekintheti meg



Sipos M. Zoltán

A Kolozsvári Rádió az egész
erdélyi régió közszolgálati
adója. Mit jelent az önök
szempontjából a közszol-
gálatiság?
– A Kolozsvári Rádió valóban
nemcsak a kolozsvári magya-
rok közszolgálati adója, hiszen
összesen nyolc megyét fedünk
le kétnyelvû mûsorainkkal: Fe-
hér, Bihar, Beszterce-Naszód,
Kovászna, Kolozs, Hargita,
Máramaros, Maros, Szeben ,
Szatmár és Szilágy megyét.
Vannak olyan települések, ahol
a frekvenciák miatt gyengébb
az adás minõsége, és vannak
olyan települések, ahol a dom-
borzati formák miatt fogható
gyengébb minõségben a Kolozs-
vári Rádió. Megpróbálunk ter-
jeszkedni, újabb frekvenciákat
szerezni, és javítani az adások
minõségén ott, ahol gyengéb-
ben foghatók. A frekvenciaszer-

zés hosszú, bonyolult, bürokra-
tikus folyamat, de remélem,
hogy a jövõben újabb frekvenci-
ákon is jelen leszünk.

Manapság, amikor a fiatalo-
sabb hangzású, kereskedelmi
rádiók a divatosak, mi újat, ér-
dekeset tud nyújtani egy köz-
szolgálati rádió?
–  A rádiózás újabb trendjeitõl,
korszerû szerkesztési formáitól
mi sem idegenkedünk. Folya-
matosan figyeljük, milyen új di-
vatok vannak a zenei világban,
és lépést tartunk ezekkel. El-
mondhatom, hogy például a
hangfüggönyeink megfelelnek a
trendnek, amely jelenleg a pia-
cot uralja. Ugyanakkor a többi
divatos kereskedelmi rádióval
szemben megengedhetjük ma-
gunknak azt a luxust, hogy ki-
sebb számú, ám stabil közön-
ségnek minõségi, rétegmûsoro-
kat készítsünk. Mivel a rádió a

parlament által megszavazott
összegbõl gazdálkodik, nem
kényszerülünk arra, hogy reklá-
mozzunk. Persze jó, ha van rek-
lám a rádióban, de inkább a mi-
nõségi mûsorokra fektetjük a
hangsúlyt. 

A sajátos piaci helyzet mi-
lyen kihívások elé állítja a rá-
dió munkatársait, szerkesztõit?
– Mint már említettem, mi a
hallgatókért versenyzünk. An-
nakidején, mikor beindult Ko-
lozsváron az elsõ, teljes mûsor-
idõben magyarul sugárzó adó, a
Paprika Rádió, átmenetileg csök-
kent a hallgatottságunk, de ma
már úgy látom, azonos közön-
ség hallgatja a mûsorainkat, va-
gyis a két rádió kiegészíti egy-
mást. Reggel nyolc és tíz óra, il-
letve délután három és hat óra
között, mikor a Kolozsvári Rádió
magyar nyelvû adását sugároz-
za, stabil hallgatóközönségünk

a mi mûsorainkat hallgatja, azu-
tán átkapcsolnak a kereskedelmi
rádió frekvenciájára. Persze ne-
künk más a starthelyzetünk:
mindig lesz egy szûkebb hallga-
tóságunk, amelynek a színvona-
las, magaskultúrát képviselõ
mûsorokra is igénye van, ne-
künk pedig közszolgálati rádió-
ként pontosan ennek a a népsze-
rûsítése az egyik legfontosabb
feladatunk. 

Az elsõ adás óta eltelt 58 év.
Hol látja a Kolozsvári Rádió
helyét a jövõben?
– A jövõ a holnapból, a hol-
naputánból és az azutánból áll.
Azt hiszem, ha sikerül megvívni
mindennapi harcainkat, ha sike-
rül továbbra is jó minõségû saját
mûsorokat készíteni, akkor elér-
tük a célunkat. Akkor továbbra
is a régió egyik leghallgatottabb,
magyar nyelven is sugárzó köz-
szolgálati rádiója leszünk. 
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A tegnap is a Discoveryrõl írtunk, ma is muszáj
szót ejtenünk róla, hiszen szerda egyik legmegle-
põbb médiaszenzációja az volt, hogy a középsze-
rûnél valamivel alacsonyabb színvonalú infor-
mációkat terjesztõ csatorna megszakította
együttmûködését a Bear Grylls nevû, tévé elõtt
tespedõ hamburgerzabálók számára vadonban
történõ túlélést oktató „mûsorvezetõvel”. A férfi
jó húzóarc volt a rengeteg gagyi és vállaltan bu-
gyuta bemondó mellett – tegnapi cikkünkben is
említett Discovery-rajongóknak is õ a kedvence
–, ám mi mégis örülünk annak, hogy Grylls a
Discoveryn nem fog többé nyûevésrõl szóló kur-
zusokat tartani. Reméljük, hogy felszabaduló
idejét valóban hasznos infók terjesztésébe öli
majd, és indít egy mûsort, ahol arról fog beszél-
ni, hogy miért ne nézzünk televíziót, hanem in-
kább túrázzunk a természetben – és miképpen
ne tévedjünk el, hogy ne legyen szükségünk az õ
túlélési technikáira sem!

(prier)

Kettõs tükör 

Postafiók

A mûszaki alkotó Szõcs házaspárnak

Mindannyiunk számára tanulságként szük-
séges még írni az 1983.01.21-i tragédiával
kapcsolatos  egykori eseményrõl, a koncep-
ciós perekhez hasonló pártgyûlésrõl, ami a
példaértékû tudományos-mûszaki alkotásai-
tok itthoni továbbfejlesztését megakadályoz-
ta és a szülõföld elhagyására kényszerített.
Alkotó emberi tetteitekért ti soha nem kérte-
tek, csak adtatok: sokszorosító-konvertáló
értéket a szentkeresztbányai üzemnek, társa-
dalomnak, közösségnek, a székely népnek
és nemzetünknek. Azok közé tartoztok, akik
több tudományos fokozattal és honszeretet-
tel nem a felajánlott tanszéket, Galacot, Bu-
karestet vagy a külföldet választottátok, ha-
nem a szülõföldi kis falu-városon a fészekra-
kást, kutatást, küzdelmet, családalapítást, al-
kotómunkát. Ezt „köszönték meg” nektek a
tragédia elõidézõi. Az üzemi, megyei de
még az Országos  Szakszervezetek Tanácsá-
nak javaslatát és álláspontját sem vették fi-
gyelembe. A Hargita Megyei Mûszaki Alko-
tásokat Irányító Tanácsból és a helyi mér-
nökök bizottságából senkit nem engedtek be
arra a gyûlésre, csak azokat, akik a leszá-
moltatásra fel voltak készítve. Évtizedek
után is megköszönjük a jóindulatú, egykori
mûszaki-alkotóknak és a szent-kereszt-
bányai vasasoknak mindazt, amit tettek az
üzemért, a közösségért. A Megyei Alkotáso-
kat Koordináló Bizottság munkájáról, csak
elismeréssel beszéltek minden plénumon
Bukarestben. Hargita az elsõk között volt a
mûszaki-alkotások terén, megelõzve néhány,
egyetemmel rendelkezõ megyét. Az itthoni
innovatív fejlesztõk példaképei vagytok ma
is, amikor – közel harminc év után – öröm-
mel vesszük tudomásul, hogy kárpótoltak és
jogilag rehabilitáltak. (...) A rendszerváltás
utáni években a Hargitai Innovatív-ergonó-
mia Társaság  (HIT) a Megyei Tanáccsal és
a szakintézményekkel közösen hat éven át
rendszeresen megszervezte a megye telepü-
lésein a továbbképzõket a fiatal tanácsosok-
nak, tisztviselõknek és vállalkozóknak az új-
szerû önkormányzati módszerek helyi alkal-
mazásáról. A példáknál sokszor idéztük a
Szõcs házaspár alkotó munkásságát. A Har-
gitai Innovatív-ergonómia Társaság szakcso-
portja nevében,

Dr. Balázs Sándor

Gutenberg galaxisában nemsoká-
ra kihuny egy csillag. Egy a leg-
fényesebbek közül, ugyanis a tu-
dományosság és az ismeretterjesz-
tés egyik legelismertebb fóruma,
az Encyclopaedia Britannica 244
év folyamatos frissülés, újulás
után beszünteti nyomtatott ki-
adását, és csak az új médiumban,
a világhálón marad elérhetõ –
természetesen elõfizetés meg egyéb
jogdíjak árán.
Nap mint nap szembesülünk az-
zal, hogy az internet, az online
világa életünk egyre nagyobb ré-
szét tölti ki. Egyfelõl kényelmes
ez, hiszen a világhálóra csatlakoz-
va, minimális mûszaki ismeretek-
kel felvértezve, gyakorlatilag pil-
lanatok alatt meg tudjuk találni
a minket érdeklõ dolgokról, ese-
ményekrõl szóló információkat. 
Én ahhoz a nemzedékhez tarto-
zom, amely még megtanult eliga-
zodni archívumok, könyvtárak
poros polcai meg katalógusai kö-
zött, és aki még ismeri a mára
már õsréginek, kényelmetlennek
számító DOS operációs rendszer
kevésbé ergonomikus parancsso-
rainak kezelési módját is, de aki
már szívesebben használja a leg-

újabb digitális interfészeket, ame-
lyeket úgy is lehet kezelni, hogy
közben nem is tudjuk, hogy mi-
lyen utasítások futnak át a szá-
mítógépünk elektromos agyán.
Az Encyclopaedia Britannica
nyomtatott kiadásának megszün-
tetése a Karinthy által „papírkor-
szaknak” is becézett éra végét je-
lenti, hiszen valószínû, hogy a re-
ferenciaértékû publikáció példáját
sok tudományos publikáció kell
majd kövesse – elsõsorban anya-
gi, másodsorban ergonómiai
okokból. Hiszen a papír már
most is iszonyú drága, az erdõk
pusztulásával még drágább lesz,
és a megváltozott médiafogyasz-
tási szokások eredményeképpen a
mai emberek szívesebben kattint-
gatnak, mintsem felkeljenek ké-
nyelmes foteljeikbõl és elgyalogol-
janak a könyvtárakba, könyves-
boltokba.
Eddig csakis azt az értesülést te-
kintettük hitelesnek, amely papír-
ra volt róva, és neves kiadóválla-
lat és/vagy szerzõ neve hitelesítet-
te. Most azonban a tudományos-
ság is médiát vált – az internet
fogadja majd magába õt is.
Az online számtalan elõnnyel jár,

melyek közül a legfontosabb az,
hogy könnyedén frissíthetõ, tehát
gyakorlatilag nem fenyeget az a
veszély, hogy csak avítt informá-
ciók álljanak rendelkezésünkre.
Emellett keresni is sokkal köny-
nyebb, a tárolásról-szállításról
nem is beszélve (az
Encyclopaedia 2010-es, 32 köte-
tes utolsó papírkiadása közel 60
kg). Elõny hozzáférés szempontjá-
ból is, hiszen elegendõ online be-
fizetni kb. 70 dollárt ahhoz, hogy
egy esztendõre hozzáférésünk le-
gyen a Britannica adatbázisához.
Hátránya ha van, az inkább tu-
dománytörténeti és biztonsági
(netes kalózok gyakorlatilag bár-
mikor átírhatják a szócikkeket),
no meg számunkra, akik még is-
merjük a Borges-féle könyvtárak
hangulatát, emocionális jelentõ-
séggel is bír a nyomtatott könyv,
amelyet hajlamosak vagyunk az
emberi értelem megtestesüléseként
fetisizálni. Ám a Britannica
nyomtatott kiadásának megszû-
nésérõl én is a The New York Ti-
mes online kiadásából értesül-
tem...

Péter Árpád

Médiagnózis

58 év közszolgálatiság 
Interjú Rostás-Péter Istvánnal, a Kolozsvári Rádió fõszerkesztõ-helyettesével

Netre vándorol a Britannica

A bukaresti AFI Palace mallban lévõ MBT szaküzletbe

gyógytornász-képesítéssel rendelkezõ orvostanhall-

gatót, kereskedelmi végzettséggel rendelkezõ eladót

alkalmazunk. Érdeklõdni lehet a 0259-4425  255-ös

telefonszámon! A fényképes önéletrajzokat kérjük a

következõ e-mail címre küldeni: info@simplestep.ro.

Régi rádiók (1940-1980) eladók. 

Telefon: 0727-893 651.

1945 elõtt megjelent, jó állapotban lévõ könyveket,

folyóiratokat, gyûjteményeket, érméket vásárolnék.

Telefon: 0746-404 318, 0771-742 099.

Apróhirdetés

Március 15 kettõs
ünnep a Kolozsvá-
ri Rádiónál: nem-
csak a nemzeti 
ünnepet köszöntik
ma a kincses város
közszolgálati 
médiájának mun-
katársai, hanem a
rádió 58. születés-
napját is. Az ünne-
pi alkalomból 
Rostás-Péter 
István fõszerkesz-
tõ-helyettessel 
beszélgettünk. 

Régi frekvencián

a Klubrádió
Hírösszefoglaló

Hatályon kívül helyezte a
budapesti Fõvárosi Ítélõtáb-

la tegnap a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság (NMHH)
Médiatanácsának azt a határo-
zatát, amellyel a testület az Au-
tórádió Mûsorszolgáltató Kft.-t
nyilvánította a budapesti 95,3
MHz-es frekvencia nyertesé-
nek. Az ítélõtábla új eljárásra
kötelezte a médiatanácsot. A
döntés ellen jogorvoslatnak he-
lye nincs. A pert a pályázat
egyik vesztese, a Klubrádió indí-
totta.  Az ügy kapcsán február-
ban Vicsek Ferenc, a Klubrádió
fõszerkesztõje az Indexnek el-
mondta, az elért hosszabbítás
azt jelenti, hogy április 6-ig biz-
tosan használhatják a 95,3-as
frekvenciát. A Klubrádió ugyan-
akkor perben állt az NMHH-
val az egyszer már elnyert,
majd visszavett 92,9-es frekven-
cia miatt is. Most a 95,3 MHz-
es frekvencia ügyben volt tár-
gyalás, ennek kapcsán született
a tegnapi határozat, az ítélõtáb-
la pedig új eljárásra kötelezte a
médiatanácsot. 

Rostás-Péter István: a rádiózás újabb trendjeitõl, korszerû szerkesztési formáitól mi sem idegenkedünk



8.00 Híradó
8.15 Sporthírek
8.24 A fantasztikus 
labirintus 
(angol-am. fant. f.)
10.00 A nagyenyedi 
két fűzfa 
(magyar tévéf., 1979)
11.20 Közjáték 
(magyar rövid játékf.,
1993)
11.25 Natúra
11.50 Kő, papír, olló
12.15 Magyar válogatott
13.02 Főtér
14.25 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
14.50 A tánc legendája
15.15 English 4U
15.45 A vendég 
(magyar f., 1971)
17.30 A fantasztikus 
labirintus 
(angol-am. fant. film, 1986)
19.10 Esti mese
19.45 Ida regénye 
(magyar tévéf., 2. rész,
1974)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Pillangó 
(magyar tévéf., 1971)
22.40 Ghymes koncert
0.15 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
1.10 Stingers 
(auszt. krimisor.)
1.55 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A muzsika hangja
(amerikai musical) 14.25
Idegroncs derbi (amerikai
vígjáték) 16.05 Dr. Dolit-
tle 2. (am. családi
vígjáték) 17.40 Macska-
fogó 2. - A sátán macskája
(magyar anim. film)
19.25 Harry Potter és a
Főnix Rendje (angol-am.
családi kalandfilm) 22.00
Részeges karatemester 2.
(am.-hongk. akció-vígjá-
ték) 23.55 Időzsaru (am.
akciófilm)

FILM+

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

9.30 Hargita magazin
10.00 Aktuális 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Tájkép
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.50 Egészséges percek
18.00 Lugossy István:
Tóth Menyhért 18.30 Hír-
adó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Lakatos
Iván: Festő a kofferban
21.00 Híradó 21.30
Kultúrcsepp 22.00 Több-
szemközt 22.30 Híradó

ETV

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

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 Egy lé-
pés a boldogságig (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek,
Időjárásjelentés 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 A sors ellen (török
sorozat) 23.00 Kemény
fegyház (amerikai akcióf.,
1995) 1.00 Kanal-D Hírek
(ismétlés) 2.00 D-Pa-
parazzi (ismétlés)
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6.45 Slovenski Utrinki
7.10 Alpok-Duna-Adria
7.40 Magyar történelmi
arcképcsarnok
7.55 Korea, Kína és Japán
kultúrájának története
8.45 Kutyabajok 
(am. f. dráma, 2003)
10.05 MacGyver 
(ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Kisváros 
(magyar sorozat) 
(ism.)
12.35 Magyar elsők
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Hazajáró (ism.)
15.45 Vadállatanyák és
kölykeik
16.40 Ízőrzők: Csurgó
17.10 Ghymes - Párkány
2011
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.05 Összefoglaló 
a Kossuth- és Széchenyi
díjak átadásáról (ism.)
21.00 Kárpáthy Zoltán
(magyar f., 1966)
22.25 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
0.10 Dunasport
0.20 Félelmetes folyó
(kan.-angol filmdráma,
2005)
3.05 Arcélek (ism.)

RTL Klub, 20.00
Táncoló talpak

A császárpingvinek között egy senki vagy, ha nem tudsz éne-
kelni. A kis Topi, befolyásos és nagyra tartott szülei bánatá-
ra, nem tud énekelni, így esélye sincs a boldog szerelemre.
Ellenben még egy ilyen táncost, mint ő, nem hord a jég a há-
tán, ezért úgy határoz, boldogul, amivel tud, és neki vág az
Antarktisznak. Hamarosan találkozik egy csapat másfajta
pingvinnel.

TV2, 20.00
Szupersuli

Veszélyben forog a Föld és a pusztulástól csak egyetlen hős
mentheti meg: Zoom kapitány... aki mostanság nincs éppen
csúcsformában. Zoom úr, polgári nevén Jack Shepard bi-
zony elveszítette a szuperképességeit. Larraby generális és
Dr. Grant nem is egy világmegváltó akció kedvéért citálja őt
vissza a kényszerpihenőről: hátulgombolós szuperpalánták-
ból kell szuperhősöket nevelnie.

DUNA Tv, 21.00
Kárpáthy Zoltán

Apja halála után Kárpáthy Zoltán Szentirmayék házában nő
fel. Szerelmes lesz leányukba, Katinkába, de gyámapja el-
küldi őt otthonukból 18. születésnapján. E lépésre az a
szennyes per készteti, amelyet előbb Kárpáthy Abellinó foly-
tat János úr örökségéért, majd Kőcserepy, aki üzletet lát eb-
ben. Zoltán utóbb rájön: mi készteti nevelőapját erre a meg-
magyarázhatatlannak tűnő lépésre.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Garfield,
Kisvakond, 
Yakari, 
Dini, a kis dinoszaurusz,
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki, 
Garfield
11.10 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
11.45 Plasztik szerelem
(am.-kan. vígj., 2007)
13.55 Ufóboncolás
(német-angol sci-fi vígj.,
2006)
15.45 Bosszúállók 
(am. kalandf., 1998)
17.35 Kapd el a kölyköt!
(am.-német akcióf., 2004)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Táncoló talpak
(auszt.-am. anim. film,
2006)
22.00 Drágán 
add az életed  
(am. akcióf., 1988)
Utána: RTL-hírek
0.40 Lovagias balekok
(am.-auszt. vígj., 2005)
2.15 Törzsutas 
(ism.)
Utazási magazin
2.40 Autómánia 
(ism.)
Autósmagazin

9.20 A nagy házalakítás
10.10 Gyilkos sorok (soro-
zat) 11.15 Columbo: Nehéz
ügy (amerikai krimi) 13.10
Columbo: A nős detektív és
a szex (amerikai krimi)
15.00 Hasutasok (ismét-
lés) 16.40 Happy, a flúgos
golfos (am. vígjáték)
18.30 Hajrá csajok 3. (am.
vígjáték) 20.30 Jóbarátok
(ismétlés) 21.25 Két pasi
(ismétlés) 22.20 Blöff (an-
gol-am. akció-vígjáték)
0.20 Jackie nővér (am.
sorozat)   

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Europa League
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Oţelul - FC Vaslui
labdarúgó mérkőzés
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 Europa League ös-
szefoglaló 21.00 Wrest-
ling RAW 23.00 Hírek

TV2
7.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (s)
11.05 Van képünk hozzá
(ism.)
12.05 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)
13.01 Híradó délben
13.05 Bor-ÁSZ
13.35 A Concerto Buda-
pest és a Muzsikás együt-
tes hangversenye
14.45 KorTárs
15.15 Marslakók 
(magyar sor.)
16.00 A Tenkes kapitánya
(magyar kalandf., 2. rész,
1965)
17.30 Szaffi
(magyar rajzf., 1984)
18.50 Varázslók 
a Waverly helyből 
(am. családi vígj., 2009)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Mindenből egy van
(magyar sor.)
22.35 Szájhősök 
(magyar sor.)
23.35 Négy szellem
0.30 Családom 
és egyéb emberfajták 
(am. sor.)
0.55 Melissa és Joey
(am. vígj. sor.)
1.20 1408 
(am. horror, 2007)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Nemzetközi cirkusz
előadás (ism.)
11.40 Sztárgyár
11.50 Az eltévedt lovas
legendája (drámasor.)
12.30 UEFA Champions
League(live)
13.20 Az eltévedt lovas
legendája (drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 E-Fórum
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
17.40 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai kaland sor.)
18.53 Hírek, időjárásje-
lentés
20.00 Napló viták
20.45 Sztárgyár 
– verseny show
21.00 Egyszer az életben
(live)
23.10 Hová tünt Dianne?
(am.-mex. filmdráma,
2005)
0.45 Madonnával az ágy-
ban (amerikai dokumen-
tumfilm)
2.40 E-Fórum
3.05 Zoom (ism.)
3.20 Hírek (ism.)

5.00 20 év után (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkosságok)
(angol krimisor.) 
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
14.15 Mozdulj és lépj!
(kanadai zenés film,
2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
23.00 Egy ágyban 
az ellenséggel 
(amerikai thriller, 1991)
1.15 Mozdulj és lépj! 
(kanadai zenés film,
2007) (ism.)
3.15 Egy ágyban 
az ellenséggel 
(amerikai thriller, 1991)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 A „vénlegény” 
– verseny show (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 A megtorló 
(am.-német akcióf., 2004)
23.00 A fenében is 
– Xtra Show
Mihai Bendeac-al
0.15 Élet a börtönben
(amerikai vígjáték, 1999)
2.00 A megtorló
(am.-német akcióf., 2004)
(ism.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show Simona
Gherghe-vel (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 A médium (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 Árvíz: 
Egy tomboló folyó 
(Dühöngő folyó) 
(amerikai katasztrófa film,
1997) (ism.)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.15 Zsaru végveszély-
ben (ausztrál krimi, 2003)
1.30 Elárultak a szerelem-
ben (ism.)
2.30 Hírek,
Időjárásjelentés (ism.)
3.30 Teo 
– talk show (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- ‘63-as Corvette
8.00 Autókereskedők 
-  Bentley
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Hogyan válhatunk látha-
tatlanná?
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Repülőlecke
12.00 Megavilág 
- Svájc
13.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés 
törvényei 
- Guatemala
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Szibéria
19.00 Autókereskedők
21.00 A tenger 
gladiátorai
22.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Előreteker...hátrateker!
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok 
- ‘63-as Corvette
1.00 Autókereskedők 
- Bel Air
2.00 Ross Kemp 
- Gengszterbandák nyomá-
ban
3.00 A túlélés törvényei

8.00 Adrenalitica (ism.)
8.15 Egészségpasztilla
8.25 A szerelem 
mindent kibír 
(amerikai f. dráma, 2004)
(ism.)
10.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
11.00 Vallomások
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 Új esély 
a szerelemre 
(amerikai filmdráma,
2007)
20.00 Csavargó halász
20.30 Biznisz óra
21.30 Oroszlánok arénája
22.30 Hírek, időjárásje-
lentés
23.30 Egyeseknek ez tet-
szik
0.30 Ma a holnapról
0.55 IT zon@(ism.)
1.20 Szomorú szerelem
(amerikai filmdráma,
1994) (ism.)
2.55 Biznisz óra (ism.)
3.20 Ma a holnapról
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

PÉNTEK
2012. március 16.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom, 
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai,
Chuggington, 
Kedvenc kommandó
11.25 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
13.00 Gyilkos számok
(am. krimisor.)
14.00 Xena 
(am. kaland sor.)
14.55 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
15.50 Hawaii Five-0
(am. sor.)
16.45 Pata tanya: 
Baromi buli 
(amerikai-német anim. f.,
2006) (ism.)
18.25 Sas kabaré
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Szupersuli 
(amerikai kalandf., 2006)
22.00 Megasztár 
(magyar szór. műsor) (élő)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Grimm 
(am. sor.)
1.30 Tények Este Hírmű-
sor
2.05 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.05 Alexandra Pódium
(ism.)
3.30 Vers éjfélkor 
- magyar versek



Ma Kelemen és Kristóf
napja van.
A Kelemen férfinév a Cle-
mens névbõl ered, amely-
nek jelentése: jámbor, sze-
líd, jóságos.
A Kristóf a görög Krisz-
tophorosz névbõl szárma-
zik, Krisztust hordozó. 
Holnap a Henriett, Bálint
és Zádor nevûek ünnepel-
nek.

Évforduló
• 1848 – Az 1848-as forra-
dalom kezdete, tünteté-
sek Pesten. Nemzeti ünnep.
• 1849 – Az 1848-as forra-
dalom 1. évfordulójára
Bem József altábornagy ki-
ûzi az ellenséget Erdélybõl.
• 1860 – Nagyszabású tün-
tetés Budapesten a Habs-
burg önkényuralom ellen. 
• 1942 – Háborúellenes tün-
tetés Budapesten a Magyar
Történelmi Emlékbizott-
ság szervezésében. A ma-
gyar parasztság nevében a
kisgazdapárti Bajcsy-Zsi-
linszky Endre és a paraszt-
párti Kovács Imre közösen
megkoszorúzzák a Petõfi-
szobrot.

Vicc
– Hogy hívják a matematikus
házaspár ikreit?
– ?
– Közös többszörösök.

Recept
Almás palacsinta
Hozzávalók: 35 dkg finom-
liszt, 2 darab tojás, 1 csipet
só, 1 kávéskanál cukor, tej,
szódavíz. Valamint: 3 db al-
ma, 2-3 dkg vaj, fahéj, por-
cukor.
Elkészítés: A hozzávalókat
simára keverjük annyi szó-
davízzel és tejjel, hogy ne le-
gyen túl folyós, de sûrû sem.
Vékonyra felszeleteljük a
meghámozott almát, majd
vajon megpároljuk. A serpe-
nyõt egy ecsettel olajjal ki-
kenjük minden sütés elõtt. A
palacsintasütõbe 1 közepes
merítõkanál masszát ön-
tünk, a tésztára rárakunk 8-
10 szelet almát, egy kicsit
bele is nyomkodjuk a tésztá-
ba, fahéjjal elkevert cukorral
megszórjuk, s végül véko-
nyan leöntjük egy újabb ka-
nál tésztával. Ha megsült az
egyik fele, megfordítjuk, és
készre sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Olyasmiben is kockázatot vállal,
amitõl eddig tartózkodott, és
olyasmiket is ki akar próbálni,
amirõl nem is álmodott volna. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Sok Bika érezheti úgy, hogy meg-
találta a belsõ békét. Használja
ki a jó csillagzatot bármiben,
amin változtatni szeretne!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Talán azt érzi, a szerelem, a sze-
rencse várat magára. Pedig a
szívügyekben hamarosan fordul
a sorsa. Készüljön már most a
nagy találkozásra. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mostanában derûs emberek ve-
szik körül, a barátai támogatá-
sát és szeretetét jobban élvezheti,
mint bármikor. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Még mindig hajszolja magát a
pénzért, kicsit visszavehetne a
lendületbõl. Minden várhat, de a
családja nem. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Napról-napra jobban örülhet:
egyre több jó hírt kap a külvilág-
ból. Az õ sikerei önnek is boldog-
ságot hoznak. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Régen megoldottnak hitt problé-
máról merülhet fel ismét, hogy
még sincs feledve. Ez egy kissé
összekuszálja a szálakat ön körül. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ha a pénztárcája is lehetõvé te-
szi, akkor ideje útnak eredni. De
ha nagy utazásra nincs is módja,
egy kis erdõjárásra mindenképp
gondoljon!
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy szokatlan feladat emészti fel
minden erejét. Nagy kihívás, de
megéri, mert olyasmiben is ki-
próbálhatja magát, ami eddig is-
meretlen volt a számára. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nem egyszerû a harmóniát meg-
teremteni a remények és a lehetõ-
ségek között. Erõvel semmiképp
sem megy. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Újabban háttérbe szorul a szere-
lem az életében. Valaha errõl
nem is álmodott volna, de most a
siker fontosabb, mint a fellengzõs
álmok.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Újabban kicsit többet kell küzde-
nie a megélhetésért, mint annak
elõtte. Szerencsére van egy táma-
sza.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nem foghatsz valakivel kezet
ökölbe szorított kézzel. Sok
kéznyújtásunk nem õszinte. A
másik felé nyújtjuk ugyan a
kezünket, mert ezt kéri az il-
lem vagy éppen az érdekünk,
de szívünk mélyén inkább az
öklünket ráznánk a másik em-
ber felé. Ilyenkor hamisságun-
kat bárhogy is igyekezünk pa-
lástolni, elhazudni nem tud-
juk, hiszen ha kezünk nem is,
de szívünk ökölbe van szorít-

va. A szív pedig mindenben je-
len van, és ha akarjuk, ha nem,
megüzenjük a másiknak, hogy
nem szeretjük. Az ökölbe szorí-
tott kézben van a legkevesebb
vér, hiszen ahogy összeszorítjuk
kezünket, kiszorítunk belõle
szinte minden vért is. Kezünk-
bõl ilyenkor kiáramlik minden
élet és melegség, lassan hûlni
kezd, kifehéredik, végül pedig
zsibbadni kezd. Az ökölbe szorí-
tott kéz haldoklik. 

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Az AC Milan, a Benfica
Lisszabon, az FC Barce-

lona és az APOEL Nicosia
után az Olympique Marseille
és a Bayern München jutott a
legjobb nyolc közé a labdarú-
gó-Bajnokok Ligájában. 

A 2010-es Bajnokok Ligá-
ja-döntõ két résztvevõje, az
Internazionale és a Bayern
München is hátrányból in-
dult neki a mostani sorozat

nyolcaddöntõjének, de csak
utóbbinak sikerült tovább-
jutnia. 

A milánói mérkõzésen az
Olympique a 75. percig véd-
te hõsiesen a marseille-i ta-
lálkozó utolsó másodperc-
ében megszerzett minimális
elõnyt, Mandanda csodákat
mûvelt a francia kapuban.
Negyedórával a lefújás elõtt
azonban tehetetlennek bizo-
nyult egy kapu elõtti kavaro-
dásnál: egy szögletet követõ
Pazzini-lövésnél Morel még
becsúszva menteni tudott, de

a labdát már nem tudta elka-
nalazni, Milito pedig az
ötösrõl a jobb alsóba gurí-
tott, 1-0. Úgy tûnt, hosszab-
bítás dönt a továbbjutásról,
de a 92. percben a kevéssel
azelõtt becserélt Brandao
volt szerencsés és szemfüles
egy felívelt labdánál, lövése
pedig a jobbra dõlõ Júlio
César mellett a kapu közepé-
be vágódott, 1-1. A franciák
ünnepeltek, de maradt még
izgalom, Mandanda ugyanis
elhúzta Pazzini lábát, amiért
a második sárga lapját kapta,

az Inter pedig büntetõt. Ezt a
sértett belõtte, de ez már mit
sem változtatott azon a té-
nyen, hogy az OM 19 év
után ismét negyeddöntõs a
BL-ben. Claudio Ranieri
Intere 50. gyõzelmét aratta a
BL-ben, de örülni csak
Didier Deschamps és franci-
ái tudtak. 

Münchenben a Bayern
megadta a módját, 7-0-ra
ütötte ki az FC Bázel 1893-
at. „Super” Mario Gomez
mesterenégyest lõtt, Arjen
Robben az elsõ és az utolsó
gólt szerezve duplázott, s
Thomas Müller is betalált.
Ribéry három, Badstuber
pedig két gólpasszt adott, a
francia játékos mindannyi-
szor Gomezt szolgálta ki. 

A BL-idényben vendég-
ként mindig eredményes
svájciak ezúttal nagyon hal-
kan muzsikáltak, s a két hét-
tel azelõtti, hazai 1-0-t köve-
tõen becsületgólra sem tellett
erejükbõl. 

Egy héten belül ez volt a
második olyan BL-nyolcad-
döntõ, amelyen egy csapat
hét gólt szerzett, múlt héten
viszont egy német klub volt a
szenvedõ fél, akkor az FC
Barcelona alázta 7-1-re a
Bayer 04 Leverkusent. 

Lapzárta után a Chelsea–
SSC Napoli- és Real Mad-
rid–CSZKA Moszkva-mér-
kõzések döntöttek az utolsó
negyeddöntõs helyek sorsa
felõl. 
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Röviden
Vaslui–Galac a kupában

Ma este kialakul a 2011–12-
es labdarúgó-Román Kupa
elõdöntõjének mezõnye: a
FC Vaslui a bajnoki címvé-
dõ Galaci Oþelult fogadja, a
21.30-kor kezdõdõ mérkõ-
zésrõl a Pro Tv számol be
élõben. A két csapat a baj-
nokság 16. fordulójában csa-
pott össze, a házigazda Vas-
lui akkor 1-0-ra nyert. A Ro-
mán Kupa elõdöntõjébe ju-
tott már a Rapid, a Medgyesi
Gaz Metan és a Dinamo.   

Bajnokverés Medgyesen 

A férfi-kosárlabdabajnokság
26. fordulójának tegnap dél-
utáni mérkõzésén a CSU
Ploieºti 130-66-ra nyert Bu-
karestben az idegenlégiósok
nélkül kiállt Dinamo ellen.
Lapzártáig befejezõdött ta-
lálkozókon: Csíkszeredai
Hargita Gyöngye KK–Buk.
CS Municipal 98-99, BCM
U Piteºti–CSS Giurgiu 94-
85, Medgyesi Gaz Metan–
Kolozsvári U-Mobitelco BT
83-77. A nõi bajnokság teg-
napi mérkõzésein: Aradi
ICIM UVG–Brassói Olim-
pia 66-48, CST Alexand-
ria–Bball 6 Sepsi BC 103-30.   

Vendégsikerek 

A nõi kézilabda-Nemzeti Li-
ga elmaradt mérkõzésein:
Brassói Corona–Oltchim 31-
35, HCM Roman–Zilahi
HC 24-24, SCM Craiova–
CSM Ploieºti 34-24.  

Elõdöntõs az Újpest 
és a Debrecen

Elsõként az Újpest jutott be
a labdarúgó-Magyar Kupa
elõdöntõjébe, miután a ne-
gyeddöntõ visszavágóján is
magabiztosan gyõzte le a
másodosztályú bajai együt-
test, 4-0. A legjobb négy kö-
zé jutott a Debeceni VSC is,
miután az idegenben elért 1-
0-s sikerét követõen a visz-
szavágón gól nélküli döntet-
lent játszott a Kaposvári Rá-
kóczival. Lapzárta után
MTK Budapest (II.)–Békés-
csaba (II.) (az elsõ mérkõzé-
sen: 3-0) és Gyõri ETO
FC–Videoton FC (1-5) visz-
szavágókat rendeztek.

Gerrard mesterhármasa 

Steven Gerrard mesterhár-
massal ünnepelte 400. Pre-
mier League-mérkõzését, rá-
adásul az Anfield Roadon a
Liverpool ellenfele a városi
rivális Everton volt. A ven-
dégek edzõje, David Moyes
is jubilál: szerdán lesz tíz
éve, hogy az Everton kispad-
ján ül. 3-0-s sikerével a
„Pool” 42 pontig jutott, ami-
vel hetedik a Premier
League táblázatán. 

A First Lady a vezetõ 

Michelle Obama vezeti majd
a londoni olimpia július 27-i
megnyitójára kiutazó ameri-
kai elnöki küldöttséget – kö-
zölte a First Lady fehér házi
sajtóirodája. Az elnöki kül-
döttség összetételérõl a jövõ-
ben tájékoztat a Fehér Ház.

A Bayern München csatára, Mario Gomez (33-as mezzel) közel állt Messi ötgólos BL-rekordjához

Döbbenet a San Sirón
Elrontott 

magyar hajrá
Sakk

Hírösszefoglaló 

Hoang Thanh Trang ve-
reséget szenvedett a tö-

rökországi Gaziantepben
megrendezett nõi sakk-Eu-
rópa-bajnokság utolsó for-
dulójában, így lemaradt a
dobogóról. A torna honlap-
ja szerint a tavaly rapid Eb-t
nyert magyar játékos a 11.
fordulóban a litván Viktori-
ja Cmilytével mérkõzött, és
a világos bábukat vezetve
kapott ki. A parti a 45. lé-
pésben ért véget. Hoang
Thanh Trang a hetedik for-
duló elõtt – öt gyõzelemmel
és egy döntetlennel – vezet-
te a 103 fõs mezõnyt, az
utolsó forduló elõtt a hato-
dik helyen állt, hátránya fél
pont volt a dobogósoktól.
Végül a 12. helyen zárt, 7
ponttal. Legjobb román-
ként, Cristina-Adela Foiºor
6,5 pontot gyûjtött, és a 22.
pozíciót szerezte meg. A
zárófordulóban a sötét bá-
bukat vezette és kikapott az
orosz Alekszandra Koszte-
nyuktól. Mihaela Sandu a
30., Irina Bulmaga a 34.,
Mihaela-Valentina Foiºor a
69., Adeline-Ramona Uþã
pedig a 97. helyen végzett.
A viadalt az orosz Valen-
tyina Gunyina nyerte, de
8,5 pontot gyûjtött honfi-
társnõje, Tatjána Koszin-
ceva és a szlovén Anna
Muzicsuk is. 

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Amint az várható volt,
következményei lettek a

hétfõ esti, Kolozsvári U–Ste-
aua (0-1) labdarúgó bajnoki
mérkõzésnek. Tegnap be-
nyújtotta lemondását Ionuþ
Badea vezetõedzõ, aki segé-
deivel együtt távozik az U-
tól. A gyenge eredményekre
hivatkozva nem kívánja foly-
tatni Felix Grigore, az alaku-
lat sportigazgatója sem. 

Tegnap már Claudiu Nicu-
lescu, a gárda legtapasztal-
tabb veteránja vezette az
edzést. S bár Badea utódlásá-
val kapcsolatban több név is
felmerült, a Ioan Ovidiu Sa-
bãué, a Ioan Andoneé és a
Mircea Rednicé is, végül vá-
ratlan megoldás született:
Florian Walter csapatmecé-
nás megegyezett Emil Ur-
suval. Az élvonalban való
ténykedéshez szükséges Pro-
licenccel rendelkezõ szakem-
ber a harmadosztályú CS
Bufteát edzette, de korábban
megfordult a Dinamo máso-
dik csapatánál is. 

Az U november 6-án nyert
utoljára, 4-2-re a Sportul
Studenþesc otthonában. Az-
óta a fekete-fehérek négy
döntetlen mellett három ve-
reséget könyveltek el. A 13.
forduló után még dobogó-
közelben, a negyedik helyen
álló kolozsváriak a nyolcadik
helyig csúsztak vissza, s im-
már 15 pont választja el õket
a listavezetõ Dinamótól. 

Drágán fizetett az idei má-
sodik (idegenbeli) bajnoki
gyõzelemért a Steaua is: két
alapember dõlt ki a sorból sé-
rülés miatt. A keresztszalag-
szakadást szenvedett Andrei
Prepeliþã tegnap már túl is
esett a mûtéten, s orvosai
szerint legalább hat hónapig
marad távol. Novak Marti-
novici bokaficama már nem
annyira súlyos, mégis gipsz-
csizmát feltételez – õ legha-
marabb négy hét múlva
játszhat újra. 

Ilyen körülmények közt
nem csoda, hogy új elbírálás
alá esett a Nikolici-ügy is: a
kicsapongásai miatt kizárt
montenegrói csatárt nemc-
sak hogy visszafogadták, de
az eredetileg 30 ezer euróban
megszabott pénzbírságát is
2500-ra csökkentették. A
Steaua vezetõsége ajánlatot
tett Rãzvan Stancának is, aki
korábban azt nyilatkozta,
hogy az idény végén legszí-
vesebben távozna. A 32 éves
hálóõrt további két évre köte-
leznék el, havi hétezer eurós
fizetés fejében.  

Ugyanakkor Ilie Stan veze-
tõedzõ még nem tudja, hogy
csapata hol játszik vasárnap
este az Astrával. Gigi Becali
csapattulajdonos ugyan biz-
tosra ígéri, hogy tíz hónap
után visszatérnek a Ghencea
úti stadionba, de a hírek sze-
rint egyelõre nincs egyezség a
hadügyminisztériummal. Ha
a felek nem fogadják el egy-
más feltételeit, a Steaua a Re-
giében vagy Buzãuban fo-
gadja a ploieºti-ieket. 

„U”–Steaua utózöngék 

Úszás

ÚMSZ 

Az ország elsõ úszó-
maratonját szervezi

meg március 31-e és április
1-je között Marosvásárhe-
lyen a Master Ski&Bike
Club. A Víkendtelep olim-
piai méretû Mureº úszó-
csarnokában rendezendõ
Bioeel Aqua Maraton nevet
viselõ versenyre március
25-ig nevezhetnek. A szer-
vezõk 12 fõs csapatok je-
lentkezését várják, akik két-
két „pótjátékost” is bene-

vezhetnek arra az eshetõ-
ségre, ha valamelyik csapat-
tag verseny közben lesérül-
ne. Az a csapat nyer, ame-
lyik 24 óra alatt a leghos-
szabb távot úszsza le, azaz a
legtöbb kört teszi meg.
Klosz Péter, az aquamara-
ton fõszervezõje lapunkat
arról tájékoztatta, hogy a
versenyre bárki jelentkez-
het, kortól és nemtõl függet-
lenül, a csapat összetételére
vonatkozóan a létszámon
kívül semmiféle elõírás nem
vonatkozik. „A verseny fo-
lyamán az úszósapkán,
úszószemüvegen és neo-

prén ruházaton kívül tilos a
segédeszközök (úszógumi,
gumiuszony, úszórúd, úszó-
deszka stb.) használata” –
tette hozzá a fõszervezõ,
aki hangsúlyozta: fontosnak
tartják támogatni, és külön-
bözõ rendezvények szerve-
zésével felkarolni az élede-
zõ marosvásárhelyi vízi
sportokat. „Ezt a célt szol-
gálja ez az egész napos
maraton is, amelynek során
minden versenyzõ 4-szer 30
percet úszik a 6 órás negye-
dekre osztott 24 óra folya-
mán” – avatott be a részle-
tekbe Klosz Péter. 

„Aquamaratont” szerveznek
a vásárhelyi Víkendtelepen

Teremlabdarúgás

T. J. L. 

Nincs már veretlen a te-
remlabdarúgó-Liga-1-

ben, miután a bajnoki cím-
védõ City’us 4-3-ra kikapott
a kedd esti, sepsiszentgyör-
gyi rangadón. Félidõben 2-
0-ra vezetett a Spicom és
elõnyébõl egyet a záró síp-
szóig meg is õrzött. Gyõzel-
mükkel Tóth Csaba tanítvá-
nyai átvették ugyan a veze-
tést a táblázaton, de Kacsó
Endre csapata eggyel több
mérkõzést vív az alapsza-
kasz hajrájában. 

A 15. fordulónak a har-
madik hely megszerzése
szempontjából sorsdöntõ
összecsapásán a Székely-
udvarhely SK meglepõ vere-
séget szenvedett a vendég
Galaci Unitedtõl, 3-7.

A forduló másik két talál-
kozója döntetlennel zárult:
Kézdivásárhelyi KSE–Dé-
vai Dava 2-2, Brassó-Ke-
resztvári Inter SK–Kolozs-
vári CFF Clujana 11-11. A
Focºáni-i CSM 2007 sza-
badnapos volt. 

Három fordulóval az
alapszakasz vége elõtt a
Spicom (39 pont, 79-36) ve-
zet a City’us (36p, 129-42),

a Galac (26p, 69-45), a
Székelyudvarhely (21p, 81-
59), a Kézdivásárhely (14p,
47-66), a Focºáni-i (13p, 62-
74), a Kolozsvár (10p, 82-
93), a Déva (10p, 45-74) és a
Brassó-Keresztvár (4p, 44-
149) elõtt. 

A hátralevõ három fordu-
lóban a City’us a Brassó-
Keresztvárt fogadja, majd
Dévára látogat és Galacon
zárja az alapszakaszt. A lis-
tavezetõ Spicom legköze-
lebb Déván vendégszerepel,
majd szabadnapos lesz, és
végül a Székelyudvarhely
SK-t fogadja a zárófor-
dulóban. 

Rangadót nyert a Spicom


