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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3473 ▲
3,3663 ▼
1,4268 ▼

Aktuális

2

„Világos” egyeztetés az EU-val

„Éljen Orbán Viktor,
le Traian Bãsescuval!”

Sikerült világosan egyeztetnie Magyarországnak az unióval azokról az alapvetõ irányokról és feltételekrõl, amelyeket a Budapestnek nyújtandó pénzügyi támogatást célzó tárgyalásokkal kapcsolatban a felek kölcsönösen elfogadhatónak tartanak.

Társadalom

7

Hótorlaszok országszerte

8
Bukarestben a fogcsikorgató hidegben is tüntettek az államfõ ellen

Régizene-ünnep Bukarestben

„Húsz év több száz koncerttel – több ezer
óra közös zenélés után eljött az a nap, mikor összehívjuk a társaságot egy nagy ünneplésre.” Ezekkel a szavakkal hívták meg
a szervezõk a bukaresti zeneszeretõ közönséget a hétvégén az Ady Endre Líceumban
tartott jubileumi koncertsorozatra.

Vezércikk
Seregek élén

3

Orbán Viktor legnagyobb, történelmi
bûne az, hogy cinkosságban a román
államfõvel mindent megtett
a romániai magyarok legitim szervezete, az
RMDSZ tekintélyének lerombolása, az egységes erdélyi magyar politikai
érdekképviselet megosztása érdekében. Ez is része lenne az orbáni
Ágoston Hugó szabadságharcnak? W

Fotó: MTI

Kultúra

Fotó: ifj. Salamon Márton

Országszerte gondot okozott hétvégén a
hóakadályok elhárítása – annak ellenére,
hogy a közlekedésügyi minisztérium fokozott teljesítményt kért a területileg illetékes köztisztasági vállalatoktól és az önkormányzatoktól. Tucatjával lehetett sáncba
fordult autókat, az úttesten keresztülfordult teherautókat látni.

Budapesten több tízezer ember vonult fel a Szeretett Vezetõ védelmében

Miközben Bukarestben tizedik napja tartanak a kormány- és államfõellenes utcai megmozdulások, Budapesten éppenséggel a kormány és a miniszterelnök támogatói vonultak fel a hétvégén. Az erdélyi településeken összesen mintegy háromezren követelték Traian Bãsescu lemondását, kivételt a székelyföldi városok képeztek, ahol Orbán Viktor és a Fidesz mellett tüntettek
a Magyar Polgári Párt által szervezett megmozdulásokon. A másik kispárt, az Erdélyi Magyar
Néppárt nem szervezett tüntetéseket, hanem Budapestre buszoztatta híveit. A feszült romániai
politikai helyzetet a parlament mai rendkívüli ülésszakán is megvitatják. 2. és 3. oldal X

Az RMDSZ-t
támogatja 72,6%
Az erdélyi magyarok 72,6 százaléka az RMDSZ-re voksolna a parlamenti választásokon, az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
5,1 százalékos, a Magyar Polgári
Párt (MPP) pedig 3,2 százalékos
támogatottságot élvez – derül ki a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
felmérésébõl. Az adatokat kommentálva
Kelemen
Hunor
RMDSZ-elnök megjegyezte, a
szövetség magas támogatottsága
egyértelmûen azt mutatja, hogy
az erdélyi magyarok nagyon pontosan látják, mi az érdekük, fontos
számukra, hogy erõs és egységes
parlamenti képviseletük legyen,
mert tudják: másképp a dolgok
gyorsan megváltoznának ebben
az országban. 3., 4. oldal X

Kultúranap összefogással
Idén elõször Kölcsey szülõfalujában is megünnepelték a
Magyar Kultúra Napját. Marosvásárhelyen irodalmi olvasó-

maratonnal, Kolozsváron templomi ünnepséggel emlékeztek a
Himnusz megírásának napjára,
1823. január 22-ére. 8. oldal X

Marosvásárhelyen irodalmi olvasómaratonnal ünnepeltek

Fotó: Antal Erika

Erdély 2020
– fejlesztési terv
S. M. Z.
Erdély 2020 címmel ismertette
Kelemen Hunor szövetségi elnök és Winkler Gyula európai
parlamenti képviselõ a hétvégén
az RMDSZ gazdaságélénkítõ és
fejlesztési tervét. A dokumentum
létrehozásáról a szövetség Gazdasági Tanácsa döntött tavaly decemberben. „Ahhoz, hogy mi hatékonyan tudjuk lehívni az uniós
forrásokat, pontosan kell tudnunk, hogy az erdélyi embereknek mire van szükségük. Az Erdély 2020 tehát egy olyan terv,
amely reális szükségletekre ad
megvalósítható válaszokat” – fogalmazott a szövetségi elnök.
Folytatása a 3. oldalon X
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Röviden
Ünnepélyes „diploma(f)osztó”
Schmitt Pál lemondását követelte egy-kétezer tüntetõ szombat délután a Magyar
Köztársaság Barátai nevû Facebook-csoport felhívására a Budai Várban, a Dísz
téren. Az Ünnepélyes diploma(f)osztó elnevezésû rendezvény résztvevõi szerint a
magyar államfõnek azért kell távoznia,
mert az õt ért plágiumvád miatt méltatlanná vált hivatalára.

Horvát referendum az EU-tagságról
Népszavazást tartottak az európai uniós
csatlakozásról tegnap Horvátországban. A
referendumon egyszerû többséggel döntenek az EU-csatlakozás mellett vagy ellen,
a részvételi arány nem számít. A legfrissebb közvélemény-kutatási eredmények
szerint a szavazásra jogosultak 55-60 százaléka támogatja az uniós tagságot, 30
százalék pedig ellene van.

Ezúttal Newt Gingrich gyõzött
Newt Gingrich volt képviselõházi elnök
(képünkön) nyerte meg a Republikánus
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„Éljen Orbán Viktor!”
A Fidesz-kormány mellett tüntettek Budapesten és Székelyföldön
ÚMSZ-összeállítás
Több tízezer ember részvételével, a magyar Himnusz eléneklése után a Hõsök terérõl a budapesti Parlamenthez vonult a Békedemonstrációnak nevezett kormánypárti tüntetés. Hivatalos
adatok mintegy négyszázötvenezerre teszik a résztvevõk számát,
a szervezõk azonban – szavaik
szerint – „egymilliónál abbahagyták a számlálást”. A „Nem leszünk gyarmat” magyar–angol
feliratú transzparens mögött az
élen közismert jobboldali személyiségek, újságírók, zenészek és
írók vonultak. A tömeg a Parlamentnél a megbeszélt idõben békésen feloszlott. Százak voltak jelen a Magyarországot támogató
szimpátiatüntetéseken szombaton a varsói magyar nagykövetség
és más lengyel nagyvárosok külképviseletei elõtt. A fõvárosban a
magyarokat támogató levelet adtak át a magyar külügy képviselõjének, és uniós zászlót égettek. A
„Szabad Lengyelország, szabad
Magyarország” és unióellenes felkiáltások mellett elhangzott a magyar és a lengyel himnusz is. A
kanadai és a svédországi magyarok hasonló szimpátiatüntetést
tartottak. Felhívásukban a göte-

Indulás a Hõsök terérõl. Erdélyiek a Parlamentnél (balra lent); szimpátiatüntetés Szentgyörgyön (jobbra lent)

borgi magyarok nyomasztónak
nevezték a Magyarországot ért
nemzetközi támadásokat, a kanadai magyarok pedig közleményben tudatták: kiállnak a sarkalatos törvények és az új alaptörvény
mellett.

Az EMNT Budapestre buszoztatott
Párt szombati, dél-karolinai elõválasztását, a leadott voksok harmadának összesítése alapján, a szavazatok 41 százalékával.
A második helyet Mitt Romney szerezte
meg a szavazatok 26 százalékával, a harmadik helyen Rick Santorum (18), a negyediken pedig Ron Paul (13) végzett. Romney ugyanakkor országos szinten továbbra is vezeti a republikánus elnökaspiránsok népszerûségi listáját.

A magasba tartott helységnévtáblák tanúsága szerint az ország különbözõ részei mellett érkeztek résztvevõk Erdélybõl és a Felvidékrõl is. „Rabok legyünk vagy szabadok?!”, „Hajrá Orbán Viktor!” és
„Összefogtunk, véghezvisszük!” – ezek voltak olvashatók tábláikon. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében mintegy
200 erdélyi magyar vett részt a békemeneten. A népes küldöttséget
az érkezés pillanatától kezdve magyarországi felvonuló csoportok
több alkalommal is hangos éljenzéssel és tapssal üdvözölték. Egy
idõben a budapesti megmozdulással a Magyar Polgári Párt Erdély
és Székelyföld több városában is szimpátiatüntetést szervezett.

Fotó: MTI

Az MPP Székelyföldön tüntetett
Sepsiszentgyörgyön mintegy háromszázan vonultak fel a „magyar
szabadságharc” támogatásáért. A Magyar Polgári Párt szimpátiatüntetésére magyar és székely zászlókkal, gyertyával és mécsesekkel, magyar és angol nyelvû feliratokkal, valamint Orbán Viktor
arcképével vonultak az egykori országzászló helyére. Fazakas Tibor, az MPP országos alelnöke egyebek közt hangoztatta: „Világgá
kiáltjuk, hogy Brüsszelben is hallják: El a kezekkel Magyarországról!” Fazakas szerint a magyar kormány és Orbán Viktor ellen az
unió történetében példátlan rágalomhadjáratot indítottak balliberális körök. A polgári párti politikus szerint a nemzetközi pénzügyi körök attól tartanak, hogy ragadós lesz a magyar példa, és
más nemzetek is felemelik szavukat a Világbank uralma, az eladósodás és a bankokrácia ellen. „Magyarország, akárcsak Székelyföld
az önrendelkezéséért, az autonómiájáért vív harcot, így ugyanaz a
sorsunk, és reméljük, Magyarország is támogatja Székelyföld autonómiatörekvését” – mondta Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi elnöke. (Kovács Zsolt)

Vízummentességet kaphat Koszovó
Koszovó állampolgárai csak akkor léphetik
át vízum nélkül az Európai Unióhoz tartozó országok határait, ha Pristina mélyreható reformokat hajt végre – jelentette ki Cecilia Malmström, az unió belügyi biztosa
Pristinában. Közben Hillary Clinton amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetést kezdeményezett Borisz Tadics szerb elnökkel
vasárnapra virradóra azzal a felhívással,
hogy Szerbia folytassa erõfeszítéseit a
Koszovóval való kapcsolatok rendezéséért.

Hollande elõször állt választói elé
Megtartotta elsõ nagygyûlését a három hónap múlva esedékes francia elnökválasztáson a Nicolas Sarkozy francia államfõ legfõbb ellenfelének számító Francois
Hollande a Párizs közeli Bourget-ban tegnap. A felmérések alapján az elmúlt hónapokban a legnagyobb ellenzéki pártnak sikerült egyben tartania a Sarkozy-ellenes tábort, ugyanakkor Hollande személyisége
továbbra sem rendelkezik karakteres jegyekkel a közvélemény elõtt.

Elkezdõdött a sárkány éve Kínában
Beköszöntött Kínában tegnap a tavaszünnep, a holdnaptár szerinti sárkány éve,
amelyet százmilliók ünnepelnek az országban és szerte a világon. A kínai fõvárosban
petárdadurranások és tûzijátékok hangja
tudatta: vége a nyúl évének, és megkezdõdött a sorrendben az ötödik, ám a horoszkópot alkotó 12 állatöv közül a legerõsebb,
a sárkány éve. Népszerûsége miatt a házasságra és gyermekvállalásra készülõk tömege várta az eljövetelét.

Fellegi „világos” egyeztetése Jó példát látnak Dél-Tirolban
Hírösszefoglaló
Sikerült világosan egyeztetni
az unióval az alapvetõ irányokat, azokat a feltételeket, amelyeket a Magyarországnak nyújtandó pénzügyi támogatást célzó tárgyalásokkal kapcsolatban a felek
kölcsönösen elfogadhatónak tartanak – közölte Fellegi Tamás
magyar tárca nélküli miniszter,
miután pénteken Brüsszelben
megbeszélést folytatott Olli
Rehnnel, az Európai Bizottság
gazdasági és pénzügyi kérdésekben illetékes alelnökével. Rehn
üdvözölte, hogy a magyar kormány hajlandó párbeszédet folytatni a bizottsággal, és megtenni a
szükséges törvénymódosításokat.

Mesterházy Attila az MSZP frakcióülésére meghívta Fellegi Tamást, hogy a szocialisták tájékoztatást kérjenek a tárca nélküli minisztertõl az EU- és az IMF-tárgyalások állásáról. A pártelnökfrakcióvezetõ hasonló meghívást
küldött Orbán Viktor miniszterelnöknek is. A szándékolttal ellenkezõ hatást eredményezhet, ha a
Nemzetközi Valutaalap és az EU
„folyamatosan ostorozza” Magyarországot – vélekedik Timothy
Ash, a Royal Bank of Scotland
igazgatója: ha az EU, az Európai
Központi Bank és az IMF nem
mutat készséget a kompromisszumra, az „a magyar fél megaláztatásának kockázatával járhat, és ez visszaüthet” – közölte.

ÚMSZ
A romániai magyar és a déltiroli német közösséget a történelmi elõzmények és a közösségeik európai jövõjébe vetett hit
köti össze, éppen ezért az európai cselekvés terén egymás stratégiai partnerei – állapította meg
csütörtökön Bolzanóban, az
olaszországi Dél-Tirol autonóm
tartomány székhelyén tartott találkozóján Martha Stocker, a
dél-tiroli Néppárt (SVP) alelnöke
és Vincze Loránt, az RMDSZ
nemzetközi kapcsolatokért felelõs titkára. A találkozón Vincze
Loránt elmondta, hogy a romániai magyarok nagyra értékelik a
dél-tiroli németek által megvaló-

sított autonómiamodellt, amely
Európában példaértékûnek számít, kétségtelen azonban, hogy a
siker mögött félszázadnyi kitartó, lépésrõl lépésre folytatott
harc, jelentõs nemzetközi nyomás és a védõhatalmi státust érvényesítõ Ausztria áll. A nemzetközi kapcsolatokért felelõs titkár tájékoztatta vendéglátóit az
RMDSZ immár két évtizedes érdekvédelmi munkájának eredményeirõl, amely a legutóbbi felmérések szerint is a közösség elsöprõ többségének támogatását
élvezi. Az SVP képviseli a dél-tiroli németeket az Európai Parlamentben. Az RMDSZ és SVP
egyaránt az Európai Néppárt
tagjai.
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„Le Traian Bãsescuval!”
Rendkívüli parlamenti ülésszakon vitáznak a kormányellenes tüntetésekrõl
ÚMSZ-összeállítás
A ma reggeli koalíciós tanácson egyeztetnek a kormánypártok arról, hogy a tíz napja tartó kormány és államfõellenes tüntetések „kibeszélése” céljából délutánra összehívott rendkívüli parlamenti ülésszakon milyen álláspontra helyezkedjenek.
„A problémákat a parlamentbe
kell vinni, nem az utcára, és a
rendkívüli ülésszak célja éppen
ez: leülni, átbeszélni a dolgokat,
valamennyi szereplõ bevonásával
– a pártok egymás között, a politikum a civil szférával, a munkáltatókkal, és így tovább” – fogalmazott az Új Magyar Szó megkeresésére Fekete Szabó András. Az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõje szerint az ülésszaknak nem célja valamiféle határozathozatal,
hanem maga a dialógus. Kérdésünkre, miszerint vélekedése szerint alábbhagyhat-e a tizedik napja tartó, tüntetések formájában jelentkezõ lakossági elégedetlenség
a parlamenti vita nyomán, Fekete
úgy válaszolt: „nem bocsátkozhatok jóslatokba, de mindent meg
kell próbálnunk azért, hogy ezt a
lehetõséget megadjuk magunknak”. Mint hangsúlyozta, a rendkívüli ülésszak összehívásával az
RMDSZ is egyetértett.

hatják a kialakult helyzetet, hozzátéve, kérdéses, hogy az elõrehozott választások kiírása valóban a
legjobb megoldás-e. Hozzátette: a
saját miniszterelnöki mandátumának a hosszánál fontosabbnak
tartja az ország sorsát, és azt,
hogy ne legyenek feláldozva az
eddigi eredmények. A kormányfõvel ellentétben Mircea Duºã, a
szociáldemokraták alsóházi frakcióvezetõje leszögezte, az ellenzék
megpróbálja lemondásra bírni a
kormányt és kierõszakolni az elõrehozott választásokat.

Tömeges lemondás?
Crin Antonescu liberális pártelnök azt sem zárta ki – amenynyiben a koalíciós pártok elutasítják az elõrehozott választások
kiírását – hogy a Szociál-Liberá-

lis Szövetség (USL) honatyái lemondjanak mandátumukról.
„Ebben az esetben idõközi választásokat kellene kiírni a felszabadult választókerületekben,
ahol mi nem indítanánk jelölteket” – ecsetelte Antonescu, aki
szerint a kormány nevetségessé
tenné magát, ha nem írna ki elõrehozott választásokat.

Elriasztotta a hideg
a tüntetõket?
A téliesre fordult idõjárás miatt
jelentõs mértékben csökkent az
utcai tüntetések ereje, hiszen e
hétvégén már csak néhány ezren
követelték Traian Bãsescu államfõ és a kormány lemondását. Bukarestben tegnap tizedik napja
vonultak utcára az emberek, akik
mintegy százan tüntettek a kor-

mány és az államfõ távozásáért.
A belügyminisztérium adatai szerint a hétvégén naponta az egész
országban háromezren tüntettek
a különbözõ városokban.

Aggódik a király is
Aggodalmát fejezte ki tegnap
Mihály király is az immár tíz
napja tartó utcai megmozdulásokkal kapcsolatban, azzal vádolva az „önös érdekeiket követõ politikusokat”, hogy nem válaszolják meg az elégedetten
polgárok által feltett kérdéseket. A királyi ház által kiadott
tegnapi közlemény szerint Mihály király és Margit hercegnõ
kész bármit megtenni Románia
érdekében, anélkül, hogy valamelyik politikai pártot elõnyben részesítené. W

Emil Boc kormányfõt
„az ország sorsa érdekli”
A parlament vezetõségének
döntése értelmében a rendkívüli
ülésszakon Emil Boc kormányfõ
kap elõbb szót, majd a parlamenti
frakciók is ismertethetik álláspontjukat. A miniszterelnök
szombaton üdvözölte a rendkívüli
ülésszak adta lehetõséget, hiszen
a törvényhozásban megtárgyal-

Tizedik napja tartanak Bukarestben és az országban az államfõ menesztését követelõ tiltakozások

Az RMDSZ-t támogatja
a magyarok háromnegyede
ÚMSZ
Az erdélyi magyarok 72,6
százaléka az RMDSZ-re voksolna a parlamenti választásokon, az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) 5,1 százalékot, a Magyar Polgári Párt (MPP) 3,2 százalékot kapna – derül ki a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet múlt
héten közzétett felmérésébõl. „A
szövetség továbbra is magas támogatottsága egyértelmûen azt
mutatja, hogy az erdélyi magyarok nagyon pontosan látják, mi
az érdekük, fontos számukra,
hogy erõs és egységes parlamenti
képviseletük legyen, mert tudják:
másképp a dolgok gyorsan meg
változnának ebben az országban”
– kommentálta Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet által készített felmérés adatait. Az Erdélyi
Magyar Televíziónak nyilatkozó
szövetségi elnök kifejtette, az adatok megerõsítik az RMDSZ eddigi politikájának a helyességét, hiszen, mint mondta, a válaszadók
több mint 86 százaléka úgy vélekedik, a magyarság parlamenti és
kormányzati jelenléte olyan érték, amit meg kell õrizni. „Az erdélyi magyarok pontosan látják,

hogy az RMDSZ kormányzati
részvétele révén a közösségnek
milyen lehetõségei voltak az elmúlt négy évben” – mutatott rá
Kelemen Hunor, aki példaként a
mintegy 200 millió euró értékû
beruházást, a Székelyföldet átszelõ Kökös–Szászrégen útvonal teljes rehabilitációját említette. Leszögezte: ebben az évben nincs
helyük olyan kormányzati lépéseknek, amelyek a társadalom
stabilitását, az emberek életkörülményeit rontanák, az RMDSZ
nem támogat olyan reformintézkedéseket sem, amelyek további
terheket rónának az állampolgárokra. „Meggyõzõdésem, hogy
2012-ben nincs szükség egészségügyi törvényre: korrekciókra természetesen szükség van, és el kell
készíteni azt az elemzést, mely
alapján a választások után lehet
majd módosítani az egészségügyi
törvényt. Az embereket megviselte a gazdasági válság, ezért nem
lehet olyan reformot elkezdeni,
amely bizonytalanságot okozhat,
de 2012-ben nem lehet olyan közigazgatási reformot sem véghezvinni, amelybõl az emberek azt
érzik, hogy ezáltal veszítenek,
mert az életük rendje felborul” –
mondta az RMDSZ elnöke. W

Fotó: ifj. Salamon Márton

Erdély 2020 – fejlesztési terv
az erdélyi magyarok jólétéért
Folytatása az 1. oldalról
„A 2014 és 2020 közötti idõszakra nagyon fontos, hogy olyan terve, olyan stratégiája legyen az
RMDSZ-nek, amely választ ad a
magyar közösség elvárásaira. Azt
tapasztaltuk, hogy a gazdasági
válság alatt az emberek prioritásai
teljes egészében megváltoztak. Elsõ helyen a munkahelyek, második helyen a bérek, nyugdíjak állnak, majd a létbiztonság, a gazdasági és szociális biztonság következik. Ezért mi elkezdtünk egy
olyan munkát, amely 2012 második felére egy nagyon komplex és
nagyon konkrét cselekvési tervben teljesedik ki, amelyet az országos programba építünk bele” –
mondta el Kelemen Hunor. A
szövetségi elnök hozzátette, a kormány hamarosan elkezdi a konzultációt a 2014–2020 közötti idõszak gazdasági stratégiájának a kidolgozására, ezt 2013-ban kell leadni Brüsszelbe, majd ennek a
stratégiának a mentén használja
fel Románia az európai uniós forrásokat. „Mi ehhez kívánunk hozzájárulni, ezért az Erdély 2020
nem álmokról szól, hanem a
konkrét tervekrõl. Arról, hogy
hány kilométer utat kell építeni,

arról, hogy milyen intézményeket, milyen vállalkozásokat kell
fejleszteni, hogy az agrárpolitikában milyen beruházásokra és stratégiákra van szükség” – fogalmazott a mûvelõdésügyi miniszter.
Hozzátette, az már tudott dolog,
hogy 2014 és 2020 között a fejlesztésre szánt összegek 30 százalékban uniós forrásokból, 70 százalékban pedig hazai (települési,
megyei és országos) költségvetési
forrásokból származnak majd.
Az Erdély 2020 munkacsoportját Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ koordinálja, aki
elmondta, ebben az idõszakban
az Európai Unió intézményei már
a 2014–2020 közötti idõszak költségvetésén dolgoznak, most készül az új agrárpolitika, amely
számunkra kulcsfontosságú, és
most készül az új regionális fejlesztési politika is.
„Ezek a lényeges változások
késztették az RMDSZ-t arra,
hogy a saját erdélyi magyar, és
általánosan erdélyi prioritásokat
megfogalmazza és egy olyan
gazdasági tervet készítsen, amely
az erdélyi magyarok szülõföldön
való boldogulását és jólétét eredményezze” – mondta el Winkler
Gyula. W

Seregek élén
A szombati budapesti békemenet, a grandiózus tüntetés
egyértelmû üzenetet fogalmazott meg az Európai
Unió számára: Orbán
Viktor hívei nem hagyják, hogy Magyarország
gyarmattá váljék, hogy
Ágoston Hugó az EU (= CCCP, értsd
Szovjetunió) diktáljon neki.
Brüsszel ettõl feltehetõen mély tanácstalanságba süpped, hiszen Orbán Viktor alig néhány nappal elõtte kimondottan az uniós kifogások és feltételek elfogadásáról biztosította
az Európai Parlamentet és akit csak lehetett.
(Az eddigi feltételekhez alkalmasint újabbak
is járulnak, mert közben friss kifogások támadtak, még az Alaptörvénnyel szemben is.)
A kettõs beszéd komikus ellentmondáshoz vezetett. Az Európai Bizottsággal való várva
várt tárgyalásain a miniszterelnök feltehetõen
nem fog élni a békemenet tüntetõinek „felhatalmazásával”, hanem az ország szorongatott
helyzetében, kínos elszigeteltségében további
engedményeket tesz, kompromisszumra, nem
pedig harcra törekszik.
Orbán Viktor Strasbourgban azt is kijelentette, a magyar demokráciát nem lehet megkérdõjelezni. És ebben is igaza volt: a Fidesz-hatalom kilenc hétre lefoglalt minden színhelyet
a maga számára, úgyhogy az ellenzéket, tisztára demokratikusan, a nemzeti ünnepig és
annak napján szóhoz sem hagyják jutni –
valóban nem sokat kérdõjelezhet.
Romániában ezzel szemben az ellenzék a
hangadó, amely rájött, hogy nem elég – és
nem is célravezetõ – a kormányt pusztán a
megszorító intézkedések miatt kárhoztatni,
hanem a demokratikus szabályok megsértéséért lehet fogást keresni rajta. (Vagyunk néhányan, akik ezt jóideje jeleztük, a lapunkban
is, és a tüntetéssorozat jelszavai és követelései
is igazolják.) Nem véletlen, hogy a két országot antidemokratikus intézkedéseik miatt
mind gyakrabban említik együtt azok, akik
az uniós alapelvek betartásán õrködnek.
Azonban a helyzet túlságosan súlyos Romániában is, Magyarországon is ahhoz, hogy
akárki jószándékú ember – hatalmi tényezõ
vagy ellenzéki politikus, jobb-, illetve baloldali érzelmû állampolgár, újságíró vagy olvasó – ne a kiútkeresés óhajával közelítse
meg. A mítoszok világába révedõket, a ködevõket és a nemzeti kurjongatókat pedig meg
lehet hagyni maguk építette világukban,
amíg az élet egyre elviselhetetlenebb terhei
valóságra nem ébresztik õket.
Egyvalamitõl mi, erdélyi magyarok mégsem
tekinthetünk el. Képzeljük el, hogy az Európai Parlament ülésén felállt volna valaki, talán éppen a saját politikai családjából, talán
éppen magyar, és a szemébe olvasta volna
Orbán Viktornak a legnagyobb, történelmi
bûnét. Azt, hogy cinkosságban a román államfõvel mindent megtett a romániai magyarok legitim szervezete, az RMDSZ tekintélyének lerombolása, az egységes erdélyi magyar politikai érdekképviselet megosztása érdekében. Ez is része lenne az orbáni szabadságharcnak? Nem inkább leigázó hadmûvelethez hasonlít?
Egyre nyilvánvalóbb, hogy a Fidesz Magyarországa legfeljebb meghódítani tudja az erdélyi magyar lelkeket, biztonságot nyújtani nekik és megvédeni õket képtelen lesz. Hiszen
magát is alig tudja.

Román lapszemle
Négy iaºi-i férfi klónozott bankkártyákkal
vett le pénzt – félmillió eurót – holland állampolgárok bankszámlájáról. (Adevãrul)
X Bukarest három lakónegyedén üldözött
végig a rendõrség egy 42 éves férfit, aki az
üldözés közben kilenc autóval karambolozott, majd a rendõrség figyelmeztetõ lövéseire hahotázva szállt ki Mercedesébõl.
(EVZ) X A Discovery csatorna sztárja,
Bear Grylls túlélõmester inspirált egy 29
éves brit férfit, hogy felköltözzön Skócia
sziklás hegyeibe. A férfi azonban egy hónap alatt meghalt: megfagyva találták meg
egy hevenyészett kalyibában. (Libertatea)
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Két államférfi, két plágiumvád
Némiképp egy adott országra is rossz
fényt vet, ha az államfõje kétes históriába keveredik. Az elõzõ esztendõ
végén Christian Wulff német elnök
rúgta össze a port a sajtóval, legutóbb
pedig Schmitt Pál keveredett kínos
helyzetbe. Mindkét politikus hevesen
cáfol – egyre kevesebb sikerrel.

Peter Altmaier, a CDU/CSU
parlamenti frakciójának ügyvivõje viszont azt közölte,
semmi alapja sincs a lap állításának. Szakértõk szerint a
kereszténydemokraták láthatóan az idõhúzásra játszanak. Azt remélik, hogy a sajtó elõbb-utóbb „leszáll az elnökrõl”.

gának félmilliós hitelének felvételérõl. A stuttgarti ügyészség is úgy határozott, nem
nyomoz Wulff ügyében. Ezúttal a BW-Banktól való hitelfelvételérõl volt szó. (Wulff
igen kedvezõ feltételekkel,
két százalék alatti hitellel kapott 520 ezer eurós hitelt a
pénzintézettõl.) Az ügyészség szerint pénzügyi szempontból a bankot nem érte
hátrány.
Mindennek ellenére aligha
nyugszanak meg a kedélyek
Wulff ügye kapcsán. A Berliner Zeitung azt jelentette,
hogy Wulff felesége, Bettina
tavaly december 22-én rendkívül elõnyösen jutott hozzá
egy Audihoz. A kormányzó
kereszténydemokratáknak is
kezd elegük lenni a német elnökbõl, ezért a frakció azt
vizsgálja, miként oldható fel
az elnök mentelmi joga.

Másként ítéli meg a helyzetet Sigmar Gabriel, aki
nemcsak az elnökkel szembeni bizalomvesztésrõl beszél, hanem Angela Merkel
felelõsségét firtatja. „A kancellár asszony olyan embereket juttat fontos pozíciókba,
akik lábbal tiporják az alapvetõ emberi értékeket, így az
õszinteséget, a méltóságot, a
megbízhatóságot” – jelentette ki a szociáldemokraták elnöke a Der Spiegel internetes
kiadásának. Mint mondta, ez
igaz Wulffra éppen úgy, mint
a plágiumbotránya miatt tavaly márciusban a védelmi
tárcáról lemondani kényszerült
Karl-Theodor
zu
Guttenbergre. Ezért – tette
hozzá – „a Wulff-ügy egyben
Merkel-ügy” is.
A baloldal vizsgálóbizottság létrehozására tett javaslatot, amelynek feladata a

Gy. Z.
Két jó hír is érte az elmúlt héten Christian
Wulff német elnököt. Elõször a berlini, majd a stuttgarti ügyészség közölte:
nem kíván nyomozást folytatni nemrégiben kitört botrányával kapcsolatban.

Nyomás
a fõszerkesztõre
A német államfõt azért jelentették fel, mert 2011. december 12-én nyomást akart
gyakorolni a Bild Zeitung fõszerkesztõjére, Kai Diekmannra, mégpedig amiatt,
hogy a lap ne – vagy legalábbis késõbb – közölje a
hírt arról, hogy még AlsóSzászország miniszterelnökeként nem számolt be a helyi parlament egyik bizottsá-

A kancellár felelõssége

Wulff elleni vádak kivizsgálása – jelentette be Hubertus
Heil, az SPD frakcióelnöke.
Hasonlóképpen foglalt állást
Frank-Walter
Steinmeier
frakcióvezetõ, korábbi német
külügyminiszter. Sajátos módon azonban a párton belül
nincs egyetértés a kérdésben.
Az alsó-szászországi SPD
például nem támogat egy
ilyen lépést.

PhD vagy nem PhD?
A magyar államfõvel kapcsolatos botrány – legalábbis ami az ügy kivizsgálását
illeti – sokban emlékeztet a
németországi történésekre.
Nehézségekbe
ütközik
ugyanis a Semmelweis
Egyetem azon törekvése,
hogy – az intézmény néhány nappal korábbi bejelentésének megfelelõen –
létrejöjjön egy kompetens,
tekintélyes és független tagokból álló testület Schmitt
Pál doktori fokozatszerzése
körülményeinek kivizsgálására. (Az egykori párbajtõrvívó olimpiai bajnok a Testnevelési Fõiskolán doktorált, ezt az intézményt azóta
integrálták a budapesti Semmelweis Egyetembe.) A
szakterületen járatos, a francia nyelvet is ismerõ szakér-

tõk akadémikusok, egyetemi tanárok, kutatók egymás
után utasítják vissza a felkérést, nyilvánvalóan az ügy
politikai szempontból kényes volta miatt. Az egyetem ugyanakkor a ma kezdõdõ hétre mindenképpen
szeretné meghatározni a
vizsgálat szakmai és személyi kereteit.
Más érintettek számára kevéssé sürgõs az eset tisztázása: a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) arra hivatkozva utasította el a részvételt, hogy Schmitt Pál doktorija „nem tudományos fokozat”. Ennek az álláspontnak
azonban ellentmond, hogy a
magyar nyelvû lexikonok a
tudományos fokozatok közé
sorolják az egyetemek által
odaítélt doktori címeket –
nemcsak a Magyarországon
1993-ban bevezetett PhD-t,
hanem a cím meghonosítása
elõtti doktorátust (dr. univ.)
is. Hogy a kettõ között mi a
különbség, azt láthatóan az
1992-ben doktorált Schmitt
Pál sem tudja pontosan: egy
interjúban hangsúlyosan említette, hogy kisdoktorija nem
PhD-fokozat, ugyanakkor az
Európai Parlament honlapján fellelhetõ életrajzában
több nyelven is a PhD címet
használja.

Plágium után
lemondás
Az Akadémia illetékességét még egyértelmûbbé teszi,
hogy az akadémiai törvény
szerint az MTA feladata „õrködni a tudományos közélet
tisztaságán, a tudományos
kutatás és a tudományos véleménynyilvánítás szabadságán”, és ebben a tárgykörben
a köztestület tudományetikai
kódexe az irányadó szabálygyûjtemény. Nehezen magyarázható tehát az MTA elhárító magatartása, a plágiumügy ugyanis az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb,
az egész hazai közvélemény
érdeklõdését felkeltõ tudományetikai problémájává
vált. Az eset immár a magyar
nyelvterületen túl is eredményezett reflexiókat: a sajtó és
a politika konfliktusaival, illetve az etikus újságírás kérdéseivel foglalkozó iMediaEthics szakmai portál a vezetõ hírek között közli, hogy „a
magyar hetilap plágiummal
vádolja az ország köztársasági elnökét”. Az ügyet párhuzamba állítja a német Karl
Theodor zu Guttenberg, illetve Silvana Koch-Mehrin
(mindkét esetben a politikusok lemondásához vezetõ)
plágiumbotrányával. W

Közélet és közérzet Erdélyben (1)

Egy felmérés politikai tanulságai
A biztos szavazók túlnyomó többsége,
több mint 72 százaléka az RMDSZ-re
pecsételne. A másik két magyar politikai alakulat messze lemarad: Az Erdélyi Magyar Néppártra 5,1, a Magyar
Polgári Pártra 3,2 százalék voksolna.
Bogdán Tibor
Érdekes adatokat tartalmaz a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Közélet és
közérzet Erdélyben címmel készült friss felmérése, amely az
erdélyi magyarok legfontosabb gondjait, legégetõbb
problémáit vizsgálja, egyebek között választ keresve arra a kérdésre is, hogy miként
értékeli ez a közösség a romániai, illetve a romániai
magyar politikát, a hazai közéletet, miként vélekedik a
diszkriminációról.

RMDSZ:
a parlamentben a helye
A felmérés politikai kérdésekkel foglalkozó fejezete
fontos tanulságokkal szolgál
az RMDSZ számára is, fõleg
most, a választások évében.
Így például kiderül, hogy a
romániai magyarok több
mint 84 százaléka fontosnak
tartja az RMDSZ parlamenti jelenlétét. Mindössze 8,2
százalék vélekedik közömbösen errõl, és 2,5 százalék
álltja, hogy nem fontos a
parlamenti képviselet.

A romániai magyarság közel 59 százaléka a magyar
politikusok közül leginkább
az RMDSZ elnökében, Kelemen Hunorban bízik meg.
Õt követi, nem egészen 49
százalékkal Tõkés László.
Érdekes módon a hazai politikában mindinkább elszigetelõdõ Szász Jenõ, a Magyar
Polgári Párt elnöke még mindig a magyar lakosság 23 százalékának bizalmát élvezi,
nem egészen 2 százalékkal
elõzve meg a negyedik helyre
került Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt megbízott elnökét. Kelemen Hunor megbízhatóságára a
megkérdezettek több mint 32
százaléka mondott nemet,
Tõkés Lászlóban csaknem
50 százaléknak nincs bizalma, Szász Jenõ és Toró T. Tibor esetében az elutasítás közel 48, illetve több mint 39
százalékos.
A legismertebb hazai magyar politikusok ranglistáját
viszont Tõkés László vezeti
98,4 százalékkal, Kelemen
Hunor 7,4 százalékkal marad le mögötte, több mint 20
százalékkal megelõzve a harmadik helyre kerülõ Szász

Jenõt. A negyedik hely itt is
Toróé, 60,1 százalékkal.

Román politikusok:
kevés a bizalom
Az országban uralkodó általános közhangulat, a válság
természetszerûen befolyásolja a romániai magyarok véleményét is, amely nagyrészt
elutasító a román politikusok
esetében. Közülük Traian
Bãsescu a legismertebb, a
megkérdezettek 97,3 százaléka hallott róla, ám mindössze
19,8 százalék bízik meg benne, 77,5 százalék pedig nem
szavaz neki bizalmat. Ismertség tekintetében az államfõt
Emil Boc miniszterelnök követi, csaknem 92 százalékkal,
ám a megkérdezettek mindössze 17,2 százaléka bízik
meg benne, közel háromne-

gyede elutasítja õt. Csaknem
82 százalékos ismertségi mutatójával a harmadik helyen
áll a Nemzeti Liberális Párt
elnöke, Crin Antonescu, így
õ a legismertebb ellenzéki politikus, viszont a lakosság
alig több, mint 13 százaléka
szavaz nekik bizalmat, valamivel több, mint 61 százalék
pedig nem. A Szociáldemokrata Párt elnökére, Victor
Pontára alig 7,7 százalék
mond igent és csaknem 70
százalék a részaránya azoknak, akik nem viseltetnek bizalommal iránta.
Bár a korábbi közvélemény-kutatásokból egyértelmûen kitûnik, hogy a lakosság legnagyobb része kiábrándult a hazai politikából, a
politikai osztályból, a választásokon mégis viszonylag sokan járulnának az urnákhoz.

A mintacsoport több mint 57
százaléka állította, hogy biztosan, 20 százaléka pedig valószínûnek mondta, hogy elmegy voksolni. Azok részaránya, akik valószínûleg távol maradnak, csupán 7 százalékos, ennél viszont többen
– közel 13 százalék – szögezték le, hogy egészen biztosan
nem mennek szavazni.

Az egységpolitika
igazolása
A biztos szavazók túlnyomó többsége, több mint 72
százaléka az RMDSZ-re pecsételne. A másik két magyar
politikai alakulat, valamint a
román pártok messze elmaradnak ettõl a részaránytól.
Az Erdélyi Magyar Néppárt
5,1 a Magyar Polgári Pártra
3,2 százalék voksolna. Érde-

kesen alakultak az RMDSZ
kormányzati tevékenységével
való elégedettséget jelzõ mutatók az utóbbi két esztendõben. A teljesen megelégedettek részaránya 2010-ben 2,8
százalékos volt, tavalyra viszont 2,4 százalékra csökkent. A magyar közösség
48,7 százaléka inkább elégedett, mint elégedetlen az
RMDSZ kormányzási teljesítményével, ez jelentõs emelkedést jelent a 2010. évi 32,6
százalékhoz képest. A 2010.
évi 37,5 százalékról tavaly 33
százalékra esett vissza azoknak a részaránya, akik inkább
elégedetlennek, mint elégedettnek mondták magukat az
RMDSZ kormányzási felelõsségvállalásával, aminthogy 12 százalékról 7,8 százalékra csökkent azoké is,
akik nagyon elégedetlenek
vele. 15 százalékos azok aránya, akik nem tudtak, és 81
százalékos azoké, akik nem
akartak válaszolni a kérdésre.
Az RMDSZ egységre törekvõ politikáját igazolja a
felmérésnek az a fejezetrésze,
amely a politikai egység, illetve pluralizmus kérdéskörét
vizsgálja. A megkérdezettek
csaknem 70 százaléka véli
úgy, hogy az erdélyi magyarságot egyetlen politikai szervezetnek kellene képviselnie,
ennek ellenkezõjét csupán
19,4 százalék állítja. Az
„egységpártiak” részaránya
az utóbbi öt évben folyamatosan nõtt, 2006-ban még
csak 50 százalékos volt. W
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Laptop

Ostobák

Téves vita

A hétvége címe. Berceanu: A PDL rosszul
kezelte a válságot, de hát nem õk akartak fõnökök lenni?, ziare.com
Magyarázat. Radu Berceanu hol csúcsra
emelt, hol mellõzött PDL-vezetõ.

Tényleg. Hogy nem tûnt fel még senkinek:
ha a román modell, vagyis a gazdaságipénzügyi stabilitás megõrzése kemény megszorítások révén annyira sikeres volt, vajon
miért nem vették át mások? A Curierul
Naþional ismerteti Mircea Coºea neves közgazdász, a Román Ökológus Párt (PER)
tiszteletbeli elnökének véleményét, aki szerint 2010 és 2011 megszorításai hibásak voltak (egyetlen ország sem csökkentette a jövedelmeket 40 százalékkal, mert ennyi volt,
nem 25 százalék!), ezért utolsó Románia az
EU-ban az életszínvonal tekintetében.

Minden napra egy mondás
„Halálra butították ezt az országot
a nemzeti kurjantások.”
Ady Endre

Horváth István

A vírus
SZELLEMIDÉZÉS

Kis útmutató. Egy kommentár a Caþavencii
pletykarovatából minden tanulmánynál jobban megvilágítja a tipikus (titkosszolgálati és
egyéb) diverzió mechanizmusát, amelyet
már a forradalomkor, majd a marosvásárhelyi fekete március és a bányászinváziók idején mûködésbe léptettek. Most az Egyetem
téri tüntetéssorozat kezdetének meghatározó
mozzanatáról, a fociszurkolók megjelenésérõl van szó. „A gyújtogató ultrákat nem
csak szokott kreténségük vitte a térre, hanem
a lelátók bizonyos szponzorai is, akiket megszorongattak. Gigi Becali például néhány
nappal azt követõen fejezte ki undorát a tüntetõk iránt, hogy bekerült a korrupcióellenes
ügyészség pénzmosást vizsgáló ankétjába,
miután telket ajándékozott egy miniszternek. Cristi Borcea pedig pont a tüntetésekre
tért vissza Miamiból, ahova a DNA ankétja
elõl menekült. Az utcákra szabadított szurkolók, zsebükben petárdákkal és téglákkal,
megtették a kötelességüket. Kellõ felfordulást okoztak ahhoz, hogy felháborítsák a
házaiasszonyokat és hogy megijesszék a békés tüntetés híveit. Ha Igaº belügyminiszter
akarta volna, a pitecantropusokat körülvehette és elfoghatta volna.” A Caþavencii következtetése nekünk, balek szabadszájú újságíróknak is figyelmeztetés: „Még volna valami: nem hallottak véletlenül a feketelistákról a politikai ellenfelekkel és az újságírókkal? Mit gondolnak, mivel foglalkoznak néhány napja a titkosszolgálati fõnökök?”

Semmi sem jellemzi jobban a totalitárius mozgalmakat általában és
vezetõik hírnevét különösen, mint a viharos gyorsaság, amellyel elfelejtik és az elképesztõ könnyedség, amellyel helyettesítik õket. Amit
Sztálin hosszú évek keserves munkájával (...) tudott csak elérni, vagyis hogy Lenin politikai örököseként legitimálhassa magát, azt
Sztálin követõi anélkül próbálták megvalósítani, hogy engedményeket tettek volna elõdjük nevének, holott Sztálinnak harminc év, valamint egy Lenin idejében még ismeretlen propagandagépezet állt rendelkezésére.
Ugyanez érvényes Hitlerre is. Hitler a maga idejében olyan vonzerõt
gyakorolt, amelytõl állítólag senki sem tudott megszabadulni, ám õ
veresége és halála után olyannyira feledésbe merült, hogy aligha
játszhat többé szerepet, még a háború utáni Németország neofasiszta és neonáci köreiben sem. A maradandóságnak ez a hiánya kétségkívül összefügg a tömegek legendás változékonyságával, s azzal,
hogy a dicsõség is a tömegek szeszélyén múlik. De sokkal inkább a
totalitárius mozgalmak örökmozgójellegével, mániákus mozgásigényével magyarázhatjuk; e mozgalmak csak addig tudnak hatalmon
maradni, amíg mozognak és mindent mozgásban tartanak maguk
körül. Bizonyos értelemben tehát ez a maradandóság-hiány nagyon
is hízelgõ a halott vezérekre nézve, amennyiben sikerült beoltaniuk
alattvalóikat a totalitárius vírussal. Hiszen ha létezik valami olyasmi,
mint totalitárius személyiség vagy mentalitás, akkor ennek egyik legfeltûnõbb vonása éppen a rendkívüli alkalmazkodóképesség, valamint az állandóság hiánya.

Olvasóim többsége a hazai magyar sajtóban ötven
éve megjelenõ írásaimból tudja, ki vagyok s mint
gondolkozom. A körülöttem élõ szatmári magyarok
ezrei magánéletem sok részletét is ismerik. Köztük
azt, hogy gyermekeimet az óvodától az egyetemig
magyarul taníttattam, miközben sok mai Fidesz-hódoló románba íratta, hogy ezzel is nyaljon Párt elvtársnak. Abban az idõben többen hallhatták: a Szabad Európa Rádió párszor megdicsért az Elõrében
közölt „áthallásos” cikkeimért. Volt is bajom érte.
89 után is megpróbáltam tenni valamit szorongatott
közösségünkért. A szatmári RMDSZ alapítóinak
szûkebb csoportjába tartozom. Szülõfalumban, az
avasi Kõszegremetén, ahol Erdély egyedüli szabadtéri Széchenyi-emlékmûve áll, minden évben Széchenyi ünnepséget szervezek. Szatmárnémetiben,
Nagykárolyban, Zilahon Széchenyi-kiállítást rendeztem, 2010-ben beindítottuk a szatmári diákok
rendszeres évi Széchenyi vetélkedõjét. Kezdeményezésemre Széchenyi-tölgyfát ültettünk, ahol a legnagyobb magyar születésnapján (szeptember 21-én)
sokan összejövünk. A megye falvai közül elsõnek
Kõszegremetén helyeztünk ki magyar utcanév-táblákat. Felújítottuk a háborús hõsök emlékmûvét, többek között táblát állítottunk Dohi Árpád 56-os bebörtönzöttnek és Panek Zoltán írónak, aki több mûvét itt írta. Természetesen az iskolát is Széchenyirõl
neveztük el, amit évente meg kell védenem a nacionalista tanfelügyelõktõl. Nem érdekes, hogy ez nekem mi boromba, pénzembe, mi veszekedésbe, gyûrõdésbe kerül. Számomra az eredmény fontos. Sokat segítenek az egyszerû emberek. De az egyik volt
kommunista vezetõ, aki a múlt években többször kijelentette, hogy meghalna Orbán Viktorért, szemszúrásból sem adott egy lejt vagy kisüveg pálinkát
ezekre az ünnepekre.
Mindezzel nem illene dicsekednem, de a körülmények rákényszerítenek, mert néhány olyan barátom, ismerõsöm, aki az üres nemzeti dumán kívül
semmivel sem tüntette ki magát, nem tetszõ cikkeim miatt már-már a magyarság ellenségei közé sorolnak. Az ok: nem hiszek Orbán Viktor nemzetmegváltó küldetésében! Tegyem hozzá: a mostanában történtek után (gazdaság, demokrácia lefelé)
még kevésbé hiszek! Soha nem hittem a nagy akarnokoknak, s az olyan habzó szájú magyaroknak,
akik el akarják hitetni velünk: ha a bili fülére is
nemzeti szalagot kötünk, akkor minden
jóra fordul!
Nekik és azoknak az olvasóinknak,
akik mostanában az ÚMSZ-tól féltik
Orbán Viktort, azt tanácsolom: olvassák Széchenyit, s inkább benne bízzanak! Mert „nem száj, hanem tett
magyarokra van szükségünk!”. S
„óvakodjunk az ostobáktól, akik
mindentudónak és csalhatatlannak
Sike Lajos
hiszik magukat!”

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc

Kinek fütyöl?
Több mint egy hete tartanak a tiltakozó
megmozdulások Bukarestben és az ország
nagyvárosaiban. A más alkalmakkor oly
gyorsan és frappánsan nyilatkozó államfõ,
Traian Bãsescu hallgat, legalábbis e jegyzet
megírásának idejéig nem tartotta fontosnak, hogy érdemben nyilatkozzon a leváltását sürgetõ ezrek követelésérõl. Pedig két
héttel korábban még nagyon aktív volt, betelefonált egy televíziós mûsorba, és háromnegyed órán keresztül leckéztette az
Egészségügyi Minisztérium helyettes államtitkárát, Raed Arafatot. A nagy csend
és a PDL hangszín-váltása, a párbeszéd
fontosságának hirtelen felfedezése két dolgot jelenthet. Vagy arra utal, hogy a hatalom berkeiben valami megváltozott, valószínûleg érzik, hogy ezt a tiltakozó-hullámot nem lehet erõbõl legyûrni
és kompromisszumos megoldásokat keresnek (az egészségügyi törvénytervezet viszszavonása, Arafat visszahelyezése), vagy mindössze
idõt akarnak nyerni,
amíg ellentámadásba
lendülhetnek (ennek a
Székely Ervin
jele lehet a csendõrségnél

tervezett elbocsátások felfüggesztése, illetve szerencsétlen nap. Kormánypárti források
az elmaradt bérek hirtelen kifizetése).
szerint az események azoknak a malmára
Bárhogyan is legyen, az elnöki hallgatás
hajthatják a vizet (Vasile Blaga, Ioan
zavart okozott a PDL vezetésében. EgyeOlteanu), akik már régebben szorgalmazsek mérhetetlen arroganciával és vulgáris
zák a kormányátalakítást. Õk úgy vélik,
minõsítésekkel sajnálták le a tüntetõket
hogy a kabinet legnépszerûtlenebb embere(lásd: Iulian Urban szenáinek (Baconschi, Vreme,
tor vagy Teodor
Ariton, Ialomiþianu) a beNéhány nap késéssel
Baconschi külügyminiszáldozása legalábbis átmeugyan, de a magyar civilek
ter kommentárját), mások
netileg lecsillapíthatná a
is szervezkedni kezdtek.
a társadalmi párbeszédet
kedélyeket.
sürgették és a kormányzat
A hatalom válaszának
nyitottságát hangsúlyozták (Sever
hiányát, illetve ellentmondásos reakcióit
Voinescu parlamenti képviselõ, a párt
azonban az ellenzéknek nem sikerült haszóvivõje, Raluca Turcan parlamenti kép- tékonyan kiaknáznia. Bár csütörtökön
viselõ, a mûvelõdésügyi szakbizottság elszervezett egy, a hazai körülményekhez
nöke), ismét mások a hallgatásban is köés az alacsony hõmérséklethez képest látvették vezérüket. Elena Udrea regionális
ványos tüntetést, ez ideig nem tudta mafejlesztési és turisztikai miniszter még az
gát elfogadtatni a civil tüntetõkkel a koridegenforgalmi díjkiosztó ünnepséget is
mány életképes és hiteles alternatívájalefújta, pedig már a szervezést lebonyolíként.
tó céggel megkötötte a szerzõdést; saját
Azt hiszem, hogy a jelenlegi patthelyzetblogját, amelyben rendszeresen tudósított
nek az a kulcskérdése. Ha ugyanis az
a szaktárca megvalósításairól, elhanyagol- USL megtalálja az utat a civil társadata, az utolsó bejegyzés január 13-ai, valomhoz és be tud illeszkedni a spontánul
gyis épp arra a napra esik, amikor kezkezdõdött, de egyre szervezettebben zajló
dõdtek a tüntetések.
tüntetési hullámba, akkor semmi sem
A péntek 13-ika tehát, úgy tetszik, valóban
akadályozhatja meg elsöprõ sikerét a kö-

vetkezõ választásokon, legyenek azok
összevontak vagy elõrehozottak. A hatalom értelmiségi vezetõi ösztönösen épp
ezt a kapcsolódást próbálják megakadályozni – olykor diverziós módszerekkel is
–, de egyelõre nem tudták összeugrasztani a politikai és a civil ellenzéket.A kérdés annál is érdekesebb, mert néhány nap
késéssel ugyan, de a magyar civilek is
szervezkedni kezdtek. Egy közösségi portálon terjedõ kezdeményezés „Fütyüljük
ki õket” jelszóval az utcára hívta a magyarokat. A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete sietett a mozgalom mögé
állni, és azt nyilatkozta, hogy támogatja
az országban zajló békés tüntetéseket,
ami azért különös, mert mindeddig
Traian Bãsescu mellett kampányoltak.
Lehet azonban, hogy a magyar civilek és
az MPP ráleltek a magyar–román közeledés közös nyelvére: a füttyre, ami mindkét nyelven ugyanúgy szól, sõt még a baloldali és a jobboldali füttyszavakat sem
lehet megkülönböztetni. Ha a mozgalom
sikeres lesz, akkor az USL a kormánynak
idézheti Arany Jánost: „(Jobb felõl üt),
nekem fütyöl,/.(Bal felõl üt) s nekem fütyöl: /Elmehetnek.”
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„Ha vezetsz, ne telefonálj!”
Gyulay Zoltán
Hatalmas vihart kavart
az Egyesült Államokban az amerikai Nemzeti
Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) legújabb ajánlása, amelyben a vezetés
közben történõ telefonálás
teljes betiltását javasolja az
államoknak. „Mi lesz a következõ? Nem lehet utast
szállítani? Tilos lesz gyerekkel közlekedni? Lehet,
hogy az NTSB az autóvezetést is betiltja!” – ilyen és
ehhez
hasonló
kommentekkel fogadták a Twitteren a bejelentést.

Rizikó a köbön
Pedig jelek szerint a tudomány az NTSB oldalán áll –
írja cikkében a Washington
Post. Meggyõzõ mennyiségû és alapos bizonyíték áll
rendelkezésre ahhoz, hogy
kijelentsük: a vezetés közben történõ telefonálás, legyen az kihangosított vagy
bármilyen, károsan befolyásolja a vezetést és nagymértékben növeli a baleseti kockázatot.
Az amerikai szakértõk által áttekintett háromszáz tanulmány egyike sem tudta
alátámasztani, a kihangosított telefonálás csökkentené
a rizikót. Úgy tûnik, nem az
HIRDETÉS

Kihangosítóval vagy anélkül, a telefonáló sofõrök balesetrizikója négyszer nagyobb

számít, hol a kezünk, sokkal inkább az, hol járnak a
gondolataink – erre a megállapításra jutott egy közelmúltban befejezett svéd
vizsgálat is.
Kanadai és ausztrál kísérletek számszerûsítették is a
rizikólehetõséget, eszerint
pedig a vezetés közben történõ telefonálás folytán a
baleseti kockázat négyszeresére nõ. Ebbõl a szempontból pedig teljesen lényegtelen, hogy valaki kihangosítóval telefonál-e, vagy
kézben tartja a telefont.

Csöndes „agyelszívás”
A Carnegie Mellon Egyetem munkatársai már 2008ban kimutatták, hogy a telefonálás komoly agyi kapacitásokat von el a vezetéstõl.
A kutatásban részt vevõ vezetõk agymûködését mágneses rezonanciavizsgálattal
(MRI) figyelték. Az eljárás
pontosan kimutatta, mely
agyi területek aktívak vezetés közben: a vizsgálat szerint a telefonáló sofõrök 37
százalékkal kisebb agyi területet „aktiváltak” a vezetés

közben, mint nem telefonáló
társaik. A vezetési szimulációk azt is bebizonyították,
hogy azok, akikhez éppen
beszél valaki, lényegesen
rosszabbul teljesítettek olyan
feladatokat, mint például
sávváltás vagy úttartás. Az
MRI-vizsgálat ráadásul akkor is aktivitást mutatott ki
az agy beszédért felelõs területein, amikor az autóvezetõk megpróbálták figyelmen
kívül hagyni a hozzájuk intézett szavakat. Amikor
ugyanis valaki anyanyelvünkön szól hozzánk, agyunk

mindenképpen feldolgozza
az információkat, akkor is,
ha nem akarunk odafigyelni
– magyarázzák.
Ezzel a megállapítással
teljesen egybevágnak azok a
helyszínelõi tapasztalatok,
melyek szerint a kihangosított telefonálás közben gyakran történik meg, hogy a vezetõ egy teljesen jól látható
tárgyba hajt bele. A lap egy
2004-es esetet említ, amikor
egy diákokat szállító busz
vezetõje egy számára teljesen jól ismert útvonalon belehajtott egy híd alacsonyabban lévõ szerkezeti elemébe,
ami leszakította a jármû tetejét. A vezetõ nem tudott
más magyarázatot adni arra,
hogy történhetett meg ez az
eset, csak azt, hogy éppen
kihangosítóval telefonált.

Az emberi tényezõ
Természetesen egy jármûben nem csak telefonon lehet beszélgetni: a sofõr az
utasaival is cseveghet. Érdekes módon azonban az utassal történõ beszélgetés korántsem annyira veszélyes,
mint a telefonálás, mivel az
utas maga is részt vesz a vezetési élményben, adott
esetben figyelmezteti a vezetõt, továbbá önkéntelenül is
a forgalmi helyzethez igazítja a beszélgetés tempóját. W

Sikeres volt
a Stop SOPA
Totka László
Gyors és nem várt sikert
hozott az amerikai Stop
Online Piracy Act (SOPA)
törvénytervezet elleni tiltakozási akció, amelynek
eredményeként nemcsak a
szenátorok és képviselõk, de
maguk a beterjesztõk is sorra hátráltak ki a törvénykezdeményezés mögül. Mint
korábban jeleztük, több fontos internetszolgáltató jelentette be, hogy a szabadságjogokat csorbító jogszabálykezdeményezés ellen úgy tiltakozik, hogy szüneteltetni
fogja mûködését. Múlt hét
szerdán, 12–24 órára több
száz weboldalt el is sötétítettek: a Wikipedia fõoldalán
megjelenõ demonstráló szöveget 162 millió ember tekintette meg, ugyanezen a
napon pedig 4,5 millióan írták alá a Google SOPAellenes petícióját. A Twitter
kismadarait is „megénekeltette” az akció, itt 2,4 millió
SOPA-ellenes bejegyzés született a felhasználók tollából.
A Facebookon Mark Zuckerberg alapító személyes bejegyzésben emelt szót a törvénytervezet
ellen.
A
„meccs” azonban tovább
folytatódik, mivel január 24ére tûzték ki a szenátusnak
benyújtandó, hasonló tartalmú PIPA-tervezetet, a SOPA
pedig februárban kerül újra a
képviselõház elé. W
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Szövetség
az egészségért
Antal Erika
Orvosok, ápolók és szakszervezeti vezetõk fogtak
össze
Marosvásárhelyen,
hogy az egészségügyi törvénnyel kapcsolatos meglátásaikat nyilvánossá tegyék. A
Szövetség az egészségért elnevezésû munkacsoport hétvégén mutatkozott be a sajtó
elõtt. Cãlin Cociº, CNSLR
Frãþia szakszervezeti tömb
Maros megyei vezetõje elmondta, az új csoport a készülõ egészségügyi törvény
megvitatására jött létre, javaslatokat fogalmaz meg, amelyeket a szaktárcának továbbít majd. „A munkacsoportnak azok a tagjai, akik a lakosság érdekeit tartják szem
elõtt, és azt szeretnék, hogy
az új intézkedések ne a betegeik helyzetét rontsák” – fogalmazott. Kitértek a vizitdíj
bevezetésére, mint mondták,
az is a betegek jogait sértené,
de szó esett a gyógyszerkiírás és használat korlátozásáról is. „Betegeinknek szükségük van a gyógyszeres kezelésre, ha felírjuk a receptet,
akkor annak reális alapja
van” – magyarázta Viola
Roli Crãciun háziorvos, aki
megengedhetetlennek tartja
a február 1-jétõl tervezett
gyógyszerkorlátozás bevezetését. Hozzátette: az orvos
sem tudhatja elõre, hogy egy
hónapban mennyi gyógyszerre lesz szükségük a pácienseknek.W

Elhótorlaszolt ország

Hegyi forrás
vízvezetéken
Több mint kétmillió lej értékû vízvezetékrendszert
adtak át hétvégén Gyimesfelsõlokon. A szalagvágásra
a helybeliek az egyik víztartálynál gyûltek össze. A házigazda Timár Zsombor
polgármester mellett jelen
volt Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke és Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke is. A polgármester szerint óriási jelentõségû ez a beruházás a
község lakói számára, mivel mostanig a településen
csak másfél kilométer hoszszú ivóvízvezeték volt, miközben az utcák összhossza
közel 30 kilométer.

ÚMSZ-összeállítás
Országszerte gondot okozott hétvégén a hóakadályok elhárítása – annak ellenére, hogy a közlekedésügyi minisztérium fokozott
teljesítményt kért a területileg illetékes köztisztasági vállalatoktól és az önkormányzatoktól. Az utakon tucatjával lehetett sáncba fordult autókat, az úttesten keresztülfordult teherautókat látni. A
közlekedésrendészet közleménye szerint a balesetekért
nem feltétlenül a havas utak,
sokkal inkább a sofõrök figyelmetlensége volt a felelõs.
A legnagyobb gondot a
Konstanca megyei havazás
okozta, az A2-es autópálya
Basarabi és Agigea közötti,
mintegy 15 kilométeres szakaszán tegnap délben a hófúvás miatt teljesen leállt a forgalom. A Nicolae Bãlcescu
és Mihail Kogãlniceanu nevû
települések között is nehezen
lehetett közlekedni – Claudiu
Palaznak, Konstanca megye
prefektusának tájékoztatása
szerint, az említett útszakaszon a tegnapi nap folyamán
öt bolgár TIR akadt el.
„Az autók azért nem tudtak haladni a havas úton,
mert nem voltak megfelelõen „téliesítve”. A sofõrök
nem hajlandók együttmûködni a mentésükre sietõ hatóságokkal, és nem állnak
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Országszerte gondot okozott az autósoknak a hétvégén lehullott hó és az erõs hóviharok

Több lesz idén
az iskolás

szóba a rendõrökkel sem” –
magyarázta a prefektus.
Hozzátette, a megyében 90
település maradt áram nélkül, miután a heves hóviharok következtében tönkrementek a vezetékek.
Maros megyében a megyeközpontban hamar járhatóvá tették a fõbb útvonalakat, a kisebb utcákban viszont még este is nehezen lehetett közlekedni, akárcsak a
megyei bekötõutakon.
A Marosvásárhely–Nyárádszereda–Szováta, illetve
Balavásár–Szováta közötti
útvonalon még késõ délután
sem szórtak szét csúszásgátló

Húszezerrel több gyerek
kezd el idén õsztõl iskolába járni – jelentette be
Daniel Funeriu. Õsztõl
ugyanis azoknak a gyerekeknek, akik szeptember 1jéig betöltik a 6 évet, kötelezõ lesz elõkészítõ osztályokba járniuk, ami átmenetet biztosít az óvoda és
az iskola között. Az oktatási miniszter azzal indokolja az elõkészítõ osztályok bevezetését, hogy Románia egyike azoknak az
országoknak, ahol a legkésõbb kezdenek el iskolába
járni a gyerekek.

anyagot, csak hóekével
nyomták el a havat. Fennakadások voltak az erõs havazás
miatt a Korond–Székelyudvarhely–Csíkszereda közötti
13A jelzésû országúton is.
Több kamion is elakadt Csíkszereda és Szentegyháza között, de nehézkes volt a közlekedés Homoródfürdõn, illetve a Kalonda-tetõn is.
Szilágy megyében is akadozott hétvégén a forgalom –
a legnehezebben az E81-es
jelzésû, Szilágy és Kolozs
megyét összekötõ fõúton lehetett közlekedni, illetve a
Máramaros megye határánál
levõ C1-es úton. „Amikor

reggel hat órakor elkezdett
havazni, minden egységet
mozgósítottunk. A nap folyamán több tonna csúszásgátló
anyagot szórtunk szét, miközben hóekével az út szélén
felhalmozódott havat is elnyomtuk. Az idõjárás azonban nem a mi javunkra dolgozott” – nyilatkozta Mircea
Criºan, a Szilágy Megyei Útügyi Hatóság vezetõje.
Az Országos Meteorológiai Intézet elõrejelzése alapján
a hét elsõ két napján is havazásra kell számítani Bákó,
Brassó, Beszterce-Naszód,
Hargita, Kolozs, Maros, illetve Szilágy megyékben. W

HIRDETÉS

Támogatnák a fiatal gazdákat
Munkatársunktól
Folyamatosan elemzi a
vidékfejlesztési minisztérium az Európai Bizottság
októberben kiadott, a 2014–
2020 közötti idõszakra javasolt költségvetési tervezet elemeinek romániai vonatkozásait – tájékoztatta lapunkat
Tánczos Barna mezõgazdasági államtitkár kabinetje. A
javaslatban szereplõ, többéves pénzügyi keret a kiadások felsõ korlátjának meghatározásával pénzügyi fegyelmet teremtene, valamint kiszámíthatóvá és átláthatóvá
tenné az elérhetõ uniós programokat, pályázatokat a ked-

vezményezettek számára.
„Románia álláspontját tekintve, továbbra is érdekünk,
hogy a kohéziós politika és a
Közös Agrárpolitika (KAP)
szerepe megmaradjon” –
hangsúlyozta az államtitkár.
Hozzátette: az alaptámogatások korlátozását Románia
üdvözli ugyan, de javasolja,
hogy a korlátozás során megmaradt összegeket ne csak
innovációs programokra, hanem a fiatal gazdák támogatására is fordítsák.
Utóbbi kapcsán elmondta,
a jelenlegi javaslatban, a kevesebb mint 25 hektárt megmûvelõ fiatal gazda minden
támogatás esetében plusz 25

százalékos többletkifizetésben részesülhet. Ez egy nagyon jó, könnyen alkalmazható, a fiatal gazdákat elõnyös helyzetbe hozó megoldás, Románia viszont ezt azzal bõvítené ki, hogy a 25
hektárt 100 hektárra kellene
növelni, hogy ezáltal az érintett gazdaságok versenyképességét fokozzák. Ami a félig önfenntartó vagy saját fogyasztásra termelõ gazdaságok támogatását illeti, Románia a jelenlegi javaslatba
szereplõ viszonylagos jólét
alapján meghatározott átalánytámogatás felsõ határértékének kibõvítését javasolja,
1000 euróról 5000 euróra. W

Markó: élni a lehetõségekkel
ÚMSZ
„Az új oktatási törvény
alkalmazásának késlekedése ellenére, alapvetõ célunk, hogy mostantól fogva a
magyar nyelvû oktatás terén
minél teljesebben éljünk a
jogszabály által nyújtott lehetõségekkel, kihasználjunk
minden olyan jogot, esélyt,
amelyet ez a törvény biztosít
számunkra, és ebben nagy
szükség van a magyar pedagógusok és önkormányzati
vezetõk munkájára” – jelentette ki Markó Béla miniszterelnök-helyettes hétvégén
Marosvásárhelyen. A Maros
megyei magyar iskolaigazga-

tók, valamint polgármesterek
és alpolgármesterek részvételével lezajlott szakmai megbeszélésen jelen volt Király
András oktatási államtitkár,
Lokodi Edit, illetve Szabó
Árpád, a Maros megyei Tanács elnöke és alelnöke is.
A miniszterelnök-helyettes
alapvetõ fontosságúnak nevezte a teljes körû anyanyelvû oktatás megteremtését,
meglátásában ennél is fontosabb azonban, hogy az új törvény értelmében az iskolák
sorsáról, helyzetérõl, jövõjérõl az önkormányzatok, a
helyi közösségek dönthetnek.
Mint ismeretes, Romániában kétszer annyi magyar is-

kola van, mint amekkora az
a magyarság aránya, és mivel
a kisebbségi iskolák általában
kicsik, fenntartásásukhoz
nagyobb „fejpénzre” van
szükség a kisebbségi oktatásban részt vevõ diákok esetében. „Döntõ fontosságú,
hogy jó megoldást alakítsunk
ki a fejpénzek tekintetében,
jól alakítsuk ki az úgynevezett diszperziós szorzót,
ugyanis ettõl függ majd számos magyar iskola, különösen a kis létszámú magyar iskolák sorsa, és ebben a munkában szükség van a magyar
pedagógusok és önkormányzatok javaslataira is” – hangsúlyozta Markó Béla. W
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A tér Szatmárnémetiben
A szatmárnémeti Ady Társaság által kezdeményezett
Magyar Kultúra Hete rendezvénysorozat keretében
Sebestyén Aba színmûvész,
a Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Társulatának volt tagja Kocsis
István monodrámáját mutatja be. A tér az abszolút térelmélet matematikai megalkotója, Bolyai János alakját és
szellemiségét idézi meg. A
monodrámát a közönség ma
és holnap 18 órától láthatja
a Szatmárnémeti Északi
Színház Ács Alajos Stúdiótermében. A keddi elõadás
után az érdeklõdõk Kocsis
István történész-drámaíróval
beszélgethetnek. A Marosvásárhelyi Yorick Stúdió elõadásának rendezõje és dramaturgja Török Viola.

Film Fülig Jimmy
„atyjáról”
Sepsiszentgyörgyön a Kónya
Ádám Mûvelõdési Házban
ma 19 órától közönségtalálkozót tart Varsányi Ferenc
budapesti filmrendezõ. A
mûvész bemutatja a Rejtõ
Jenõ életérõl szóló dokumentumfilmjét, illetve szemelvényeket más filmes és
animációs alkotásaiból.

Közérthetõen
a politikáról
Lehetõségek és kihívások a
Babeº–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) számára az új tanügyi törvény tükrében – ezzel a
címmel tart kerekasztal-beszélgetést a Jakabffy Elemér
Alapítvány és a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogtudományok és
európai tanulmányok tanszéke Kolozsváron. A beszélgetés résztvevõi: Magyari
Tivadar egyetemi docens,
Soós Anna egyetemi docens,
a BBTE Matematika és Informatika Karának dékánhelyettese, valamint Pozsony
Ferenc professzor, a BBTE
Bölcsészkarának dékánhelyettese, az MTA külsõ
tagja. Moderátor: Toró Tibor politológus, a Sapientia
EMTE jogtudományok és
európai tanulmányok tanszékének oktatója. A rendezvényre holnap, január 24-én
kerül sor, 18 órától a Bocskai-ház Óváry-termében.

Könyvbemutató
Nagyszebenben
Albert Ildikó csíkszeredai
pszichológus Az utazás divatja címû könyvét mutatják be
2012. január 26-án 18 órától
a Nagyszebeni Magyar Kulturális Központban (Lámpás utca 6. sz.). A rendezvény házigazdája Serfõzõ
Levente, a HÍD – Szebeni
Magyarok Egyesületének elnöke, az iskola igazgatója.
A könyvet ismerteti és a
szerzõvel beszélget: Sarány
István publicista. A rendezvény szervezõi Hargita Megye Tanácsa, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a
HÍD – Szebeni Magyarok
Egyesülete.

Kultúranap összefogással
Antal Erika

Filozófia, zene és színház a templomban

Egyedülálló kezdeményezéssel ünnepelték a
Magyar Kultúra Napját Marosvásárhelyen. A Stúdium
Alapítvány más civil szervezetekkel karöltve 24 órás
felolvasómaratont tartott,
amelybe számos közéleti
személyiség, író, költõ és
irodalomkedvelõ civil is bekapcsolódott.
Az ötlet Vass Leventétõl, a
Stúdium Alapítvány elnökétõl származik: a kitétel az
volt, hogy a résztvevõk marosvásárhelyi születésû vagy
Marosvásárhelyhez kötõdõ
szerzõk mûveibõl olvassanak fel. A felolvasókat a Stúdium Orvosi Szakkönyvtárban fogadták a szervezõk,
ahol a regisztrálás után a társalgónak kinevezett szobában várhattak sorukra, vagy
az olvasóteremben hallgathatták az éppen soron lévõ
olvasót. Az irodalmi maraton 22-én éjfélkor kezdõdött
és 23-án éjfélkor ért véget.
Ottjártunkkor a felolvasók névsorán szerepelt már
többek közt Vass Levente,
Brassai Zsombor, Markó
Béla, Gáspárik Attila, Gáspárik Ildikó, Nagy Miklós
Kund, Kuti Márta, Gáspár
Botond, Szász Emese, Fazakas Imola, Jakab István,
Portik Vilmos. Egyetemisták, orvosok, lelkészek, színészek, politikusok, újságírók, kis- és középiskolások,
nyugdíjasok adták egymásnak a szót. A legfiatalabb felolvasó hétéves volt, a legidõsebb elmúlt hetven. „Nem

Kolozsváron minden évben az evangélikus-lutheránus egyház szervez a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére
ünnepséget. A szombati rendezvény
ökumenikus istentisztelettel kezdõdött a lutheránus templomban, amelyet Horváth Zoltán orgonajátéka,
valamint a Demeter András karnagy
által irányított kórus éneke tett még
felemelõbbé. A zenészek magyar
szerzõk – Mohay Miklós, Sulyok Imre és Gárdonyi Zoltán – szerzeményeit adták elõ, Egyed Péter egyetemi
tanár pedig a magyar filozófia legkiemelkedõbb alakjáról, a besztercebányai születésû és Kolozsváron tevékenykedõ Böhm Károlyról tartott
elõadást. Ezt követõen Heltai Gáspár
Egy nemes emberrõl és az ördögrõl címû
darabjának egy részletét adták elõ a
kolozsvári színmûvészeti fõiskolás
hallgatók, Vadas László rendezésében. Az ünnepség záróakkordjaként
Böhm Károly plakettjét leplezte le
Adorjáni Dezsõ Zoltán evangélikus
püspök és Tonk Márton, a Sapientia
EMTE dékánja az egyházközség udvarán. Az alkotás Kolozsi Tibor szobrászmûvész munkája. (T. K. I.)
egyedi kezdeményezés a
Kárpát-medencében, de itt,
Marosvásárhelyen az. Szeretnénk ebbõl hagyományt
teremteni. Nem egy szokásos, szigorú keretek közötti
rendezvény ez, hanem hangulatos, kötetlen, ahol közben kávézni lehet és beszélgetni” – magyarázta Vass Levente, hozzátéve: az összetartás jeleként élte meg, hogy
az akcióba más civil szervezetek is bekapcsolódtak.
Õsz Zoltán nyugalmazott
pedagógus Mezõbergenyé-

Böhm Károly plakettjét leplezte le Adorjáni Dezsõ Zoltán püspök és Tonk Márton dékán

Ünnepség Kölcsey szülõfalujában
Elõször emlékeztek külön ünnepség keretében Szõdemeteren, Kölcsey szûlõfalujában a Himnusz létrejöttére. A vasárnapi rendezvényt Csûri István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke szervezte, és õ hirdetett igét
a kicsi református templomban, a közeli Tasnád református fiataljai pedig verses-zenés mûsorral örvendeztették
meg az egybegyûlteket. A püspök elmondta: ezután
Szõdemeteren is minden évben megemlékeznek a Magyar
Kultúra Napjáról. (Sike Lajos)
bõl jött, hogy egykori jó barátja, fõiskolai évfolyamtársa, Szõcs Kálmán költõ Lelkemben gyermekkórusok címû

Régizene-ünnep Bukarestben

kötetébõl a Szerelmes vers címû alkotást felolvassa.
„Belsõ indíttatásnak tettem
eleget, hiszen úgy vélem,

„Egyszer régen, még valamikor 1992 januárjában egy csapat fiatal összeült zenélni. Régizenélni.
Nem is sejtették akkor, hogy
ez milyen egy emlékezetes
esemény lesz és, hogy mekkora jövõje lesz ennek a délutáni közös programnak.
Született egy név is, a Lyceum Consort, ami alatt ismertek is lettek a Romániai
Régizenészek Társaságában. A középkori és reneszánsz furulyamuzsikájuk
sok helyen megszólalt az
évek során, belföldön és külföldön egyaránt, nem kis sikert aratva. Húsz év, több
száz koncerttel, kirándulással, számos generációval –
több ezer óra közös zenélés
után eljött az a nap, mikor
összehívjuk újra a társaságot egy nagy-nagy ünneplésre.” Ezekkel a szavakkal
hívták meg a szervezõk a
bukaresti magyar és nem
magyar zeneszeretõ közönséget a hétvégén a fõvárosi
Ady Endre Líceumban tartott háromnapos jubileumi
koncertsorozatra.
Amint Öllerer Ágnes zenetanár , az együttes vezetõje a pénteki megnyitón elmondta, a Lyceum Consort

A Lyceum Consort együttes húszéves fennállását ünnepelték

bukaresti magyar középiskolásokból és más foglalkozású fiatalokból álló amatõr régizene-együttes. Létrejöttének elõtörténete a fõvárosi
magyar iskolához kötõdik,
ahol évtizedek óta blockflötézni tanulhatnak a zene
iránt érdeklõdõ gyermekek.
„Az iskolai kereteket 1992ben léptük túl, jórészt Zonda
Attila zenetanár biztatására,
külsõ tagok és iskolánk nyugalmazott zenetanára, Sebestyén Klára közremûködésével. Az útkeresés néhány rövid hónapja után állandósultak célkitûzéseink:
a középkori és a reneszánsz,
egyházi és világi, énekes és

hangszeres zene tanulmányozása, aktív mûvelése és
népszerûsítése minél szélesebb körû közönség számára” – elevenítette fel a kezdeti idõszakot Öllerer Ágnes.
A jubileumi rendezvényen
felléptek az együttes jelenlegi tagjai és volt tagjai is, a
résztvevõk megtekinthették
a Lyceum Consort történetérõl szóló fotókiállítást is,
szombaton este pedig reneszánsz táncházat is tartottak. A szervezõk kitüntették
a díszmeghívottakat, köztük
Lászlófy Pált, a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) tiszteletbeli elnökét. W

szükség van az összetartásra, az egymásra figyelésre,
a közösségi együttérzésre,
és ennek jó módja ez a
felolvasómaraton, ahol íróink, költõink mûveit népszerûsítjük, felhívjuk a környezetünk, de a világ figyelmét is közös kincsünk
értékeire. Barátságunk emlékére választottam ezt a
verset, amelyet Szõcs Kálmán diákéveink ideje alatt
írt valamikor 1960–61-ben”
– mondta az ÚMSZ-nek az
idõs felolvasó. W

A Don-kanyar emlékei
A. E.

S. M. L.

Fotó: ifj. Salamon Márton
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Sokan
összegyûltek
szombat délelõtt a marosvásárhelyi római katolikus temetõ bejáratánál álló
emlékmû körül, hogy a 69
évvel ezelõtt elesettekre emlékezzenek. A Don-kanyari
áldozatok emlékére a Bocskai Vince által készített szobornál az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesület
Maros megyei szervezete
hagyományt teremtett: évek
óta megemlékeznek arról a
125 ezer katonáról, akik az
1943. január 12-én kezdõdõ
Don-kanyari offenzíva alatt
elestek, eltûntek, vagy fogságba kerültek. Maros megyébõl 577 katonát azonosí-

tottak a történészek, közöttük magyarokat, zsidókat és
románokat. A kevés tõlélõ
közül ma már csak egy személy van életben. A szombati megemlékezésen Lokodi Edit Emõke, a Maros
Megyei Tanács elnöke, Vass
Levente polgármesterjelölt
és Kerekes Károly parlamenti képviselõ emlékbeszédükben a kitartást, a
helytállást, a nemzeti értékek megõrzését hangsúlyozták. Az EMKE a megemlékezést követõen egy kétnapos emléktúrát is szervezett
Vásárhelyrõl
Backamadarasra, a doni offenzívának ugyanis két áldozata is
errõl a településrõl származott. W

Keresztes Katowicében
ÚMSZ
Újra Lengyelországban
rendezett Keresztes Attila, a Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Társulatának mûvészeti igazgatója. Keresztes a drámák drámáját, William Shakespeare
Hamletjét vitte színre a katowicei Sziléziai Stanislaw
Wyspianski
Színházban,
ahol 2010-ben már Witold
Gombrowicz Yvonne, burgun-

di hercegnõjét is színpadra állította. (az elõadásért az év legjobb rendezõjének járó
Arany Maszk díjjal is kitüntette a lengyel színházi szövetség). A legismertebb
Shakespeare-tragédia bemutatójára 2012. január 14-én,
szombaton került sor a neves
sziléziai színházban. A produkció jelmezeit szintén a
szatmárnémeti társulat egyik
munkatársa, Bianca Imelda
Jeremias tervezte. W
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Az év 4. hete és 23. napja, hátravan 343 nap
Ma Rajmund és Zelma
napja van.
A Rajmund germán eredetû férfinév, jelentése: isteni
tanács, döntés + védelem.
A Zelma az Anzelma és a
Szalóme német alakjainak
a beceneve.
Holnap Timót napja lesz.

XÉvforduló
• 1895 – Carsten Egeberg
Borchgrevink norvég természettudós, sarkkutató elsõként lép az Antarktisz
földjére.
• 1945 – Elhagyja Magyarországot az „Aranyvonat”,
mely a Magyar Nemzeti
Bank arany- és devizakészletét, a Corvinákat és a zsidóktól elkobzott értékeket
menekíti nyugatra a szovjet
hadsereg elõl.
• 1950 – Az Izraeli parlament Jeruzsálemet Izrael
Állam fõvárosává teszi.

XVicc
– Az esküvõ elõtt azt

Szerkesztõség és kiadó:
Bukarest, 3. kerület,
Lipscani u. 29-31 sz., I. emelet.
Telefon/fax: 021/317-8847,
E-mail: office@maszol.ro

mondtad, hogy én vagyok az
istennõd – mondja a feleség a
férjének.
– Úgy is volt, de azóta ateista
lettem.
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Redacþia „Új Magyar Szó”
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kiszaggatjuk. A tetejét kicsit
bevagdossuk, és megkenjük
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A hatos lottó nyerõszámai:
13, 18, 31, 48, 24, 19.

Gondolatjel

Visky István rovata

Meghalnál egy eszméért?
Van, aki minden további nélkül meghalna. És nincs is ezzel semmi baj, hacsak az eszme nem csupán egy elmélet.
Mert sokan sokszor összekeverik az eszméket az elméletekkel. Az eszme mindig egy gondolat teljességét jelenti. Olyan
teljességet, amelyik nem szorul kiigazításra, mert tökéletes
a maga nemében, engedni

belõle a sérülés kockázata nélkül nem lehet. Az igaz szerelem
vagy az istenhit ilyen eszme.
Vannak viszont egyszerû elméletek, amelyek legtöbbször csak
addig állnak meg, amíg valaki
ki nem próbálja õket. Akkor aztán bebizonyosodik, hogy nemcsak alkalmazhatatlan, de értéktelen is. Ilyesmiért pedig
meghalni igen nagy és fölösleges
árat jelent.

Horoszkóp

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az mindig beválik önnél, hogyha a mások érzelmeire próbál
hatni. Csak vigyázzon, hogy ne
menjen át egyfajta érzelmi zsarnokoskodásba a hatni akarása.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Csak annyit várjon el másoktól,
amit magától is szívesen juttatna
bárkinek. Igaz ez az anyagiakra,
az érzelmekre, és a figyelemre is.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Hajlamos lehet arra ma, hogy
csak azokat a tényeket ismerje el,
amelyek alátámasztják az ön
koncepcióját. Így könnyen a saját áldozatává válhat.

Kissé elvonul a világtól, és magára marad. Ez azonban csak
idõleges. Rengeteg új barátja lehet, találjon rájuk, vagy hagyja,
hogy megtalálják önt!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kötelességének érzi, hogy biztonságot nyújtson a partnerének. Ez
addig szép és jó, amíg õ is kötelességének érzi, hogy ezt valami
módon viszonozza.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ahhoz, hogy jól érezze magát,
szüksége van annak tudatára,
hogy ön mellett van valaki, akiben maradéktalanul megbízhat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Egy kis pluszbevételre tehet ma
szert, ami, ha nem is húzza ki a
csávából, némileg enyhítheti a
gondjait.

A Plútó most segíti önt abban,
hogy minden tehetségét, lehetõségét kihasználja. Ha azonban
nem így tesz, akkor e bolygó gondoskodni fog a frusztráló érzésekrõl is. Keresse meg saját határait!

OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ha társat keres, tartsa nyitva a
szemét, mert közelebb van a lehetõség, mint gondolná. Ámor
huncut és nagy úr!

Talán kiváló emberismerõnek
hiszi magát, de bizony, még önt
is meg lehet vezetni. Különösen a
mai napon legyen óvatos.

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

HALAK (II. 20.–III. 20.)

Legfõbb erénye, hogy mindig
odafigyel az apró részletekre is!
Az erény azonban hátránnyá is
válhat, ha másoktól is ugyanezt
várja el.

Ma nehezen fékezi meg indulatait, pedig leginkább magának árt
azzal, ha dühét másokra szórja.
Talán épp egy jóindulatú támogatóját riasztaná el e tettével.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)
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XApróhirdetés
A Sapientia EMTE marosvásárhelyi Mûszaki és Humántudományok Kara tendertárgyalást hirdet egy párhuzamos kinematikájú, 4-6 szabadságfokú robot beszerzésére. A tenderfüzet megtalálható a www.ms.sappientia.ro honlapon. További információkért a zforgo@ms.sappientia.ro e-mail címen lehet érdeklõdni.
Az ajánlatokat legkésõbb 2012. január 30-ig lehet benyújtani.
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A nap filmjei
m1, 21.15

Maxwell
Az 1990-es évek hajnalán Robert Maxwell a világ egyik legnagyobb médiabirodalmának az ura volt, az ő kezében volt
például a Macmillan Könyvkiadó, a New York Daily News és
a Daily Mirror. Ott kapcsolódunk be a történetbe, ahol
Maxwell birodalma az összeomlás szélére sodródik. 1991.
novemberében bekövetkezett haláláig Maxwell saját gazdagságának rabja volt.

DUNA Tv, 22.30

Bonneville
Megható történet három igaz barátnőről, akik beszállnak
egy 1966-os Pontiac Bonneville automobilba, s útnak indulnak Santa Barbara felé, hogy ott szórják szét egyikük férjének hamvait. Igazi road-movie, az út során különböző emberekkel találkoznak, de igazán csak egymásra figyelnek.
Arvilla, Margene és Carol már benne vannak a korban.
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DUNA TV
8.30 Híradó
8.35 MacGyver
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A férfi a legjobb orvosság (német vígj. sor.)
11.00 Család-barát
11.50 1 Könyv
12.00 Roma Magazin
12.30 Domovina
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Napok, évek, századok
15.45 Határtalanul magyar
16.15 Sportaréna (ism.)
17.10 Az autózás legendái
17.40 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből
18.15 Kisváros
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men - Reklámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Bonneville (amerikai vígjáték, 2006)
0.00 Dunasport
0.05 A Danubia Szimfonikus Zenekar hangversenye
0.55 Afrika színei
1.55 Térkép (ism.)

TVR 1

TVR1, 23.20

Csendben fut, mélyen fut
1942. Japán partjainál a japánok elsüllyesztenek egy amerikai tengeralattjárót, ezért Richardsont, a parancsnokot büntetésből - íróasztal mögé ültetik. Egy évvel később, Pearl
Harbornál Richardson parancsnok naponta lejátssza a torpedóütközetet, valóságos rögeszméjévé válik, hogyan győzhetné le a japánok rettegett torpedórombolóját, az Akikázét.

KOSSUTH RÁDIÓ
9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli krónika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorismertető

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia,
nap mint nap!
(live)
10.10 A palota titkai
(drámasor.)
11.25 Őfelsége, Birlic!
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű műsor az egyesen
17.00 Hírek
17.30 Feketeszakáll
és a Karib-tenger kalózai
(am. kaland sor.)
18.25 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.10 Az admirális
(orosz filmdráma, 2008)
23.20 Csendben fut,
mélyen fut
(amerikai háborús filmdráma, 1958)
1.00 Psych
- Dilis detektívek
(amerikai krimisor.)
1.50 Visszajátszás
(ismétlés)
3.00 Zoom
(ismétlés)

VIASAT 3
10.20 Miami Vice (ismétlés) 11.15 Extralarge:
Ágyúgolyó (német-olasz
akcióf.) 12.55 Gordon
Ramsay - A pokol konyhája
13.50 Monk (sorozat)
15.40 CSI: Miami helyszínelők (ism.) 16.35 Nyomtalanul (sorozat) 18.25
Miami Vice (sorozat)
19.25 Gordon Ramsay
20.20 Jóbarátok (sorozat)
21.15 Két pasi (ism.)
22.10 Doktor House
(sorozat) 23.55 CSI: Miami helyszínelők (ism.)

m1
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.10 Afrika gyöngyszeme (sor.)
11.05 A Szövetség
Biblia vetélkedő
12.00 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.25 Unser Bildschirm
14.55 KorTárs
15.25 Hacktion
(magyar akció sor.)
16.20 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.05 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 MM
18.45 Család
csak egy van
(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Maxwell
(angol életr. drám., 2007)
22.45 Az este
23.20 Tudorok
(ír-kan.-am. drámasor.)
0.15 A rejtélyes
XX. század
0.45 Esély
1.15 Sporthírek
1.20 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.) (ism.)
2.05 MM (ism.)

TVR 2
6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser
és a farkasok
(amerikai-kanadai sorozat)
8.55 Egészségpasztilla
9.00 Ma a holnapról
(ism.)
9.30 Minden pénzt megér
10.00 Autómánia
10.30 Légy formában!
10.55 Vallomások (ism.)
11.55 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.30 Szélességek (ism.)
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser
és a farkasok
(amerikai-kanadai sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Les méchantes
(francia történelmi film,
2009)
20.20 Egészségpasztilla
20.30 Biznisz óra
21.30 Szélességek
22.00 Hírek
23.00 Túlélők a nagyvárosi dzsungelben
23.35 Laurel Canyon
(amerikai zenés dráma,
2002)
1.25 Paul utolsó állomása
(amerikai vígjáték, 2006)

SPORT.RO
10.00 Pontos sportidő
11.00 Rodeo bajnokság
12.00 Hírek 13.00 Hírek
13.10 Fogadás a félelemmel 14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Halálos csapások
19.05 Információk 20.00
Local Kombat Superstars:
Badr Hari 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 1000 halálos
történet 23.00 Sport.ro
Hírek

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből
10.25 Álmok mai álmodói
10.50 Jelfák
11.00 Tudásakadémia
- Junior
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Zobor-vidéki lakodalom
(magyar ismerett. film)
14.55 Főtér
16.25 Hogy volt!?
17.45 Delta
Tudományos magazin
18.10 English 4U
18.40 Família Kft. (sor.)
19.05 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers
(auszt. krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
1.00 Az Este
1.30 Maxwell
(angol életr. dráma, 2007)

PRO TV
6.00 Happy Hour
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Tessék
parancsolni!
– szórakoztató műsor
11.00 Nevess csak
(amerikai vígjáték sorozat) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Románia szeretlek!
(ism.)
15.00 Apropo TV
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
20.30 Lopakodók
(amerikai -perui akcióthriller, 1993)
22.30 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
23.00 CSI:
Miami
(amerikai sorozat)
0.00 Lopakodók
(amerikai -perui akcióthriller, 1993)
(ism.)
2.00 Pro Tv hírek,
sport (ism.)
3.30 Mi történik doktor
úr? (ism.)

ACASÃ
9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30
Eva Luna (sorozat) 22.00
Éjszakai történetek 22.30
Perro amor (am. sorozat)
23.30 Szerelemkönnyek
(sorozat) 0.30 Igaz történetek (ism.)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.10 Trendmánia (ism.)
Életmód- és szépségmagazin
7.45 Fókusz Reggel
Közszolgálati magazin
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 Trükkös halál
(kan.-amerikai akció
sorozat)
16.15 Sue Thomas
- FBI (am. sor.)
17.15 Az éden titkai
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
- összefoglaló
23.10 Házon kívül
23.40 XXI. század
- a legendák velünk élnek
Utána: RTL-hírek
0.20 Reflektor
0.35 A Grace klinika
(drámasorozat)
1.30 A Grace klinika
(drámasorozat)

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.55 Stahl konyhája
11.05 Babapercek
11.15 Teleshop
12.50 Nyúl Testvér kalandjai
(am. anim. f., 2006)
14.10 Eva Luna
ú(am.-mex. sor.) (ism.)
15.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krimisor.)
17.20 La Pola
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 Deep Impact
(am. katasztrófa film, 1998)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Propaganda
Kulturális magazin
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Glamour (magyar
filmdráma, 2000)
4.25 TotalCar (ism.)
Autós magazin
4.50 Animációs filmek

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág (ism.)
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet (ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás
- A rendkívüli események
műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
11.20 Knight Rider
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen
hozzáférés
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Állj, vagy lő
a mamám!
(amerikai akció-vígjáték,
1992)
22.00 Lale
(török sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show
1.00 Banditák
(am. akció-vígj., 2001)
3.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáférés (ism.)

7.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
8.00 Titkos szerelmek
telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Stílustitkok
10.30 A cseresznye
a tortán
– reality show
11.30 Teleshopping
12.00 Családban
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.15 A skorpió
megszelidítése
(reality show)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek
(vígjáték sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye
a tortán – reality show
20.30 XIII - Az összeesküvés (francia-kan. akciófilm-sor.)
22.15 Lököttek
(vígjáték sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 Sakk,
matt a halállal
(amerikai thriller, 2006)
1.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
- DeLorean
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk – Üveg
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
15.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
Acélforgácsvatta / Faragott gyertya / Pénzbedobós automata
17.00 Mérnöki műtárgyak
- San Francisco, Oakland
Bay híd
18.00 A túlélés törvényei
- Western Pacific
19.00 Autókereskedők
- Lancia Delta Integrale
21.00 Hogyan készült?
Csőkulcskészlet, bőrcipő,

FILM+
11.10 A vörös báró (német-angol film) 13.05 Halálvadász és pokolbéli harcosok (amerikai-mexikói
film) 14.35 Fehér sárkány,
vörös tigris (hongkongi
film) 16.30 Hyperion - Az
égiháború (amerikai akciófilm) 18.10 Könyörtelen
hajsza (am. akciófilm)
19.45 X-akták: A film
(kanadai-amerikai film)
22.00 Invázió (amerikai
thriller) 23.50 Jet Li - Félelem nélkül (kínai-hongkongi-amerikai akciófilm)

KANAL D
8.45 Pilótafeleségek (izraeli sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Kanal-D Hírek 13.15 Légy az enyém
14.45
Teleshopping
15.15 Vég nélküli ének
(sorozat) 16.45 Célpontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek parancsoni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 A szívnek parancsoni nem lehet
(sorozat)

Ferrari autó
22.00 Állítólag...
- Golyókerülő
23.00 Kíváncsiság
- Mennyit ér Amerika?
0.00 Piszkos munkák
1.00 Piszkos munkák
Peter Schmeichellel
2.00 Fegyvertények
- Közeli tűzharc
ETV
9.30 A magyar Cellini
10.30 Kárpát Expressz
16.00 Híradó 16.15 Piactér ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Népzene
17.30 Híradó 17.40 Izelítő 18.50 Egészséges
percek 18.00 Zene 18.30
Híradó 19.00 Metszet
19.30 Híradó 20.00 Erdélyi Kávéház 20.30 Szabó
Attila: Székelyföld télen,
Dok. F. 21.00 Híradó
21.30 Metszet 22.00 Vár
áll ott, most kőhalom
22.30 Híradó
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Edzõcsere Marosvásárhelyen

Geráé az Év
Magyar Gólja

Labdarúgás

Gera Zoltán hollandoknak lõtt elsõ találata
nyerte el 2011-ben az Év Magyar Gólja díjat, amelyet a
FourFourTwo (FFT) magazin a FIFA Puskás-díj mintájára hozott létre. A West
Bromwich Albion légiósa
március 29-én az Amsterdam Arenában Európa-bajnoki selejtezõn 1-1-es állásnál Dzsudzsák Balázs beadását ballal kapásból értékesítette. A 32 éves támadó
egyébként az Oranjének lõtt
második góljával is bekerült
az elsõ tízbe. A gólszépségversenyben minden, a 2011es naptári évben magyar futballista által bárhol a világon,
vagy bárki által egy magyar
klubcsapat tagjaként szerzett
nagypályás gól vehetett részt.
A sorrendet egy tíz tagból –
olyan korábbi gólkirályokból,
mint Dunai Antal és Dzurják
József – álló, Nyilasi Tibor
által vezetett zsûri állította
össze. W

Turós-Jakab László
Marosvásárhely Liga-1es labdarúgócsapatának
vezetõsége a hétvégén szerzõdést bontott Maurizio
Trombettával. Az olasz
szakember mindössze hat
mérkõzésen ült a kispadon
és közmegegyezéssel távozik
a FCM-tõl.
A vásárhelyi csapat új
edzõje Marius Lãcãtuº, aki
hat hónapra szóló szerzõdést
kötött hazai 20 ezer eurós
fizetésért. Ha a FCM-nek sikerül megõriznie helyét az
élvonalban, Lãcãtuº félszázezer eurós prémiumot kap,
és minden bizonnyal a szerzõdését is meghosszabbítják.
Tizennyolc forduló után a 16
pontos FCM elsõ a vonal
alatt a Liga-1 táblázatán, de
pontszámban közel áll az
elõtte levõ hármashoz, a
Brassóhoz (20p), a Petrolhoz
(18p) és a Nagyszebenhez
(17p).
Alakulgatnak a csapatok
tavaszi keretei is. A Dinamo
gólzsákja állítólag Kínában
folytatja, Marius Niculae helyét Marius Alexe veszi át a
csatársorban. Zie Diabate
balhátvéd már be is mutatko-

Maurizio Trombettát menesztették a Marosvásárhelyi FCM csapatától, helyére Marius Lãcãtuº érkezik

zott a francia élvonalbeli
Dijonban, õt Portugáliából
helyettesítené a piros-fehér
klubvezetés. Ezért Anderson
Santanával (Vitoria Guimaraes) és Luisinhóval (Pacos
Fererira) tárgyalnak, elõbbiektõl egy csatár, Targino is
Bukarestben köthet ki.
A Steaua visszatérne a
Ghencea úti stadionba, Gigi
Becali egyre rugalmasabb a

hadügyminisztérium illetékeseivel folytatott tárgyalásokon. A mecénás nem
mondott le Wesley Lopes
megszerzésének gondolatáról, de a Vaslui brazil csatára
hallani sem akar errõl a lehetõségrõl. Pablo Brandant
a kínai Tiencsin Teta csábítja, de az 500 ezer eurós ajánlat éppen a fele a Becali által
kért összegnek. S amúgy a

szurkolók sem vennék jó
néven az argentin játékmester távozását.
A FC Vaslui játékost cserélt a Rapiddal, Cãtãlin
Straton hálóõr a moldvai
csapatnál, Milos Pavlovic
pedig a fõvárosban folytatja.
A FC Vaslui kerete Issabával, Ousmane NDoyéval,
Stojan Vranjesszel és Jaka
Stromajerrel egészült ki,

Gogával és Bicfalvival még
targyalnak.
A licencproblémák miatt a
másodosztályba számûzött
Temesvári Polinál is gondok
vannak, miután a lausanne-i
Sportdöntõbíróság (CAS) a
Branik Ostravának adott
igazat Lukas Magera ügyében. A temesváriak még
2008-ban igazolták le a cseh
játékost, akiért azonban elfelejtettek fizetni. Itt 700 ezer
euróról van szó, amit ha
nem törlesztenek, újabb
pontlevonás következik – ez
pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Poli a Liga-3-ba
kerül. Marian Iancu csapattulajdonos még milliókkal
tartozik Brezinskyért és
Sepsi Lászlóért, de nem
akar fizetni. S miután a helyhatóság terveiben sem szerepel a Poli megsegítése, Goga
és Sepsi eladása lehet a megoldás.
Liga-1-es csapatok felkészülési mérkõzésein: Kolozsvári CFR 1907–TSV 1860
München (német másodosztály) 1-2, Petrolul Ploieºti–
Brassói Corona 1-1,. Astra
Ploieºti–FC Costuleni (moldáv) 1-0, Pandurii Târgu
Jiu–Karlsruher SC (német)
0-1, Pandurii–Energie Cottbus (német) 0-1. W

ÚMSZ

Rekorddöntõ Totti-dupla

Elmaradtak a bravúrok

Labdarúgás

Tenisz

Hírösszefoglaló
Az olasz labdarúgóSerie A 19. fordulójának
pénteki nyitómérkõzésén az
AS Róma 5-1-re verte a vendég Cesenát. Utóbbi román
csatára, Adrian Mutu gyengén játszott, ezért szünetben
le is cserélték. Francesco
Totti duplázot, és ezáltal túlszárnyalta Gunnar Nordahl
csúcsát. 1949 és 1956 között
a svéd csatár 210 gólt szerzett
a római alakulat színeiben, a
35 éves Totti pedig már 211nél tart.
További eredmények: Atalanta–Juventus 0-2, Cagliari–Fiorentina 0-0, Lecce–
Chievo 2-2, Novara–AC Milan 0-3, Palermo–Genoa 5-3,
Siena–SSC Napoli 1-1, Udinese–Catania 2-1.

Az Internazionale lapzárta
után fogadta Milánóban a
Laziót.
A spanyol Primera Divisiónban: Betis–Sevilla 1-1, Real Sociedad–Atlético Madrid
0-4, Racing Santander–Getafe 1-2, Espanyol–Granada
3-0.
Az angol Premier League
22. fordulójában a Bolton
Wanderers 3-1-re nyert a vendég FC Liverpool ellen. További eredmények: Everton–
Blackburn Rovers 1-1, Fulham–Newcastle United 5-2,
Queens Park Rangers–Wigan Athletic 3-1, Stoke City–West Bromwich Albion 12, Sunderland–Swansea City
2-0, Wolverhampton Wanderers–Aston Villa 2-3, Manchester
City–Tottenham
Hotspur 3-2.
Az Arsenal–Manchester
United-mérkõzés lapzárta

után ért véget.
A hét végén újra indult a
német pontvadászat, s mindjárt a 18. forduló nyitányán
meglepetés született: a
Borussia Mönchengladbach
simán nyert a Bayern München ellen, 3-1. További eredmények: Freiburg–Augsburg
1-0, Hoffenheim–Hannover
0-0, Nürnberg–Hertha 2-0,
Schalke–Stuttgart 3-1, Wolfsburg–Köln 1-0, Kaiserslautern–Werder Bremen 0-0,
Hamburg–Dortmund 1-5.
A társházigazda Egyenlítõi-Guinea 1–0-ra legyõzte
Líbiát a 2012-es labdarúgóAfrikai Nemzetek Kupája
nyitómérkõzésén. A vendéglátóknak ez volt az elsõ gyõzelmük a kontinenstorna történetében. A kvartett másik
mérkõzésén a csoportfavorit
Szenegál meglepetésre kikapott Zambiától, 1-2. W

Francesco Totti a legnépszerûbb
A labdarúgás történetével és
statisztikájával foglalkozó
szervezet, az IFFHS szerint
Francesco Totti, az AS Róma sztárja volt Európa legnépszerûbb játékosa 2011ben. Az IFFHS szavazásán
Totti 4587 voksot kapott,
megelõzve
honfitársát,
Alessandro Del Pierót (Juventus, 4433), a portugál
Cristiano Ronaldót (Real
Madrid, 4094), a bolgár Dimitar Berbatovot (Manchester United, 3360) és a
török Arda Turant (Atlético
Madrid, 1153). Dél Amerikában a chilei Eduardo
Jesús Vargas (Universidad
de Chile, 58.129), az argen-

tin Lionel Messit (FC
Barcelona, 3760), a brazil
Kakát (Real Madrid, 3607)
és két peruit, Paolo
Guerrerót (Hamburger SV,
2662) és Juan Manuel Vargast (Fiorentina, 2067) „kö-

rözte le”. További gyõztesek és dobogósok: Afrika:
Nadir Lamyaghri (marokkói, Wydad Casablanca,
55.113), Oussama Darragi
(tunéziai, Espérance Sportive de Tunis, 2.424), Faisal
Agab Sido (szudáni, AlMerreikh
Omdurman,
868). CONCACAF-zóna:
Javier Hernández (mexikói,
Manchester United, 4059),
Carlos Ruiz (guatemalai,
CD Veracruz, 2473), Carlo
Costly (hondurasi, Houston
Dynamo, 2251): Óceánia:
Harry Kewell (ausztrál,
Melbourne Victory, 141).
Ázsia: Yasser Al-Qahtani
(szaudi, Al-Ain, 17.460).

ÚMSZ
Nem sikerült a legjobb
16 közé jutnia Sorana
Cârsteának az ausztrál nyílt
teniszbajnokságon. A harmadik fordulóban a román
játékos 7-6 (6)-ra nyerte az elsõ szettet Sara Erranival
szemben, de kiújult hátsérülése mergakadályozta abban,
hogy nyerjen – az olasz 6-0,

6-2-vel fordított. Arn Grétának sem sikerült a bravúr, a
magyar játékos 1-6, 1-6
arányban maradt alul a 12.
helyen kiemelt amerikai
Serena Wiliamsszel vívott
közdelemben.
A horvát Ivo Karlovic (7-6,
7-5, 6-3) után a svájci Roger
Federer (3.) az ausztrál
Bernard Tomicot is legyõzte
(6-4, 6-2, 6-2) és az argentin
Juan Martin Del Potróval
(11.) játszik a legjobb négy

közé jutásért. A Tomic elleni
mérkõzés az ezredik volt
Federer profi pályafutásában,
s a 232. gyõztes csata Grand
Slam-tornákon. A bázeli ezzel beérte a csúcstartó amerikai Jimmy Connorst, akit a
továbbiakban meg is elõzhet.
A volt világelsõ svájci 14. alkalommal
szerepel
az
Australian Open fõtábláján,
2004-ben, 2006-ban, 2007ben és 2010-ben nyert is a
Melbourne Parkban. W

Alapszakaszgyõztes a
Csíkszereda a MOL Ligában
Jégkorong
T. J. L.
HSC Csíkszereda nyerte a magyar–román jégkorongbajnokság, a MOL
Liga alapszakaszát, annak
ellenére, hogy a péntek esti
utolsó fordulóban kikapott a
Steaua Rangers vendégeként. Két harmad után még
a csíkiak vezettek 3-2-re, de
az 56. percben két Steauagól is született, s végül ezekkel fordítottak a bukarestiek, 4-3. A találkozó góljain
Ioan
Timaru,
Anton
Poznik, Adam James Krug
és Alexandru Munteanu, illetve Mihály Ede, Lubomir
Hurtaj és Bálint Attila osztozott.
A bukarestiek csak akkor
tudták volna elcsípni az ötödik helyet, ha a Ferencváros
nem szerez pontot Miskol-

con. Végül a Jegesmedvék
hosszabbítás után verték 43-ra a Fradit, amely az így
szerzett ponttal megõrizte
pozícióját a tabellán.
A Dab.Docler 5-2-re
nyert az Újpesti TE otthonában, és pontszámban beérte a csíkiakat. Akik azonban az elsõ helyen maradtak, mert az alapszakaszban
öt meccsen háromszor
nyertek az Acélbikákkal
szemben. A tabella elsõ két
helyezettje, tehát a Csíkszereda és a Dab.Docler egyenes ágon jutott be az elõdöntõbe, míg a legjobb négy
közé jutásért a 3. és a 6., illetve a 4. és az 5. helyezett
vív egymással két gyõzelemig tartó párharcot.
Ez a két sorozat tegnap
este megkezdõdött az utolsó
két elõdöntõs helyért folyó
küzdelem a 3–6. helyezettek
közt. Brassóban a Corona

Az alapszakasz végeredménye:
1. Csíkszereda35 270 8 169-76 83
2. Dab.Docler 35290 6 154-72 83
3. Brassó
35 190 16147-116 59
4. Misk. JJSE 35 180 17131-10254
5. FTC
35 160 19119-137 47
6. Steaua 35 15020124-160 47
7. Fehérvár 35 13022118-167 37
8. Újpest
35 3034 82-214 10
Fenestela a Steaua Rangerst
fogadta, Miskolcon pedig a
Jegesmedvék a Ferencvárost. Ma este is Brassóban és
a Miskolci Jégcsarnokban
játszanak, s ha döntõ harmadik összecsapásokra kerül sor, azokat már Bukarestben, illetve Erzsébetvároson rendezik meg január
26-án, csütörtökön.
A legjobb négy között már
három gyõzelemig játszanak, az elsõ két meccset
Csíkszeredában és Dunaújvárosban rendezik meg. W
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Magyar bravúr után bukta

Sízõnõ
tragikus halála

Kézilabda

Elhunyt Sarah Burke, a
kanadaiak négyszeres
XGames-gyõztes szabadstílusú síelõnõje, a szocsi téli
olimpia egyik legnagyobb
esélyese. A 29 éves sportoló
múlt kedden szenvedett komoly balesetet edzés közben,
majd helikopterrel egy Salt
Lake City-i kórházba szállították, ahol megmûtötték.
Mesterséges kómába helyezték, napokig életveszélyes állapotban volt, csütörtökön
este érte a halál. A rendkívül
csinos, több fotózásra is felkért Sarah Burke a félcsõ elismert képviselõjének számított, komoly érdemei voltak
abban, hogy a sportág 2014ben bemutatkozhat a téli
olimpián. Négyszer nyert
aranyérmet az extrém sportok világjátékának számító
XGames viadalon. W

Hírösszefoglaló
Fantasztikus csapatmunkával a már biztos középdöntõs magyar férfi kézilabda-válogatott 26-23-ra legyõzte az olimpiai és világbajnok, címvédõ francia csapatot a szerbiai Európa-bajnokság újvidéki C csoportjának pénteki zárásán. A parádésan küzdõ és a szurkolók
révén szinte hazai pályán
harcoló magyarok legutóbb a
2008-as kontinensviadalon
nyertek a sportág egyeduralkodói ellen.
Mocsai Lajos szövetségi
kapitány együttese a lehetséges négy pontból hármat vitt
magával az elõzetesen „halálcsoportnak” minõsített
kvartettbõl. A spanyolok három, a franciák pedig nulla
ponttal jutottak tovább. Tegnap este az izlandi volt a magyar csapat ellenfele (a lapzártánk elõtt kevéssel véget
ért mérkõzésen Izland gyõzött 27–21-re), holnap Szlovénia, szerdán pedig Horvátország következik. A legjobb

A tegnap este véget ért mérkõzésen Izland 27–21-re legyõzte a bravúrosan továbbjutott magyarokat

12 közötti sorozatra Vadkerti
Attila az újdonság a magyaroknál. A szegedi balszélsõ a súlyos térdsérülés miatt
már meg is mûtött Iváncsik
Tamást váltotta a keretben.
A C csoport másik mérkõzésén a spanyolok 30-27-re
verték az oroszokat, akik így

kiestek. A D csoport utolsó
mérkõzésein: Szlovénia–Izland 34-32, Horvátország–
Norvégia 26-20. A végeredmény: 1. Horvátország 6
pont, 2. Szlovénia 2 (90-91),
3. Izland 2 (95-97), 4. Norvégia 2 (80-87) – utóbbi búcsúzott.

Az A csoportban: Lengyelország–Dánia 27-26 és
Szerbia–Szlovákia 21-21. A
végeredmény: 1. Szerbia 5
pont, 2. Lengyelország 4, 3.
Dánia 2, 4. Szlovákia 1 –
utóbbi utazik haza.
A B csoportban: Németország–Svédország 29-24 és

Macedónia–Csehország 2721. A végeredmény: 1. Németország 4 pont, 2. Macedónia 3, 3. Svédország 3, 4.
Csehország 2 – utóbbi a kiesõ.
A belgrádi I. (középdöntõ)
csoportban már egy fordulón
túl vannak. Az eredmények:
Lengyelország–Svédország
29-29, Dánia–Macedónia 3332, Szerbia–Németország
21-21. A ma esti folytatásig:
1. Németország 5 pont, 2.
Szerbia 5, 3. Lengyelország
3, 4. Dánia 2, 5. Svédország
2, 6. Macedónia 1.
Az újvidéki II. csoportban
innen folytatták tegnap este:
1. Horvátország 4 pont, 2.
Spanyolország 3 (53-50), 3.
Magyarország 3 (50-47), 4.
Szlovénia 2, 5. Izland 0 (6165), 6. Franciaország 0 (4955). A középdöntõcsoportok
elsõ két helyezettje jut az elõdöntõbe.
Az Eb-rõl a jövõ évi vb-házigazda spanyol és a címvédõ
francia válogatott mellett a
három legjobb egyenes ágon
jut ki a világbajnokságra. A
többiek selejtezõre kényszerülnek idén júniusban. W

ÚMSZ

Sereghajtók a románok

Nehezen, de nyert az SZKC

Vízilabda

Kézilabda

Turós-Jakab László
Harmadik mérkõzését is
elvesztette a román férfi
vízilabda-válogatott a hollandiai Eindhovenben zajló Európa-bajnokságon:
8-11
Montenegróval. Az exjugoszlávok 3-0-ra vezettek a 4.
percben, s elõnyüket megõrizték. A trikolórok góljait
Radu (3), Ghiban (2), Iosep,
Georgescu és Goanþã szerezte. A harmadik negyedben
Kovács István reklamálásért
kapott sárga lapot Emanuel
Taylan török és Filippo
Gomez olasz játékvezetõktõl, akik a negyedikben a pirosat is felmutatták neki.
A szövetségi kapitány egyfordulós eltiltást kapott, így
nem ülhetett a kispadon a
szombati, Szerbia elleni mérkõzésen. A pénteki, harmadik fordulóban egyébként további három kiállítás volt, a
horvát Niksa Dobud és a
spanyol Xavier Garcia durvaság miatt kapott piros lapot, Dejan Udovicsics szerb
szövetségi kapitány pedig
reklamálásért.
Balanov László másodedzõvel a kispadon a román
csapat megsemmisítõ vereséget szenvedett szombaton a
szerbektõl, 5-14. A plávik 80-ra, majd 11-1-re is vezettek,
ellenfeleik a 18. percben találtak be elõször. A román
gólokon Diaconu (2), Iosep
(2) és Radu osztozott. A negyedik kudarc azt is jelenti,
hogy a trikolórok már nem
kerülhetik a csoport utolsó
helyét, tehát a 9–12. helyekért játszanak majd.
További eredmények a B
csoportból: Szerbia–Horvátország 15-12, Németország–

Spanyolország 16-10, Spanyolország–Montenegró 1010, Németország–Horvátország 10-9.

Menetelõ magyarok
Negyedik csoportmeccsén
negyedik gyõzelmét aratta
szombaton a magyar válogatott: dr. Kemény Dénes alakulata az addig szintén veretlen görögöket múlta felül 9-7re, és ezzel bebiztosította helyét a legjobb négy között. A
hellének ellen Kiss (2), Biros
(2), Kásás, Varga Dénes, Katonás, Madaras és Varga Dániel volt eredeményes.
Ma a hatos leggyengébbje,
a pont nélküli török csapat az
ellenfél. Az olasz–görög találkozó az A csoport második
helye felõl dönt, a remi a jobb
gólaránnyal rendelkezõ azzuriknak kedvez. A holland–
macedón párharc a negyedik
helyezett határozza meg.
További eredmények az A
csoportból: Olaszország–
Hollandia 14-6, Olaszország
–Macedónia 15-5, Hollandia–Törökország 12-7.
A mai zárófordulót megelõzõen ismert a B csoport
gyõztese is, Szerbia. A mai
mûsor: Horvátország–Spa-

nyolország (B), Törökország
–Magyarország (A), Szerbia–Montenegró (B), Románia–Németország (B), Macedónia–Hollandia (A), Olaszország–Görögország (A).

A lányok is parádéznak
A nõi tornán a parádésan
hajrázó magyar csapat egy
góllal legyõzte a házigazdák
olimpiai bajnoki címvédõ
alakulatát. Fordulatokban
gazdag mérkõzésen felváltva
vezettek a csapatok, s az utolsó nyolc percet megelõzõen a
hollandok álltak jobban, 8-6.
A befejezõ negyedben Antal
Dóra, Csabai Dóra s végül
Tóth Ildikó volt eredményes,
így alakult ki a 9-8-as végeredmény. Merész András
csapatának góljain Szücs (2),
Keszthelyi (2), Bujka, Drávucz, Antal, Csabai és Tóth
osztozott.
A tegnapi zárófordulóban
orosz-magyar párharc volt a
csoportelsoségért elobbiek
12-9-re nyertek. További
eredmények: Oroszország–
Nagy-Britannia 15-10, Görögország–Németország 126 (B), Olaszország–Spanyolország 15-11 (B), Hollandia–Nagy-Britannia 12-6. W

Alexandru Ghiban (fehér sapka) két gólja nem volt elég a sikerhez

T. J. L.
Florea utolsó másodpercekben értékesített büntetõjével a Székelyudvarhelyi
KC megnyerte szombaton a
Kolozsvári U elleni férfi kézilabda-bajnoki mérkõzést, 3635 (17-18). Ez volt az udvarhelyiek elsõ belõtt hétméterese, miután korábban öt is kimaradt. Az SZKC góljain
Kuzmanoszki (10), Florea
(9), Mihalcea (8), Adomnicãi
(3), Tálas (3), Rusia (2) és
Johannson osztozott.
„Pontosan ezt akartam elkerülni, hogy nehogy megismétlõdjön ugyanaz, mint a
Ploieºti ellen, hogy hazai pályán könnyû mérkõzésen izgulnunk kell, és pontot, pon-

tokat bukunk a végén. Öszszességében nem játszottunk
annyira rosszul, mint amilyen gyakran hibáztunk támadásban, csak sokszor az
utolsó pillanatokban csúsztak be pontatlanságok. A védelemben többször álmosak
voltunk, és a kapusok részérõl is hiányzott a jó teljesítmény, annak ellenére, hogy
mind Varó, mind Ciobanu
többször bravúrral hárította a
kolozsvári próbálkozásokat.
Örvendenünk kell a két pontnak. Ez a mérkõzés jelzésértékû volt számunkra, elkezdõdött a bajnokság, és sokkal
nehezebb ellenfelek várnak
ránk, mint a kolozsvári
együttes” – nyilatkozta a
Szekelyhon.ro-nak Vlad Caba,
az udvarhelyiek edzõje.
A Nemzeti Liga 11. fordu-

lójának többi mérkõzésén:
Dinamo Cãlãraºi–Energia
Pandurii Tg. Jiu 29-35, Temesvári
Poli–Konstancai
HCM 19-21, CSM Suceava–
CSM Ploieºti 34-26, Bákói
ªtiinþa–Szatmárnémeti CSM
33-26, Buk. CS Municipal–
Buk. Steaua MFA 26-26,
Krassó-Szörény HC–Tordai
Potaissa 29-24.
A nõi Nemzeti Liga 11.
fordulóját elkerülték a meglepetések. Eredmények: Oltchim–CSM Ploieºti 38-30,
Galaci Oþelul–SCM Craiova
31-24, Kolozsvári U-Jolidon
–Dévai Cetate 21-18, Brassói
Corona–Dunãrea Brãila 2221, HCM Roman–Konstancai Neptun 26-22, Bukaresti
CS Municial–Nagybányai
HCM 31-24, Bákói CSM
2010–Zilahi HC 23-26. W

Bajnokverés Temesváron
Kosárlabda
T. J. L.
A listavezetõ Temesvári
BC és a bajnoki címvédõ
Kolozsvári U-Mobitelco BT
összecsapására figyeltek a
férfi-kosárlabda bajnokság
17. fordulójában, szombaton. A temesvári Constantin
Jude sportcsarnokban óriási
csatát vívott egymással a két
gárda, s a házigazdák úgy
nyertek végül 72-71-re, hogy
az utolsó három percben már
senki sem dobott kosarat.
Rangadónak számított a
fõvárosi CS Municipal–Maros KK-mérkõzés is, amelyet
az idény bukaresti meglepetéscsapata nyert meg 72-69re. A vásárhelyiek 9 triplát
szereztek, de nem tudtak mit

kezdeni a montenegrói Goran Martiniccsal, aki ezúttal
is 33 pontig jutott Hristu
ªapera csapatában.
Csíkszeredában drámai
csatában, hosszabbítás után
nyert a vendég Energia Rovinari, 81-89. A házigazda
Hargita Gyöngye KK sokáig
vezetett, de a 73-73-at követõ
ráadásban már nem tudott
lépést tartani ellenfelével,
miután legjobbja, az Ashley
Champion kipontozódott.
További eredmények: Buk.
Dinamo–CSS Giurgiu 9371, Medgyesi Gaz Metan–Politehnica Iaºi 105-54.
Tegnap: CSU Ploieºti–Nagyváradi CSM 78-66 és SCM
Universitatea Craiova–BCM
U Piteºti 77-64. A Nagyszebeni CSU Atlassib szabadnapos volt.

A nõi bajnokságban a
csonka 17. fordulót rendezték
meg. A Gyulafehérvári CSU
75-58-ra nyert Temesváron,
az Alexandria 63-41-re Iaºiban. Kolozsvárott nagy csatát
vívott az U és a Nagyváradi
CSM U, s a házigazdák csak
azután kerekedtek felül,
miután kipontozódott Ardeleanu és Mihaela Adi.
További eredmények: Marosvásárhelyi Nova Vita–Bukaresti Olimpia 75-48, Buk.
CSM Sportul Studenþesc–
SCM Craiova 102-95. A bajnokjelölt és a címvédõ összecsapását, a CSM Tâgoviºte–Aradi ICIM UVG–csúcsrangadót holnap este pótolják, míg a Szatmárnémeti
CSM–Brassói Olimpia- és
Bball 6 Sepsi BC–Rapid-találkozókat elhalasztották. W

