
Felterjesztették az UNESCO-hoz
a csíksomlyói búcsút

Aláírta Kelemen Hunor kulturális és örök-
ségvédelmi miniszter azt a dokumentumot,
amellyel az UNESCO szellemi világörök-
ségi listájára felterjesztik a csíksomlyói bú-
csút. A jelöléshez szükséges iratcsomót teg-
nap délután el is küldte a tárca Párizsba. 

Vezércikk 3

Az „erdõ felõl állt” Borbély

„Mandátumom egyik legfontosabb célkitû-
zése az illegális erdõirtások csökkentése és
az erdõs felületek növelése” – nyilatkozta
Borbély László környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter tegnap annak a tanulmány-
nak a bemutatóján, amelyet az erdõirtások
csökkentése érdekében készítettek.

Gazdaság 6

Aktuális 2

Döntés után
Mindenképpen ildomos lenne a politi-
kát kizárni az egykori hadapródiskola
falai közül, hogy az elméletben létreho-
zott önálló magyar tagozaton csak a

tanszékek felépítésével,
azoknak a humán erõfor-
rásaival, a tanrenddel, az
elõadások és gyakorlatok
órarendjével, a laboratóri-
umok és más anyagi esz-
közök beosztásával, általá-
ban a minõségi oktatás

elõkészítésével lehes-
sen foglalkozni.

Székedi Ferenc

MOGYE-ügy kipipálva
Elfogadta tegnap a kormány a marosvásárhelyi magyar karról szóló határozatot

új magyar szó
2012. március 28., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3688 ▼
1 amerikai dollár 3,2694 ▼
100 magyar forint 1,5026 ▲

Kultúra 8

„Az RMDSZ következetes politikai küzdelme nyomán a kormányülésen elfogadtuk a Maros-

vásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) belül az önálló magyar kar létre-

hozására vonatkozó kormányhatározatot” – jelentette be tegnap Kelemen Hunor szövetségi

elnök. A karon 325 magyar és 50 angol tannyelvû helyet hirdetnek, a bábaképzõ 25 helyén pe-

dig közel fele-fele arányban osztoznak a románul és magyarul tanuló hallgatók. Az RMDSZ

„nemzetstratégiai gyõzelemként” értékeli a magyar kar létrejöttét, amelyet a MOGYE román

többségû vezetõségének ellenkezése dacára sikerült keresztülvinni. 3. oldal 

ÚMSZ-összeállítás

Fokozott ellenõrzésre lehet
számítani az elkövetkezõk-

ben az Országos Adóhatóság
(ANAF) részérõl, amellyel ki-
szûrik a hamis vagy pontatlan
adóbevallást készítõket, illetve
behajtják a hátralékokat. Habár
az illetékesek nem gyõzték hang-
súlyozni, hogy a „becsületes adó-
fizetõk” nyugodtan alhatnak, az
elmúlt idõszakban az kommuni-
kálták, hogy a hatóságok figyel-
mét semmi sem fogja elkerülni.
„Jelentõs eltérésekre figyeltünk
fel azon összegek között, ami az
adóbevallásokban szerepelt, illet-
ve ami az általunk alkalmazott
közvetett elemzések  nyomán ke-
letkezett” – fejtette ki Sorin
Blejnar. Folytatása a 6. oldalon A képviselõt nagy kárt okozó csalással gyanúsítják az ügyészek

Készülõben 

az „adórazzia”
ÚMSZ-összeállítás

Zökkenõmentesen zárult teg-
nap az iskolai beiskolázások

második fordulója az elõkészítõ
és elsõ osztályos gyerekek számá-
ra. Ebben a beiskolázási szakasz-
ban már nem voltak lakókörzetre
vagy településre vonatkozó meg-
szorítások, bármelyik tanintéz-
ménybe be lehet íratni a gyereke-
ket. Most azokat nem írták be,
akik a lakókörzetükhöz tartozó is-
kolába szerettek volna iratkozni,
erre a harmadik szakaszban lesz
újból esély. Valamennyi beiskolá-
zási kérést elfogadtak, de csak a
forduló végén érvényesítik az irat-
kozást, így ha túljelentkezés lesz,
szakmai bizottság fogadja el,
vagy utasítja vissza az érintett
gyereket. Folytatása a 7. oldalon 

Nulladik év

pótosztályokkal A galaci fogdában tölti a kö-
vetkezõ 29 napot a Kenyából

tegnap hazaszállított Mihail Bol-
dea. A legfelsõbb bíróság azt kö-
vetõen erõsítette meg tegnap a

honatya hiányában korábban ki-
adott letartóztatási parancsot,
hogy Boldeát országos média-
hisztéria közepette visszahozták
az országba. 3. oldal 

Boldea: Kenyából a fogdába 

Tegnapi ülésén a kormány tíznapos közvita után, nagyobb módosítások nélkül fogadta el a magyar oktatás helyzetét rendezõ határozatot

Schmitt Pál plagizált,
de az egyetem a hibás

A tényfeltáró bizott-
ság jelentése szerint
hiányosságokkal
ugyan, de formailag
megfelelt a Testne-
velési Egyetem dok-
tori eljárása Schmitt
Pál jelenlegi magyar
államfõ kisdoktori
dolgozatának érté-
kelésekor. A testü-
let szerint ugyanak-
kor a hibát az egye-
tem követte el.

Fotó: gov.ro

Fotó: gandul.info
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Röviden

Borbély nagykövetekkel találkozott

Borbély László környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter (képünkön) a hét elején Tö-
rökország és Brazília nagykövetével talál-
kozott, utóbbival a fenntartható fejlõdésrõl

szóló júniusi Rio+20-as konferencia elõké-
szítése volt. A riói csúcstalálkozóval kap-
csolatban Borbély László elmondta: elsõd-
leges fontosságú, hogy a világ politikusai
olyan ütemterv mellett kötelezzék el ma-
gukat, amely világos célokat és ellenõrzõ
mechanizmusokat tartalmaz a környezet-
barát gazdaságról. Törökország nagyköve-
tével Borbély a bukaresti és az ankarai
kormány közötti környezetvédelmi egyez-
ményrõl tárgyalt. 

Zaklatják a kettõs állampolgárokat

Az Emberi Méltóság Tanácsa elítélte a ma-
gyar állampolgárságukat nyilvánosan válla-
ló felvidéki magyarok ismétlõdõ rendõrsé-
gi zaklatását, és arra kérte a szlovák hatósá-
gokat, hogy hagyjanak fel ezzel a magatar-
tással. Az elítélõ nyilatkozathoz az Emberi
Méltóság Tanácsának tagjaként Berényi Jó-
zsef, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke is
csatlakozott.

Történelmi lovasok a Gyimesben

A Gyimes-völgyben tegnap lépték át Erdély
keleti határát az Eurázsiai Történelmi Lo-
vasút résztvevõi, akik Kazahsztán és Irán fe-
lé tartva már csaknem kilencszáz kilométert
tettek meg a tervezett hétezerbõl. A csapat a
tervek szerint július ötödikén érkezik meg
Asztanába, Kazahsztán fõvárosába, ahol
részt vesz a Kunszövetség által korábban
tiszteletbeli örökös kunkapitánnyá válasz-
tott Nurszultan Nazarbajev kazah köztársa-
sági elnök születésnapi ünnepségén.

Körözött bûnözõket fogtak

Magyarországon bujkáló hét romániai bûn-
elkövetõt fogott el a magyar rendõr-
ség. Ioan Constantin Talos ezredes,
Szatmár megye rendõrfõkapitányának tájé-
koztatása szerint „példás az együttmûkö-
dés” az egymással szomszédos két megye
fõkapitánysága között, és a jó kapcsolat, a
rendszeres információcsere hatékonyabb
fellépést tesz lehetõvé a határokon átnyúló
bûnözés ellen.

Gauck elsõ útja Varsóba vezetett

Az egyre szorosabb lengyel–német együtt-
mûködést méltatta, ezen belül is a fiatalok
közötti kapcsolatok támogatásának jelentõ-
ségét hangsúlyozta a német szövetségi elnök
és a lengyel államfõ tegnap Varsóban. A
megbeszélés után a vendéglátó Bronislaw
Komorowski megköszönte Joachim Gauck-
nak, hogy német elnöki tisztségében elsõ út-
ja Lengyelországba vezetett.

Timosenko a cellában is dolgozik

Julija Timosenko bebörtönzött volt uk-
rán miniszterelnök pártja új programján
és az egyesült ellenzék választási listájá-
nak összeállításán dolgozik – közölte teg-
nap pártja egyik illetékese, Mikolaj
Tomenko, aki egyúttal az ukrán parla-
ment alelnöke is. Timosenko nem egye-
dül van: egy gyilkossággal vádolt nõvel
osztozik celláján, amelyben egy harma-
dik ágyat is elhelyeztek.

ÚMSZ-összeállítás

A tényfeltáró bizottság jelenté-
se szerint hiányosságokkal

ugyan, de formailag megfelelt a
Testnevelési Egyetem doktori el-
járása Schmitt Pál jelenlegi ma-
gyar államfõ kisdoktori dolgoza-
tának értékelésekor. A testü-
let ugyanakkor megállapította: az
egyetem szakmai hibát követett
el, amikor a szövegazonosságo-
kat nem tárta fel idõben. A plági-
umgyanú miatt felállított, a Sem-
melweis Egyetem (SE) által fel-
kért testület megállapításainak
összefoglalóját az intézmény teg-
nap hozta nyilvánosságra. A
Tulassay Tivadar dékán által írt
közlemény szerint a bizottság
1157 oldalból álló jelentését tájé-
koztatásul és állásfoglalás végett
elküldte a nemzeti erõforrás mi-
niszternek.

Az összegzésbõl kiderül, feltû-
nõ, de nem tekinthetõ szabályta-
lannak, hogy a jelentkezés és a
doktori értekezés megvédése kö-

zött mindössze egy hónap telt
el. Szintén eljárási hibára utal,
hogy az értekezés végén felsorolt
irodalmi hivatkozások nem a sza-
bályos bibliográfiai elvárásnak
megfelelõen szerepelnek, s a 21
hivatkozási tételbõl 5 esetben az
eredeti mû nem volt beazonosít-
ható. A dolgozat szerzõje a kis-
doktori értekezés szövegében se-

hol nem használta a forrásmun-
kákra történõ közvetlen utalást.
Nem használt a szövegben idézõ-
jelet, szövegközi szerzõi név
megadását, lábjegyzetet vagy
végjegyzetet. A hvg.hu január 11-
én írt arról, hogy Schmitt Pál
1992-ben készült disszertációjá-
nak mintegy 180 oldala a bolgár
Nikolaj Georgiev francia nyelvû
munkájának többnyire szó sze-
rinti fordítása és átvétele. Késõb-
bi állítások szerint egyes bekezdé-
sek szó szerint megegyeznek a
német Klaus Heinemann tanul-
mányának részleteivel. 

Miközben az ellenzéki pártok
kivétel nélkül igazolva látják a
plágiumgyanút, és ezért lemon-
dásra szólították fel Schmitt Pált,
nyilatkozatstopot rendelt el a Fi-
desz frakció sajtóosztálya a kor-
mánypárti képviselõk körében.
Az Origó által megkeresett fi-
deszes és KDNP-s képviselõk
azonban – akik között Fidesz-el-
nökségi tag és kormánytag is volt
– nevük elhallgatását kérve

ugyanakkor egybehangzóan csa-
lódottságuknak adtak hangot,
amiért a bizottság annak ellenére
sem marasztalta el az államfõt,
hogy jelentésében maga sem ta-
gadta, a doktori dolgozat jelentõs
részét Schmitt más források teljes
vagy részleges átvételével készí-
tette el. Korábbi információk sze-
rint Orbán Viktor magyar kor-
mányfõ a botrány kipattanásakor
a Fidesz elnökségének több tagjá-
val szemben azon a véleményen
volt, hogy az államfõt „meg kell
védeni”, a pártvezetés köztársasá-
gi elnököt nem szívelõ tagjai kö-
zött pedig az volt a többségi állás-
pont, hogy bár „roppant ciki az
ügy”, az elnököt annak idején
formálisan jelölõ Fideszt meg kell
óvni az államfõ lemondásával já-
ró blamázstól, és „a dolgot el kell
mismásolni”. A Fidesz vezetõi
közül a nevét is vállalva korábban
egyedül Pokorni Zoltán alelnök
mondta ki, hogy Schmitt Pálnak
le kellene mondania, ha a plági-
umbotrány bebizonyosodik. 

Schmitt Pál plagizált, 
de az egyetem a hibás

Gy. Z.

Éles támadások kereszttüzé-
be került Barack Obama

amerikai elnök, mivel a szöu-
li nukleáris biztonsági tanácsko-
zást megelõzõ amerikai– orosz
csúcson nagyobb rugalmassá-
got kért a NATO tervezett eu-
rópai rakétapajzsával kapcsolat-
ban Dmitrij Medvegyev lekö-
szönõ orosz elnöktõl. Mindez
úgy derült ki, hogy egy mikro-
fon bekapcsolva maradt. „Ezek-
ben a kérdésekben, különösen a
rakétavédelemében, fontos,
hogy meghagyja a mozgástere-
met” – mondta négyszemközti
találkozóján az amerikai elnök
orosz kollégájának, a megvá-
lasztott utódra, Vlagyimir Pu-
tyinra utalva. Továbbá hozzá-
fûzte: „Ez az utolsó választá-
som. A megválasztásom után
rugalmasabb lehetek.” Mire
Medvegyev: „Értem. Továbbí-
tom az információt Vlagyimir-

nak.” Obama tegnap a „for-
rómikrofon”-incidenssel kap-
csolatban kijelentette, hogy nin-

csen takargatnivalója. Egyúttal
rámutatott, hogy a nukleáris ar-
zenállal kapcsolatos minden

döntést a Pentagonnal és a
kongresszussal konzultálva, két-
párti alapon kíván meghozni. 

Obama rugalmasságot ígért

Bãsescu és Medvegyev tréfálkozik egymással. A hangulat mindig jó a „családi fotó” készítése közben

Schmitt Pál köztársasági elnök

EP-jelentés Magyarországról „Átigazolt” Frunzãverde
ÚMSZ

Belép a Nemzeti Liberális
Pártba, és az ellenzéki Szo-

ciál-Liberális Szövetség (USL)
színeiben pályázza meg a Kras-
só-Szörény megyei tanács elnö-
ki tisztségét Sorin Frunzãverde,
a Demokrata Liberális Párt
(PDL) elsõ alelnöke. Az „átiga-
zolásáról” szóló hírt a politikus
tegnap délután az Evenimentul
Zilei címû napilapnak még cá-
folta, ám este már az Agerpres-
nek kijelentette: „Az USL jelölt-
je leszek a megyei tanácselnöki
tisztségre, és belépek a PNL-
be”. A PDL nagy tekintélyû po-
litikusának átállásáról szóló hírt
tegnap elõször Dan Radu Ru-
ºanu, a PNL alelnöke röppen-
tette fel egy sajtótájékoztatón:

közölte, hogy az USL megyei
tanácselnökjelöltje Sorin Frun-
zãverde lesz Krassó-Szörény
megyében. Az információt ké-
sõbb megerõsítette a PNL másik
alelnöke, Mihai Voicu is. Egyi-
kük sem állította azonban azt,
hogy Frunzãverde már ki is lé-
pett a PDL-bõl, és átiratkozott a
liberálisokhoz. A PDL vezetõi a
sajtóból értesültek párttársuk
szándékáról. „Ha ez a hír igaz,
nagy veszteség érte a pártot” –
jelentette ki Elena Udrea, a
PDL alelnöke. A szenátus de-
mokrata-liberális házelnöke,
Vasile Blaga azt mondta, meg-
próbálja meggyõzni Frunzãver-
dét arról, hogy ne álljon át az el-
lenzékhez. „Megpróbálom, de
nem hinném, hogy sikerülni
fog” – mondta Blaga. 

ÚMSZ

A tények tárgyilagos mérle-
gelését szorgalmazta a leg-

több hozzászóló az Európai
Parlament (EP) állampolgári jo-
gi szakbizottságának (LIBE)
brüsszeli ülésén, amelyen most
elsõ alkalommal folytattak esz-
mecserét a Magyarországról ké-
szítendõ EP-jelentésrõl. A kije-
lölt jelentéstevõ, Rui Tavares
portugál zöldpárti EP-képviselõ
a vitát összegezve kiemelte: a
vizsgálódás nem Magyarország
„célbavételére” irányul, hanem
a közös uniós jogok és értékek
védelmére; annak áttekintésére,
hogy veszélybe kerültek-e ezek
a jogok és értékek.

A szlovén szocialista Tanja
Fajon leszögezte: a jelentés cél-

ja nem Magyarország megbün-
tetése. A romániai liberá-
lis Renate Weber pedig arra hív-
ta fel a figyelmet: a jelentésnek
szerinte sem egyetlen ország
„kioktatásáról”, hanem „az el-
vek és az értékek védelmérõl”
kell szólnia. A jobbikos Morvai
Krisztina szerint az EU saját
alapértékeinek egyikével, a
diszkrimináció tilalmával for-
dul szembe, amikor igazolhatat-
lan módon csak Magyarország
ellen folytat vizsgálatot. 

Az ülés levezetõ elnöke, a
néppárti Gál Kinga ebben a mi-
nõségében nem szólhatott hoz-
zá a vitához, utána azonban
nyilatkozott. „Nincsenek illúzi-
óink, a majdan elkészülõ jelen-
tés politikai jellegû lesz” – véle-
kedett. 

Fotó: presidency.ro



Megszületett tehát a kor-
mányhatározat a magyar
(és angol) tagozat megalakí-

tásáról a Marosvásárhelyi
Orvostudományi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen. És
alighanem most igazat le-

hetne adni azoknak a
román egyetemisták-

nak, akiket még néhány nappal ezelõtt a
törvénytelenül mûködõ szenátus küldött ki
az utcára: a politika vonuljon ki az egye-
temrõl. Törvényes elõírás, jogi keret ugyanis
most létezik, és nincs más hátra, mint az
egyetemen eddig is mûködõ magyar taná-
roknak – az akadémiai piacon is szétnézve
– olyan szervezési intézkedéseket hozni,
amelyek az új egyetemi évtõl lehetõvé teszik,
hogy az eddigieknél hatékonyabban indul-
jon meg a magyar nyelvû orvos, gyógysze-
rész és más olyan rokonszakmák képzése,
amelyet a szabályozók pontosan és részlete-
sen elõírnak. Ha ez így történne, nyilvánva-
lóan az volna az ideális állapot.  Csakhogy
az érdekek – és köztük a politikaiak – az
idei választási esztendõben ennél jóval ösz-
szetettebbek. Egyértelmû, hogy a szociálde-
mokraták és a liberálisok szövetségben vagy
azon kívül mihamarabb nekilátnak a sza-
vazatokat hozó román nacionalista indula-
tok felkorbácsolásának, az egyetem eddigi
vezetõsége – amely maga sem tudja, hánya-
dán áll – nekilát majd különbözõ jogi esz-
közökkel aláásni vagy legalább késleltetni a
határozat gyakorlatba ültetését.  És az is
akár természetesnek vehetõ, hogy az olyan
dörzsölt helyi politikus, mint Marosvásár-
hely jelenlegi polgármestere, nem hagyja ki
a lehetõséget, hogy az úgymond megnyir-
bált román egyetemi lét mellett lándzsát
törve növelje szavazótáborát. Amely a leg-
újabb felmérések szerint mostanig sem cse-
kély, ráadásul a marosvásárhelyi magyar
torzsalkodások, a más politikai formáció
konyhájába belekontárkodó Magyar Polgá-
ri Párt abszurd tüntetései, az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt téblábolása a központi irányí-
tás és a helyi vezetõség akarata között, az
RMDSZ  kitartása olyan jelölt mellett, akit
szélesebb lakossági körökben ezután kell fel-
futtatni, nem sok jót ígérnek. 
Mindenképpen ildomos lenne tehát a politi-
kát kizárni az egykori hadapródiskola falai
közül, hogy az elméletben létrehozott önálló
magyar tagozaton csak a tanszékek felépíté-
sével, azoknak a humánerõforrásaival, a
tanrenddel, az elõadások és gyakorlatok
órarendjével, a laboratóriumok és más
anyagi eszközök beosztásával, általában a
minõségi oktatás elõkészítésével lehessen
foglalkozni. Mert hosszú távon Románia
megroppanó egészségügyében ez a lényeg,
hiszen a gazdasági válság múltával, a sza-
bad munkaerõ-áramlásra alapozódó Euró-
pában talán majd eljön az az idõ és anyagi
feltételrendszer, amely képes itthon tartani a
Marosvásárhelyen magyarul és románul
végzõ orvosokat egyaránt. Ehhez persze
nem lesz elég egy határozat, de legalább a
legfrissebbet illene betartani.

Döntés után

Székedi Ferenc

Román lapszemle

A PDL egyik törvénykezdeményezése
azokat a rendszerváltás elõtti idõket hoz-
ná vissza, amikor a csecsemõk azért jöt-
tek világra, mert anyjuk a megszorító tör-
vények miatt nem mehetett abortuszra. A
párt képviselõi azt kérik, a terhesség-
megszakítás elõtt a terhes nõknek kötele-
zõ legyen felkeresniük egy tanácsadót.
(România liberã) II. Erzsébet angol ki-
rálynõvel és királyi párjával, Fülöp her-
ceggel ebédelhetett Manchesterben egy
romániai lány. A korábban újságárusítás-
ból élõ fiatal hölgyre azért esett a válasz-
tás, mert aktív tagjává vált a helybeli ro-
ma érdekképviseletnek. (Evenimentul
Zilei) Romániai mûvész különleges ins-
tallációja vált újabban Bécs látványossá-
gává: Daniel Knorr két interaktív, kérege-
tõ robotja valósággal leszólítja a járókelõ-
ket. (Evenimentul Zilei)

ÚMSZ

„Az RMDSZ kitartó és követ-
kezetes politikai küzdelme

nyomán a kormányülésen elfo-
gadtuk a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetemen
(MOGYE) belül az önálló ma-
gyar kar létrehozására vonatkozó
kormányhatározatot” – jelentette
be az Ungureanu-kabinet tegnapi
ülése után Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke. A
kormányhatározat elfogadására
tíznapos közvita után került sor.
Mint ismeretes, a koalíciós pártok
március 12-i, hétfõi találkozása
után egyeztek meg a felek abban,
hogy a március 13-i, keddi kor-
mányülésen elsõ olvasatban elfo-
gadják azt a kormányhatározatot,
amely a magyar kar létrehozását
biztosítja a vásárhelyi egyetemen.
Az RMDSZ elnöke, Kelemen
Hunor és Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes akkor személyesen
találkoztak Mihai Rãzvan Ungu-
reanu miniszterelnökkel, hogy a
kormányhatározat szövegérõl,
tartalmáról egyeztessenek.

Kelemen Hunor: csak 
a törvény betartását kértük

„Minden lehetséges demokrati-
kus és politikai eszközt felhasznál-
tunk annak érdekében, hogy a
MOGYE-n megalakulhasson az
önálló magyar kar, ezt szavatolja
a most elfogadott kormányhatá-
rozat. Az RMDSZ nem kért
mást, csak a törvény betartását.
Az az áldatlan állapot, amely ez-
zel az üggyel kapcsolatosan kiala-
kult, kizárólag az egyetem vezetõ-
sége miatt történt, hiszen õk vol-
tak azok, akik nem akarták a tör-
vényt alkalmazni. Az önálló kar
megalakulása semmilyen módon
nem károsítja a román nyelvû ok-
tatást, és a szövetség nevében visz-
szautasítok minden olyan vádat,
amely erre vonatkozik. A kor-
mányhatározat a MOGYE ma-
gyar tanárainak és diákjainak a
kezébe adja sorsuk alakítását, az
RMDSZ minden olyan feladatot
elvégzett, amire egy politikai ala-
kulatnak lehetõsége volt” – nyilat-
kozta Kelemen Hunor szövetségi
elnök. Hozzátette, köszönettel
tartozik az RMDSZ minden kép-
viselõjének és szakemberének,
akik szívós, rendületlen munkája
nélkül nem alakulhatott volna
meg az önálló magyar kar a ma-
rosvásárhelyi egyetemen.

325 magyar hely

A kormányhatározat az alkot-
mány 108-as cikkelyének, illetve
az oktatási törvény 132-es parag-
rafusa 5. bekezdésének szellemé-
ben született meg. A MOGYE-n
belül megalakul egy új, önálló
kar, amely a következõ szakokat
tartalmazza: általános orvosi
képzés magyar és angol nyelven,
gyógyszerész-képzés magyar
nyelven, valamint nõvérképzõ
magyar és román nyelven. A kor-
mányhatározat elõírása szerint az
új kar köteles lebonyolítani a bel-
sõ választásokat, illetve megtenni
azokat az adminisztrációs lépése-
ket, amelyek során elfoglalják az
üres állásokat. Az új, önálló kar
esetében is a Felsõoktatás Minõ-
ségét Biztosító Intézmény állapít-
ja majd meg a maximális diáklét-
számot. A karon 325 magyar és
50 angol tannyelvû helyet hirdet-
nek, a bábaképzõ 25 helyén pedig
közel fele-fele arányban osztoz-
nak a románul és magyarul tanu-
ló hallgatók. 

Baba: német is lesz

Cãtãlin Baba oktatásügyi mi-
niszter a kabinet ülése után azt
mondta: a kormányhatározat
nem vezet be új oktatási progra-
mot az egyetemen, egyszerûen
érvényt szerez az oktatási tör-
vénynek, amely a tanintézmé-
nyen belül szervezeti önállósá-
got ír elõ a romániai többnyelvû
egyetemeken. A tárcavezetõ sze-
rint a kabinet német nyelvû or-
vosképzést is indítana a

MOGYE-n, ez azonban távlati
terv, tette hozzá. 

Markó: gyõzött a józan ész

Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes, az RMDSZ volt szövetsé-
gi elnöke szerint a kormányhatá-
rozat hosszú viták eredménye.
„Mégiscsak a józan ész gyõzött
és nem azok, akik minden mó-
don feszültséget akartak kelteni
románok és magyarok között, és
akiknek részben sikerült is elron-
tani a közhangulatot” – mondta
Markó. Hozzátette, a karnak
költségvetési önállósága lesz, és
az is fontos, hogy a magyar okta-
tói közösség maga gondoskodhat
az utánpótlás kinevelésérõl. Ki-
rály András a szaktárca kiseb-
bségi oktatásért felelõs állam-
titkára az MTI-nek elmondta: a
közvitára bocsátott eredeti terve-
zethez képest a kormányhatáro-
zatba bekerült az, hogy az egye-
temnek azonnal meg kell kezde-
nie az új kar megszervezését. A
határozat határidõket is megálla-
pít, amelyek lehetõvé teszik,
hogy az egyetem és az új kar ve-
zetõségének megválasztása után
õsszel már különálló kar kereté-
ben folytatódjék a magyar orvos-
és gyógyszerészképzés a
MOGYE-n. 

Kierõszakolt kar

Az önálló kar kormányhatáro-
zattal való létrehozására azért
volt szükség, mert a MOGYE
szenátusa az oktatási minisztéri-
um többszöri felszólítása ellenére

sem volt hajlandó olyan egyetemi
chartát megszavazni, amely utat
nyitott volna a magyar nyelvû or-
vosképzés intézményen belüli
szervezeti önállósulása elõtt. A
magyar tagozat megalakítását
2011 óta törvény írja elõ, de ezt a
tanintézmény vezetõsége – az
egyetemi autonómiára hivatkoz-
va – következetesen megtagadta.
Az oktatási törvény 135. paragra-
fusa kimondja, a multikulturális
intézményekben a kisebbségi ok-
tatás számára tagozatokat/részle-
geket kell kialakítani, amelyek az
oktatás megszervezésében auto-
nómiát élveznek. A törvény a ki-
sebbségi tagozat oktatóira bízza,
hogy belsõ mûködési szabályza-
tot hozzanak létre, amely a tago-
zaton belüli választásokra is kitér,
ugyanakkor azt is leszögezi, hogy
ennek a szabályzatnak összhang-
ban kell lennie az egyetem char-
tájával. A törvény 132. paragrafu-
sa kimondja, alapesetben az egye-
tem szenátusának a határozata
alapján hoz létre a kormány új
egyetemi karokat. A törvénycik-
kely ötödik bekezdése azonban
arra is kitér, hogy indokolt, rend-
kívüli esetben a kormány létesít-
het új kart egy egyetemen belül.

Az USL támadni készül

Az ellenzéki Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke, Victor Ponta
bejelentette, hogy a szociál-
liberális pártszövetség bizalmat-
lansági indítványt terjeszt be az
Ungureanu-kabinet ellen, ha etni-
kai szegregációt vezet be a
MOGYE-n. 

MOGYE-ügy kipipálva

ÚMSZAKTUÁLIS2012. március 28., szerda   www.maszol.ro 3

M. Á. Zs.

A galaci fogdában tölti a követ-
kezõ 29 napot a Kenyából teg-
nap hazaszállított Mihail
Boldea. A legfelsõbb bíróság azt
követõen erõsítette meg a hon-
atya hiányában korábban ki-
adott letartóztatási parancsot,
hogy Boldeát országos média-
hisztéria közepette visszahozták
az országba. Az UNPR-es hon-
atyától bûnszövetkezetben való
részvétel gyanújával vonták meg
mentelmi jogát. 

Boldea március 17-én hagyta
el az országot, és Afrikába me-
nekült. A képviselõ ellen nem-
zetközi elfogató parancsot adtak

ki, zárolták vagyona egy részét,
Traian Bãsescu államfõ pedig
úgy nyilatkozott: jobb lenne, ha
a román hatóságoknál adná fel
magát, és nem raboskodna hosz-
szú ideig külföldön, amíg kiada-
tása elintézõdik. Ezek után a
szökésben lévõ képviselõ önként
jelentkezett Románia kenyai
konzulátusán, Nairobiban. Mi-
hail Boldea tavaly októberig a
kormány fõ erejét képezõ De-
mokrata Liberális Párt (PDL)
képviselõje volt, kilépése után
függetlenként folytatta tevékeny-
ségét a törvényhozásban. A vád-
hatóság szerint a honatya
együttmûködött egy olyan bûn-
szövetkezettel, amely büntetõpe-

rekben elkobzott telkeket ját-
szott át tagjainak. Boldeát a
DIICOT azzal gyanúsítja, hogy
ügyvédként iratokat hamisított.

Codruþ Olaru fõügyész szerint
a képviselõ egy joghézag miatt

menekülhetett el. Kifejtette: az
lenne a normális, ha a mentelmi
joggal rendelkezõ személyek
esetében rögtön érvénybe lépne
az ország elhagyására vonatko-
zó tilalom is. 

Markó Béla és Kelemen Hunor együttes erõvel gyõzködték a kormányfõt a törvény betartásának fontosságára

Kenyából fogdába vitték Boldeát

Rendõrök mentek a tordai parlamenti képviselõért

Bukaresti szállodájából szállították el a rendõrök Virgil Pop liberális
képviselõt, akit korrupció miatt ötéves börtönbüntetésre ítélt a legfel-
sõbb bíróság. A tordai egyéni választókerületben mandátumot nyert
Pop az elsõ honatya, akit mandátuma gyakorlása idején ítélnek el.
A korrupciós ügyben érintett a tordai Turdarom Advertising Kft, en-
nek ügyvezetõjét, Adina Gorgant egy év felfüggesztett börtönbünte-
tésre ítélték okirathamisításért és három évre pénzmosásért. A libe-
rális politikus ellen 2008 decemberében indult eljárás. A gyanú sze-
rint tanácsosként 130 ezer lej és 30 ezer euró csúszópénzt kapott, ezt
pedig a Turdarom Advertising Kft „papírozta le”.

Fotó: gov.ro
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Bogdán Tibor 

A hat éves Sami Tcaciuc
tragikus halála ismét fel-

korbácsolta a viták a kóbor
kutyák sorsával kapcsolatos,
hosszú évek óta húzódó és
mindeddig meddõ vitát. A
Suceava megyei kisfiút a na-
pokban halálra marcangolta
egy kutyafalka. 

Ebmentõ talárosok

A vita egyfelõl az állatvé-
dõk és a „humános” lakosok,
másfelõl a helyi hatóságok és
a kóbor ebek által megtáma-
dott, illetve a városképet, a
lakossági egészségét féltõk
között folyik. Bár nemrégi-
ben a parlament is megmoz-
dult és törvényt fogadott el,
amely lehetõvé teszi a gaz-
dátlan jószágok elaltatását,
azt – az ellenzék közbelépé-
sére – az Alkotmánybíróság
az alaptörvénnyel szemben-

állónak ítélte meg. Döntésé-
nek megindoklásában egye-
bek között azt hozta fel, hogy
a jogszabály nem állít fel fon-
tossági sorrendet probléma
rendezésére felsorolt mód-
szerek között. Érvelése sze-
rint a törvényben rögzíteni
kell azt, hogy az elaltatás a
legvégsõ lehetséges módszer.
A törvényhozónak bünteté-
sek megállapításával kell az
elaltatás elkerülésére serken-
tenie a helyi hatóságokat, az
állatvédõ szervezeteknek pe-
dig nem csak a nyilatkozatok
szintjén, de tényleges módon
is – az anyagi támogatást is
ideértve – hozzá kell járulni-
uk a megoldáshoz.

Az Alkotmánybíróság el-
nöke szerint a kóbor kutyák
elaltatása ellenkezik az em-
beri méltósággal, és valóság-
gal apokaliptikus képet fes-
tett errõl a megoldásról:
„Képzeljenek el egy hatal-
mas területet, ahol néhány

ember lemészárol 200 ezer
kutyát. Végig tudnák-e nézni
ezt a jelenetet? Beállnának-e
a vérengzõk közé?” – tette fel
a szónoki kérdést.

A honatyák most a jogsza-
bály „emberségesebb” válto-
zatán dolgoznak, a törvény
azonban még nincs végsõ
formába öntve, arról nem
beszélve, hogy azt ismét
meg kell majd szavaznia a
törvényhozói testületnek. A
módosított dokumentum
szerint a kóbor kutyákat a
jövõben begyûjtik, ivartala-
nítják, majd megjelölik, la-
kótelepek közelében azon-
ban már nem engedhetik
szabadon õket, elaltatásuk-
hoz pedig csak a legvégsõ
esetben folyamodhatnak. A
helyhatóságok számára így
csak két lehetõség kínálko-
zik: vagy mindvégig kutya-
menhelyeken tartják az ebe-
ket, vagy – ha erre nem nyí-
lik lehetõségük, és örökbefo-
gadó sem akad – elaltatják a
jószágokat.

Az Állatfelügyelõ és -
Védelmi Hatóság adatai sze-
rint egyébként egy-egy kóbor
eb kutyamenhelyen tartása
havi 365 lejébe kerülne a he-

lyi illetékeseknek, ehhez
azonban még hozzájárul az
ivartalanítás ennél sokkal na-
gyobb költsége is.

Emberáldozatok

Mindeközben háborítatla-
nul szaporodnak a kóbor ku-
tyák és velük együtt a megtá-
madott, nem egyszer halálra
megsebesített emberek szá-
ma. A kis Sami idén a máso-
dik gyermek, akire rátámad-
tak a gazdátlan ebek. Bár
többtucat sebet ejtettek rajta,
halálát a torkán ejtett két ha-
rapás okozta, amelynek kö-
vetkeztében a kisfiú a hely-
színen elvérzett. Idén janu-
árban a Temes megyei
Horvátkõcsén okoztak kó-
bor kutyák életveszélyes sé-
rüléseket az ugyancsak hat
esztendõs Bogdan Doboºan-
nak, aki – az orvosok szerint
– csodával határos módon,
30 napos kórházi kezelés
után gyógyult fel sebeibõl,
ám azóta is heti orvosi ellen-
õrzésre jár és még több mû-
tét vár rá.

Tavaly szeptemberben a
Vaslui megyében esett kis-
gyermek a kutyafalkák áldo-

zatául: a 12 éves Mãdãlin
Butnariut támadták meg a
kutyák, több mint 30 sebet
ejtve rajta. A fiúcskának az-
óta is rémálmai vannak,
gyakran üvöltve ébred fel éj-
szaka. 

De az évek során idõsebb
emberek életét is követelték a
kiszámíthatatlanul viselkedõ
és falkában támadó kóbor
ebek. Nemrégiben Aradon
került súlyos állapotban kór-
házba egy hatvanas éveiben
járó asszony, miután nyolc
kutya támadta meg. Év ele-
jén Szatmárnémetiben egy
71 éves nõt sebeztek halálra.

Mit mond a statisztika

Központosított statisztikai
adatoknak megfelelõen or-
szágos viszonylatban mint-
egy 20 ezer falkába tömörül-
ve nagyjából 150-200 ezer
kutyából garázdálkodik a vá-
rosokban. Ez a felmérés nem
foglalja magában a községe-
ket és falvakat. Maguk a sta-
tisztikusok sem vitatják azt,
hogy a valós szám ennél fel-
tehetõen jóval nagyobb. Az
tény, hogy az ország nagyvá-
rosaiban évi átlagban mint-

egy 1000 személy kerül kór-
házba a gazdátlan ebek mi-
att. Csupán Bukarestben leg-
kevesebb 60 ezerre tehetõ a
gazdátlan négylábúak szá-
ma, ezek 7-8 ezer falkát al-
kotnak. A fõvárosban egyéb-
ként pusztán az utóbbi né-
hány hét során több, mint
1300 lakos jelentkezett ve-
szettség elleni oltásra, miu-
tán kóbor kutyák harapták
meg. Tavaly Bukarestben
összesen 6500 személy szo-
rult szakorvosi ápolásra a
kutyák támadásai nyomán.
A rekordot a 2010. esztendõ
jelenti, amikor több mint 13
200 személyt martak meg a
kóbor kutyák. Senki sem
tudná megmondani azon-
ban, hányan vannak, akik el-
mulasztják a kezeltetést és
nem jelentkeznek orvosnál a
támadás után.

Szakemberek szerint a cso-
portban támadó kutyákat
csak felbátorítja az, ha az ál-
dozat megpróbál menekülni,
igaz, a „helytállás” sem aján-
lott, így gyakorlatilag csakis a
szerencsén múlik, hogy a
megtámadott járókelõ meg-
ússza-e avagy sem ép bõrrel
az „ebcsatát”. 

Emberségesebb kutyavilágot?

Gy.Z./MTI

A budapesti népbíróság
IX. 254/1949. szám alatt

lefolytatott ügyében a Leg-
fõbb Ügyészség már 1989 vé-
gén perújítási nyomozást ren-
delt el. Az 1990. évi XXVI.
törvény a törvénysértõ ítéle-
tek orvoslásáról szólt, a mos-
tani határozat pedig a koráb-
bi perújítási nyomozás hiva-
talos lezárását jelenti. Erdõ
Péter úgy nyilatkozott: „ez
az esemény egy szenvedés-
sekkel teli, hosszú történet
összefoglalása”, amely remé-
nye szerint „hozzájárul múl-
tunk igazságának megisme-
réséhez, népünk lelki gyógy-
ulásához és felemelkedésé-
hez”. A bíboros hozzátette: a
rehabilitáció „egyértelmû je-
le annak, hogy a hazai igaz-
ságszolgáltatás szakított a
koncepciós perek nehéz
örökségével, és komolyan tö-
rekszik az igazságosság alap-
vetõ emberi követelményei-
nek érvényesítésre”.

Minden 
rendszer üldözte

Mindszenty József 1892-
ben Csehimindszenten szüle-
tett Pehm József néven,
1915-ben szentelték pappá.
Káplán és hitoktató volt
Felsõpatyon, majd 1917-tõl a
zalaegerszegi állami fiúgim-
názium hittantanáraként te-
vékenykedett. A Károlyi Mi-

hály-féle elsõ köztársaság, va-
lamint a proletárdiktatúrát
kikiáltó tanácsköztársaság
idején, 1919. február 9. és
május 15. között letartózta-
tásban volt Szombathelyen.
A direktórium kiutasította
Zala vármegyébõl, és szülõ-
falujába internálták. Még et-
tõl az esztendõtõl Zalaeger-
szeg adminisztrátora, 1921-
tõl plébánosa volt, 1927-tõl a
szombathelyi egyházmegye
zalai részének püspöki bizto-
saként 19 új templomot, 7
plébániaépületet, 9 mis-
ézõhelyet, 12 iskolát építte-
tett. Igyekezett a katolikus
szellemiséget érvényesíteni a
zalaegerszegi és a vármegyei
újságokban. Pápai prelátus
lett 1937-ben. XII. Pius pápa
1944-ben veszprémi püspök-
ké nevezte ki.

Mindszenty Józsefnek
meghatározó szerepe volt
annak a püspökkari körlevél-
nek a megalkotásában,
amely 1944. júniusban a zsi-
dók elhurcolása ellen tiltako-
zott. Október végén, amikor
a katonai hadmûveletek elér-
ték a Dunántúlt, emlékiratot
írt Shvoy Lajos székesfehér-
vári és a második világhábo-
rú végén mártírhalált halt
Apor Vilmos gyõri püspök,
valamint Kelemen
Krizosztom bencés fõapát
együttmûködésével. Azt kö-
vetelték a kormányzattól,
hogy szüntesse meg a harcot
a Dunántúlon.

Féltek 
a halálos ítélettõl

Ismét letartóztatták 1944.
november 27-én, és elõbb
Veszprémben, majd Sopron-
kõhidán, végül Sopronban
raboskodott, innen térhetett
vissza Veszprémbe. XII. Pius
pápa 1945. augusztus 16-án
kinevezte esztergomi érsek-
ké, 1946. február 21-én pedig
bíborossá kreálta a római
Szent Péter-bazilikában. Ve-
zetése alatt a magyar püspöki
kar közös körleveleiben tette
szóvá, ha a proletárdiktatúra
felé haladó államvezetés
megsértette a vallás- vagy lel-
kiismereti szabadságot, az is-
kolázás, a mûvelõdés szabad-
ságát; következetesen kiállt
az alapvetõ szabadságjogok
érvényesítéséért. Megszólalt
a felvidéki magyarság depor-
tálása, a délvidéki magyarok
tömeges lemészárlása, a né-
met kitelepítés embertelensé-
ge miatt, fellépett az ítélet
nélkül bebörtönzöttek és in-
ternáltak érdekében.

Mindszenty Józsefet 1948.
december 26-án törvény- és
jogellenesen letartóztatták,
majd koholt vádak alapján
1949. február 8-án elsõ fo-
kon, július 6-9-én másodfo-
kon életfogytiglani fegyházra
ítélték (halálos ítéletet nem
mertek hozni.) XII. Pius pá-
pa megdöbbenéssel tiltako-
zott az igazságtalan és jogtip-
ró ítélet ellen, az ENSZ köz-

gyûlése megbélyegezte a ma-
gyar kormány eljárását, és
nemzetközi sérelemnek nyil-
vánította a bíboros bebörtön-
zését.

Megfigyelt zarándokok

Hat év budapesti börtön
után megromlott egészségi
állapota miatt 1955. augusz-
tus 17-tõl Püspökszentlász-
lón, majd Felsõpetényben
tartották fogva. Az 1956-os
forradalom kitörése után ok-
tóber 30-án fogságából kisza-
badították. Nagy Imre mi-
niszterelnök kérésére novem-
ber 3-án este negyedórás be-
szédet mondott a Szabad
Magyar Rádióban, kiállt a
nemzeti szabadságharc céljai
mellett, s a polgári demokrá-
cia jövõképét vázolta fel. No-
vember 4-én hajnalban, a
szovjet csapatok támadása
után az Egyesült Államok

nagykövetségén kért és ka-
pott menedéket.

A Kádár-kormányzat
Mindszentyt nem engedte
vissza érseki székébe. Több
alkalommal döntött Mind-
szenty a nagykövetség elha-
gyásáról, de külsõ tényezõk
ezt mindannyiszor megaka-
dályozták, bár ma már azt is
tudjuk, hogy egy idõ után a
magyar hatóságok nem nyúl-
tak volna hozzá, mert nem
kívántak mártírt faragni a
személyébõl. Végül – teljesít-
ve VI. Pál pápa kérését –
1971. szeptember 28-án el-
hagyta a követséget, és Ró-
mába, majd Bécsbe ment. A
Vatikánban a pápa ölelõ ka-
rokkal fogadta.

Haláláig Bécsben, a
Pázmáneum épületében la-
kott. Lelkiismereti kötelessé-
gének érezte, hogy a világban
szétszóratott magyarokat hi-
tükben és magyarságukban

erõsítse, ezért intenzív lelki-
pásztori munkába kezdett,
nyugat-európai városokban
és búcsújáróhelyen kereste fel
honfitársait, s hosszabb lelki-
pásztori útra indult Kanadá-
ba, az Egyesült Államokba,
Dél-Amerikába, Dél-Afriká-
ba, Ausztráliába és Új-Zé-
landba. A pápa utasításának
megfelelõen 1974-tõl nem
használta érseki címét.
Mindszenty József 1975–ben
halt meg. Mariazellben te-
mették el, ahol 1991-ig ma-
gyarok sokasága rótta le tisz-
teletét sírjánál. (A rendszer-
változásig a magyar titkos-
szolgálat megfigyelte és le-
fényképezte a zarándoko-
kat.) Holttestét 1991. május
4-én ünnepélyesen hazahoz-
ták, és újratemették az eszter-
gomi bazilika kriptájába. A
mártír sorsú bíboros boldog-
gá avatási eljárása jelenleg is
tart a Vatikánban. 

Rehabilitálták Mindszenty hercegprímást
Mindszenty József bíboros – esztergomi érsekként a herceg-
prímási cím utolsó viselõje – teljes körû jogi, erkölcsi és poli-
tikai rehabilitálását nyilvánította ki a napokban a magyar
Legfõbb Ügyészség. A rehabilitálási eljárást Erdõ Péter bíbo-
ros, prímás, esztergom–budapesti érsek kérésére folytatták le.

Háborítatlanul szaporodnak a kóbor

kutyák és velük együtt nõ a megtá-

madott, nem egyszer halálra sebesí-

tett emberek száma.

Mindszenty József (balra) VI. Pál pápánál. A Vatikánban meleg fogadtatásban részesült



Napok óta várok egy bocsánatkérésre. Vá-
rok valami nagy összenemzeti – már
amennyire össz lehet bármi magyar vonat-
kozásban – felháborodásra, kikérjükma-
gunknakra, vagy kikérjüknekikre. Várok leg-
alább némi kis dorgálásra, bár a látszat ked-
véért. Késik, írhatnám, de ennyire naiv
azért nem vagyok. Ez a bocsánatkérés, ez
az intõ és szolidaritás elmarad. 
Kövér László bocsánatkérését vártam, s azt
hittem, hogy a nemzet miniszterelnöke, leg-
alább a látszat kedvéért megdorgálja a nem
éppen diplomáciai érzékérõl elhíresült ház-
elnökét. Nagy naivan hittem, hogy a kárpát-
medencei magyar politikai pártokban még
van annyi szolidaritás, hogy szóvá tegyék,
ha valamely magyar kisebbségi közösséget
méltatlan támadás, diszkrimináció éri bár-

milyen irányból. 
Minap, nem is akármilyen

napon, hanem a nemzeti
ünnepen, a nemzet televí-
ziójában, Kövér László

szemrebbenés nélkül le-
nemzetárulózta Bugár
Bélát a Híd-Most létre-
hozásáért, s ezzel ki-
mondatlanul bár, de

lenemzetárulózta a felvidéki magyarság
több mint felét, azokat, akik Bugár pártját
juttatták a pozsonyi parlamentbe. A szlová-
kiai magyar sajtó Híddal szimpatizáló orgá-
numain kívül azonban senki sem emelt szót
azok érdekében, akiket megalázott, akiknek
nemzeti hovatartozását, elkötelezettségét
egy olyan politikus kérdõje-
lezte meg, akinek fogalma
sincs kisebbségi létrõl,
együttélésrõl, arról, hogy
mit jelent magyarnak len-
ni, maradni akkor is, ami-
kor esetleg minden szom-
széd, munkatárs és politikai ellenfél más
nemzetiségû. 
Szokatlan helyzet, nem vitás, a külhoni ma-
gyar pártok szemmel láthatóan nem tudják
kezelni a Budapestrõl érkezõ inzultusokat.
Abban szocializálódtak, hogy az együtt élõ
többségi nemzet bántja a magyart, az anya-
ország pedig védelmezi. Ez a kép él a ki-
sebbségi szavazópolgárban, amivel szembe-
menni egyelõre nincs bátorságuk. Pedig ho-
vatovább nem lesz választásuk, mert lassan
mindenhol meg kell tapasztalniuk, hogy az
„anyaország” már csak egyeseket védelmez,
azokat, akik pestiesen járják a mezõségit is.

Azok pedig, akik ezt abnormálisnak tartják,
elõbb-utóbb mindannyian nyíltan megkap-
ják a nemzetáruló bélyeget. Errõl vajmi ke-
vés kétséget hagyott az elmúlt két év. 
Maga Kövér az ominózus ünnepi interjú-
ban valami furcsa logika mentén arról be-
szélt, hogy Bugár nemzetáruló, mert egyé-

ni ambíciói miatt meg-
bontotta a felvidéki ma-
gyar pártegységet, Erdély
kapcsán viszont nem az
egységbontókat ostoroz-
ta, hanem azokat, akik
„kiszorították” a pártból

Tõkés Lászlót. Egyelõre még nem nemzet-
árulózta az RMDSZ-t, de ahogy felgyor-
sultak az erdélyi események, az október 23-
i, választás elõtti nemzeti ünnepre ezt is
borítékolhatjuk. 
Az egységféltés még visszásabb Kövér szájá-
ból annak tudatában, hogy õ Szász Jenõ
egyik legnagyobb, sõt megkockáztathatjuk,
hogy utolsó mentora, pártja tiszteletbeli el-
nöke. És azt is biztosra vehetjük, hogy bár-
mennyire önjáró Kövér László, a Vezér aka-
ratával nem megy szembe, gyakorlatilag
csak tolmácsolta a Fidesz és Orbán Viktor
álláspontját – aki nincs velünk, az nincs, va-

gyis nem magyar. Kelemen, Gajdos, Ko-
vács, Pásztor, Berényi mégis hallgat. Talán
mindannyian tisztában vannak vele, hogy
ezt a Budapest-külhoni magyar pártok vi-
szonyt tisztázni kell, újra kell tárgyalni a
szabályokat, rögzíteni kell a mit várhatunk
egymástól minimumát-maximumát, külön-
ben rövidesen kétfrontos háborúban találják
magukat. 
De ennél egy sokkal fontosabb dolgot is
tisztázni kell: a hogyan tovább kárpát-me-
dencei magyarság kérdését. Meglehet,
Bugár kissé elébe ment a jövõnek, az sem
biztos, hogy a legmegfelelõbb utat választot-
ta. Az azonban nem vitás, hogy a jelenlegi
magyar kisebbségi érdekvédelmi rendszer
hosszú távon demográfiai okokból tarthatat-
lan. Most még lehet acsarkodni, lehet ma-
gyarkodni, de ha ebbõl a belterjes posvány-
ból nem leszünk képesek kilépni, rövidesen
már tényleg csak két út áll elõttünk: az as-
szimiláció vagy a kivándorlás. Bugár a har-
madik utat választotta, senki sem állt ki
mellette, amikor lenemzetárulózták. Pedig
még szorulhatnak az õ segítségére, tapaszta-
latára azok, akik sem kivándorolni, sem be-
olvadni nem akarnak, és a mezõségit sem
járnák pesti füttyszóra. 

Jól látta õket a fa tövébõl – heten voltak –, vizet mertek a kútból
a vályúba, hogy megitassák apjuk juhait és kecskéit, továbbá va-
lószínûleg feltöltötték a hatalmas vízhordó edényeket is. 
Aztán Mózes látta, hogy a daloló-csevegõ lányok egyszer csak ri-
adtan kapják fel a fejüket. Az énekszót zordabb hangok váltották
fel, minthogy pásztorok érkeztek a helyszínre, és nagy kiáltozás
közepette elzavarták a lányokat a kúttól. Mózesnek ismét azt kel-
lett látnia, hogy az erõs kegyetlenkedik a gyöngével, és úrrá lett
rajta az indulat. A pásztorok legnagyobb meglepetésére süvítõ
démonként rohant elõ, és cséphadaróként csapott le rájuk, némi
leckét adva abból, milyen érzés azt kapni, amit õk adni szoktak.
Fentnevezett ifjak szélsebesen kereket oldottak.
A hét hálás leányzó ezek után visszamerészkedett, megitatták az
állatokat, majd sokkal dicsteljesebben, mint a pásztorok, hazatér-
tek. Páran azonban rövidesen visszatértek. Elmondták Mózes-
nek, hogy az õ apjuk a midjániak fõpapja (s talán egyben jeles
politikai személyiség). Az atyának feltûnt a leányok meglepõen
korai hazatérése, és megkérdezte, mi az oka. Õk pedig elmond-
ták, hogy a pásztorok szokásos kedvtelésének ezúttal egy vándor
vetett véget, aki ott pihent a fa tövében, és nem volt rest közbe-
lépni, távozásra késztetvén a betolakodókat. Hol van ez az em-
ber, kérdé az atya, azóta is a kútnál? Képesek voltatok.e fáradt s
valószínûleg éhes vándort egyszerûen faképnél hagyni? Azonnal
menjetek érte, hívjátok ide, hadd vendégeljük meg legalább némi
meleg étellel. (…)

Louis Baldwin: Mózes és az õ heves vérmérséklete. 
Fordította: Dobrás Zsófia

Mezõségi pestiesen
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Remek kis elõadást tartott a napokban a kecskeméti
nemzetközi energetikai  konferencián Guttmann Sza-
bolcs mûépítész, aki pár éve az Európa kulturális fõvá-
rosaként is bemutatkozó Nagyszeben fõépítésze volt,
most pedig Kolozsváron igyekszik tenni azért, hogy
„kisebbségi hõérzetünk” elfogadhatóbb legyen. Lénye-
gében egy fotókkal illusztrált esszét jelenített meg. Be-
havazott, fagyos, zúzmarás kolozsvári képekkel indí-
totta, a Szent Mihály templommal, a Mátyás szobor-
ral és a magyarságnak oly fontos belvárosi utcákkal.
Változik a kép, és cselekvõ fiatalok tûnnek fel, s pró-
bálják elfogadhatóvá, számunkra vonzóbbá tenni a le-
romlott tornyot, a lepusztult könyvtárat s az egész
környezetet. A konferencia közös vacsoráján a való-
ságban is megismerjük õket: a mûépítészek új nemze-
déke, Guttmann tehetséges munkatársai, akik „ a Kár-
pát-medencében szunnyadozó magyar közösségi hõér-
zet újra álmodott lehetõségét” megvalósíthatják. Még-
pedig azzal, hogy a fotókon feltûnõ tereket közösségi
életünk színterévé teszik. Amit nem csak kell, de le-
het, sõt jövõnkért muszáj. S máris jobb a kedvünk, el-
fogadhatóbb a hõérzetünk.
Akaratlanul Markó Béla Itt miénk a tér címû versköte-
te jut eszünkbe. A költészet nyelvén és metaforáival õ
is arra biztat, hogy a tér a miénk, vegyük birtokunkba,
tegyük közösségi életünk részévé. Egy civil mûépítész
és egy költõ-politikus ugyanúgy kívánja javítani ki-
sebbségi hõ(és köz)érzetünket.
Kérdés: így akarja-e (nemcsak verbálisan, de a gyakor-
latban is) minden fontos tényezõ? A napokban nálunk
járt a magyar külügyminiszter, s miközben dicsérete-
ket zengett a két állam kitûnõ kapcsolatáról, egy szót
nem ejtett arról, hogy az RMDSZ jelenléte a román
kormányban és azok a pozitív változások, amelyeket
például az érdekvédelem által kiharcolt új tanügyi tör-
vény biztosít, milyen fontos elemei a stratégiainak ne-
vezett kapcsolatnak. Ha Kelemenék nincsenek ott a
bukaresti kabinetben, nemcsak a kettõs állampolgár-
ság megadása nem ment volna simán, de azt sem en-
gedték volna meg, hogy a Fidesz egy új pártot hozzon
létre Erdélyben. Mert két ország kapcsolatában eny-
hén szólva szokatlan, hogy az egyik a másikban nyíl-
tan bábáskodik egy új párt születésénél. Ha csak nem
valóban igaz, amit régóta beszélnek: Orbán és Bãsescu
közös megegyezéssel akarja szétverni az RMDSZ-t.

Mert mindkettõnek kényelmetlen. Hogy
utána mi lesz, azt csak a Fennvaló tudja. 

A felvidéki választások azt valószínû-
sítik, hogy inkább rosszabb. A Fidesz-
támogatta MKP ezúttal sem jutott be

a parlamentbe. Nagyon vacogni fo-
gunk, ha Orbánék egyoldalú erdélyi
ténykedése miatt ez nekünk sem si-
kerülne. De miért lesznek õk ettõl

boldogabbak? Sike Lajos
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A külhoni magyar pártok
nem tudják kezelni 
a Budapestrõl érkezõ 
inzultusokat.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Felkutattam a családfámat, és rájöttem, 
hogy én vagyok a gyökér.” Rodney Dangerfield 

Para

A lányok

Kisebbségi 
hõérzetünk

Gál Mária

A nap címe. Tony Blair: Ha elõreláthatnám a
válság végét, valószínûleg a tõzsdén lennék,
ziare.com

Magyarázat. Miközben a fõ kormánypárt
mintha transzban lenne, olyan önfeledtséggel
halad az összeomlás felé, az ellenzék vezetõjé-
nek, Victor Pontának sikerült Bukarestbe hoz-
nia (nyilván jó pénzért, bár azt feltehetõleg
nem õ fizette) korunk egyik legnagyobb politi-
kusát, Tony Blair volt brit munkáspárti mi-
niszterelnököt; Mihai Gâdeának pedig sike-
rült – el lehet képzelni, milyen horribilis
összegért – meginterjúvolnia a vendéget. Na
már most, Blair semmi rendkívülit nem mon-
dott, a címben kiemelt rész magasan a legere-
detibb és leglazább megjegyzése volt, ezzel
szemben ismét megmutatkozott nem halvá-
nyuló karizmája. Volt szerencsénk Budapes-
ten is meghallgatni egy konferencián, nyolc-
kilenc évvel ezelõtt, fantasztikus benyomást
keltett. (Remekül szerepelt a baloldali értékek-
rõl folytatott eszmecserén, már kiváló angol
nyelvismeretének köszönhetõen is, Adrian
Nãstase román kormányfõ...) Most Bukarest-
ben Blair egy olyan pillanatban nyújtott segít-
séget az ellenzéknek, amikor az amúgy is tel-
jes mértékben uralja a politikai helyzetet, ezen
fölül is kétségtelen jelzést adott le arra nézve,
hogy azok közé tartozik, akik meghatározzák
földrészünk jövõjét, és akiknek szerepe lesz az
egyesült Európa vezetésében. Gâdea pedig
újabb fegyverténnyel dicsekedhet, még akkor
is, ha a muníciót készen kapta. 

Még egy fogás. Bogdan Teodorescu profesz-
szor (még emlékszünk karrierje kezdeteire,
amikor egyszerû politikai kommentátor volt,
kétségtelenül a legjobbik fajtából, mondjuk
Dan Pavellel, Daniel Barbuval és Cristian
Predával egyetemben) egy olyan alapítványt
vezet, amelyrõl a neve alapján – Multimedia
pentru Dezvoltare Localã – igazán nem gon-
doltuk volna, hogy õ hívja meg Bukarestbe
Tony Blairt. Pedig ez történt, és most nem
csoda, hogy a PSD (ahogyan a Gândul írja)
megpróbálja politikai tanácsadónak meghívni
Teodorescut. A professzor, lapunk egykor
gyakori interjúalanya még nem válaszolt a
felkérésre.

A nap álhíre. Traian Bãsescu üdvözölni akarta
Tony Blairt, de aztán eszébe jutott, hogy a
PDL-t nem a Szocialista Internacionaléba, ha-
nem az Európai Néppártba vették fel. 



Folytatás az 1. oldalról

Az Országos Adóhatóság
(ANAF) vezetõje elmondta,
ez az eltérés nemritkán több
mint tíz százalék. „A megyei
hatóságok minden ilyen ese-
tet külön ellenõriznek majd”
– mondta Blejnar, aki azt is
elárulta: a hivatal adóellen-
õrei a lehetõ legjobb felkészí-
tésben részesültek, amelyben
a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) és az Egyesült Álla-
mok adóhivatalának (IRS)
szakemberein kívül segítsé-
get nyújtottak a brit és a fran-
cia szakhatóságok is.

Ellenõrzés központi
„sugallatra”

Elmondása szerint az átfo-
gó ellenõrzés nem tett szük-
ségessé létszámbõvítést, mi-
vel a feladattal a már meglé-
võ alkalmazottakat bízzák
meg – kisebb átcsoportosítást
követõen. Ezt lapunknak
Kedves Imre, a Hargita me-
gyei pénzügyi igazgatóság
vezetõje is megerõsítette, aki
ugyanakkor hozzátette, hogy
az ellenõrzõ tevékenységnek
csak május 15-e – az adóbe-
vallási határidõ lejárta – után
látnak neki.  

„Még számos teendõnk
van addig, amíg az illetõ egy-
ség elkezdheti az adóbeval-
lások átvizsgálását, ráadásul
még a konkrét szabályzat
sincs meg az ellenõrzés me-
netét illetõen” – magyarázta
a vezérigazgató. Annyit
azonban már tudnak, hogy
az átvizsgálandó adózókat
az Országos Adóhatóság fog-
ja kiválasztani (úgymond
„ajánlani”), a területi hivata-
loknak pedig ezen lista alap-

ján kell majd dolgozniuk.
Kedves hangsúlyozta: lévén
hogy a feladattal megbízott
pénzügyi alkalmazottaknak
– a megyében összesen nyolc
személy – csak erre a feladat-
ra kell majd koncentrálniuk,
ez nem jár majd sem túlórá-
val, sem megterheléssel. 

A rendszer elõl 
nincs menekvés?

Az ÚMSZ érdeklõdésére
Ambrus Attila, a Kovászna
megyei pénzügyi igazgatóság
vezetõje úgy nyilatkozott, el-
lenõrzésük a nagy vagyonnal
rendelkezõ magánszemélyek
adóbevallására fog összpon-
tosítani – de várhatóan csak
május végén, a jövedelembe-
vallások leadása után. Az
úgynevezett vagyonosodási
vizsgálatra külön osztályt
hoztak létre, ahová Három-
széken három személyt alkal-

maztak. Az igazgató szerint
jelenleg zajlik ezen pénzügy-
õrök feddhetetlenségi vizsgá-
lata, hogy munkájuk során
ne legyenek támadhatóak. 

Ambrustól megtudtuk, az
ellenõrzési munkát egy ren-

delkezésükre álló nemzetkö-
zi adatbázis segíti, amely
alapján kiszûrhetik azokat,
akik jóval többet költenek,
mint amekkora a bevallott jö-
vedelmük.  Az igazgató
hangsúlyozta: az adatbázis-

ból mindenkirõl kiderül,
hogy az ország területén
vagy külföldön milyen ingó-
vagy ingatlan vagyont vásá-
rolt. Ennek értékét összevetik
majd a fizetésbõl, részesedés-
bõl, egyéb forrásból szárma-
zó legális jövedelemmel és a
különbségre adót vetnek ki.
Azok a magánszemélyek,
akiknek tavaly a reális jöve-
delmük legkevesebb 50 ezer
lejjel haladta meg a bevallott
összeget, 16 százalékos adót
kell fizetniük a különbözetre. 

Célkeresztben az 
ingatlankereskedõk

A pénzügy igazgatója sze-
rint Háromszéken nincs sok
szemet szúró vagyonosodási
eset, becslései szerint 20-40
közé tehetõ azok száma, aki-
ket majd ellenõrizniük kell.
Kovászna megyében fõként
az autóval, és ingatlannal fe-
ketén kereskedõk, illetve ma-
gánszemélyként házakat épí-
tõk és azt eladók kerülhetnek
a pénzügy célkeresztjébe,
mivel ezeknek a személyek-
nek általában nincs, vagy na-
gyon kevés a bevallott jöve-
delme. 

Dénes Irén, a Maros me-
gyei adóhivatal igazgatója la-
punknak elmondta: ha az el-
lenõrzések során a hatóság
úgy találja, az adófizetõ hát-
ralékot halmozott fel, elõbb
értesítést küld az elmaradt
összegrõl. Ha azonban az
adós 60 napon belül nem tör-
leszt, végrehajtáshoz folya-
modnak. „Az illetõ szemé-
lyek bankkártyájáról vesszük
le azt az összeget, amellyel
tartoznak, vagy a fizetésüket
zároltatjuk” – mondta az
ÚMSZ-nek az igazgató. 
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Ialomiþianu: szemléletváltásra van szükség

Február folyamán, még a kormányváltás elõtt meglepõ ki-
jelentést tett Gheorghe Ialomiþianu volt pénzügyminiszter:
elmondása szerint az adóhatóság, de még a Pénzügymi-
nisztérium alkalmazottai is általában abból a ténybõl indul-
tak ki, hogy az adófizetõk adócsalók. „A cégképviselõkkel
és pénzügyi tanácsadókkal való személyes találkozás után
azonban kiderül: többségük becsületes adófizetõ. Miután
megváltozott a róluk alkotott kép, fel kell tennünk a kérdést:
hogyan segíthetünk ezen személyeknek, hisz végsõ soron
õk biztosítják az államkassza bevételeit” – fogalmazott az
egykori pénzügyminiszter egy, a pénzügyi tanácsadóknak
szervezett szakmai szemináriumon. Ialomiþianu arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a szemléletváltás csak akkor kö-
vetkezhet be, a bizalom csak akkor állítható vissza, ha a
szaktárca és a gazdasági élet szereplõi, valamint tanácsadó-
ik többet konzultálnak egymással, illetve ha lényegesen le-
rövidül az adófizetési ügyintézés. (Mediafax)

MTI

Mintegy 1,3 millió jár-
mûvet hív vissza világ-

szerte a BMW: a cég tegna-
pi bejelentése szerint ez
azért vált szükségessé, mert
az akkumulátorkábel borítá-
sa meghibásodhat. A vissza-
hívás a BMW 5-ös és 6-os
széria 2003 és 2010 között
gyártott modelljeire vonat-
kozik, amelybõl 290 ezret
Németországban adtak el.
A bejelentés szerint az érin-

tett autók elektronikus rend-
szerének hibás mûködése
miatt az autóknál elõfordul-
hat, hogy nem indulnak, il-
letve néhány esetben elsze-
nesedés mutatkozik, vagy
akár tûz keletkezik.

Eddig kilenc hibaesetet je-
lentettek, de ezek következ-
tében nem történt baleset
vagy sérülés. A cég bizton-
sági átvizsgálásnak minõsí-
tette a visszahívást, amely
az autószervizben mindösz-
sze fél órát vesz igénybe. 

HIRDETÉS

Készülõben az „adórazzia”

ÚMSZ

„Mandátumom egyik
legfontosabb célkitûzése

az illegális erdõirtások mérté-
kének csökkentése és az er-
dõs felületek növelése” – nyi-
latkozta Borbély László kör-
nyezetvédelmi és erdészeti
miniszter tegnap annak a ta-
nulmánynak a bemutatóján,
amelyet a törvénytelen erdõ-
irtások csökkentése érdeké-
ben készített az Ecopolis civil
szervezet, valamint a Termé-
szetvédelmi Világalap romá-

niai irodájának szakértõi. Az
eseményen jelen volt többek
között Valerian Solovãstru, a
Országos Erdõgazdálkodási
Hivatal (Romsilva) vezér-
igazgatója is.  

Borbély László a minisz-
tersége idején hozott intézke-
dések közül kiemelte a bírsá-
gok növelését, a bírságolható
területek és az ellenõrzõ-bün-
tetõ szervek körének kibõví-
tését, a 2010 óta érvényben
levõ – az Országos Rendõr-
fõkapitánysággal közösen ki-
dolgozott – ellenõrzési akció-

tervet, valamint a Természet-
védelmi Világalappal, az
érintetlen erdõk megmenté-
sét célzó együttmûködési
egyezményt. A tárcavezetõ
szerint elsõdleges fontosságú,
hogy a képviselõház minél
hamarabb jóváhagyja a mi-
nisztériumnak azt a törvény-
tervezetét, amely bûncselek-
ménynek minõsíti majd, ha
valaki egy köbméternél keve-
sebb fát vág ki vagy szállít
törvénytelenül. Mint meg-
tudtuk, a szigorított elõíráso-
kat tartalmazó törvényterve-

zetet jelenleg a képviselõház
mezõgazdasági bizottsága
elemzi.

A miniszter hangsúlyozta,
hogy jelentõsen nõttek az er-
dõsítésre fordított pénzalap-
ok – a 2010-ben elkülönített
190 millió lej hatszor na-
gyobb volt az egy évvel ko-
rábbinál – amit még kiegészí-
tenek a mezõgazdasági mi-
nisztériumtól igényelhetõ
uniós támogatások is. Az or-
voslásra váró gondok közül a
miniszter megemlítette a je-
lenleg õrzés nélkül álló ma-

gánerdõket. „Az április végé-
re elkészülõ környezetbizton-
sági stratégiában fontos he-
lyet fog kapni az erdõvéde-
lem és az illegális erdõirtás
csökkentése” – ígérte Borbély
László.

A tanácskozás alkalmával
Borbély kifejtette: örvende-
tes, hogy az iskolások is be-
kapcsolódnak szaktárca és a
Romsilva erdõsítési akcióiba,
hiszen így a környezetszere-
tetre, az erdõ tiszteletére le-
het nevelni õket, mi több, raj-
tuk keresztül a szülõket is. 

„Az erdõ felõl állt” Borbély László

A Kovászna Megyei Szociális Ellátási és

Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság 

versenyvizsgát szervez 

a következõ végrehajtói köztisztviselõi állás elfoglalására,

meghatározott idõtartamra:

1 felügyelõi (inspektor), I. osztályú, segéd szakmai

fokozatú, közalkalmazotti tisztség, egyetemi oklevél:

egészségügyi vagy szocio-humán végzettség.

A versenyvizsga anyaga a 

Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi

Vezérigazgatóság székhelyén, valamint a 

www.protectiasocialacv.ro honlapon tanulmányozható.

A versenyvizsgára a Kovászna Megyei Szociális Ellátási

és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság székhelyén,

(Sepsiszentgyörgy, Sajtó utca 8/A. szám) kerül sor, 

2012. április 18–20. között.

Jelentkezni 2012. március 28–05. április között 

(7.30–16.00 óra) lehet a vezérigazgatóság székhelyén.

Bõvebb információkat az igazgatóság humánerõforrás

irodáján, vagy a 0267-314660 és 0267-317464-es 

telefonszámokon nyújtunk.

VASS Mária vezérigazgató 

Transelectrica

értékesítve
MTI

A román államnak sike-
rült teljes egészében ér-

tékesítenie a bukaresti érték-
tõzsdén (BVB) a Trans-
electrica 15 százalékos rész-
vénycsomagját - közölte a
jegyzés tegnap esti zárása-
kor a Mediafax hírügynök-
ség. A román gazdasági mi-
nisztérium március 14-én
bocsátotta áruba a román
villamosenergia-hálózatot
mûködtetõ Transelectrica
15 százalékos részvénycso-
magját. A kereslet tegnap, a
tranzakció utolsó napján
meghaladta a piacra dobott
részvénykínálatot: a teljes
csomagra 38 millió euró ér-
tékben érkezett vásárlási
ajánlat. A nagybefektetõk a
csomag 80 százalékára tet-
tek ajánlatot az eredetileg
nekik szánt 90 százalék he-
lyett, a kisbefektetõknek
fenntartott 10 százalékra vi-
szont kétszeres volt a túl-
jegyzés, így a teljes rész-
vénycsomagot sikerült érté-
kesíteni. A jegyzés során ak-
kor nõtt meg az érdeklõdés
a Transelectrica részvények
iránt, amikor a cég bejelen-
tette, hogy az idén 18,4 mil-
lió eurót osztalékot fizet,
ami tavalyi nyereségének 90
százalékát teszi ki. Románia
10 százaléknyi állami része-
sedést tervez eladni a
Hidroelectrica és a Nucle-
arelectrica állami energia-
termelõ cégekbõl is – az er-
rõl szóló tervezetet január
közepén fogadta el a román
kormány. Az állam tavaly
kötött két évre szóló, 3,5
milliárd eurós elõvigyáza-
tossági hitelmegállapodást a
Nemzetközi Valutaalappal
(IMF), amelynek részeként
vállalta, hogy kisebb tulaj-
donhányadokat ad el szállí-
tási és energiacégekbõl. En-
nek ellenére tavaly mégsem
sikerült értékesíteni a
Petrom 9,84 százalékos
részvénypakettjét – a kor-
mány az után állította le az
olaj- és gázipari csoport ki-
sebbségi tulajdonrészének
értékesítését, hogy a jegyzé-
si arány nem érte el a sikeres
kibocsátás feltételeként ki-
kötött 80 százalékot. A
Transelectrica-tranzakció
teljes értékét holnap hozzák
nyilvánosságra. A liciten
résztvevõ megfigyelõk és
brókerek szerint az eladás
utolsó óráiban valósággal
„fellángoltak” az árak, ám
kötvényenként átlag 15 lejes
árral lehet számolni. 

Visszahívás a BMW-nél

Az adóhatóság nyár elején százakat kérhet kasszához az eltitkolt jövedelmekbõl származó hátralékokért
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Röviden

Folytatás az 1. oldalról

Keresztély Irma Kovászna
megyei fõtanfelügyelõ tájé-
koztatása szerint Háromszé-
ken a vidéki iskolák többsé-
gében már az elsõ forduló-
ban valamennyi gyereket be-
írattak, elõzetes számítások
szerint mintegy 177 elõkészí-
tõ osztálynak kell megalakul-
nia. Keresztély leszögezte: az
összes iskolaköteles gyereket
beíratják, ezért annyi osztályt
indítanak, ahányra az iratko-
zások alapján szükség lesz.

Elfogytak a gyerekek

„Az elõzetesen felmért
gyermekek száma szerint
alig maradt már olyan elõké-
szítõ vagy elsõ osztályba in-
duló kisgyerek a megyében,
aki a következõ körökben
iratkozik majd be” – nyilat-
kozta lapunknak Waczel Fe-
renc, a Hargita megyei tan-
felügyelõség személyzeti
ügyekkel megbízott szaktan-
felügyelõje. A feltérképezés
szerint a soron következõ
tanévben 171 elõkészítõ osz-
tály indul 2781 kisgyerekkel,
az elsõ osztályok száma pe-
dig 182, ahova 3037 gyerek
jár majd. Az adatok viszont
még nem véglegesek, mert
egy nemrég véget ért speciá-
lis felmerés során 700 gyer-
mek alkalmasságát vizsgál-
tak meg a szülõk kérésére a
pszichopedagógiai központ
szakemberei. Ennek a szám-
nak a függvényében még
lesz némi változás, magya-

rázta a tanfelügyelõ. A már-
cius közepén zárult elsõ be-
iratkozási szakaszban 2574
kisgyerek iratkozott elõké-
szítõ osztályba, elsõbe osz-
tályba pedig 2901. Az eddigi
adatok szerint a tegnap vé-
get ért második fordulóban
235 elõkészítõs és 231 elsõ
osztályos jelentkezett. Szük-
ség szerint kiegészítõ osztá-
lyokat is indítanak.

A Bolyai 
a legnépszerûbb

Illés Ildikó Maros megyei
fõtanfelügyelõ-helyettes la-
punknak elmondta, Maros
megyében a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum és az
Unirea Fõgimnázium a leg-
népszerûbb iskola, ahová jó-
val több gyereket szeretné-

nek beíratni, mint ahány
hely van. A törvény nem írja
elõ, hogy ideiglenes lakhely-
lyel nem lehet beiratkozni,
ezért nagyon sok szülõ az
adott körzetbe jelentkezett
be, és személyi igazolványá-
ban az a lakcím szerepel,
amely az iskola közelében
található. „Nem tudom még,
hogy hogyan fogjuk megol-
dani ezt a problémát” – fo-
galmazott Illés. Hozzátette,
idén még eldönthetik a szü-
lõk, hogy hatéves gyermekü-
ket az elõkészítõ vagy egybõl
az elsõ osztályba íratják-e. A
tanfelügyelõség adatai sze-
rint Maros megyében szep-
temberben 2524 gyerek kez-
di az elõkészítõ osztályt ro-
mán tagozaton, 1530 magya-
ron, 63 németen és 20 roma
tagozaton. Elsõ osztályba

3274 román anyanyelvû gye-
reket írattak be, 1752 ma-
gyart, a német nyelvûbe 82,
a roma osztályba pedig 20
kisgyereket írattak be. Ma-
rosvásárhelyen a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceumban az
elõkészítõ és az elsõ osztály-
ba is 30-30 gyereket vettek fel
a 25-25 helyre – nyilatkozta
lapunknak Horvát Gabriella
igazgatóhelyettes. A város
egyetlen magyar tannyelvû
gimnáziuma a legnépsze-
rûbb iskola a vásárhelyi ma-
gyar közösségben, ezért min-
dig túljelentkezés van a meg-
határozott helyekre. Az al-
igazgató az ÚMSZ-nak el-
mondta, azokat írták be elsõ-
nek, akiknek stabil lakhelye
a körzetben található, majd
következtek az intézmény-
ben dolgozó pedagógusok

gyerekei, illetve azok, akik-
nek nagyobb testvérük már
az iskola tanulója. Az üresen
maradt helyeket a második
fordulóban azok a gyerekek
töltötték be, akiknek ideigle-
nes lakhelyük a körzetben
van, ugyanazokat a prioritá-
sokat tartva szem elõtt. 

Kiegészítõ 
osztály indul

Az iratkozás második for-
dulója után a kolozsvári Bá-
thory István Elméleti Líce-
um vezetõsége szerint nyil-
vánvaló, hogy túljelentkezés-
sel kell számolniuk a további
beíratásoknál. „Az elõkészí-
tõ osztályokban még nem, de
már az elsõ osztályokban
enyhe túljelentkezés tapasz-
talható” – ismertette Tímár
Ágnes, az iskola igazgatónõ-
je. Idáig az elõkészítõ osztá-
lyokban 61 szülõ íratta be
gyerekét a meglévõ 75 helyre,
míg az elsõ osztály esetében
a 75 helyre idáig összesen 97
gyerek iratkozott fel. „A szü-
lõk ragaszkodhatnak ehhez
az iskolához, nagyon valószí-
nû, hogy kiegészítõ osztályt
kell majd indítanunk” –
mondta Tímár Ágnes. A ko-
lozsvári Brassai Sámuel El-
méleti Líceumnak viszont
nem kell pótosztályokat indí-
tani: egy elsõ osztállyal és
egy felkészítõ osztállyal kez-
di majd a következõ tanévet. 

A harmadik fordulót ápri-
lis 23-25. között, míg az utol-
sókat  május 2-9., illetve má-
jus 11-18. között tartják. 

A harmadik beiskolázási fordulót április 23-25. között tartják meg országszerte

Sipos M. Zoltán

Tizenhárom erdélyi di-
ák vett részt idén a ma-

gyarországi Nemes Tiha-
mér Országos Informati-
kai Tanulmányi Verseny
döntõjén, közülük öten a
csíkszeredai Márton Áron
Gimnázium tanulói. A ve-
télkedõn közel 2800 Kár-
pát-medencei magyar diák
mérte össze programozói
képességét. „Azt hiszem,
hogy a számok magukért
beszélnek, mikor azt mon-
dom, hogy az öttagú csa-
patból ketten bejutottak a
legjobb harminc közé, egy
diákom a 12. helyet, egy
másik pedig a 19. helyet ér-
te el” – nyilatkozta lapunk-
nak Demeter István Hunor,
a Márton Áron Gimnázium
informatikatanára. Hozzá-
tette: nagyon jó csapattal
ment ki a versenyre, a diá-
kok sokat készültek, sok-
szor maguk diktálták az
elõkészületben a tempót.
Az informatikaverseny el-
sõdleges célja az, hogy az
általános és a középiskolák
tanulóinak lehetõséget ad-
jon programozási ismerete-
ik és képességeik összeha-
sonlítására. Míg a helyi
megmérettetésen a diákok-
nak papíron, ceruzával egy
sor algoritmikai és logikai
feladatot kellett megoldani-
uk, a második fordulóban

és a döntõn már komoly
programozási feladatokkal
kellett megbirkózniuk. A
márciusban lezajlott döntõ
nem pusztán az informati-
kai tudás összemérésérõl
szólt: az elsõ öt helyezett
felvételit nyer a magyaror-
szági informatikai egyete-
mekre, és a közeljövõben
közülük válogatják ki azt az
olimpiai csapatot, amely a
nemzetközi informatikai
versenyeken képviseli majd
Magyarországot. Mint
megtudtuk, az erdélyi to-
vábbjutók nem lehetnek
tagjai ennek a csapatnak, de
a tanárok azon munkálkod-
nak, hogy a jövõben hatá-
ron túli magyar diákoknak
is adott legyen ez a lehetõ-
ség. „A jövõm szempontjá-
ból nagyon fontos ez a ver-
seny: úgy gondolom, hogy
ennek az eredménynek kö-
szönhetõen majd engedmé-
nyeket kapok az informati-
kai egyetemek felvételijén”
– mondta el lapunknak
Csutak Balázs, 10. osztá-
lyos tanuló aki a verseny
döntõjében 19. helyezést ért
el. A budapesti döntõn az
erdélyi tanulók közül Csu-
tak Balázs és Kurkó Mihály
Zsolt 10. osztályos diákok
Csíkszeredából, Szász Ta-
más 10. osztályos diák Ko-
lozsvárról és Komán Zsolt
12.-es diák Brassóból érke-
zett a versenyre. 

Nulladik év pótosztályokkal

Fotó: archív
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Biciklisáv lesz a Szamos
mindkét partján Szatmár-

németiben. Egy korábbi eu-
rópai uniós pályázati támo-
gatással már többnyire elké-
szült és járható a bicikliút a
folyó bal oldali töltésén. A
munkálatok elvégeztével a
magyarországi Fehérgyar-
matig lehet majd a 3 méter
széles és 40 kilométer hosz-
szú úton kerékpározni – nyi-
latkozta lapunknak Ilyés
Gyula. Szatmárnémeti pol-
gármestere továbbá közölte:
az idén újabb közös Magyar-
ország–Románia-pályázatot
nyújtottak be, és ha sikerrel
járnak, jövõre a gátrendszer
bal felén is út épül a kerékpá-
rosok számára, az Európai
Unió regionális fejlesztési
alapjának támogatásával. A
kerékpárosturizmus-fejlesz-
tési pályázatot a Csengersi-
mai Közhasznú Egyesület és
a romániai Pusztadaróc ön-
kormányzata dolgozza ki és
valósítja meg –  ismertette a
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyei település körjegyzõje.
Homoki Tamás elmondta: a
Két keréken Szatmárban elne-
vezésû projekt a Magyaror-
szág–Románia Határon Át-
nyúló Együttmûködési Prog-
ram keretében valósul meg,
Brüsszel több mint 100 ezer
eurós támogatást ad az

együttmûködõ partnereknek.
Az elképzelések szerint 15,6

kilométer hosszú kerékpárút
építésével hálózattá kapcsol-
nak össze négy, már meglévõ
kerékpárutat Szatmárnémeti
és a magyarországi Csenger
térségében. A két város kör-
zetében így 84 kilométer
hosszú, biciklisek által hasz-
nálható út lesz, amely két
ponton, Romániában Atyá-
nál, Magyarországon pedig
Komlódtótfalunál lépi át a
határt. A kerékpáros útháló-
zat a Szamos folyó mentén
18 települést érint majd a két
országban, ugyanakkor épí-
tenek egy kerékpáros-minta-
bázist is. A központ a kerék-
páros-turizmus minden igé-
nyét kiszolgálja majd, lesz
benne egy negyvenszemélyes
szálláshely étkezõvel, kem-

ping, illetve biciklikölcsönzõt
és gyorsjavítót is kialakíta-
nak. Az épület környezetba-
rát és energiatakarékos köve-
telmények szerint épül, olyan
technológiát alkalmaznak,
hogy késõbb a magyar–ro-
mán kerékpárút-hálózat bár-
mely pontján újabbakat
emelhessenek. Romániában
Szatmárnémeti, Vetés, Óvá-
ri, Szerdahelyitanya, Újba-
gos, Csengerbagos, Szamos-
dara, Pusztadaróc, Pete,
Atya, Nagypeleske és Kispe-
leske, míg a határ túloldalán
Csenger, Komlódtótfalu,
Csengersima, Szamosbecs,
Szamostatárfalva, Szamos-
angyalos, Csegöld, Császló,
Zajta, Rozsály, Gacsály és
Méhtelek lenne a tervezett
kerékpáros úthálózat tagtele-
pülése.

Bicikliút határok nélkül

Vérátömlesztés 
EU-s normák szerint 

Romániában a vérátömlesz-
tésre vonatkozó törvényke-
zést az európai törvények-
hez kellene igazítani, s mi-
hamarabb meg kell oldani 
a rendelkezésünkre álló vér-
plazma részekre bontását,
ehhez Romániában jelenleg
nincs megfelelõ technológia
–  nyilatkozta Ritli László
egészségügyi miniszter egy
nemzetközi vérátömlesztés
témakörben szervezett kon-
ferencián. A miniszter arról
is tájékoztatott, hogy a 2005-
ben kidolgozott rendszert
azért kell újragondolni, mert
csak részben egyezik az uni-
ós szabványokkal. A tár-
cavezetõ szerint az egészség-
ügyi rendszer személyzethi-
ánnyal küszködik, és csak a
meglévõ munkaközösségek-
nek köszönhetõen mûködik.

Országos tantárgy-
verseny Kolozsváron

A Mikes Kelemen Magyar
Nyelv és Irodalom
Tantárgyverseny országos
szakasza március 30-án pén-
teken 17 órától kezdõdik
Kolozsváron az Egyetemiek
Házában, majd a Báthory
István Elméleti Líceum
dísztermében verses összeál-
lítással folytatódik. A
vetélkedõn 17 megyébõl 142
V–XII. osztályos diák méri
össze tudását a Báthory
István Elméleti Líceum
épületében. Március 31-én, 
a dolgozatírást követõen, 
a versenyzõk különbözõ
programokon vehetnek
részt, este pedig a magyar
operában a Brémai muzsiku-
sok címû elõadást
tekinthetik meg. A vasár-
napi eredményhirdetés és a
dolgozatok kiértékelése után 
a résztvevõk, valamint 
a meghívottak díszvacsorán
vesznek részt. A ren-
dezvénysorozat április 2-án,
a Kolozsvári Magyar
Színházban díjkiosztó
ünnepséggel ér véget. 

Tüntetnek a taxisok
Bukarestben

Ötszáz taxis tüntetett teg-
nap a kormány épülete elõtt
Bukarestben a múlt héten
elfogadott törvénymó-
dosítás ellen, amely szig-
orúbb feltételhez köti
mûködésüket. A 2003/38-
as törvényre vonatkozó
módosításokat egy hete
hagyta jóvá a képviselõház
iparügyi szakbizottsága. A
tüntetõ taxisok elsõsorban
azt ellenzik, hogy ezután
kizárólag csak azokon a
településeken fuvarozhat-
nak, ahová a mûködési
engedélyük szól. Rosszul
érintheti õket az is, hogy a
helyi önkormányzatok
egységes fuvardíjat szabná-
nak meg. Ma és holnap
közel tízezer magánfu-
varozót várnak a folytatódó
tüntetésre, az öt felvonuló
taxis szervezet között azon-
ban olyan is van, amely a
jogszabály-módosítás
mielõbbi érvényesítése
miatt vonul utcára.Szatmár megyében újabb határon átnyúló biciklisáv épül

Az iskolapad tehetségei
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Háromnapos tavaszi
könyvvásárral és járulé-

kos programokkal ünnepli
Nagyváradon fennállásának
ötödik évfordulóját a Nagy
Sándor utcai Hobby Libri
könyvesbolt. A könyvvásárt
kiállítással nyitják ma dél-
után 4 órakor, melynek címe
Könyvem lelke. Szombaton,

március 31-én 16 órától kez-
dõdik az ünnepségsorozat: a
könyvesbolt melletti helyi-
ségben kisiskolás diákok
számára szerveznek vers-
mondó versenyt, Mókás ver-
sem címmel, majd az Olva-
sás éjszakája következik 18
órakor és éjfélig tart. Itt be-
szélgetésre nyílik lehetõség
két szakember társaságában
a könyvborítók alkotóival,

valamint halk zene melletti
csendes olvasgatásra az üz-
letben található könyvekbõl.
A könyvvásár március
28–31. között tart, ez idõ
alatt minden könyvre 15
százalékos árkedvezmény
érvényes, azokra a könyvek-
re is, amelyek bár nem talál-
hatók épp a polcokon, de a
vásár ideje alatt rendelik
meg az üzletben. 

Olvasásünnep Nagyváradon

ÚMSZ

Aláírta Kelemen Hunor
szövetségi elnök, kultu-

rális és örökségvédelmi mi-
niszter azt a dokumentu-
mot, amellyel a csíksomlyói
búcsút az UNESCO szelle-
mi világörökségi listájára
terjesztik fel. A jelöléshez
szükséges iratcsomót tegnap
délután el is küldte a tárca
Párizsba, az UNESCO
székhelyére. 

A tárcavezetõ szerint a
zarándoklat egyike azon
vallási, kulturális hagyomá-
nyoknak, amelyek megha-
tározóak a Kárpát-meden-
cei magyarság életében,
ezért kellene a búcsúnak fel-
kerülnie az UNESCO szel-
lemi világörökségi listájára.
„Az UNESCO világöröksé-
géhez tartozva a csíksom-
lyói búcsú fokozottabb vé-
delmet is kapna, ugyanak-
kor méltó elismerést jelente-
ne a székelység több mint
500 éves hagyományának”
– jelentette ki Kelemen Hu-
nor.

A Kulturális és Örökség-
védelmi Minisztérium ha-
táskörébe tartozó, Országos
Szellemi Örökség Bizottság
2011. szeptember 13-án
szavazta meg azt a javasla-
tot, mely szerint felterjesz-
tik a világörökségi státusz
elnyerésére a csíksomlyói
búcsút. Az elfogadott javas-
latot a Tánczos Vilmos

egyetemi docens által össze-
állított dokumentációra ala-
pozták, a felterjesztési dosz-
sziét egy szakértõi bizottság
állította össze. A csíksom-
lyói kegyhely búcsúkiváltsá-
ga 1444-bõl származik, de a
kegyhelyre történõ tömeges
zarándoklatok még régebbi-
ek. Kiemelkedõ mûvészi és
vallási értékû az 1510–1515
táján készült csíksomlyói
Mária-kegyszobor, amely
Európa legnagyobb fából
készült gótikus Mária-szob-
ra. Csíksomlyó több évszá-
zadon át lokális jelentõségû
búcsújáróhely volt, vonzás-
körzete kezdetben csak a
Székelyföld katolikus részé-
re és a moldvai csángóságra
terjedt ki, de a 20. század-
ban ez a kör kiszélesedett,
és 1989 után magyar nem-
zeti kegyhellyé, sõt az euró-
pai katolicizmus egyik je-
lentõs kegyhelyévé vált. 

Az UNESCO-hoz elkül-
dött felterjesztési dosszié
tartalmaz egy rövid doku-
mentumfilmet is, ebben
Jakubinyi György gyulafe-
hérvári római katolikus ér-
sek a következõképpen véle-
kedik a csíksomlyói búcsú
horderejérõl: „Nagy jelentõ-
sége van a csíksomlyói za-
rándoklatnak, mert ilyenkor
a világ minden részébõl ér-
kezõ magyarok – felekezet-
tõl függetlenül – megerõsöd-
nek keresztény hitükben és
magyarságukban is. A kettõ

annyira összefonódik, hogy
ha hivatalosan nem is, de a
magyarság nemzeti Szûz-
anya-kegyhelye, az Csík-
somlyó”. 

A kulturális tárca által el-
küldött jelölési dosszié tar-
talmazza még az Erdélyi Fe-
rences Rend, a Hargita Me-
gyei Tanács, Csíkszereda
Városi Tanácsa, a Hargita
Megyei Kulturális Központ,
a gyergyóalfalusi polgár-
mesteri hivatal, a gyulafe-
hérvári Caritas, a Kriza Já-
nos Néprajzi Társaság, az
Gyergyóalfalusi Római Ka-
tolikus Egyházközség, a Po-
gány-havas Kistérségi Tár-
sulás, a Csíksomlyó Egyesü-
let, valamint a pusztinai
Szent István Egyesület
egyetértését és támogatását.
A felsorolt szervezetek és in-
tézmények részt vettek a je-
lölési dosszié elõkészítésé-
ben. 

Hegedüs Csilla miniszte-
ri tanácsos a civil szerveze-
tek és a helyi hatóságok tá-
mogatásáról elmondta: „az
UNESCO-jelvény, ami ez-
után nemcsak a búcsút, ha-
nem az ebben részt vevõ
önkormányzatokat, civil
szervezeteket, közösségeket
fogja kísérni, pályázati le-
hetõségeket nyit meg elõt-
tük”. Románia elsõ alka-
lommal terjeszt az
UNESCO-hoz ilyen jellegû,
vallási, kulturális örökségre
vonatkozó javaslatot. 

UNESCO: felterjesztették
a csíksomlyói búcsút

Totka László

Százfõs csapat – diákok,
amatõr és profi színé-

szek – gyûlt össze tegnap
Nagyváradon a színházi vi-
lágnap alkalmából, ahol a
Szigligeti Színház lépcsõjén

olvasta fel John Malkovich
üzenetét Kardos M. Róbert
Jászai-díjas színmûvész. 

Az eseményen jelen volt
számos olyan diák is, akik
részt vettek a Szigligeti
„Színház az iskolában, is-
kola a színházban” prog-

ramján, a Csongor és Tünde
címû, nagy sikerû produkci-
óban. 

A fiatalok a színházba já-
rást népszerûsítõ trikókat
kaptak a „Csatlakozz a szín-
házbarátokhoz!” jelszó je-
gyében. 

T. K. I.

Precedens nélküli helyzet
alakult ki a hétfõ esti

Gopo-gálán. A román film-
szakma Oscarjaként ismert
díjkiosztón olyan alkotás
kapta a legjobb filmnek, a
legjobb rendezésnek és a leg-
jobb forgatókönyvnek járó el-
ismerést, amelynek jelölését
idõközben visszavonta a pro-
ducere: Cristi Puiu Aurora cí-
mû játékfilmje. Így a három
legrangosabb díjat át sem vet-
te a díjazott. A házigazda
szerepét betöltõ Andi
Moisescu színész a bukaresti
gálán – amelyet élõben köz-
vetített a Pro Cinema – próbál-
ta menteni a helyzetet, egy
szó sem esett az Anca Puiu
által vezetett Mandragora pro-
dukciós ház és a Gopo zsûri-
je közti konfliktusról, hanem
a színpadon elhangzottak
szerint az Aurora alkotóinak
egyszerûen „nem sikerült el-
érniük” a gálára. A Mandra-
gora két másik produkcióját is
visszavonta a jelölt filmek lis-
tájáról, a Matrobranding és a
A bálna gyomra (Burta balenei)
címû mozikat. A zsûri ennek
ellenére, tízórás tépelõdés
után, mégis Cristi Puiu alko-
tását tüntette ki elismerései-
nek javával. 

A szakmában dúló konf-
liktus többször is megnyilvá-
nult az est során: Anca

Damian producer-rendezõ
például, aki lengyel kollégái
helyett vette át a legjobb film-
zenéért járó Gopo-szobroc-
skát a Crulic – Az út odaátra
(Drumul spre dincolo) címû fil-
mért, elégedetlenségét fejezte
ki, mivel az animációt készí-
tõ román munkatársait még
csak nem is jelölték. „Azok,
akik az animációt készítet-
ték, túl jók egy Gopo-díjhoz”
– epéskedett a színpadon a
rendezõnõ.  

Eugen ªerbãnescu, a Ro-
mán Filmmûvészeti Köz-
pont (CNC) igazgatója a
pénzhiányt emelte ki beszé-
dében: „Szent Pétertõl azt
kérném, hogy minden pá-

lyázó szakmabeli kapjon tá-
mogatást, a jók is, meg azok
is, akik csak jóknak képzelik
magukat” – mondta, az
Oscar-gálák mintájára poén-
nak szánva felszólalását, de
a jelenlevõk közül senki nem
nevetett. Tudor Giurgiu, a
Román Filmet Népszerûsítõ
Egyesület (AFPR) vezetõje
szintén a pénzhiányról be-
szélt: „Pesszimista vagyok
jelen pillanatban. A pénz
fogy, míg egyre nõ azok szá-
ma, akik filmet akarnak ké-
szíteni.” 

A gálának azért voltak fel-
emelõ és megható pillanatai
is: filmetûdökkel emlékeztek
meg a tavaly elhunyt  Liviu

Ciulei rendezõrõl és Alex
Leo ªerban filmkritikusról,
Tamara Buciuceanu-Botez és
Iurie Darie pedig életmûdíjat
vett át az õket állva ünneplõ
közönség ovációja közepette. 

A zsûri kedvencei közé tar-
tozott Bogdan George Apetri
Periferic címû mozija is,
amely öt díjat vitt el, a leg-
jobb nõi fõ- és mellékszerep-
lõnek, valamint a fényképe-
zésért, a vágásért járó szob-
rocskákat és a debütdíjat is.
Adrian Sitaru Szeretettel, a leg-
jobb szándékkal (Din dragoste,
cu cele mai bune intenþii) nevû
alkotását a legjobb férfi fõsze-
replõ és mellékszereplõ kate-
góriákban díjazták. 

Rekorddöntésre készülnek
Kovács Zsolt

Huszonöt nap múlva
kezdõdik a 250 rendez-

vényt felvonultató Szent
György-napok. Grubisics
Levente fõszervezõ tegnapi
sajtótájékoztatóján elmond-
ta: beindították a www.szent-
gyorgynapok.ro fesztiválhon-
lapot, amely már tartalmaz-
za Erdély legnagyobb város-
ünnepének programterveze-
tét, ez utóbbit viszont csak
március 30-án véglegesítik.
A honlap az április 21. és
29. között zajló városnapok
ideje alatt hírportálként mû-
ködik majd, vagyis videós és
írott beszámolók mellett fo-
tókat is közölnek. Dancs
Zsolt programigazgató kö-
zölte: a korábban beharan-
gozott Esõember és a Bandy
lányok darabokra, illetve
Hernádi Judit önálló estjére
a jegyek nagy része elfo-
gyott, és a városi szervezõ-
irodában elkezdték árusíta-
ni a belépõket a kulturális
hét elõadásaira. A korábban
már bejelentett elõadások
mellett a városnapok fellé-
põje lesz a Yorick Stúdió és
a Marosvásárhelyi Állami
Színház Bányavirág címû
produkciója, a budapesti
Honvéd Színház Arab éj-
szaka elõadása, fellép a
gyermekek kedvence, az Al-
ma együttes, illetve Berecz
András tart mesemondó es-
tet kicsiknek és nagyoknak.
Hangversenyt ad Mága Zol-
tán hegedûmûvész és öttagú

kamarazenekara. A Székely
Nemzeti Múzeum kertjében
idén is berendezik a Kultúr-
kertet, ahol délelõttönként
tanulók lépnek színpadra,
majd április 27–29-e között
éjszakába nyúló koncertek
lesznek, elsõ nap dzsessz,
második nap blues, a záró-
napon pedig világzenei
együttesek zenélnek. Ott
rendezik be a Borudvart,
ahol 12 erdélyi és magyaror-
szági borász mutatkozik be,
és ott lesz a Paprika csárda,
ahol 8 szakács készíti el Ma-
gyarország tájegységeinek
hagyományos étkeit. A tör-
ténelmi egyházak kérésére a
zárónap délelõttjén a Sugás
áruház elõtti színpadon
ökumenikus istentiszteletre
kerül sor, a lelkészek meg-
áldják a 100 kilogrammos
székely pityókás házikenye-
ret, amelyet felszeletelve
szétosztanak az érdeklõdõk-
nek. Diószegi László tavaly
közel 50 kilogrammos ke-
nyeret készített már, idén sa-
ját rekordját készül meg-
dönteni. Ehhez viszont új
kemencét kell építenie pék-
sége udvarán, ahol a város-
napok hétvégéjén nyílt na-
pot is szervez, hogy a gyere-
kek kis cipókat készíthesse-
nek. A Szent György-napo-
kat idén, ha az idõjárás ked-
vezõ lesz, madártávlatból,
hõlégballonból fényképezik
és filmezik le. A városnapok
három helyszínérõl élõ
online tévéközvetítést is le-
het majd követni. 

Tamara Buciuceanu a Licisták (Liceenii) film matektanárnõjeként az egész ország számára ismertté vált

Kissé kínos Gopo-gála

A színházról, fiatalosan

A színházat népszerûsítõ pólók magukra vonták a nagyváradi járókelõk figyelmét A szerzõ felvétele



ÚMSZ

Beigazolódtak az ÚMSZ év
eleji értesülései, miszerint a

Tõkés Lászlóék politikai érde-
keltségébe tartozó Udvarhelyi
Híradó Kft.-hez készül átigazol-
ni Dénes László újságíró. A Reg-
geli Újság volt fõszerkesztõjét a ki-
adóvállalat az Udvarhelyi Híradó
napilap lapigazgatójává nevezte
ki – írta tegnap az MTI. Lapunk
idei január 4-i számában A „Tõ-
kés-trösztnél” Dénes? címmel kö-
zölt írást név nélkül nyilatkozó
forrásokra hivatkozva arról,
hogy a nagyváradi napilap fõ-
szerkesztõje megválik tisztségé-
tõl és tárgyalásokban áll az Ud-

varhelyi Híradó kiadóval. Dénes
Lászlót akkor nem tudtuk elérni,
ám másnap a Reggeli Újságban
dörgedelmes írásban cáfolta az
ÚMSZ értesüléseit.

Változások történtek az Udvar-
helyi Híradóhoz tartozó másik saj-
tótermék, az Erdélyi Napló élén is.
A kiadó Csinta Samut nevezte ki
a hetilap fõszerkesztõjévé. Az új
fõszerkesztõ az MTI-nek elmond-
ta, elvileg március 19-tõl érvé-
nyes a kinevezése, de április else-
jétõl veszi át Makkay József lekö-
szönõ fõszerkesztõtõl a hetilap
irányítását. Hozzátette, nemcsak
személyi változás történik az Er-
délyi Naplónál. Egy olyan színes
magazin kialakítására kapott

megbízást, amilyen még nem lé-
tezett az erdélyi magyar sajtópia-
con. Hozzátette, az új lap a jobb-
oldali konzervatív értékek men-
tén szeretne igényes, tartalmas ol-
vasnivalót nyújtani az erdélyi ma-
gyar közönségnek. Csinta Samu
2008-ig a Krónika napilap fõszer-
kesztõje volt, azóta a Háromszék
napilap újságírójaként dolgozott.
Kijelentette, több hónapos átme-
neti idõszak következik az Erdélyi
Napló életében, õsz elején jelenik
meg az A4-es formátumú színes
magazinná alakult Erdélyi Napló,
amely a Heti Válasz példáját sze-
retné követni Erdélyben. 

Az Udvarhelyi Híradó Kft. –
amely eredetileg az azonos nevû

udvarhelyszéki napilap kiadására
alakult – a magyarországi kor-
mányváltás után az egyik legje-
lentõsebb erdélyi magyar lapki-
adóvá nõtte ki magát. Kiadja az
Udvarhelyi Híradó, a Csíki Hírlap, a
Vásárhelyi Hírlap és Gyergyói Hír-
lap napilapokat, az Erdélyi Napló
hetilapot és januártól a Krónika
napilap kiadását is átvette. A ki-
adóhoz tartozik ugyanakkor a
Székelyhon hírportál is. A kiadó-
vállalatban 2011 júniusában a
Magyarországon bejegyzett Ha-
tárok Nélkül a Magyar Nyelvû
Sajtóért Alapítvány szerzett több-
ségi tulajdonrészt, az ügylethez a
Szerencsejáték Rt. biztosított 250
millió forintos támogatást. 
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Postafiók

James Cameron filmrendezõ, médiacézár és
félprofi búvár meg ûrhajós már a Titanic cí-
mû, saját nyálába belesüllyedõ filmjével bebi-
zonyította, hogy nagyon érti a mai emberek
lelkét, és tudja, hogy milyen képsorokkal lehet
õket rávenni arra, hogy õt (alkotásait) nézzék,
és még fizessenek is ezen „lájtos” agymosáso-
kért, olcsó pótcselekvést jelentõ filmnézésekért.
Bevett fordulatok, archetípusok közhelyes kiak-
názásával hihetetlen ismert lett, és a 2009-es
Avatar már ezen a kitaposott „csillagösvé-
nyen” lõhette be magát a box office-ok bolygó-
közi terébe. Vasárnap Cameron újra a mélybe
merült, ám ezúttal nem az esztétikum legalján
kavarta fel a lepedéket, hanem a Terra legmé-
lyebb szakadékába ereszkedett le. A jóhiszemû
filmnézõk pénzén vásárolt népszerûségének há-
la, vissza is jött onnan. És elõre látom a ten-
gerfenéken ihletõdött, új filmjének a címét:
„Megint a béka s*gge alá ereszkedtem!”

(prier)

Kettõs tükör 
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A magyarok szimfóniája

Tisztelt Szerkesztõség! Hálás köszönettel
vagyok Önök iránt, amiért válaszoltak a
Verskeresõ rovattal kapcsolatos kérésemre.
Ami a Szent Gellért vértanúsága címû verset
illeti, szerintem talán Kozma Andor írta,
de nem biztos. Õ hasonló témájú verset
írt Szent Gellértrõl, amelynek a címe A
magyarok szimfóniája, és amely arról a tör-
ténelmi idõszakról szól, amikor a magyar-
ság nagyon megosztott volt, ami a keresz-
ténységet illeti. A vértanú püspökrõl írt
vers így kezdõdik: „Egész ország égõ kat-
lan, / Olasz Péter fut riadtan, / Koroná-
ját szél elfújta, / Két Árpádfi itthon, újra.
// András herceg, légy királyunk, / An-
nak többet mit kívánunk, / Országunkban
soha többet / Úr ne legyen semmi jött-
ment, / Ne maradjon püspök és más, /
Pap, barát, semmi dézsmás, / Szent lige-
tek kútfejénél / Oldozzunk megint fehér
mént. // Elkomorul András herceg, /
Trónt ily áron hogy szerezzek? / De Le-
vente arca vidám, / Szól mosolyogva:
bátyja, bízd rám!” Ha nem tudják felku-
tatni azt a verset, akkor kérem, közöljék
ezt a négy versszakot a Színkép rovat va-
lamelyik számában, és írjanak Szent Gel-
lértrõl egy ismertetõ cikket. A Juhász
Gyula-verset én nem ismerem, de
valószínû, hogy a mellékelt Kozma An-
dor-versbõl ihletõdött. Hálás köszönettel
és régi olvasói szeretettel, 

Keresztes Márton nyugdíjas, 
Gyergyószárhegy

Tisztelt Keresztes úr! Sajnos nem sikerült
megtalálni a verset, de kérésének megfele-
lõen íme közöltük az Ön által küldött
négy versszakot. A Színkép mellékletben
alkalomadtán írunk még Szent Gellértrõl.
Üdvözlettel,

A szerk.

Erõsít a „Tõkés-tröszt”

✁

Zs. J.

Büntetések sorozata után az
OTV mûködési engedélyének

bevonásáról döntött tegnapi ülé-
sén az Országos Audiovizuális
Tanács (CNA). A Dan Diacones-
cu által 2004-ben alapított tévé-
adó mûködési licence eredetileg
kilenc évre szólt és 2013-ban jár-
na le, de ez idõ alatt kilencszer
büntették tízperces, hétszer pedig
háromórás megszakítással a poli-
tikai reklámok túlsúlya miatt. En-
nek következménye a törvény ér-
telmében a televíziós csatorna fel-
függesztése: 2012. szeptember
28-ától megszûnik az OTV, és

csak a CNA engedélyével mû-
ködhet tovább. Az idõközben po-
litikai pártot alapító Dan Diaco-
nescu igazságtalannak találja az
ítéletet, úgy véli, a CNA döntése
politikai befolyás alatt született
meg. „Szüntették már meg tévé-
adómat két évre, mivel nem vol-
tam hajlandó 51 százalékát elad-
ni Adrian Nãstasénak, most pe-
dig mintha ismétlõdne a történet,
mert nem akarok szövetséget
kötni a PNL-vel és az UNPR-
vel” – állapította meg a tévés-po-
litikus. Kijelentette, nem ismeri
el annak a jelentésnek a hitelessé-
gét sem, mely a CNA november-
januári felmérésein alapszik, s

mely kimutatja: januárban 60
mûsorból 57 Diaconescu Nép
Pártja (PP-DD) nevû alakulatá-
nak politikusait szerepeltette.
Diaconescu szerint az OTV adá-
saiban a romániai pártok mind-
egyike „tökéletesen képviselve
volt”. Hangsúlyozta, nem tagja a
PP-DD-nek, pusztán újságíró-
ként van jelen a tévénél, ilyen mi-
nõségben járja az országot és ta-
lálkozik a nézõk kérdéseivel, me-
lyeket nem tud válasz nélkül
hagyni. „Szeretném megmenteni
a népet, önöket is, szeretném, ha
javulna az életszínvonal az or-
szágban” – jelentette ki a CNA
tagjainak a tegnapi ülésen. 

Végleg elsötétül az OTV?

Totka László

Az egész Kárpát-medencére
kiterjeszthetõ online lapcso-

port romániai egységét mutatta
be tegnap Stanik István, a projekt
romániai szakmai tanácsadója.
Mint elmondta, több hónapos
teszt-idõszakot követõen már
nyilvánosság elé bocsátható a
www.hirhatar.ro webcímen elérhe-
tõ országos hírportál és a hozzá
csatlakozó nagyváradi és nagy-
szalontai helyi oldal (www.nagy-
varadi-hirhatar.ro és www.nagysza-
lontai-hirhatar.ro).

A nagyváradi sajtótájékoztatón
elhangzott: a Hírhatár Online
Lapcsoport mûködése arra a fel-
ismerésre épül, hogy minden tele-
pülésnek szüksége van a helyi
nyilvánosságot megteremtõ mé-
diumra, annak ellenére, hogy a
hagyományos formákban egy
kisközösség nem tudja biztosítani
az ehhez szükséges anyagi és
szakmai feltételeket. Ezt a problé-
mát oldja meg a Hírhatár, amely
egy, különbözõ településenként
multiplikálható internetes hírpor-
tált hozott létre, amely közös
szerveren, de saját domain név
alatt mûködteti a helyi lapokat.
Ezek a helyi oldalak rendkívül
alacsony költséggel mûködõ, füg-
getlen gazdasági vállalkozások,
amelyek a helyi reklámpiacon
szerzett részesedésbõl, illetve pá-
lyázati finanszírozásból, adomá-
nyokból, támogatásokból bizto-
síthatják a mûködésükhöz szük-
séges bevételeket. 

A helyi portálok elindítását
bárki megpályázhatja, aki megfe-

lelõ szakmai ismeretekkel rendel-
kezik, és jogi személyként fran-
chise szerzõdésben vállalja a Hír-
határ Lapcsoport szakmai, etikai
és üzleti feltételeit – mondta el
Stanik István. A helyi hírportál
tulajdonosa, az éves franchise díj
megfizetése ellenében, kulcsra-
kész hírportált kap: domain ne-
vet, szervertárhelyet, dizájnt, por-
tált mûködtetõ optimizált szoft-
vert, a mûködés újságírói-szer-
kesztõi, marketing és értékesítési
dokumentációját, valamint a tar-
talom nyolcvan százalékát és a
reklámfelület bérbeadásának jo-
gát. Terveik szerint egymillió po-
tenciális olvasóhoz kívánnak

szólni 75, de legkevesebb 50 helyi
lap csatlakozásával.

A helyi lapok beindulása után
a különbözõ városok Hírhatár ol-
dalainak fontosabb hírei a
www.hirhatar.ro központi oldalon
futnak egybe, amely aztán lehetõ-
vé teszi az olvasók számára, hogy
az országos és nemzetközi politi-
kai, társadalmi, gazdasági, kultu-
rális témák mellett, a csatlakozott
városok helyi híreirõl, eseménye-
irõl, történéseirõl szóló tudósítá-
sokat is böngészhessék – hang-
zott el Hírhatárt bemutató tájé-
koztatón. Stanik szerint a Hírha-
tár egyszerre a legkisebb és a leg-
nagyobb szerkesztõség, hiszen

minden lapot egyetlen személy
szerkeszt, de úgy, hogy rendelke-
zik még másik 49 újságíró kollé-
ga szakmai teljesítményével.

Monostori Károly médiaszak-
ember, aki Benczi Boglárkával
együtt vállalta fel a Nagyváradi
Hírhatár mûködtetését, elmond-
ta, hogy a februári tesztidõszakot
követõen, másfél hónap alatt 300
hír került fel a www.nagyvaradi-
hirhatar.ro-ra és a Facebook profil
tanulsága szerint egyes hírek már
átlépték a 100-as „like” számot,
ami ilyen rövid idõ alatt igen jó
eredménynek minõsül. A honlap
látogatottsága pedig meghaladta
a kétezret, és napról napra nõ. 

Határtalan Hírhatár Erdélyben

Monostori Károly (középen) és Stanik István a Hírhatár portált ismertetõ nagyváradi sajtótájékoztatón



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton 
a Robinson család 
(sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Vers mindenkinek
13.35 Főtér
14.50 1100 év Európa kö-
zepén
15.20 Magyar retro
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.00 A Nyereg Klub
(sor.)
18.25 Lizzie McGuire
(sor.)
18.50 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Műkorcsolya-és
Jégtánc Világbajnokság,
Nizza (élő)
Jégtánc szabadprogram
23.20 Maradj talpon!
0.15 Szeptember 11

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Teljes gázzal (né-
met akciófilm) 13.10 Me-
rénylet a suligóré ellen
(amerikai vígjáték) 14.55
Napkitörés (am. akció-
film) 16.35 A szállító
(francia-amerikai akció-
film) 18.20 Nyomoz a pro-
fesszor (amerikai krimi)
20.00 Rejtélyek szigete
(német-amerikai filmdrá-
ma, 2006) 22.00 Revol-
ver (angol-francia akció-
film, 2005) 0.00 Tiszta
vér (amerikai krimi, 2007)

FILM+

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

10.00 Vasba öntött törté-
nelem 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Hitélet 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 A sör króni-
kája 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.50 Egészséges
percek 18.00 Cigányok
18.30 Híradó 19.00 Har-
gita magazin 19.30 Hír-
adó 20.00 Tájkép 20.30
Hargita Magazin 21.00
Híradó 21.30 Akio, a ja-
pán néptáncos 22.00 A
kutakról

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A sors
ereje (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 A
sors ereje (mexikói soro-
zat) 22.00 Éjszakai törté-
netek 22.30 Elátkozott
szerelem (amerikai soro-
zat) 23.30 Hét bűn (brazil
sorozat)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a
boldogságig (sorozat)
16.45 Célpontban – szóra-
koztató magazin 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D Hí-
rek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 Találd
meg a családomat 22.30
Cancan Tv 0.30 Hírek
1.30 Találd meg a csalá-
domat (ismétlés)

KANAL D
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7.00 Horvát krónika
7.35 Ecranul nostru
8.05 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Világ-nézet (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Pannon expressz
(ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Hagyaték (ism.)
15.40 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.10 Lyukasóra
16.40 Hazajáró (ism.)
17.10 A kiskunok múzeu-
ma
17.20 Toleranciából jeles
(dok. f.)
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Fejezetek a magyar
kereszténység történeté-
ből
21.00 Kultikon
21.55 Hírek
22.00 Dunasport
22.05 Fekete gyémántok
(magyar f., 2. rész)
23.20 Chanticleer Ének-
együttes hangversenye
1.10 Itáliai utazásom

TV2, 22.20
Trópusi vihar

Ben Stiller, Jack Black olyan filmsztárokat alakítanak ebben
az akcióvígjátékban, akik egy szuperdrága háborús filmet
forgatnak eredeti helyszíneken. Csakhogy az elszabadult
költségvetés miatt a stúdió kihátrál a film mögül, viszont a
frusztrált rendező úgy dönt, folytatja a forgatást. Stábját a
délkelet-ázsiai dzsungel közepébe vezeti, ahol igazi rosszfi-
úkkal találják szembe magukat.

Prima Tv, 23.45
Rocksuli

Dewey Finn rockistenként definiálja magát. Ám úgy tűnik,
bealkonyult neki, mert a gitárhőst senki sem kapja el, amikor
önfeledten a nézők közé veti magát a koncerten. A bandája ki
is rúgja a csapatból. Mintha ez nem lenne elég, a kérójából is
ki akarják penderíteni, több havi bérrel lóg Ned nevű haverjá-
nak, akit a csaja is állandóan zrikál Dewey miatt.

Antena1, 1.00
Kormányzóválasztás

Coloradóban épp kormányzóválasztásra készülnek, de ez
csak a háttér egy nyomozáshoz, miután az egyik jelölt kam-
pányfilmjének forgatását egy hulla feltűnése zavarja meg. A
kampányfőnök nyomozót bérel, hogy derítse ki, a jelölt me-
lyik rosszakarója akart botrányt kavarni a holttest elhelye-
zésével. Nem tudja, hogy a detektív egykor újságíró volt, ak-
it az érdekel, hogy az ügy minden részletét kiderítse.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.35 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.25 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.15 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.25 Nico 
(am.-hongk. akcióf., 1988)
0.30 Tudorok
(ír-kanadai- am. sor.)
1.40 Reflektor
1.55 Infománia
Multimédia magazin

10.10 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.05 Columbo: A
nagy elterelő hadművelet
(krimi) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.55 Amerikai
mesterszakács 14.55
Monk (sorozat) 16.40 CSI
(sorozat) 17.35 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mester-
szakács 20.30 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Két pasi
(ismétlés) 22.20 Éden Ho-
tel 2. 23.20 A célszemély
(sorozat)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Europa League ös-
szefoglaló 15.00 Prosport
óra 16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Örüljünk a focinak
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Money in the Bank
1.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
6.55 Ma Reggel
Közéleti műsor
10.10 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor.)
11.15 Poén Péntek
12.10 Kasszasiker 
(am. vígj. sor.)
13.00 Híradó
13.25 Slovenski Utrinki
13.55 Kvartett
14.25 Bali, az istenek
földje
14.40 Marslakók 
(magyar sor.)
15.10 Négy szellem
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
16.55 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.40 MM
18.40 Everwood
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(magyar műv. vet.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.30 DTK (talk show)
23.25 Az Este
0.00 Americano 
(am.-sp. vígj., 2005)
1.25 Everwood 
(am. sor.) (ism.)
2.10 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasorozat)
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Tízenkét asztal
12.00 Baba mágia
12.25 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
16.50 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek, időjárásje-
lentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
20.50 Sztárgyár
21.10 Zéro Zona 
(reality show)
22.40 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.50 Ahogy elő van írva
0.25 Radio România Cul-
tural Díjak
1.55 A Román Televízió
dokumentumfilmjei 
(ism.)
2.55 Közérdek (talk
show)
3.20 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 A végzet gyermeke
(amerikai filmdráma,
1995) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport
14.00 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkosságok)
(angol krimisorozat)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
21.30 Román Kupa:
Dinamo-Gaz Metan 

labdarúgó mérkőzés
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 Fuego 
(amerikai akciófilm,
2007)
2.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora (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 „vénlegény” 
– második széria, 
verseny show
22.15 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Kormányzóválasztás
(am. filmdráma, 2004)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Az anyós hatalmon
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(amerikai krimisorozat)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéletes
(román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Művésznek 
születtem 
– verseny show
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 Rocksuli 
(amerikai-német vígjáték,
2003)
1.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)
2.30 Teo – talk show
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 911 Targa
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Robbanó bifsztek
12.00 Megavilág 

- Norvégia
13.00 Autókereskedők 
- Lancia Delta Integrale
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Kilauea-hegy
18.00 A túlélés törvényei
- Dél-Dakota
19.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- BMW 635 CSi
21.30 Hogyan készült?
Csőtisztító fonatok, 
kéksajtok, 
intelligens árammérő órák
22.00 X-Machines 
- A szupergépek
23.00 Aranyláz 
a Bering-tengeren
1.00 Autókereskedők

6.00 Ókori írások
7.00 Teleshopping
8.00 Egészségpasztilla
8.10 Lehet, 
hogy nem tudtad
8.20 Két szélhámos 
és egy fél 
(olasz romant. vígj.), 
3. Rész (ism.)
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
11.10 Műkorcsolya 
világbajnokság, 
tánc rövid program
12.00 Biznisz óra
13.00 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Műkorcsolya 
világbajnokság, 
női rövid program
18.00 Info +
18.20 Két szélhámos 
és egy fél 
(olasz romant. vígj.), 
4. rész
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Bazár
21.00 Műkorcsolya világ-
bajnokság, szabad tánc
program
23.45 Sztárgyár 
– verseny show
0.15 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
1.10 Bazár (ism.)
1.35 Zéró Zona 
(reality show) (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Mű-
velődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hí-
rek 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2012. március 29.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
- reggeli magazinműsor
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
13.30 Buli az élet 
(am. vígj., 1998)
15.10 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
16.15 Csoda Manhattan-
ben (am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Trópusi vihar
(amerikai-angol-német
vígj., 2008)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Aktív
A TV2 magazinja
0.55 Tények Este Hírműsor
1.30 EZO.TV
2.05 Trópusi vihar (am.-
angol-német vígj., 2008)
(ism.)
3.45 Segíts magadon!
(ism.)
4.10 Vers éjfélkor 
- magyar versek



Ma Gedeon és János napja
van.
A Gedeon héber erede-
tû bibliai férfinév, jelentése
megfejtetlen, egyesek sze-
rint esetleg kétélû kard,
kardforgató vagy sebzett
kezû vagy romboló. 
A János bibliai eredetû fér-
finév, a héber Yohhanan
névbõl. Jelentése Jahve
megkegyelmezett. 
Holnap Auguszta és Ber-
told napja van.

Évforduló
• 1871 – A párizsi kom-
mün kikiáltása.
• 1923 – Glattfelder Gyu-
la csanádi megyés püspö-
köt a román hatóságok ki-
toloncolják, székhelyét Te-
mesvárról Szegedre teszi
át.
• 1979 – Az egyesült álla-
mokbeli Three Mile Is-
land-i atomerõmû hûtõ-
rendszere meghibásodik. A
baleset a környezet szen-
nyezõdéséhez vezet.

Vicc
A házasság azért van, hogy
olyan problémákat oldjunk
meg, amelyek egyébként
nem lennének.

Recept
Diós-szilvás lepény
Hozzávalók: 2 db tojás, 4 dl
tejföl, 2,5 dl cukor, fél cso-
mag sütõpor, 5 dl liszt, fahéj
ízlés szerint, dió ízlés szerint,
5 dkg vaj, szilva ízlés szerint.
Elkészítése: A tojásokat a
tejföllel simára keverjük,
hozzáadjuk a cukrot, majd a
sütõporos lisztet. Robotgép-
pel elkeverjük, és beleszórjuk
a fahéjat. A tepsit kikenjük
vajjal, majd a masszát bele-
öntjük, rászórjuk a diót, me-
lyet elõtte mozsárban meg-
törtünk, végül a szilvát is rá-
pakoljuk. Elõmelegített sütõ-
ben tûpróbáig sütjük. Ki le-
het próbálni szilva helyett
cseresznyével, ez esetben a
dió helyett mandulát, a fahéj
helyett mandulaaromát hasz-
nálhatunk.

2012. március 28., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön igazán keményen tud dolgoz-
ni. Az eredményei szemmel lát-
hatóak, és ha csak részeredmé-
nyek is, azért élvezze a sikert.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Egy régóta dédelgetett elképzelé-
sét ma a gyakorlatba is átültet-
hetné. Ne keresse a kifogásokat,
ragadja meg az alkalmat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ön a szokásosnál is türelmetle-
nebb, de ezzel a türelmetlenséggel
ma épp az ellenkezõjét érheti el:
még kevésbé támogatják az el-
képzelését. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kitartásának és elõrelátásának
hála, lassan megszûnnek filléres
gondjai. Azonban ez nem ok ar-
ra, hogy teljesen elengedje ma-
gát. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Úgy érzi, a napok unalmasan és
értelmetlenül telnek el. Pedig ez
nincs így, de tehet is azért, hogy
másképp lássa. Keresse fel rég
nem látott barátait. Vegye elõ új-
ra régi, elfeledett hobbiját! 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy barátra ma nagyobb szüksé-
ge lehet, mint bármikor. Külö-
nösen a tanácsára, no meg a lel-
ki támogatására. Ne hagyja,
hogy az érzelmei rossz irányba
sodorják. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A munkahelyén felmerülhet a le-
hetõsége annak, hogy önt léptes-
sék elõ. Azt is érdemes végiggon-
dolnia, vajon tényleg örülne-e
egy ilyen pozíciónak. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Olyan lesz a mai napja, mintha
egy érzelmi hullámvasútra kelle-
ne felszállnia. Minden megtör-
ténhet, és mindennek az ellenke-
zõje is a lelke terepén. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy kisebb utazásra számíthat a
mai napon. Ha a kedvesével uta-
zik, akkor számíthat arra, hogy
nagyon jól sikerül a kaland. Ha
nem, akkor esélye van arra, hogy
el akarják csábítani. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nem sok izgalomra számít, ám a
nap végén mégis találkozhat va-
lakivel, aki ismét megdobogtatja
a szívét. A mai nap másként, de
újra átélheti a múltját.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nagyon is elégedett lehet, az
utóbbi idõben tálcán kínálták
önnek a szerencsét a csillagok.
Juttasson a jóból azoknak is, aki-
ket a legjobban szeret!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ossza meg új ötleteit, jobbnál-
jobb gondolatait a fõnökével is.
Talán ezzel elérheti, hogy más
szemmel nézzen önre. Kivívhat-
ja a rég megérdemelt megbecsü-
lését.

Horoszkóp

11

Március 28., szerda
Az év 13. hete és 88. napja, hátravan 278 nap

Béla

Horváth Szekeres István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK

Szerkesztõség és kiadó: 

Bukarest, 3. kerület, 
Lipscani u. 29-31 sz., I. emelet. 

Telefon/fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

PPoossttaaccíímm::

Redacþia „Új Magyar Szó” 

OP 15, CP 40, sector 5, Bucureºti

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Ady András, Bíró Béla, 
Krebsz János, Gyulay Zoltán, 
Sebestyén Mihály, Székedi Ferenc, 
Székely Ervin

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Bodó Rozália (Társadalom) 

Tofán Koós Imola (Kultúra) 

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Vásárhelyi-Nyemec Réka (maszol.ro) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Toth Réka 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0788-715876 (Kolozsvár), Totka László

– 0788-715848 (Nagyvárad), Baloga-

Tamás Erika – 0746-375775

(Székelyudvarhely), Kovács Zsolt –

0721-251429 (Sepsiszentgyörgy), Sike

Lajos – 0788-715687 (Szatmárnémeti),

Tamás András – 0744-781709

(Nagyenyed) 

Grafikus: 
Horváth Szekeres István

Képszerkesztõ: 
Fülöp Mária

Tördelõszerkesztõk: 
Lõrincz Imola, Farkas Szidónia,
Szabó Ildikó Erzsébet

Kiadja 
a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739 
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András –  0788-715481
(Kolozs, Szilágy)

Jogtanácsos: 

Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  

és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ 

a Román Postánál  (katalógusszám:

19302), közvetlenül a szerkesztõség-

nél és elõfizetés-szervezõinknél. 

Magánterjesztõk forgalmazzák.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Egy igazi és pótolhatatlan fegy-
vere van az embernek: a nevetés.
Ezt a fegyvert soha senkitõl nem
lehet elvenni. A nevetés kivédi és
leszereli a legaljasabb támadást
és bántást is, segít elviselni a leg-
nagyobb fájdalmat is és megta-
nít legyõzni a legyõzhetetlennek
tûnõt is. Kinevetni valamit,
ami bántani akar minket, azt
jelenti, hogy elveszem az erejét,
megfosztom fölényétõl. Az em-

ber legsebezhetõbb pontja a büsz-
kesége. Aki magát az önmagán
való nevetéssel erõsíti meg, az le-
gyõzhetetlen ember lesz. A neve-
téssel viszont óvatosan és megfon-
toltan kell bánni. Mert ha rosszul
használjuk, akkor a nevetésben le-
võ erõ bánt és pusztít. Mert míg a
nevetés megvédi azt, ami jó és ér-
tékes, addig a kinevetés éppen
hogy elpusztítja mindazt, aminek
értéke és becsülete van. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Rali

Turós-Jakab László 

Március utolsó két nap-
ján a brassói TESS-rali-

val indul a 2012-es idény,
amelynek versenynaptára
még hét erõpróbát tartal-
maz: a Temesvár- (április
27–28.), a Bákó- (május
25–26.), a Kolozsvár- (júni-
us 22–23.), a Szeben- (július
20–12.), az Arad- (augusztus
17–18.), a Barcaság- (szep-
tember 7–8.) és a záró Iaºi-
ralit (október 5–6.). 

Tavaly Valentin Porciºte-
anu (127 pont) nyerte a baj-
nokságot Bogdan Mariºca
(119,5) és Dan Gârtofan (85)
elõtt, míg a csapatversenyben
a kolozsvári Napoca Rally
Academy (484 pont) jócskán
lekörözte a Fair Play Rally
Teamet (362,5) és a Jack
Daniel’s Rally Teamet
(307,5). A kilenc tervezett fu-
tamból csak nyolcat bonyolí-
tottak le, az Argeº-ralit az
utak járhatatlansága miatt tö-
rölték a versenynaptából.
Porciºteanu négy-, Szabó
Gergõ két-, Mariºca és csa-
pattársa, Marco Tempestini
pedig egy-egy futamot nyert,
az összesítésben szereplõ 106
csapat közül 23 szerzett leg-
alább egy pontot.  

Látványos változások
idén sem várhatók, a bajno-
ki címért nagyjából ugyan-
azok fognak harcolni. No

meg Spitzmüller Csaba, aki
második magyarországi pi-
lótaként méri majd össze tu-
dását romániai kollégáival.
A rokonszenves magyar ra-
lis 2010-ben is indult a ro-
mán rali-bajnokságon és a
jónak mondható hatodik he-
lyen végzett. Navigátorával,
Bahor Beával megnyerte a
Maros-ralit, második lett
Kolozsváron, és harmadik a
Barcaság-ralin, míg az
Argeº- és Arad-ralin alig
szorult le a dobogóról, ne-
gyedik helyen zárt. Idén egy

Mitsubishi Evo 10 kormá-
nyánál bizonyítaná ráter-
mettségét, új navigárorral,
Szõke Tamással.         

A Napoca Rally Academy
pilótái közül Tempestini és
Mariºca vadonatúj Subaru
Impreza STI R4-gyel vág-
nak neki az újabb kaland-
nak, és céljuk a bajnoki cím
megszerzése. „Tempesta”
(navigátora Dorin Pulpea)
remek eredményt ért el nem-
rég az Intercontinental Rally
Challenge-sorozatban, az
NRT-csapat második lett a

Rally Islas Canarias El
Corte Inglés összesítésében. 

Daniel Ungur (navigátora
Anton Avram) idén egy Mi-
tsubishi Lancer Evo VI-ot ve-
zet, a Vlad Cosma–Florin
Dorca-duó egy Citroen C2R2
MAX-ot. A nagyon fiatal
Simone Tempestini navigáto-
ra idén is a tapasztalt Lucio
Baggio lesz, a versenyautó
pedig egy Subaru Impreza
STI N15. Új navigátorával,
Iulian Nicolaescuval, Flo-
rinel Tincescu bizonyítaná,
hogy a tavaly, a debütánsok

Dacia-kupáján megszerezett
elsõsége nem volt véletlen. 

Jack Daniel’s Rally Team
csapat tagjai a társadalmi fe-
lelõsségvállalás mottójával
buzdítják a ralirajongókat és
a gépkocsivezetõket „Légy
felelõsségteljes: ne igyál ve-
zetés közben!”

„2011 nehezebb év volt a
Jack Daniel’s Rally Team
csapatának, de ez ösztönzõ-
leg hatott ránk a 2012-es
bajnokságra való felkészü-
lésben. Biztosak vagyunk
abban, hogy a csapat jelen-
legi felállása sikeres, amely
dobogóra viszi társadalmi
felelõsségvállalási üzene-
tünket” – mondta Andrei
Cazacu, a Jack Daniel’s
brandmenedzsere.

A csapat legjobbja, a két-
szeres bajnok Szabó Gergõ
idén Borbély Károllyal alkot
csapatot egy Mitsubishi Evo
10 „nyergében”. A többiek:
Cãtãlin Berari / Robert Ma-
ior (Mitsubishi Evo 6), Rareº
Tomiþã / Csegzy Levente (Mi-
tsubishi Evo 9) és Florentin
Petre / Hriszto Hrisztov (Re-
nault Clio Super 1.6), utóbbi-
ak a csapat tiszteletbeli tagjai.  

Pénteken két gyorsasági
futamot rendeznek meg, a
brassópojánait és a látvá-
nyosnak ígérkezõ Brassó
Rally Show-szuperspeciált,
a Cenk lábánál fekvõ város
utcáin. Szombaton további
hat gyorsasági futam szere-
pel a mûsorban. 
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Brassó: felbõgnek a motorok

Labdarúgás

T. J. L.

Két hazai siker és öt gól
született a labdarúgó-

Liga-1 23. fordulójának há-
rom hétfõ esti mérkõzésén. 

Piatra Neamþon két tizen-
egyest ítélt Radu Petrescu já-
tékvezetõ, s Golubovici (62.
perc) és a ploieºti-i Opriþa
(21. perc) nem hibázott. A
Ceahlãul végül 2-1-re nyert a
Petrol ellen, Constantinescu
a 48. percben talált be. Gyõ-
zelmével a Ceahlãul pont-
számban utolérte a Brassót,
míg a Petrol az újabb ku-
darccal visszaesett a 17. he-
lyig a táblázaton.    

Kolozsvárott a CFR 1907
2-0-ra nyert a Galaci Oþelul
ellen, Gabriel Mureºan dup-
lázott a 74. és 82. percben. A
bajnokcsapat sokáig becsü-
lettel helytállt, feladatát
könnyítette Kapetanosz ko-
rai lecserélése. A hajrában a
házigazdák középpályása
került rivaldafénybe, és bár a
riválisok vezetõi bundát ki-
áltottak, örömét semmi sem
árnyékolhatta be. 

Az esti zárómérkõzésen a
vendég Gaz Metan kivéde-
kezte a kétségbeesetten ro-
hamozó Steauát, és végül
úgy vitt el egy pontot
Medgyesre, hogy a hajrában
ellenfelénél közelebb állt a
gyõzelemhez. A 0-0-lal ter-
mészetesen betelt a pohár
Gigi Becalinál, így senkit

sem lepett meg, hogy Ilie
Stan tegnap benyújtotta le-
mondását. A régi-új edzõ
Mihai Stoichiþã, Stan máris
ajánlatot kapott a Petroltól.  

Inog Liviu Ciobotariu és
Rãzvan Lucescu széke is,
miután elõbbi Dinamója
mindössze két pontot gyûj-
tött legutóbbi négy találko-
zóján, a Rapid pedig zsinór-
ban három bajnoki vereség-
nél tart.  

Az alsóházban a Mioveni
és a Petrol sorsa tûnik meg-
pecsételtnek a másik két ki-
esõhely elkerüléséért azon-
ban szinte azonos eséllyel
küzd nyolc együttes.  

A 23.  forduló mindössze
12 találata testvériesen osz-
lik meg, s aggasztó, hogy tíz
csapat maradt gólképtelen.
Tizennyolc találatával to-
vábbra is Wesley Lopes
(Vaslui) vezeti a góllövõlis-
tát, eggyel többször köszönt
be, mint Marius Niculae
(Dinamo). Rusescu (Steaua)
és Dãnciulescu (Dinamo)
10-10, Opriþa (Petrol) 9,
Kapetanosz (CFR 1907) pe-
dig 8 gólt lõtt. Ezúttal is
négy játékost állítottak ki,
Stancu (Sportul), Zãgrean
(Szeben), Spadacio (Astra)
és Mateiu (Brassó) is hama-
rabb mehetett zuhanyozni.
A 46 sárga lap közül 22-t a
hazai csapatok labdarúgói
kaptak.  

A 24. forduló pénteki nyi-
tómérkõzésén az Oþelul
Galacon fogadja a Voinþát,

amelyet õsszel 1-0-ra gyõzött
le Nagyszebenben. A mérkõ-
zést a Digi Sport 1 közvetíti
élõben 20.30 órai kezdettel.
A további mûsor: szomba-
ton: Sportul Studenþesc–CS
Mioveni (õsszel: 1-2) – 16.30
óra, Digi Sport 1, Petrol–Bras-
sói FC (0-1) – 19 óra, Digi
Sport 1, Pandurii–Steaua (2-
1) – 21.30 óra, Digi Sport 1.
vasárnap: Gaz Metan–Ast-
ra (0-2) – 16 óra, GSP Tv,
Rapid–Dinamo (0-0) – 21
óra, Digi Sport 1. hétfõn:
Concordia Chiajna–Ceahlã-
ul (0-0) – 19 óra, Digi Sport 1,
Kolozsvári U–Marosvásár-
helyi FCM (1-1) – 19 óra,
Dolce Sport, FC Vaslui–Ko-
lozsvári CFR 1907 (0-2) –
21.30 óra, Digi Sport 1. 

Liga-1: megugrott a CFR

Forma–1

ÚMSZ

Peter Sauber csapatfõ-
nök határozottan cáfolta

azokat a sajtóértesüléseket,
melyek szerint a vasárnapi
Forma-1-es Malajziai Nagy-
díjon utasították volna
Sergio Perezt, hogy ne pró-
bálja megelõzni a ferraris
Fernando Alonsót. „Száz
százalékig hamisak ezek a
feltételezések” – szögezte le
Sauber az As címû spanyol
sportnapilapban. A csapatfõ-
nök elmondta: csupán óva-
tosságra intették a Checo be-
cenévre hallgató mexikói pi-
lótát. A félreértésre az adha-
tott okot, hogy miközben Pe-
rez szemmel láthatóan gyor-
sabb volt, mint a késõbbi
gyõztes Alonso, rádión azt
üzenték neki, hogy „Checo,
nagyon figyelj, nagyon fi-
gyelj, szükségünk van a pozí-
cióra...”. A Sauber autóver-
senyzõje nagy igyekezetében
végül lecsúszott az aszfalt-
csíkról, értékes másodperce-
ket vesztett, és nem tudta be-
fogni a spanyolt, második
lett. Sajtóértesülések szerint
jövõre a 22 éves Perez vált-
hatja majd a brazil Felipe
Massát a Ferrarinál. A kö-
zép-amerikai autóversenyzõ,
akinek eddig egy hetedik
hely volt a legjobbja, már
hosszabb ideje része az olasz
istálló pilótaprogramjának, a
Sauber-versenygépben pedig
Ferrari motor dohog. 

Peter Sauber

védi Perezt

Szabó Gergõ (jobbról) idén Borbély Károllyal (balról) javítana tavalyi ötödik helyezésén 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

Massimo Moratti klub-
elnök hétfõn este me-

nesztette Claudio Ranierit,
az Internazionale labdarú-
gócsapatának vezetõedzõ-
jét. Az olasz szakember ve-
zetésével a milánóiak na-
gyon gyernge sorozatot pro-
dukáltak, és nagyon messze
vannak a BL-szereplést biz-
tosító harmadik helytõl a
Serie A táblázatán. A leg-
utóbbi fordulóban Chiu-
vuék 2-0-ra kaptak ki Tori-
nóban a bajnoki címre törõ
Juventustól. 

Ranieri helyét a nagyon fi-
atal Andrea Stramaccioni
vette át a 18-szoros olasz
bajnok kispadján. 

Hétfõn este rendezték az
angol Premier League 30.
fordulójának záró mérkõzé-
sét, amelyen a Manchester
United a Fulhamet fogadta,
és Wayne Rooney góljával
legyõzte.

Az MU (73 pont) ismét a
tabella élére ugrott, a Man-
chester City (70), az Arsenal
(58), a Tottenham (55), a
Cheslea (50) és a Newcastle
United (50) követi. 

A spanyol Primera Divi-
sión 30. fordulójának hétfõ
esti mérkõzésén a Sevilla 3-
0-ra gyõzött a Granada ott-
honában. A vendégek sike-
rébõl Manu del Moral két
góllal vette ki a részét. A Se-

villa a 8., a Granada pedig a
17. helyen áll, pillanatnyilag
a Real Madrid (75 pont), a
Barcelona (69) és a Valencia
(47) van dobogós helyen. 

A Hannover 96 elleni baj-
noki mérkõzésen (2-1)
Mario Gomez lõtte a Bayern
századik gólját az idényben.
A müncheni gárda 66 gólt
lõtt bajnokságban, 21-et a
BL-ben és 13-at a Német
Kupában. 

„Super Mario” 23 találat-
tal vezeti a Bundesliga gól-
lövõlistáját, és minden esé-
lye megvan arra, hogy meg-
védje gólkirályi címét.

Brazília, Uruguay, Spa-
nyolország, Svájc, Fehér-
oroszország, Nagy-Britan-
nia, Egyiptom, Marokkó,
Gabon, a Koreai Köztársa-
ság, Japán és az Egyesült
Arab Emírségek után Új-
Zéland is biztosította rész-
vételét a londoni olimpián.
Greg Draper büntetõjével
Új-Zéland 1-0-ra nyert a Fi-
dzsi-szigetek csapata ellen.
Április 2-áig a CONCA-
CAF-zóna két ötkarikás
résztvevõjének kilétére is
fény derül, az utolsó helyért
pedig Szenegál vív osztá-
lyzót egy ázsiai csapattal,
Ománnal, Szíriával vagy
Üzbegisztánnal. 

Kemény, a FIFA-nál ta-
pasztalt visszaéléseket mara-
déktalanul részletezõ beszá-
molót ígér péntekre Mark
Pieth svájci jogászprofesz-
szor. A szakembert a Nem-

zetközi Labdarúgó-szövet-
ség kérte fel arra, hogy ké-
szítsen független jelentést a
vélelmezett belsõ korrupciós
ügyekrõl.

Több jelenlegi és korábbi
labdarúgót állított elõ kedd
reggel a fogadási csalások
ügyében vizsgálódó Köz-
ponti Nyomozó Fõügyész-
ség (KNYF) a Nemzeti Sport
honlapja szerint. A cikk ar-
ról nem számol be, hogy
pontosan hány futballistát
állítottak elõ, de egyiküket
megnevezte, méghozzá S.
Tamást, aki jelenleg a má-
sodosztályú Szigetszent-
miklós játékosa, korábban
pedig szerepelt a REAC-
ban és a Diósgyõrben, azaz
két olyan klubban, amely-
nek bizonyos korábbi mér-
kõzései érintettek az ügy-
ben. Az MTI megkeresésére
Fazekas Géza, a KNYF szó-
vivõje nem erõsítette meg az
elõállításokat.

Egyébként 58-0-ra végzõ-
dött egy focimeccs Nagy-
Britanniában, ami új orszá-
gos csúcs. A „rangadó” a de-
voni Torquay-ben volt vasár-
nap, a Wheel Power verte
tönkre a nyolc mezõnyjáté-
kossal kiálló Nova 2010 ne-
vû csapatot. Az elsõ félidõ
végén 20-0 volt az állás, a
mérkõzés gólkirálya végül
18-szor talált az ellenfél ka-
pujába. 

A korábbi brit meccsered-
ményrekord 55-0 volt, 2010
novembere óta élt. 

Kirúgták Claudio Ranierit 

A táblázaton  
1. CFR 1907 23 15 5 3 44-16 50
2. Dinamo 23 13 6 4 38-17 45
3. Vaslui 23 13 3 7 38-20 42
4. Steaua 23 12 6 5 28-16 42
5. Rapid 23 12 5 6 34-22 41
6. Oţelul 23 10 6 7 20-18 36
7. Pandurii 23 9 8 6 34-24 35
8. Kv. U 23 811 4 30-23 34
9. Brassó 23 8 510 23-22 29
10. Ceahlăul 23 7 8 8 22-30 29
11. Astra 23 7 7 9 22-26 28
12. Gaz Metan 23 7 610 30-35 27
13. Szeben 23 6 710 14-24 25
14. Vásárhely 23 5 9 9 20-26 24
15. Sportul 23 5 9 9 25-36 24
16. Chiajna 23 5 612 18-39 21
17. Petrolul 23 4 712 22-33 19
18. Mioveni 23 2 516 14-49 11


