
Traian Bãsescu államfõ teg-
nap a Cotroceni-palotában

tartott konzultáción a koalíciós
pártok támogatását kérte ahhoz,
hogy Románia március elsejéig

ratifikálja az uniós pénzügyi sta-
bilitási szerzõdést. A kormány-
pártok protokollumot írnak alá,
amihez várják az ellenzék csat-
lakozását is. 3. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3477 ▼
1 amerikai dollár 3,2778 ▼
100 magyar forint 1,4946 ▲

Vezércikk 3

Fehér pokol Dél-Romániában

Százhúsz település volt tegnap Romániá-
ban elzárva a külvilágtól a vastag hóréteg
miatt, összesen hét megyében több ezer is-
kolában szünetelt az oktatás, és több mint
kétszáz vonatjáratot töröltek.

Társadalom 7

Aktuális 3

Rendkívüli állapotok
Miközben az országban tombol a tél,
szedi áldozatait a fagy, a többméteres
hó emberek ezreit zárja el a külvilágtól
és lehetetleníti el az életüket, miköz-

ben vonatok fagynak a sínek-
hez, repülõterek zárnak be

beláthatatlan idõre és or-
szágutak válnak teljesség-
gel járhatatlanná – a po-
litikusok zavartalanul
folytatják kicsinyes har-

caikat. (...) Hát mi ez,
ha nem rendkívüli ál-
lapot?

Salamon 
Márton László

Nem maradtak reakció nél-
kül Victor Ponta szociálde-

mokrata pártelnök hétvégén
Sepsiszentgyörgyön tett kijelen-
tései: Toró T. Tibor, a szélsõsé-
gesnek és „majdnem fasiszta
módon politizáló”-nak bélye-
gezte Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) megbízott elnöke azzal
vádolta az ellenzéki pártvezért,
hogy választási kampányra ké-
szülve ismét a „magyar kártya”
kijátszására készül. György Er-
vin, Kovászna megye prefektusa
is visszautasította az õt ért váda-
kat, hangsúlyozva, a két székely
megyében állandóan az üllõ és
kalapács között vannak a kor-
mány helyi képviselõi, akik
akárhogyan döntenek, vagy a
magyar, vagy a román fél elége-
detlen velük. 3. oldal

Kelemen Hunor kulturális és
örökségvédelmi miniszter

rendelettel erõsítette meg a
Házsongárdi temetõ egyéni mû-
emlékké nyilvánított sírjainak a
védettségét. A 394 síremlék mû-
emlékké nyilvánítása a legmaga-
sabb fokú védelem biztosítását je-
lenti. A több mint négyszáz éves
temetõt negyven évvel ezelõtt
nyilvánították B kategóriás mû-
emlékké. A védetté nyilvánított
síremlékek között található töb-
bek között Apáczai Csere János,
Tótfalusi Kis Miklós, az Ester-
házy–Mikó–Mikes család sírkert-
je, Dsida Jenõ, Jósika Miklós,
Szenci Molnár Albert, Bölöni
Farkas Sándor, Kriza János,
Xántus János sírboltja, valamint
Szilágyi Domokos és Hervay Gi-
zella közös síremléke. 8. oldal Kelemen Hunor az államfõvel tartott tegnapi konzultáció után

Toró: Ponta

kommunista 

Törvénnyel óvják 

a Házsongárdot 

Adele a Grammy-nyertes

Adele hat, a Foo Fighters öt, Kanye West
rapper 4 díjat kapott a Los Angeles-i Stap-
les Centerben megrendezett 54. Grammy-
gálán, amelynek hangulatát Whitney
Houston váratlan halála pecsételte meg. 

Média 9

Helyi választások június 10-én

Június 10-e a helyhatósági választások leg-
valószínûbb idõpontja – közölte a koalíciós
pártok tegnapi tanácskozása után Sever
Voinescu. A Demokrata Liberális Párt szó-
vivõje szerint a dátum nem végleges, egyez-
tetnek róla az ellenzékkel is.

Romániában a rendszerváltás utáni években kezdett el lankadni a házasságkötési kedv, és a negatív tendencia máig is tart

Erdélyi települések is csatlakoztak idén február 12. és 19. között az Angliából induló „Házas-
ság hete” címû egyházi kezdeményezéshez, amely a hagyományos családalapítás fontosságára
kívánja felhívni a figyelmet. Romániában lesújtóak a demográfiai adatok: húsz év alatt közel
harminc százalékkal csökkent a házasságok száma. Kiss Tamás szociológus szerint a románi-
ai magyar közösségben az országos átlagnál is alacsonyabb a családalapítási kedv. 7. oldal 

Házasság hete: egyre 

ritkább a boldogító igen

Fotó: archív

Kormánykoalíciós monológ

Fotó: Mediafax



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2012. február 14., kedd2

Röviden

Bãsescu állást adott Funeriunak 

Traian Bãsescu államfõ az elmúlt hét-
végén aláírta Daniel Funeriu volt oktatási
miniszter kinevezését az államelnöki okta-
tásügyi tanácsadói tisztségbe. Daniel
Funeriu 2009 decembere óta tanügymi-
niszter volt az Emil Boc vezette kormány-
ban. A 41 éves politikus, aki tagja a PDL-
nek, miniszteri kinevezése elõtt alelnöke
volt az oktatáspolitikai államelnöki bizott-
ságnak, tagja az EP-nek, valamint a Ro-
mánia 2007 és 2013 közötti kutatási straté-
giáját kidolgozó szakértõi csapatnak.

Románia környezetbiztonsága

Ülésezett tegnap Bukarestben a fenntartha-
tó fejlesztésért felelõs minisztériumközi bi-
zottság. „A testület célja a központi intéz-
ményekben, valamint az egyetemeken és a
kutatóintézetekben felhalmozott informáci-
ók gyors átadását segítõ intézkedések szor-
galmazása” – nyilatkozta Borbély László
környezetvédelmi és erdészeti miniszter. A
bizottság legfontosabb céljaként Borbély
Románia környezetbiztonsági stratégiájá-
nak kidolgozását, véglegesítését említette. 

Szlovákiai magyar cserkészek 

Új stratégiai tervet fogadott el a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség Érsekújváron –
közölte tegnap a most megválasztott el-
nök, Kocúr László. Az idén Szlovákiában
rendezik meg a közép-európai dzsemborit,
amelyen a fõszervezõ szlovák cserkészek-
kel közösen a Szlovákiai Magyar Cser-
készszövetség is részt vesz.

Wulff felsült a fogadással

A vendéglistán eredetileg szereplõ mintegy
250 meghívottból a filmszakma alig száz
képviselõje vett részt a Christian Wulff né-

met államfõ (képünkön) által a Berlini Nem-
zetközi Filmfesztivál csillagainak rendezett
fogadáson; a szóbeszéd szerint az elnök kö-
rüli botrány tartotta távol a hírességeket a
Bellevue-palotától.

Pótolják Párkányban a letört táblát

Új magyar nyelvû helységnévtáblát állít a
Magyar Koalíció Pártja Párkányban an-
nak a helyére, amelyet a hét végén isme-
retlen tettesek széttörtek – jelentette ki
tegnap Farkas Iván, a párt gazdasági
ügyekért felelõs alelnöke.

Szerbia zároltatná Koszovó pénzét

Szerbia követeli, hogy helyezzék zár alá azt
a 400 millió eurónak megfelelõ összeget,
amelyhez Pristina jutott hozzá a koszovói
vállalatok privatizálásával – írja a Politika
címû belgrádi újság tegnapi internetes ki-
adása. A Politika szerint ezt a kérdést Vuk
Jeremics szerb külügyminiszter Ban Ki
Mun ENSZ-fõtitkár elõtt is felvetette febru-
ár 9-én New Yorkban, a Biztonsági Tanács
ülését követõ megbeszélésükön.

Békefenntartók mennének Szíriába?

Folytatta ostromát tegnap hajnalban a szí-
riai kormányhadsereg Homsz városa el-
len, néhány órával azt követõen, hogy az
Arab Liga Kairóban felkérte az ENSZ-t:
kapcsolódjék be a szíriai békefenntartásba.
Ugyanakkor Bassár al-Aszad hatalmon lé-
võ szíriai elnök elutasította ENSZ-béke-
fenntartók fogadását az országban. 

Hírösszefoglaló

Egy héten belül harmadszor
szólalt meg a széles nyilvános-

ság elõtt Orbán Viktor magyar
kormányfõ: a Parlament ülésén
napirend elõtt az új európai uniós
fiskális paktum elfogadását java-
solta a képviselõháznak. A mi-
niszterelnök szerint ugyanis a
paktum minden pontja elfogad-
ható. Orbán Viktor azt mondta:
minden akadály elhárult az elõl,
hogy Magyarország csatlakozzék
az EU-s szerzõdéshez. „Magyar-
országnak a jövõben sem kell
olyan szabályt alkalmaznia,
amely csökkentené az ország ver-
senyképességét. Az ország pozíci-
ója mindenki elõtt ismert: népsza-
vazással döntött az uniós tagság
mellett, jövõje az unió keretein
belül van, sõt, Magyarország az
unió további bõvítésének erõteljes
szószólója ” – szögezte le a ma-
gyar kormányfõ. Orbán Viktor

szerint a parlament feladata meg-
küzdeni a magyar emberekért ak-
kor is, ha ez más országok véle-
ményével vagy érdekeivel ütkö-
zik. Ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy törekedni kell a megegye-
zésre. Kijelentette, hogy ennek
szellemében kell tárgyalni az Eu-
rópai Unióval és a Nemzetközi
Valutaalappal a jegybanki szabá-
lyozásról, az országgyûlési bizto-
sok jogállásáról, a bírósági tör-
vényrõl és a pénzügyi védõháló-
ról. „Van esélyünk jó megállapo-
dásokra” – tette hozzá, ilyennek
ítélve azt is, amely az uniós fiská-
lis paktum ügyében született.

A kormánypártok mellett az
MSZP is támogatja az uniós
pénzügyi paktum elfogadásáról
szóló határozati javaslatot – de-
rült ki a felszólalás után elhang-
zott reagálásokból, amelyek so-
rán a Jobbik és az LMP képvise-
lõi ugyanakkor fenntartásaikat fo-
galmazták meg. Jávor Benedek,

az LMP frakcióvezetõje üdvözöl-
te, hogy Orbán Viktor „végre fel-
ismerte, hogy az utóbbi másfél év
politikája zsákutca és olyan hely-
zetbe sodorta az országot, ami-
lyenben rendszerváltás óta nem
volt: a szövetségeseink kihátráltak
mellõlünk”. Balczó Zoltán, a Job-
bik frakcióvezetõ-helyettese sze-
rint a kormány olyan szerzõdés
aláírását tervezi, amely nagyon
szoros gazdasági és egyre szoro-
sabb politikai unióba irányítja
Magyarországot.

Ugyancsak napirend elõtt Né-
meth Zsolt, a magyar külügymi-
nisztérium parlamenti államtitká-
ra hangsúlyozta: Lengyelország
és Litvánia kiállása Magyaror-
szág mellett az Európai Parla-
mentben hozzájárult a „vádasko-
dások elüléséhez”, ezért a kor-
mány támogatja, hogy a Magyar
Országgyûlés határozatban fejez-
ze ki köszönetét a két ország ve-
zetõinek. 

Gy. Z.

Elindult az Európai Ûrügy-
nökség (ESA) Vega hordozó-

rakétája fedélzetén az elsõ ma-
gyar és az elsõ román mûhold-
dal. Az indulásra az Egyenlítõ
közelében fekvõ Francia Guya-
nán található Kourou európai
ûrközpontjában került sor hét-
fõn, kelet-európai idõ szerint dé-
li tizenkét órakor. A Vega hordo-
zórakéta elsõ repülését „kvalifi-
kációs küldetésnek” szánják. Fe-
délzetén összesen kilenc mû-
hold van: két olasz, valamint 7
pikoszatelit (2 olasz, továbbá 1-1
magyar, román, lengyel, francia
és spanyol ûreszköz).

A harminc méter hosszú és há-
rom méter átmérõjû, 137 tonna
összsúlyú hordozórakéta fejlesz-
tését 1998-ban kezdték el, a terv
költsége 776 millió euró, amely-
nek csaknem 60 százalékát Olasz-
ország vállalta magára. A Vega az
ilyen méretû hordozórakéták ka-
tegóriájában egyedülálló, egy-
szerre több mûholdat képes akár
eltérõ pályára is állítani. Ez a ké-
pessége lényeges újdonság az eu-
rópai hordozórakétáknál, és vi-
lágviszonylatban is.

Az ûreszköz, amelynek neve a
magyar és a satellite szavakból
származik (MaSat), kisméretû,

úgynevezett pikoszatellit. A
CubeSat szabvány szerint készült
10x10x10 centiméteres kocka ala-
kú mûhold legfeljebb 1 kilo-
gramm tömegû lehet. Építése el-
sõsorban oktatási célokat szolgál,
pályára állását követõen gyûjti a
saját állapotára és környezetére
vonatkozó adatokat, amelyeket a
földi állomásra továbbít késõbbi
feldolgozásra. 

Góliát, az elsõ román nano-
satelit, amelyet a Román Ûrügy-
nökség vezette kutatási konzorci-
um készített, a magyaréhoz ha-
sonló paraméterekkel rendelke-
zik, teljesítménye 2 watt. Eredeti-
leg február 9-én állították volna
pályára, a Vega rajtját azonban a
kedvezõtlen idõjárási viszonyok
miatt elhalasztották, ezért csak
tegnap került sor rá. 

Tasnádi Sáhy Péter

Hantz Péter, a Bolyai Kezde-
ményezõ Bizottság (BKB) al-

elnöke plagizálással gyanúsítja a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MO-
GYE) Általános Orvostudomá-
nyi Karának dékánját. A jelen-
leg egy svájci kutatóintézet mun-
katársaként dolgozó fizikus teg-
nap sajtótájékoztatóján doku-
mentumokkal bizonyította: a
Leonard Azamfirei által vezetett
kutatócsoport szakdolgozata bi-
zonyos részeit egy korábbi tanul-
mányból másolta. 

Dr. Axel Stachon német or-
vosprofesszor megerõsítette,
hogy az Acta Medica Marisiensis
romániai szaklapban megjelent
publikáció lényeges részeket és
kutatási adatokat emelt át az õ
2007-ben megjelent munkájából.

A BKB alelnöke január 13-ai
kijelentéseit – amikor plágium-
mal vádolta Constantin Copo-
toiu rektort, illetve Klara Brân-
zaniuc rektorhelyettest is – újabb
adalékokkal egészítette ki, mivel
plágiumügyük károsítottjait is
nyilatkozatra bírta.

Hanz az állításait alátámasz-
tó teljes dokumentációt elküldte
Bukarestbe az oktatási minisz-
ternek és az illetékes szakható-

ságnak. Bejelentette, hogy az el-
következõ napokban a Bolyai
Egyetem Barátainak Egyesülete
ügyészségi feljelentést tesz az
érintett oktatók ellen, és az Eu-
rópai Parlament petíciós bizott-
ságánál is eljárást kezdemé-
nyeznek. 

Hozzátette: amiatt is bíróság-
hoz fordulnak, hogy a MOGYE
vezetõi megszegték az oktatási
törvény elõírásait, és elutasítot-
ták az egyetem magyar tagozatá-
nak a létrehozását.

Az ügy pikantériája, hogy a
héten tartandó egyetemi válasz-
táson Brînzaniuc és Azamfirei is
a rektori tisztségre pályázik,
Copotoiu pedig az egyetemi sze-
nátus elnöke szeretne lenni. 

Constantin Copotoiu koráb-
ban azzal védekezett, nem tu-
dott arról, hogy neve szerepel az
egyik doktorandusza által írt
dolgozaton, amiben Hantz kül-
földi tudományos munkákból ki-
másolt részeket fedezett fel. 

Klara Brânzaniuc rektorhe-
lyettes a botrányért az egyetem
magyar oktatóit, illetve a BKB-t
hibáztatja, akiktõl szerinte
„minden elítélendõ tett kitelik”.
A vád kapcsán azt nyilatkozta,
hogy csupán egy sebészeti eljá-
rás leírását másolták ki külföldi
közleményekbõl. 

MOGYE: új plágiumvádak

ÚMSZ

További pénzügyi segítséget
helyezett kilátásba tegnap Gö-

rögországnak Olli Rehn, az Euró-
pai Bizottság pénzügyi és gazda-
sági kérdésekben illetékes alelnö-
ke, miután az athéni parlament az
elõzõ éjjel elfogadta az Európai
Unióval és a Nemzetközi Valuta-
alappal kialkudott, vitatott meg-
szorító intézkedéseket. „Az EU a
görög nép oldalán áll”– hangsú-
lyozta nyilatkozatában a finn libe-
rális politikus, aki szerint a vasár-
nap éjjeli görög parlamenti szava-
zással jelentõs lépést tettek a Gö-
rögországnak nyújtandó második
nagy mentõcsomag felé. Ez az új
csomag 130 milliárd eurós lesz. A
pénzügyi EU-biztos kizárta egy-
felõl azt, hogy hagynák Görögor-
szágot csõdbe jutni, másfelõl azt
is, hogy a drámai mértékben el-
adósodott ország távozzon az
eurózónából. A parlamenti szava-
zással egyidejûleg súlyos zavargá-
sok voltak tegnap is Athénban.
Több tízezren vonultak föl tilta-
kozásul a bércsökkentés és a köz-
alkalmazottak tervezett tömeges
elbocsátása miatt. Az eleinte bé-
kés tüntetés erõszakba torkollott,
a randalírozók összecsaptak a
rendõrséggel, legalább 80 ember –
köztük 30 rendõr – megsérült. Be-
számolók szerint súlyos károk ke-
letkeztek a belvárosban, több épü-
letet felgyújtottak. A szavazás
után a 300 tagú parlamentben
összesen 236 képviselõvel rendel-
kezõ két nagy párt, a szocialisták
és a jobboldali Új Demokrácia
egyaránt kizárta frakciójából azo-
kat a képviselõket, akik nem sza-
vazták meg a párton kívüli
Lukasz Papadímosz vezette szak-
értõi kormány által beterjesztett
szigorú takarékossági csomagot.
A konzervatívok 83 képviselõjük-
bõl 21-et, a szocialisták 153-ból
20-at zártak ki. 

Athéni zûrzavar

parlamenten

belül és kívül
„Megtért” Orbán 
Az európai paktum szószólója lett a magyar kormányfõ

Egyperces fõhajtás Csurka István emléke elõtt. Két mandátumon át volt képviselõ a magyar Országgyûlésben Fotó: MTI

A MaSat elfér egy férfitenyérben

Magyar és román mûhold



ÚMSZ-összeállítás

A kormánykoalíció egy pro-
tokollumot ír alá az új európai

uniós stabilitási egyezmény ratifi-
kálásáról – jelentette be tegnap
Emil Boc, a Demokrata Liberális
Párt (PDL) elnöke. A Cotroceni-
palotában tartott egyeztetés utáni
rövid sajtónyilatkozatában a volt
kormányfõ reményét fejezte ki,
hogy az ország érdekét szolgáló
protokollumhoz az ellenzék is
csatlakozik. 

Hasonlóképpen fogalmazott
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
is, aki szerint a Szociál-Liberális
Szövetségnek(USL) alá kellene ír-
nia a megállapodást, „mert ez je-
le lenne a 2012-es konstruktív
párbeszéd megkezdésének”.
Hozzátette: a koalíció megtette
az elsõ lépést egy normális, pár-
tok közti párbeszéd elindítására.
Az ellenzékkel „kedden, szerdán,
vagy legkésõbb a következõ hé-
ten” tárgyalhatnak a témáról. 

Az államfõnek 
nem sürgõs

„Nem nekem sürgõs az ügy.
Ha úgy döntünk, hogy csatlako-
zunk az EU pénzügyi stabilitási
szerzõdéséhez, akkor március el-
sejéig ratifikálnunk kell azt” – fo-
galmazott Bãsescu, hangsúlyoz-
va, ehhez szeretné megkapni a
parlamenti pártok többségének
támogatását. Mivel a tegnapi
meghívást az USL vezetõsége az
utolsó pillanatban visszautasítot-
ta, az államfõ az ellenzéki párt-
szövetség korábbi nyilatkozataira
támaszkodva reményét fejezte ki,
hogy az ország érdekét szolgáló
uniós szerzõdés végett visszatér-
nek a parlamentbe. 

Ponta négy feltétele,
Bãsescu hét pontja

Victor Ponta, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) elnöke a Gândul
címû internetes újságnak adott
interjúban „négy minimális fel-
tétel” teljesüléséhez kötötte az
ellenzéki honatyák visszatérését
a törvényhozásba. Elsõsorban
arra kérte Mihai Rãzvan Un-
gureanu kormányfõt, nyilváno-
san fogadja meg, hogy felhagy
az elõzõ kormány gyakorlatával,
és nem vállal felelõsséget törvé-
nyekért. Ponta azt szeretné to-
vábbá, hogy a kormánypárti
honatyák „aktívan vegyenek
részt” az ellenzék által benyúj-
tott bizalmatlansági indítványok
vitájában, büntessék meg a csalá-
son kapott Roberta Anastase al-
sóházi elnököt, és vegyék napi-
rendre a házszabályzat azon mó-
dosítását, amely elismerte az Or-

szágos Szövetség Románia Hala-
dásáért (UNPR) parlamenti
frakcióját. 

Traian Bãsescu államfõ ugyan-
akkor arra hívta fel a figyelmet,
hogy az Ungureanu-kabinet be-
iktatásakor Victor Ponta hét

olyan elvárást fogalmazott meg a
kormánnyal szemben, amely a
kormányprogramban is megta-
lálható. „Ez jó alapot kellene
szolgáltasson ahhoz, hogy az el-
lenzék visszatérjen a parlament-
be” – fogalmazott az államfõ. 
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Miközben az országban
tombol a tél, szedi áldoza-
tait a fagy, a többméteres
hó emberek ezreit zárja

el a külvilágtól és le-
hetetleníti el az életü-
ket, miközben vona-

tok fagynak a sínek-
hez, repülõterek zár-
nak be beláthatat-

lan idõre és országutak válnak teljességgel
járhatatlanná – a politikusok zavartalanul
folytatják kicsinyes harcaikat. Végeérhetet-
len vita folyik arról, hogy a volt belügymi-
niszter milyen hátsó szándékkal nyilatkozta
a sajtónak azt, hogy 1954 óta nem látott
télre kell felkészülni (február elején felkészül-
ni a télre – sic!). Arról, hogy az új kor-
mányfõnek vajon miért elsõ dolga
megfeddni a hóba temetett falvak, tanyák
zömmel idõs lakóit amiatt, hogy nem ra-
gadnak lapátot, és nem ássák ki önmagu-
kat. És legutóbb éppen arról, hogy szüksé-
ges-e, indokolt-e rendkívüli állapotot hirdet-
ni. Az ellenzék szerint indokolt, az (ismét
játékossá lett) államfõ szerint nem az...
Ebben a kontextusban kell értelmezni a
Transelectrica áramszolgáltató vállalat
igazgatójának tegnapi, villámgyors leváltá-
sát is. Érdemi helyzetfelmérés helyett politi-
kai vita alakult ki arról, hogy valóban ve-
szélyben van-e a lakosság villanyáram-ellá-
tása, és miután szó szót követett – Trans-
electrica-közleményt államelnöki cáfolat,
majd minisztériumi bejelentés az áramszol-
gáltató „pánikkeltõ” vezetõjének azonnali
menesztésérõl –, az eredmény nem egyéb,
mint újabb és újabb meddõ viták...
A súlyos emberi tragédiákhoz képest csak
apró kellemetlenség (és persze pénz, hiszen
idõ...), hogy a gyorsfutárszolgálatok – ame-
lyek szerzõdésileg legtöbb huszonnégy óra
alatt továbbítanak az ország bármelyik
pontjáról annak bármelyik pontjára postai
küldeményeket – jelenleg csak háromnapos
határidõre vállalják egy egyszerû boríték el-
juttatását az ország fõvárosából Erdély fõ-
városába. (Körülbelül ennyi idõ alatt jutha-
tott el valamikor a sötét középkorban is egy
postakocsi Bukarestbõl Kolozsvárra...) A
szerzõdési feltételek szerint márpedig a hu-
szonnégy órás kézbesítési határidõtõl csak
vis maior esetekben – természeti katasztró-
fák, háborúk stb. esetében térhetnek el.
Románia déli része gyakorlatilag el van te-
hát zárva a keletitõl, Moldva Havasalföld-
tõl, és mindkettõ Erdélytõl. Az ország félt-
ve õrzött területi integritása semmivé vált,
az alkotmány errõl rendelkezõ elsõ cikke-
lyét is betemette a hó. 
Hát mi ez, ha nem rendkívüli állapot?

Rendkívüli állapotok

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

Bár azért utazott el a behavazott Vrancea
megyei falvakba, hogy azokat a felhívása
nyomán, számításai szerint létrejövõ szé-
les körû összefogással kiszabadítsa a „fe-
hér fogságból”, Gigi Becali inkább nép-
szerûségét élvezte a falusiak körében, akik
a hóeltakarítás miniszterének nevezték, és
több idõt töltött a tévékamerák elõtt nyi-
latkozgatva, mint hólapátolással. (Adevã-
rul) Ismét fellendül a román fegyver-
gyártás. A kudzsiri vállalat komoly külföl-
di megrendeléseket kapott, ezek kielégíté-
se érdekében 500 fõvel készül bõvíteni al-
kalmazottai számát. (Click) Az ország
gyógyszergyártó vállalatait kérte fel az
Egészségügyi Minisztérium arra, segítsék
ingyenes gyógyszerszállítmányokkal a hó-
vihar miatt elszigetelõdött települések la-
kosait. (Curentul) 5,26 százalékos volt a
munkanélküliségi ráta Romániában az
idei esztendõ elsõ hónapjában. Ez 0,14
százalékos növekedést jelent decemberhez
képest. (Curierul naþional) Tizenkilenc év
után visszavonulna a Babeº-Bolyai Tudo-
mányegyetem rektori tisztségétõl Andrei
Marga. (Evenimentul zilei) Európai vi-
szonylatban Románia a harmadik helyen
áll a szívbetegségek okozta elhalálozások
tekintetében. (Puterea)

Kormánykoalíciós monológ
Távolmaradt az ellenzék az EU-szerzõdés ratifikálásáról szóló konzultációról

Szankciókkal jár majd a költségvetési hiány túllépése

Az új pénzügyi szerzõdés lényegében automatikus szankciókat ír
elõ a részes országokkal szemben, ha költségvetési hiányuk megha-
ladja a GDP 3 százalékát. A szerzõdés értelmében minden ország
egy automatikus kiigazítási mechanizmus életbe léptetését helyezi
kilátásba olyan esetekre, ha a hiány túlzott mértékben meghaladja
a küszöböt. A mechanizmusnak határidõt is kell tartalmaznia a de-
ficit korrigálására. Az aláíró országoknak a megállapodás szerint
alkotmányukba vagy más törvényükbe kell foglalniuk a költségve-
tési fegyelemre vonatkozó utalást. Ez utóbbit az Európai Bíróság
lesz hivatott ellenõrizni akár már egy tagállam kérésére, és ha vala-
melyik ország tartósan nem teljesíti vállalt kötelezettségét, pénzbír-
sággal is sújtható. A szerzõdés akkor lép életbe, ha aláírói közül 12
tagország ratifikálta is. Az euroövezeti állandó pénzügyi stabilitási
alapból csak azok a tagállamok juthatnak támogatáshoz, amelyek
ratifikálták a költségvetési fegyelemrõl szóló dokumentumot.

ÚMSZ

Június 10-e a helyhatósági
választások legvalószínûbb

idõpontja – közölte a koalíciós
pártok tegnapi tanácskozása után
Sever Voinescu. A Demokrata
Liberális Párt szóvivõje szerint a
dátum nem végleges, egyeztetnek
róla az ellenzékkel is. Voinescu
elmondta, az idõpont rögzítése
után a kormány kibocsátja a
helyhatósági választások meg-
szervezéséhez szükséges jogsza-
bályokat. „Ennek legkésõbb két
héten belül meg kell történnie” –
magyarázta. A szóvivõ szerint az
idõpont kijelölésekor a koalíciós
pártok figyelembe vették azt is,
hogy június 3-a fontos keresz-
tény ünnep (ortodox pünkösd).
A helyhatósági választásokon
helyi és megyei tanácsosokat,
polgármestereket és megyeita-
nács-elnököket választanak a
polgárok. Egyetlen fordulót tar-
tanak. Az ellenzéki poltikusok
ironikusan nyugtázták a június
10-i idõpontot. „Már az is elõre-
lépés, hogy egyáltalán megtart-
ják a helyhatósági választáso-
kat” – jelentette ki Victor Ponta
szociáldemokrata pártelnök.
Mint ismert, március elsõ felé-
ben idõközi választásokat is tar-
tanak hat körzetben. 

Helyi választások

június tizedikén

Traian Bãsescu államfõ azt szeretné, ha március elsejéig a parlament ratifikálná az uniós szerzõdést Fotó: presidency.ro

Kovács Zsolt

Nem maradtak reakció nélkül
Victor Ponta szociáldemokra-

ta pártelnök hétvégén, Sepsiszent-
györgyön tett kijelentései: Toró T.
Tibor, a szélsõségesnek és „majd-
nem fasiszta módon politizá-
lónak” bélyegzett Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) megbízott elnö-
ke azzal vádolta az ellenzéki párt-
vezért, hogy választási kampány-
ra készülve ismét a „magyar kár-
tya” kijátszására készül. Tegnapi
sepsiszentgyörgyi sajtótájékozta-
tóján Toró emlékeztette Pontát,
ha Tõkés László az 1988–89-es
években nem áll ki a Ceauºescu
diktatúra ellen, akkor Victor
Ponta ma talán a Román Kom-
munista Párt Központi Bizottsá-

gának lenne szépreményû titkára.
Hozzátette: a szociáldemokraták
megkopott renoméjû üdvöskéje
nincs tisztában a „fasizmus” szó
jelentésével, ami egy, az utód-
kommunisták köpenyébõl elõbújt
politikus esetében nem meglepõ.
„Victor Ponta nincs egyedül ezzel
a véleménnyel, hiszen a többi ro-
mán párt számára is szélsõséges-
nek tûnik a magyarság autonó-
miatörekvése, az önrendelkezés,
és szubszidiaritás” – mondta az
EMNP megbízott elnöke, aki be-
szédesnek tartja, hogy ezen politi-
kusok számára csak az RMDSZ
számít megbízható partnernek,
vélhetõen azért mert a szövetség
„nem zavarja köreiket” és az egy-
séges nemzetállamról való elkép-
zeléseiket. Ugyancsak a választási

kampány közeledtével magyaráz-
ta  Ponta nyilatkozatát György
Ervin, Kovászna megye prefektu-
sa. Mint ismeretes, az USL társel-
nöke hétvégi, sepsiszentgyörgyi
látogatásakor bírálta a Kovászna
és Hargita megyei magyar prefek-
tusokat, akik szerinte nem tartat-
ják be a törvényeket, több diszkri-
minatív tanácshatározatot nem
vonattak vissza. György Ervin vá-
laszul kifejtette: „míg a politiku-
sok dolga, hogy a hatalomért har-
coljanak, addig a tisztségben lévõ
prefektusok végezik a magunk
dolgát”. A kormánymegbízott
szerint a két székely megyében az
üllõ és kalapács között vannak a
prefektusok, akik akárhogyan
döntenek, vagy a magyar, vagy a
román fél elégedetlen velük. 

Toró: Victor Ponta kommunista

„Az EMNP a verseny és az együttmûködés elegyét
alkalmazza a közelgõ önkormányzati választások
alkalmával” – jelentette ki Toró T. Tibor. Az
EMNP megbízott elnöke elmondta: Székelyföldön
a hangsúlyt a többi magyar politikai szervezettel
szemben a versenyre helyezik, míg szórványban és
interetnikus környezetben az együttmûködést szor-
galmazzák. Hozzátette: Tamás Sándor Kovászna
megyei, és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
RMDSZ-elnökökkel tegnap abban állapodtak meg,
hogy elkészítik azon háromszéki települések tér-
képét, ahol szükséges lenne a két politikai alakulat
együttmûködése, közös jelöltlista állítása. Elsõ kör-

ben mindkét szervezet elkészíti a települések listá-
ját, majd azokat egymás mellé helyezve döntenek
arról, hogy ki milyen megoldásokat ajánl az adott
település érdekében, kinek hol van jobb jelöltje, aki
mögé mindkét szervezet fel tud majd sorakozni.
Toró T. Tibor elmondta, a Magyar Polgári Párttal
(MPP) való együttmûködést nehezíti az, hogy fenn-
tartásaik vannak a polgári párt országos elnökével,
Szász Jenõvel szemben. Hozzátette: a polgári párt-
tal egyes székelyföldi településeken kialakíthatnak
együttmûködéseket, máshol erre nincs lehetõség,
hiszen az MPP-nek megszûntek a helyi szervezete-
ik, vagy pedig „elfogyott a levegõ körülöttük”.  

Az EMNP „a verseny és az együttmûködés elegyét” alkalmazná az RMDSZ-szel
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Bogdán Tibor 

Megállíthatatlanul fogy
Románia lakossága. A

legfrissebb, decemberi statisz-
tikai adatok szerint az eszten-
dõ utolsó hónapjában 7199,
novemberében pedig 5666 fõ-
vel csökkent a népesség. 

Drasztikus 
létszámcsökkenés

Az aggasztó trendet a tava-
lyi népszámlálás nemrégiben
nyilvánosságra hozott ideig-
lenes adatai is alátámasztják. 

Ezek az elõzõ népszámlá-
lás óta eltelt egy évtized alatt
a lakosság 2,6 millióval csök-
kent, így Románia népessége
jelenleg mindössze 19 042
936 fõ.  Megyék szerint a leg-
nagyobb népességgel, közel
736 ezer lakossal Iaºi megye
rendelkezik, majd két erdélyi
megye, Kolozs és Temes kö-
vetkezik csaknem 660 és
majdnem 650 ezer fõvel. A
legkevesebb lakosságot
számláló megyék között

Tulcea megye áll az élen, alig
több, mint 201 ezer személy-
lyel, majd Kovászna és Szil-
ágy megye a sorrend,  206 és
csaknem 218 ezer fõvel.

Románia 41 megyéje kö-
zül csupán 13-ban a lakosság
több mint fele városokban ta-
lálható, az urbanizációs fok a
legmagasabb, 74,1 százalé-
kos Hunyad megyében, majd
ugyancsak erdélyi megye,
Brassó következik 71,2 szá-
zalékkal, megelõzve a közel
70 százalékkal a harmadik
helyre kerülõ Konstanca me-
gyét. A nem egészen 66 szá-
zalékot összesítõ Kolozs me-
gye a negyedik helyre került.

Jó, rosszabb, aggasztó

Etnikai szempontból az or-
szág lakosságának 88,6 szá-
zaléka, azaz 16 870 000 fõ
románnak vallotta magát. Az
ország legnagyobb nemzeti
kisebbsége továbbra is a ma-
gyar, 1 238 000 fõvel. Bár ez
közel 200 ezres fogyást jelent
a 2002. évi népszámlálás al-

kalmával jegyzett 1 432 000
fõhöz képest, arányszámát
tekintve a magyar közösség
alapvetõen megõrizte súlyát.
Részaránya a tíz évvel ezelõt-
ti 6,6 százalékról 6,5 száza-
lékra esett vissza. Megyékre
lebontva, a romániai magyar
lakosság számaránya Hargita
és Kovászna megyében a leg-
stabilabb, itt viszont nagyobb
mértékben csökkent a romá-
nok száma. A 13 százalékos
országos népességfogyatko-
zási mutatóhoz képest az
arányszám itt mindössze 6-7
százalékos volt. 

Jó a helyzet a Partiumban
is, Bihar, Szilágy és Szatmár
megyében, ahol szintén mi-
nimális volt a magyarság fo-
gyatkozása, miközben a ro-
mán lakosság létszáma jelen-
tõsebb mértékben esett visz-
sza. A romániai magyarság
közel fele egyébként ebben a
két régióban, a Székelyföl-
dön és a Partiumban él.
Mindehhez hozzájárul azon-
ban az a körülmény is, hogy
a székelyföldi megyékben a

roma lakosság zöme magyar
anyanyelvûnek és nemzetisé-
gûnek vallotta magát, míg a
Partiumban ugyan magyar
anyanyelvûnek, de cigány et-
nikumúnak mondta magát.

Rosszabb a helyzet Kö-
zép-Erdélyben. Kolozs, Ma-
ros és Fehér megye többségi
román lakossággal rendelke-
zõ helységeiben továbbra is
gyors a románságba történõ
beolvadás. A megállapítás a
romániai magyarság kultu-
rális és oktatási központjá-
nak minõsülõ Kolozsvár
esetében is igaz. 

Dél-Erdélyben egyenesen
aggasztónak mondható a
magyar lakosság létszámbeli
alakulása. Temes, Krassó-
Szörény, Szeben és Hunyad
megye több városában is az
elmúlt évtizedben 30-35 szá-
zalékkal fogyatkozott meg a
magyar lakosság. A helyzetet
tovább súlyosbítja az a tény,
hogy itt a vegyes házasságok
magas száma miatt nem mu-
tatkozik utánpótlás sem, de
nagy az itt élõ magyar közös-
séget is érintõ elvándorlás.

Romák és más 
nemzeti kisebbségek

Aligha lehet bárki számá-
ra is meglepetés az, hogy a

magyarság után az ország
második legnagyobb nem-
zeti kisebbsége a romáké.
Számuk azonban elmaradt
a népszámlálást megelõzõ
becslések mögött, jóllehet
arányuk az összlakosságban
megnõtt: míg 2002-ben a la-
kosság 2,5 százaléka vallot-
ta magát romának, addig
most 3,2 százaléka vállalta
fel etnikumát. Az ideiglenes
népszámlálási adatoknak
megfelelõen 619 ezer roma
él az országban, legtöbben
Maros megyében, ahol a la-
kosság 8,8 százalékát (a me-
gyeközpontban, Marosvá-
sárhelyen a lakosok 3,2 szá-
zalékát) teszik ki, de 8,1 szá-
zalékos a roma részarány
Cãlãraºi, 6,7 százalékos
Szilágy és 6,1 százalékos Bi-
har megyében.

A többi nemzeti kisebbség
létszáma elenyészõ: az ukrá-
nok létszáma nem egészen
52 ezer, a németeké közel 37
ezer (több mint háromnegye-
de Temes, Szatmár, Szeben,
Brassó, Krassó-Szörény és
Arad megyében él), a törökö-
ké valamivel több, mint 28
ezer (90 százalékukat
Konstanca, Tulcea megyé-
ben és Bukarestben jegyez-
ték). A lipovánok lakossági
aránya nem éri el a 24 ezret,

a tatároké alig haladja meg a
20 ezret.

A román lakosság egyéb-
ként az ország 26 megyéjé-
ben van legalább 90 százalé-
kos többségben, részarányuk
Bukarestben 97 százalékos,
13 megye lakosságának több
mint felét alkotják. A magya-
rok csupán két székelyföldi
megyében, Hargita és
Kovászna megyében vannak
többségben, elõzõben a né-
pesség 84,8, utóbbiban 73,6
százalékát teszik ki. Viszony-
lag magas még a magyar la-
kosság aránya Maros megyé-
ben, ahol megközelíti a 38
százalékot, a csaknem 35
százaléknyi magyar lakos-
sággal rendelkezõ Szatmár
megyében, a magyar lakos-
ság Bihar megyében a lakos-
ság egynegyedét, Szilágy me-
gyében valamivel több, mint
23 százalékát alkotja. 

A mostani népszámlálás
alkalmával meglepõen nagy
volt a nemzetiségükrõl nyi-
latkozni nem kívánók száma:
míg 2002-ben alig hatezren
zárkóztak el az erre vonatko-
zó adatszolgáltatástól, addig
2011-ben számuk megtízsze-
rezõdött és megközelítette a
60 ezret, ami az ország stabil
lakosságának 0,3 százaléká-
val egyenlõ. 

Cenzus: stabil a magyar részarány

Gy. Z.

Az 1979-es iszlám forra-
dalom évfordulóján Irán-

ban országszerte százezrek
vettek részt az állami szervek
által szervezett elõzõ szom-
bati megmozdulásokon. Ah-
madinezsád a teheráni Sza-
badság téren összegyûlt tö-
meg elõtt beszélt, szavait az
állami televízió is közvetítet-
te. Az iráni elnök leszögezte:
a nagyhatalmakkal folytatott
nukleáris tárgyalásokon or-
szága soha nem fog kapitulál-
ni az „erõ nyelvével” szem-
ben. „Számukra az egyetlen
út az, hogy ismerjék el az irá-
ni nemzet jogait, és jöjjenek
vissza a tárgyalóasztalhoz” –
figyelmeztette Ahmadine-
zsád a nyugati hatalmakat.
Ami viszont a várható beje-
lentéseket, a „nagyon fontos
elõrelépéseket” illeti, nem
mondott konkrétumokat.

Izrael és a Hamász

Az iráni elnök beszédében
hevesen támadta Izraelt, is-
mét csak megkérdõjelezve a
II. világháború idején a zsi-
dók ellen elkövetett népirtást.
„Irán lerombolta a holo-
kauszt bálványát, amelyet a

Nyugat és a gyarmatosítók
teremtettek”, hogy ezzel in-
dokolják a zsidó állam létre-
hozását – mondta, hozzáté-
ve: Teherán ezzel „elõkészí-
tette a nyugati népek felsza-
badítását”. Ahmadinezsád –
heves nemzetközi bírálatokat
kiváltva – már a múltban is
többször tagadta, „mítosz-
nak” minõsítette a holo-
kausztot. Irán nem ismeri el
Izraelt, amelyet a „Közel-Ke-
let daganatos sejtjének”
mond, s rendszeresen a zsidó
állam elpusztítására szólít
fel. Ugyanezen a tömeggyû-
lésen, még Ahmadinezsád
elõtt szólalt fel az akkor hiva-
talos iráni látogatáson tartóz-
kodó Iszmáil Haníje, a
Hamász iszlamista palesztin
szervezet által irányított Gá-
zai övezet kormányfõje is.
Beszédében – amelyet szin-
tén közvetített az iráni televí-
zió – azt hangoztatta, hogy
„küzdelmünk Palesztina és
Jeruzsálem teljes területének
felszabadításáig és az összes
palesztin menekült visszaté-
réséig tart”. Kijelentéseinek
különös súlyt ad, hogy a
Hamász és a másik nagy pa-
lesztin csoportosulás, a Fatah
néhány hónapja megállapo-
dott egy egységkormány lét-

rehozásáról, s a minap arról
is megszületett az egyezség,
hogy az élén egyelõre
Mahmúd Abbász palesztin
elnök áll majd. Benjamin
Netanjahu izraeli kormányfõ
erre reagálva leszögezte:
Abbász „vagy a Hamásszal,
vagy Izraellel van békében.
Mindkettõvel nem lehet”.

Arany és rúpia

Az iráni iszlám forradalom
gyõzelme, azaz 1979 óta a
parlament elsõ ízben rendelte
el az államfõ kihallgatását.
Mahmúd Ahmadinezsádnak
a gazdaság állapotával, kül-
és belpolitikai döntéseivel
kapcsolatban feltett kérdések
hosszú sorára kell számíta-
nia. Az iráni alkotmány sze-
rint az elnök már meg is kap-
ta az idézést, és két hónapon
belül, azaz a március 2-i tör-

vényes választások után kell
megjelennie a parlament
elõtt. Az országos választás-
ra a 2009-es vitatott elnökvá-
lasztás után elõször kerül
majd sor. A parlamenti kép-
viselõk már korábban is fe-
nyegetõztek hasonló lépéssel,
de akkor nem sikerült érvé-
nyesíteniük is a szándékukat.

Az állami rádióban Mo-
hammad Reza Bahonar par-
lamenti helyettes szóvivõ ar-
ról beszélt, hogy az elnöknek
nyílt parlamenti ülésen kell
számot adnia. A Fars közzé-
tette azt a 10 kérdést, amelye-
ket a hírügynökség szerint a
parlamenti képviselõk fel fog-
nak tenni az elnöknek. Bár az
érdeklõdés a gazdaságra fó-
kuszál, magyarázatot keres-
nek a munkanélküliség növe-
kedésének megállítására, és
az állami támogatások kifize-
tésére vonatkozó rendeletek

törvénybe iktatása során ta-
pasztalt hiányosságokra is.
Teherán ellen egyre több bün-
tetõintézkedést hoz mind az
EU, mind pedig az Egyesült
Államok. Utóbbi a szankciók
mellett a fegyverek csövére is
támaszkodik: flottafelvonulá-
sának az a célja, hogy meg-
akadályozza a Hormuzi-
szoros lezárását. A Teherán
elleni kampány során megtil-
tották Iránnak, hogy a New
York-i (COMEX) és a londo-
ni (LME) tõzsdén aranyat vá-
sároljon. Csakhogy a perzsa
államot szívesen látják a
mumbai és a sanghaji arany-
piacon, amelyek mit sem tö-
rõdnek az angolszász tilal-
makkal. India nemrég úgy
döntött, hogy az iráni kõolaj-
ért rúpiával, pontosabban
arannyal fog fizetni, ráadásul
évente 12 milliárd dollár ér-
tékben, ami a jelenlegi árfo-

lyamon 202 tonna aranynak
felel meg.

Riál és rubel

Ugyanakkor az Egyesült
Arab Emirátusok és a Kína
közötti árucsere elszámolása
ezentúl jüanban történik – és
ez egyenesen fölér egy dollár
elleni atomtámadással. Ezál-
tal ugyanis évente mintegy öt
és félmilliárd dollár értékû
kõolaj-tranzakció kerül ki a
Wall Street és a City bankjai-
nak ellenõrzése alól. Amint
azt az Irán megleckéztetését
célzó nyugati gazdasági
szankciókra válaszul a per-
zsa állam moszkvai nagykö-
vete a napokban bejelentette,
a két ország közötti kereske-
delmi forgalomból szám-
ûzött dollár helyét a jövõben
a riál és a rubel veszi át.

Ilyen háttérrel kell Ahma-
dinezsádnak számot adnia a
Rahim-Masaeihez fûzõdõ
kapcsolatáról, és arról, hogy
miért nem szorgalmazza az
iszlám nõk hagyományos vi-
seletére vonatkozó vallási
rendeletek betartatását. Rá-
adásul Ahmedinezsád elbo-
csátotta Manusehr Mottaki
külügyminisztert is, aki épp
akkor Szenegálban tett láto-
gatást. Ezek az ügyek jó ideje
mélyítik az Ahmadinezsád és
Hameini ajatollah között lét-
rejött szakadékot. Egyedül az
nem világos, hogy mi törté-
nik az alkotmány szerint ak-
kor, ha Ahmadinezsád nem
jelenik meg a parlament elõtt.
Mert az önfejû államfõ kár-
tyacsomagjában ez a lap is
szerepel. 

Iráni erõfitogtatás – India és Kína a háttérben
A nukleáris területen elért nagyon
fontos elõrelépésekrõl számol be Te-
herán a következõ napokban – közöl-
te bõ egy hete, szombaton Mahmúd
Ahmadinezsád iráni elnök az 1979-
es iszlám forradalom évfordulóján
mondott beszédében.

Az iráni forradalom 33. évfordulóján. Ahmadinezsád (középen) Haníje kezét rázza: biztos a gyõzelemben

Az ország legnagyobb nemzeti kisebbsége továbbra is a ma-

gyar, 1 238 000 fõvel. Bár ez közel 200 ezres fogyást jelent a

2002. évi cenzus alkalmával jegyzett adathoz képest, arány-

számát tekintve a magyarság alapvetõen megõrizte súlyát.



Olvasom, hogy a Realitatea hírtelevízió na-
ponta többször elhangzó önreklámjának
szövege miatt tiltakozott Boros Zoltán az
Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál,
illetve az Országos Audiovizuális Tanács-
nál. A tévés szakember, a civil szervezetnek
tekinthetõ EMNT alelnöke a kifogásolt
mondatokat a következõképpen fordította
magyarra: „Románia a románoké. Azoké,
akik nem lopnak, akik dolgoznak, akik küz-
delmesen, de szeretettel nevelik a gyerekei-
ket, azoké, akik nevetnek, barátaik vannak,
szeretik egymást, olyan embereké, akiknek
szép az arcuk és a lelkük, az okos embereké,
akik a többség javáért feláldozzák magukat,
akik alkotnak, építenek, fúrnak a mélybe
vagy naponta felszállnak a felhõk fölé. Ro-

mánia a miénk, nem az övék.
Románia a románoké!” Bo-

ros Zoltán értelmezése sze-
rint ezek a sorok diszkrimi-
natívak, az ország becsüle-

tes, munkás lakói közül
kizárja mindazokat, akik
bár román állampolgárok
és itt élnek, nem tagjai a ro-
mán nemzetnek (értsd ma-

gyarok és más nemzeti-

ségûek), ugyanakkor pedig a tévé honlapján
is jelenlevõ szöveg megfogalmazói még az
olaszországi koldusoktól is elhatárolják ma-
gukat. „Megértem azt, hogy a figyelmetlen,
sokszor egyoldalú és rosszindulatú nyugati
média a románok ellen hangolta a nyugati
közvéleményt. Ám nem
szerencsés erre ilyen szö-
veggel reagálni” – magya-
rázta az ÚMSZ-nek Boros
Zoltán. 
Távol álljon tõlem, hogy
védjem a Realitatea hírtelevíziót, amely az
utóbbi idõben szakmaiság és függetlenség
szempontjából messze áll a tárgyilagos
elektronikus hírközléstõl, és mindössze két
szempontnak rendeli alá magát: a tulajdo-
nosok politikai szemléletének és a minél
olcsóbb tartalomgyártásnak. Viszont az
idézett szöveg két kulcsmondatának a te-
kintetében – „Románia a miénk, nem az
övék.” „Románia a románoké!” – nem ér-
tek egyet Boros Zoltánnal sem. Úgy vé-
lem, hogy ezek az „övék-miénk” kettõség-
gel jellemezhetõ birtokviszonyok nem a
hazai kisebbségre és még csak nem is bizo-
nyos román állampolgárok Nyugat-Euró-
pában viselt dolgaira, hanem a romániai

politikai elitre és a köznépre vonatkoznak.
Azaz Románia nem azoké a hazai politi-
kusoké, akik lopnak, csalnak, rabolnak és
azt tesznek az országgal, amit akarnak,
hanem azoké a hétköznapi embereké, akik
nap mint nap sajátmaguk, családjuk és or-

száguk javáért teszik a
dolgukat. A szöveg nyil-
vánvalóan populista, és
leginkább abban a tekin-
tetben manipulatív, hogy
a Realitatea televíziót

mindezen emberek képviseletévé próbálja
kinevezni. Ahogyan mifelénk teszik ezt
más, hasonló tévécsatornák is.
Mélyebb összefüggéseiben mindaz, amire
Boros Zoltán figyelmeztet, fogalmi zûrza-
vart takar, és nem csupán itthon, hanem
Magyarországon is. Amikor Bukarestben
az államelnök a románokhoz szól („a ro-
mánok ezt gondolják, a románok úgy véle-
kednek, köszönjük a románoknak az áldo-
zatvállalást, fokozatosan helyreállítjuk a ro-
mánok életszínvonalát”, és így tovább), ak-
kor a romániai magyarok természetesen
sértve érezhetik magukat, hiszen nem ro-
mánok, hanem – a magyar nemzet tagjai-
ként – Romániában élõ román állampolgá-

rok, akikre vonatkozik mindaz, ami az or-
szágban történik. Amikor Budapesten a mi-
niszterelnök és más politikusok mindegyre
a „magyar emberek”, a „magyar családok”
sorsán akarnak segíteni, akkor ugyanilyen
rosszul érezhetik magukat a Magyarorszá-
gon élõ szlovákok, románok, horvátok és
így tovább, hiszen õk sem magyarok, ha-
nem a szlovák, román és más nemzetek
tagjai magyar állampolgárokként is. Ami-
kor pedig itt is, meg amott is, bármilyen
program, intézmény stb. nemzeti és nem
országos, az úgy is értelmezhetõ, hogy ki-
zárja mindezekbõl az illetõ országokban
élõ, de más nemzetekhez tartozó állampol-
gárokat. Következésképpen, ha kissé jobban
meggondoljuk, kiderül, hogy éppen a túl-
zott, a minden áron való nemzetieskedés
hordozza magával egy-egy ország határain
belül a diszkrimináció csíráit.
Jómagam, amióta a nyilvánosságnak írok,
a román „naþional”-t soha nem nemzeti-
nek, hanem „országos”-nak fordítottam, ha
pedig bukaresti politikus, országos össze-
függésben „román”-t mond, az számomra
romániai lakos. Talán a magyarországi köz-
életi fogalomtár is megérdemelne egy-két fi-
nom árnyalást.

A halálraítélt
Hajnalban fölverték: kéz-lábbilincs, gatyára. Fölolvasták elõtte az íté-
letet. Az indoklást. Ott.
Végezetül, hogy kegyelmet kapott.
Természetes halállal halt meg. Ott.
A sebesült
Két kezét, két lábát leszakította a robbanás, melle összeégett. Meg-
vakult.
Amíg meghalt, egy hétig jajgatott ütemesen, éjjel-nappal.
Majdnem sikerült megmenteni.
A német, a Pasaréti úton
A járdán feküdt. Feje lelógott az úttestre.
A dögcédula tanúsága szerint tizenhét éves volt. Würzburgi.
A szeme tanúsága szerint az egészbõl nem értett semmit. Nem is
volt rajta mit érteni.
A német, az útkeresztezésnél
Mikor elõször láttam, még csak egy tank ment át rajta: kipukkadt a
teste az egyenruhából, olyan volt, mint egy sárgásvörös alapra csu-
kaszürkével festett, embert ábrázoló ügyetlen gyerekrajz. Piszkosfe-
hér papíron. Arra sok kocsi járt; másnapra teljesen elveszítette figu-
ratív jellegét.
A zongoramûvész
Soká keresték, nem tudták, hova lett. A ház elõtt találtak rá, hó
alatt.
Valaki rálépett a jobb kezére, teste oldalt fordult, és ökölbe szorított
bal keze kinyúlt a hóból.
Erõsen fagyott; csákány híján nehéz volt eltemetni. Ráadásul az elõ-
szobaszekrény, amibe beletették, nagyobb volt a kelleténél.
Tömegsír
Két gödröt ástak: az egyikbe a magyarokat, a másikba a németeket
és a döglött lovakat hajigálták. Németeket, magyarokat többnyire
mezítláb: akkoriban nagy becse volt az ép talpú lábbelinek.

Göncz Árpád: Halottak

Ki kicsoda?
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Sok elemzõ félti a Közel-Keletet az egyre techniká-
sabb politikai iszlamizmustól, amely új erõvel terjed
az országok élõ szövetében, azok mélyrétegeiben.
Amerika, ha kedvére tehetné, nyakig szaladna a fel-
szabadításokba, és ad absurdum lehet, hogy sikerrel
(lásd Líbia), Oroszország a maga fogyasztói és fegy-
verfölösleg-eladói módján forrósít országokat, de õ is
csak a madártávlatból. Az egykori szuprellenségek
érdekei hagyományosak a világnak ezeken a pontja-
in, de a múlt év kezdetétõl megifjodó bábuk nem ar-
ra mozdulnak, amerre a régi kötelek rántják õket.
Ilyenkor, amikor a honi erély még alig létezõ, várha-
tó, hogy a hatalomûrt azonnal kitölti valamely
szomszédos „nagy”, amely relatíve forradalommen-
tes, és van ereje, hogy az utcán keresztül átvegye a
régiót. Ám az új befolyás-zónák felosztása nehéz: a
forrongó országok ugyanis belsõ problémáik nyomá-
sára fõ erejüket a belpolitikai skízis- és krízishelyze-
tek megoldására fordítják, és tesznek a külpolitikára. 
Ez nem felel meg például Törökországnak, amely
egyik nagy esélyese a Közel-Kelet uralásának az-
zal, hogy példát mutat a laikus, katonai és egyházi
hatalmak szétválasztásában, és egyfajta baráti nyu-
gat-packázásban, amelyet Európa, és Amerika nem
büntet. Ez az attitûd vonzó lehet az arab közcivis-
nek, aki épp irányításmentes, független államot
akar. 
Ankara viszont rontja a hegemóniatörekvést azzal,
hogy iraki és szíriai betörésekkel akarja megoldani a
saját kurd-ügyét. Belpolitikai nyugalmat akar terem-
teni, de közben veszélyezteti az éppen udvarolt or-
szágok stabilitását, s így jogtalanul, kevés erkölccsel
lép a szabadságmozgalmak élére. Ha a közel-keleti
súly elérését hangoztatva továbbra is a belpolitikai
(h)arcvonal dominál, ha kitartanak az attatürki kré-
dó (a honi béke határon túli nyugalmat fiaddz) mel-
lett, akkor ez a kihasználás ellenérzést eredményez-
het az óhajtott partnereknél. 
Nem csak a kínálat, de a kereslet is hibádzik: az
arab világ legutóbb a nasszerizmusban élte meg az
egységesített vezetettséget, a mostani külön utas
szuveranitás-harcok már mindenféle uniformizálás-
nak ellenállhatnak. Az pedig, ahogy az arab világ és
Izrael közti „Marmara-típusú” mediálást Ankara

felfogja, szélsõséges beállítottságú, bontó
hatású, és a józan arab civis számára
nem modell. 

Megoldás? Talán ha a partnerjelöltek
nem éreznék kihasználtnak magukat,

ha a honi török problémákat nem
kényszerexportálnák értékekké masz-

kírozva (a pax americana példájá-
ra), s ha megengednék, hogy An-
kara az arab utcán, az arab utca

nevében hangoskodjon?...Ady András
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Éppen a túlzott nemzeti-
eskedés hordozza magával
a diszkrimináció csíráit.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Rengeteg hazugság van a világon és 
a legrosszabb benne az, hogy a fele igaz.”

Winston Churchill

Dioptria

Halottak

Ankara 
nem lehet vezír?

A nap címe. Bãsescu újra megbeszéléseket
mímel a Cotroceni-palotában, Cotidianul

Magyarázat. Mi tagadás, lehet valami felesle-
gesség-érzés a derék palotalátogatókban, miu-
tán kiderült, hogy a vadiúj miniszterelnök
már decemberben „megvolt” az elnök fejé-
ben, mint olyan minielnök-jelölt, aki a kifo-
gástalan Bocot leváltja. A lap szerint a hétfõ-
re összehívott találkozó azért kamu, mert
egyetlen célja elterelni a figyelmet arról, hogy
a kormány képtelen kezelni a kemény téllel
elõállt helyzetet. A megtárgyalásra javasolt té-
mák valóban nem nagyon sürgõsek. 

Feltéve, de meg nem engedve. Ponta négy
elõfeltételét sorolja fel annak, hogy az ellen-
zék visszatérjen a parlamentbe, olvassuk a
România liberã hasábjain. Felsorolja Anto-
nescu is, nyilatkozataik alapján pedig az
egész sajtó. Ezek közül, véleményünk szerint
egyet sem fognak teljesíteni, nemhogy né-
gyet. Pedig, valljuk be, valamennyi indokolt
többé-kevésbé. No de nem drukkolunk mi itt
az ellenzéknek, a magunk részérõl beérnénk
azzal, ha a legpofátlanabb nyílt csalást jóvá-
tennék Roberta Anastase visszahívásával.

Mily érdekes! Ilie Sârbu, a PSD szenátora
bevallotta, hogy „baráti viszonyban” van
Mihai Rãzvan Ungureanu nemrég kineve-
zett miniszterelnökkel. (Írja a Gândul.) Ami
a „baráti viszonynak” pikantériát kölcsönöz:
I. S. még barátibb viszonyban van Victor
Pontával, pártja elnökével, annál az egysze-
rû oknál fogva, hogy nevezett a veje,
Daciana nevû lányának a férje. Persze (sose)
lehet tudni, meddig lehet elmenni egy jó vi-
szony ápolásában...

Fontos kellékek. Hogyan látja Ion Barbu (az
Adevãrulban) a kormánybot átadását? Hát el-
sõsorban nem is Emil Boc adja át Mihai
Rãzvan Ungureanunak, hanem Traian
Bãsescu. A következõ szöveggel: „Vedd át a
miniszterelnöki jelvényeket!” Hogy melyek
ezek? Természetesen egy kasza meg egy la-
pát. Nos, ha átvette is, nem hisszük, hogy
használta, legalábbis a tévében. 

A nap álhíre. Traian Bãsescu a parlamenti
pártokkal történt megbeszélésen fõ mondani-
valóként megismételte korábbi alaptézisét: a
tél nem olyan, mint a nyár.

Székedi Ferenc
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A tavalyi évhez képest
idén 60 százalékkal több

pénz jut a hazai kis és köze-
pes vállalkozások (kkv) tá-
mogatására, miután a 2012-
es költségvetésben a kor-
mány összesen 116 millió lej-
nyi összeget különített el erre
a célra. Amint a kkv-s prog-
ramokat felügyelõ ügynök-
ség (AIPPIMM) tegnapi köz-
leményébõl kiderül, a bü-

dzsé-bõvülés elsõsorban an-
nak köszönhetõ, hogy közel
háromszorosára – a 2011-es
24 millió lejrõl 70 millióra –
nõtt a Kogãlniceanu-terv fi-
nanszírozási kerete. Az ügy-
nökség szakemberei szerint
az állam 2012-ben mintegy
12 ezer kisválallkozást
részesít kedvezményes állami
hitelben, amelyet a kedvez-
ményezettek mûködési költ-
ségeikre fordíthatnak. Mint
arról korábban beszámol-

tunk, ez a gazdaságélénkítõ
terv az RMDSZ kezdemé-
nyezésére került be a kor-
mányprogramba. 

A kkv-támogatási straté-
gia másik fontos eleme lesz
a fiatal vállalkozók cégala-
pítását ösztönzõ pályázat is,
amelyet idén már másod-
szorra hirdet meg a kor-
mány. A holnap újrainduló
projektre országszerte 21
millió lejbõl gazdákodhat az
AIPPIMM. 

Kovács Zsolt

Egy svájci befektetési
alap hozzájárulásának

köszönhetõen pályázni le-
het a Mikó Imre-terv elsõ
támogatási projektjére. Az
Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) által kez-
deményezett gazdaságélén-
kítõ terv egyik kidolgozója,
Jakabos Janka tegnapi sepsi-
szentgyörgyi sajtótájékozta-
tóján elmondta: a tét ötmil-
lió euró, amelyet nem fog-
nak felaprózni. „A svájci fi-
nanszírozásból egyetlen vál-
lalkozást támogatnak majd,
amely egyaránt vonatkozhat
zöldmezõs beruházásra
vagy meglévõ vállalkozás
fejlesztésére” – magyarázta
a Mikó Imre-terv irányítója,
aki szerint eddig egy Hargi-
ta megyei cégtõl kaptak üz-
leti tervet egy gyógyszer-
gyár létesítésére.

Jakabos Janka hangsú-
lyozta, hogy ez támogatási
program nem pályázati
rendszerben zajlik, nincs le-
adási határideje, sem ága-
zati, sem pedig területi
megkötés, a befektetõk azt
a vállalkozást fogják támo-
gatni, amelynek üzleti terve
leginkább felkelti érdeklõ-
désüket. Hozzátette, sze-
mély szerint szeretné, ha a
beruházás Székelyföldön

valósulna meg, és az
EMNT székházaiba várják
azon vállalkozók üzleti ter-
vét, akik meg tudják gyõzni
a svájci befektetési alapot,
hogy tervük életképes.
Mint ismert, az EMNT
Mikó Imre-tervét tavaly
nyáron a Tusványosi Sza-
badegyetemen mutatták be. 

A magyarországi Széche-
nyi-terv mintájára épült
gazdaságélénkítõ projektre
Erdély három régiójában le-
het pályázni: Székely- és
Csángóföldön, a Partium-
ban, illetve Belsõ-Erdély-
ben. A terv 2020-ig terjedõ-
en gazdaságfejlesztési stra-
tégiákat fogalmaz meg,
ezen kívül közel 30 intéz-
mény megalakulását is fel-
tételezi. A Mikó Imre-terv
célja „az erdélyi magyarság
gyarapodása, a nemzeti
összetartozás és az össz-
magyar együttmûködés erõ-
sítése”. 

A stratégiák megvalósítás-
hoz több olyan kitörési pon-
tot is meghatároztak, mint a
befektetésösztönzés, iparo-
sítás és hálózati gazdaság-
fejlesztés. A projekt ugyan-
akkor lefedné az építõipar
és közlekedésfejlesztés, a
kreatív ipar és innováció, az
autonóm helyi gazdaságfej-
lesztés, az erdõ- és vadgaz-
dálkodás témaköreit is. 

Röviden

Antal Erika

A vidrátszegi repülõtér
mûködtetéséhez szüksé-

ges minimálösszeget hagyta
jóvá tegnapi rendkívüli ülé-
sén Maros Megye Tanácsa.
„A megszavazott 7,4 millió
lej az idei évi mûködéshez
elég, amennyiben ennél
többre lesz szüksége a légi-
kikötõnek, azt saját magá-
nak kell kitermelnie” – fogal-
mazott Lokodi Edit Emõke
megyei tanácselnök. 

A büdzsé vitája nehéz fa-
latnak bizonyult a testület
számára, a költségvetés elfo-
gadásához ugyanis kéthar-
mados többségre volt szük-

ség, ami elsõ körben nem
valósult meg. A szavazásra
végül többórás, zárt ajtók
mögötti megbeszélés után
került sor. 

Lokodi Edit Emõke arra
figyelmeztette a jelen levõ
képviselõket, hogy dönté-
sükkel tulajdonképpen a
repülõter mûködését akadá-
lyozzák, illetve létét teszik
kockára. „Most, amikor
megszûnt a Malév, és min-
den társaság azon van, hogy
átvegye a kiesett járatokat,
mi még a lehetõségét sem
adjuk meg annak, hogy ez a
légikikötõ mûködhessen” –
fejtette ki az elnök, miután a
sikertelen szavazást követõ-

en újbóli szavazásra bocsá-
totta a határozattervezetet. 

A vidrátszegi repülõtér
költségvetése már nem elsõ
alkalommal kerül a figye-
lem középpontjába, igaz,
legutóbb épp ellenkezõ ok-
ból, a „túl bõ” büdzsé miatt.
Január folyamán Kolozs
Megye Tanácsa és a kolozs-
vári repülõtér szakszerveze-
te jelezte, hogy bíróságon
pereli be Maros Megye Ta-
nácsát amiatt, hogy indoko-
latlanul sok támogatásban
részesítette a légikikötõt, így
az a fejlesztések révén elõ-
nyösebb piaci helyzetbe ke-
rült Kolozs megyei vetély-
társával szemben. 
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Csökkent az infláció

Annak ellenére, hogy eny-
hén csökkent egyes alapélel-
miszerek és a hõenergia ára,
január folyamán átlagban
0,36 százalékos drágulást
mértek Romániában, ezzel
egy idõben azonban újabb
rekordszintre, 2,72 százalék-
ra süllyedt az infláció – de-
rült ki az Országos Statiszti-
kai Hivatal adataiból. Az
üzemanyag ára 1,16 száza-
lékkal emelkedett, míg a do-
hányáru és a friss gyümöl-
csök egy százalékkal kerül-
tek többe, mint egy hónap-
pal korábban. A jegybank
napokban közzétett elõrejel-
zése szerint a pénzhígulás az
idei elsõ negyedév végén 2
százalékra csökken.

Karcsúsít a posta

Az elkövetkezõ hetekben
folytatódik a Román Postá-
nál elindított átszervezési fo-
lyamat, amelynek során az
állami vállalat újabb 135 ki-
rendeltségét számolják fel, il-
letve legkevesebb 600 alkal-
mazottól válnak meg – írta a
Mediafax a kormánynak a
Nemzetközi Valutaalappal
(IMF) kötött megállapodásá-
ra hivatkozva. Amint a do-
kumentumból kiderül, a kar-
csúsítási folyamat ezen sza-
kaszát legkésõbb április vé-
géig le kívánják zárni. Az át-
strukturálásra nemcsak azért
van szükség, hogy újra nye-
reségessé váljon a vállalat,
hanem azért is, hogy felké-
szüljön arra a piaci verseny-
re, amely a monopolhelyzet
elvesztése után, 2014-tõl vár-
ható a szektorban.

Pang a külföldi tõke

Megközelítõleg 14 százalék-
kal csökkent tavaly a közvet-
len külföldi tõkebefektetések
értéke Romániában 2010-
hez képest. A Román Nem-
zeti Bank adatai szerint az
1,9 milliárd eurónyi beruhá-
zás a legalacsonyabbnak
számít az utóbbi kilenc év-
ben, így csak 33,7 százalék-
ban fedezte a folyó fizetési
mérleg hiányát. A külföldi
tõkeberuházások értéke
2003 és 2007 között folya-
matosan emelkedett, viszont
a 2008-as csúcsév után zu-
hanásnak indult. 2009-ben
már alig 3,4 milliárd eurót,
rá egy évre pedig mindössze
2,2 milliárdot sikerült az or-
szágba vonzani.

„Borszék is prioritás”

A román kormány legfonto-
sabb infrastrukturális beru-
házásai közé tartozik az
észak-erdélyi autópálya épí-
tésének folytatása, valamint
a tömbházak hõszigetelésé-
nek programja – jelentette ki
tegnap Gyergyószentmik-
lóson tartott sajtótájékozta-
tóján Moldován József. A
távközlési államtitkár el-
mondta, borszéki származá-
sú politikusként szívügyének
tartja azt a kormányprojek-
tet, amely Sulina és Herku-
lesfürdõ mellett Borszéket is
kiemelt turisztikai létesít-
ménnyé minõsíti.

Minimális összeg
jut Vidrátszegnek

Ötmillió euróból indulhat

a Mikó-terv elsõ projektje

ÚMSZ

Közleményben cáfolták
a Nemzetközi Valuta-

alap (IMF) képviselõi a Reu-
ters egy pénteki blogjában
közölt állítását, miszerint
„katasztrofális” következ-
ményekkel járhat Románia
számára a pénzintézet által
követelt reformfolyamat. A
hírügynökség szerkesztõi
cikkükben úgy vélekedtek:
az IMF-program szigora
hosszú távon csak hátrányá-
ra válhat az országnak, mi-
vel elõsegíti a megújulást
gátló mozgalmak megerõsö-
dését.

Az IMF külkapcsolataiért
felelõs igazgatója, Gerry
Rice a Reutersnek címzett
válaszában leszögezte, a Bu-
karestnek nyújtott hitelprog-
ram hozzásegítette Románi-
át, hogy újra elinduljon a
gazdasági növekedés útján,
ugyanakkor hangsúlyozta,
hogy a pénzintézet hozzáál-
lása mindvégig rugalmas,
átlátható maradt, és alkal-
mazkodott a változó körül-
ményekhez.

A washingtoni pénzinté-
zet képviselõi emlékeztet-
nek, hogy amikor 2009 fo-
lyamán az elsõ IMF-megál-
lapodás megkötésére sor ke-
rült, az ország gazdasági
növekedése mínusz 6,5 szá-
zalékra zuhant az elõzõ évi
plusz 7 százalékról, a tõke-
áramlás teljesen megbénult,
drasztikusan leértékelõdött
a lej és a jegybank tartalékai
vészes fogyásnak indultak.

A válaszlevél kitért arra is,
hogy az IMF-küldöttség
megértéssel vette tudomásul
és elfogadta, hogy a 2009-re
elõirányozott költségvetési
hiány végül nagyobb lett a
megállapodásban szereplõ
összegnél. A „drákói szi-
gor” vádjára reagálva a va-
lutaalapi képviselõk hangsú-
lyozták, hogy az azóta eltelt
idõben nemcsak a kormány-
nyal folytatnak rendszeres
konzultációt, hanem a szak-
szervezetekkel, a munka-
adók érdekvédelmével és
döntéshozó szervek minden
rétegével is egyeztetnek.

Mint korábban beszámol-
tunk róla, a külföldi elem-
zõk zöme egyelõre nem tart
attól, hogy a kormányátala-
kítás miatt veszélybe kerül
Romániának a külföldi hi-
telintézetekkel – a Nemzet-
közi Valutaalappal, a Világ-
bankkal és az Európai Bi-
zottsággal – kötött megálla-
podása, amely elsõsorban
strukturális reformok meg-
hozatalát jelenti. A Fitch
Ratings legfrissebb helyzet-
értékelésében ugyanakkor
úgy fogalmazott, „az már
bizonytalanabb, hogy a no-
vemberben esedékes válasz-
tások után létrejövõ kor-
mány milyen gazdaságpoli-
tikát folytat majd”. A Ca-
pital Economics elemzõi igye-
keztek kiemelni, hogy elsõ-
sorban az IMF-paktumnak
köszönhetõen sikerült Ro-
mániának mindeddig „a be-
fektetõk radarja alatt ma-
radnia”. 

Az IMF „megértõ” 

Romániával szemben

Hírösszefoglaló

Minden bankkártyával
Malév-jegyet vásárló

visszakapja a repülõjegy tel-
jes árát, azok is, akik késõb-
bi idõpontra váltottak jegyet
– közölték tegnap a Magyar
Bankszövetség képviselõi az
MTI-vel. Becslések szerint
az összes Malév-ügyfél
mintegy harmada fizetett
bankkártyával.  

A szövetség gyakorlati ta-
nácsai szerint az érintettek-
nek a kártyakibocsátó bank-
kal kell felvenniük a kapcso-
latot, ugyanakkor érdemes
elõzetesen tájékozódniuk az
ügyfélszolgálatokon a szük-
séges dokumentumokról.
Alapesetben az elektronikus
repülõjegyre, számlára, az

utazás részleteinek leírására,
esetleges levelezésre és általá-
ban a reklamációs nyomtat-
vány kitöltésére van szükség
– ezek alapján lehet kezde-
ményezni a bankkártyás pa-
naszeljárást.

Mivel a kártérítési folya-
mat lebonyolítása a bankok-
nak jelentõs adminisztrációs
feladatot jelent, a bankszö-
vetség türelmet kért az ügyfe-
lektõl, valamint azt, hogy tö-
rekedjenek minél pontosabb
dokumentáció benyújtására.
Mint az érdekvédelem képvi-
selõi rámutatnak, az eljárás
átfutási ideje esetenként elté-
rõ lehet, a pénzvisszafizetés
azonban – a  nemzetközi sza-
bályoknak megfelelõen – vár-
hatóan három hónapon belül
intézõdik.

Az ügyfeleknek a vissza-
igénylési folyamattal kapcso-
latban költségtérítést nem
kell fizetniük, az adminiszt-
rációs költségeket a bankok
viselik. 

A légitársaság vezetõ jogta-
nácsosa tegnap úgy nyilatko-
zott, eddig több tízezer káro-
sult jelentkezett a Malévnél
kárigénnyel, de több százezer
kérésre számítanak az elkö-
vetkezõkben. Az ITAR-Tassz
orosz hírügynökség szerint a
Malév tárgyalásokat folytat a
részvényeinek 5 százalékát
birtokló orosz Vnyese-
konombankkal egy 120 mil-
lió dolláros stabilizációs hi-
telrõl, amelynek segítségével
újraindíthatná mûködését. A
hírt a légitársaság azonban
nem erõsítette meg. 

Megtérítik a Malév-jegyeket

Duplára nõ a kkv-támogatás

A Maros megyei tanácsban kétszer is meggondolták a repülõtér büdzséjének elfogadását A szerzõ felvétele
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Antal Erika, Sipos M. Zoltán,
Baloga-Tamás Erika 

A hagyományos család-
alapítás fontosságára kí-

vánja felhívni a figyelmet a
15 évvel ezelõtt Angliából in-
duló Házasság hete címû egy-
házi kezdeményezés, amely-
hez idén több erdélyi telepü-
lés is csatlakozott február 12.
és 19. között. Romániában
lesújtóak a demográfiai ada-
tok: húsz év alatt közel har-
minc százalékkal csökkent a
házasságok száma.

Elzárkóznak 
az elkötelezõdéstõl

Szénégetõ István római ka-
tolikus lelkipásztor vezetésé-
vel – idén elsõ alkalommal –
Marosvásárhely is elindította
saját rendezvénysorozatát,
melynek keretében filmvetíté-
sek, elõadások, kiállítás,
könyvbemutató várja az ér-
deklõdõket. „Nagyon szomo-
rúak a statisztikák, ma az em-
berek sokkal többet megen-
gedhetnek maguknak, de a
komoly elkötelezõdéstõl el-
zárkóznak” – magyarázza a
lelkész, aki azt tapasztalja,
hogy kevesen kötnek házas-
ságot, viszont egyre többen

válnak el. Szénégetõ szerint
aki házasságban él, akinek ki-
egyensúlyozott a magánélete,
biztos támasz van a háta mö-
gött, a társadalomnak is sok-
kal hasznosabb tagja lehet.

A csíkkozmási Családos
Érték Közösség Hétköznapok
és ünnepek a családban címû
programmal készül február
17. és 18-án. Sas Mónika
szervezõ lapunknak elmond-
ta, a kétnapos rendezvény
egyik fõ témája lesz az is,
hogy miként lehet oly mó-
don munkát végezni, hogy
az összeegyeztethetõ legyen
a családi élettel és az ünne-
pekkel. Elsõ nap, pénteken, a
bemutatkozást, ismerkedést
követõen egy, a családról
szóló filmet nézhetnek majd
meg a résztvevõk, melyet be-
szélgetés, értékelés követ.
Szombaton elõadások szere-
pelnek a programban, majd
kiscsoportos foglalkozásokat
tartanak. Délután szentség-
imádáson vesznek részt a ke-
resztény házaspárok, este pe-
dig Bálint-napi mulattságra
várják õket a házasság nép-
szerûsítése jegyében. Eddig
mintegy 25 házaspár jelezte
részvételi szándékát, a szer-
vezõk körülbelül ötven csa-
ládra számítanak.

Gyergyószentmiklóson a
keresztény egyházak közö-
sen szervezik meg a házas-
párok és házasságon kívül
együtt élõ fiatalok találkozó-
ját február 18-án, szombaton. 

A szociológus 
nem bizakodó

Romániában a rendszer-
váltás utáni években lankad-
ni kezdett a házasságkötési
kedv és ez a tendencia máig
tart. „Noha a társadalom
ma is a házasságot tekinti az
együttélés legitim formájá-
nak, egyre többen választják
az alternatív megoldásokat.
Kitolódik az életkor, amikor
a fiatal párok úgy döntenek,
hogy egybekelnek” – fejtette
ki lapunknak Kiss Tamás. A
kolozsvári szociológus úgy
véli, a romániai magyarság
körében ez a trend még erõ-
teljesebben jelen van. „A há-
zasságkötések csökkenése a
romániai magyarság köré-
ben fáziskülönbséggel, ha-
marabb jelentkezett, mint a
többségi társadalom eseté-
ben. Ez magyarázható a ma-
gyarlakta vidékek nyugatab-
bi fekvésével, az eltérõ val-
lással” – magyarázta az
ÚMSZ-nek. 

Egyre ritkább a boldogító igen

ÚMSZ

Egyre nagyobb teret nyer
a Minden magyar gyermek

számít elnevezésû kampány,
amelyet az RMDSZ indított
annak érdekében, hogy a ma-
gyar vagy etnikailag vegyes
családok magyar tannyelvû
iskolába, osztályba írassák
gyermekeiket. Errõl Magyari
Tivadar oktatási kérdésekért
felelõs fõtitkárhelyettes szá-
molt be tegnap Kolozsváron.
Elmondta: egyre több me-
gyébõl, településrõl érkeznek
a pozitív visszajelzések, ame-
lyek azt igazolják, szülõk, pe-
dagógusok, egyházak, sajtó,
civil szervezetek egyaránt fel-
figyeltek a kampányra. 

Magyari megyékre lebont-
va vázolta azokat a konkrét
lépéseket is, amelyeket az
RMDSZ területi, megyei
szervezetei tettek a kampány
sikere érdekében. Többek kö-
zött megemlítette: Maros
megyében többszintû talál-
kozósorozaton zajlott a kam-
pány céljainak ismertetése:
elõbb az RMDSZ képviselõi
Marosvásárhelyen találkoz-

tak az iskolaigazgatókkal,
akik ezt követõen az osztály-
fõnökökkel egyeztettek,
majd az osztálynevelõ peda-
gógusok a szülõknek adtak át
minden fontos információt. 

Máramarosszigeten és kör-
nyékén egyházak képviselõi,
diákok, civil szervezetek csat-
lakoztak az RMDSZ beisko-
lázási kampányához. 

Kolozs megye különbözõ
településein szervezett kö-
zösségi fórumokon hívja fel a
figyelmet az anyanyelvû ok-
tatás fontosságára az
RMDSZ megyei szervezete.
Ezeken oktatási szakembe-
rek bevonásával vázolják a
magyar nyelven való tanulás
elõnyeit, válaszolnak a szü-
lõk által megfogalmazott kér-
désekre.

Iskolaigazgatók, tanárok
kapcsolódnak be a kampá-
nyába Háromszéken is. Itt is,
Csík területhez és
Udvarhelyszékhez hasonló-
an nagy szerepük van a fõtit-
kárság által eljuttatott plaká-
toknak, szórólapoknak, a he-
lyi rádiókban elhangzó hang-
anyagoknak. 

ÚMSZ-összeállítás

Százhúsz település volt
tegnap Romániában el-

zárva a külvilágtól a vastag
hóréteg miatt, összesen hét
megyében több ezer iskolá-
ban szünetelt az oktatást, és
több mint kétszáz vonatjára-
tot töröltek.

Fõleg a déli és keleti terü-
leteken vasárnap óta szinte
megállás nélkül havazik. A
meteorológusok tegnapra és
mára narancssárga jelzésû
hóriadót adtak ki, ez fõként
a déli országrészt érinti.
Ezen a két napon akár 50
centiméterrel vastagodhat a
hóréteg; az elmúlt három hét
alatt esett hó nem olvadt el a
fagy miatt.

Vrancea és Buzãu megyé-
ben tegnap délben szükség-
helyzetet rendeltek el a ható-
ságok, és több ezer katonát

vezényeltek ki az elszigetelõ-
dött településeken bajba ju-
tott emberek kimentésére.
Eközben országszerte ado-
mánygyûjtési akció zajlott a
bajbajutottak megsegítésére.

A katasztrófavédelmi ha-
tóság jelentése szerint a kül-
világtól elzárt 120 település-
bõl 23-ban részlegesen vagy
teljes mértékben megszûnt

az áramellátás, az ivóvíz biz-
tosítása is nehézségekbe üt-
közik.

A országutak kezelésével
megbízott állami társaság
tegnap közölte, hogy több
nyugat-romániai és erdélyi
útszakaszon tilos közlekedni-
ük a 7,5 tonnánál nagyobb
teherautóknak. A korlátozás
délelõtt fél tizenegykor lépett

érvénybe, és az idõjárás függ-
vényében oldják fel.

Több mint hatvan országút
le volt zárva, akárcsak az A2-
es autópálya a Bukarest és
Fetesti közötti szakaszon.
Tíz vasútvonalat is lezártak,
a vonatok késéssel közleked-
nek, több mint kétszáz jára-
tot töröltek.

Bukarestben is komoly
fennakadást okoz a havazás,
bejelentették, hogy ma vala-
mennyi fõvárosi iskolában
szünetelni fog a tanítás. Teg-
nap több mint 3800 romániai
iskolában nem volt oktatás.
Hét megyében kellett teljes
mértékben felfüggeszteni a
tanítást.

Háromszéken a havazás
miatt négy útszakasz vált jár-
hatatlanná, tájékoztatott
György Ervin, Kovászna
megye prefektusa. A havazás
azonban nem okozott gon-
dot az oktatási rendszerben,
illetve zavartalan volt az
áram-, víz- és a gázellátás is.

Az országban az elmúlt
három hétben hetvennégy
ember szenvedett fagyhalált,
nagy részük az utcán fagyott
meg. 

Fehér pokol Dél-Romániában

Családtámogatás: szakmai munkacsoport alakult

Szakmai munkacsoportot hozott létre az RMDSZ csa-
ládtámogató és gyermekvállalást ösztönzõ cselekvési
tervének megvalósítása érdekében – jelentette be tegnap
Kovács Péter fõtitkár Kolozsváron. A Fõtitkárság Hor-
váth Anna fõtitkárhelyettest, Tonk Gabriella tanácsost,
Szabó Annamáriát, a Nõk a nõkért platform elnökét,
Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét, Bor-
boly Csabát, a Hargita Megyei Tanács és az Országos
Önkormányzati Tanács elnökét, Derzsi Ákos és Kerekes
Károly parlamenti képviselõket kérte fel a munkacso-
portban való részvételre. A munkacsoport koordinátora
Horváth Anna.

A Buzãu megyei elszigetelt településekre a hadsereg juttatott el élelmiszercsomagokat Fotó: Mediafax

Minden magyar gyermek 

számít – szórványban is

Sajtóértesülések szerint a kormányfõ teg-
nap utasította a gazdasági minisztert, vált-
sa le a Transelectrica igazgatóját, mert a
vállalat tegnap pánikot keltve közölte: a
rendelkezésre álló villamosenergia-meny-
nyiség már nem tudja fedezni a hazai fo-
gyasztás és az export szükségleteit, ezért
akár áramkiesések is várhatók az ország-
ban. A késõbbiekben a gazdasági tárca is
közleményt adott ki, amelyben bejelentette
a romániai energiaexport felfüggesztését
február 16. és március 15. között. A rend-

kívüli intézkedést a gyûjtõtavak vízszintjé-
nek csökkenésével, illetve a kõszén-, kõlaj-
és földgáztartalékok megcsappanásával in-
dokolták. Utóbb a gazdasági minisztérium
újabb közleményben helyesbített: nincs ok
pánikra, Romániában nincsenek fennaka-
dások az energiaellátásban, az exportot
sem kell szüneteltetni. A tárca röviddel
azután tette ezt a bejelentést, hogy Traian
Bãsescu államfõ egy délutáni sajtónyilat-
kozatban szintén azt hangsúlyozta: áram-
kiesésekre nem lehet számítani.

Pánikot keltett a Transelectrica – az igazgatót leváltották

Országszerte megünneplik ma Romániában
is a szerelmesek napjának „kinevezett” Bá-
lint-napot. A fõvárosban csecsebecsevásár is
nyílt ebbõl az alkalomból. Bálint-napon Ko-
lozsvár három pontján – a Fõtéren, a Polus
Centerben valamint a Iulius Mallban - a pol-
gármesteri hivatal által felállított standoknál
egy napra szóló házasságot köthetnek a fia-
tal párok. Oana Buzatu városházi szóvivõtõl
megtudtuk: a Házasság egy napra címû ren-
dezvény az elmúlt években is nagy sikernek
örvendett a kincses városban. Idén azok a fi-
atal párok, akik eljönnek és kimondják az

egy napig érvényes boldogító igent az egész-
séges életmóddal kapcsolatos kérdõívet is ki-
tölthetnek. A helyesen válaszolók körében
sorshúzást tartanak, amelyen kétszemélyes
romantikus vacsorát és egyéb nyereménye-
ket is kisorsolnak – mondta a szóvivõ. A Bá-
lint-napot, mely az utóbbi években Románi-
ában is egyre népszerûbb, angolszász orszá-
gokból elterjedt szokás szerint február 14-én
tartják. Ezen az ünnepen a szerelmesek a
hagyomány szerint megajándékozzák egy-
mást, ezért nálunk is országszerte több vá-
rosban Bálint-napi vásárokat szerveznek.

Bálint-napi rendezvények Romániában is
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ÚMSZ

Kelemen Hunor kulturá-
lis és örökségvédelmi mi-

niszter rendelettel erõsítette
meg a Házsongárdi temetõ
egyéni mûemlékké nyilvání-
tott sírjainak a védettségét. 

Az Országos Mûemlékvé-
delmi Bizottság december vé-
gi ülésén javasolta a kiemelt
sírok törvény általi védettsé-
gét. A javaslat kiindulópontja
az az összesen 394 tételbõl
álló, mûemlékké nyilvánítás-
ra beterjesztett, házsongárdi
sírok, síremlékek helyrajzi
felmérésre alapuló jegyzék és
a hozzá csatolt fényképes
adatlapokat tartalmazó do-
kumentáció volt, amelyet a
Kulturális és Örökségvédel-
mi Minisztérium Kolozs me-
gyei igazgatósága és az általa
felkért szakértõk, a Há-
zsongárd Alapítvány és a Ke-
lemen Lajos Mûemlékvédõ
Társaság munkatársai készí-
tettek el. 

Mint ismeretes, a kolozs-
vári Házsongárdi temetõ B
kategóriás mûemlékként sze-
repel az Országos Mûemlék-
védelmi Listán, ám az általá-
nos keret nem jelentett egyé-
ni, kiemelt védettséget egy-
egy síremlék számára. Az el-
múlt évben tapasztalt sírron-
gálások miatt Kelemen Hu-
nor kulturális és örökségvé-
delmi miniszter felkérésére

tavaly nyáron elkezdõdött a
sírok egyéni felmérése. A
munkát a kulturális tárca
Kolozs megyei igazgatósága
és az általa felkért szakértõk,
a Házsongárd Alapítvány és

a Kelemen Lajos Mûemlék-
védõ Társaság munkatársai
végezték el, akik 2011. de-
cember 12-én véglegesítették
és juttatták el a dokumentáci-
ót a minisztériumhoz. 

„A kulturális tárca és a Ro-
mániai Magyar Demokrata
Szövetség egyik kiemelten
fontos célkitûzését véglegesí-
tettük ma. A kolozsvári
Házsongárdi temetõ közel
400 sírjának biztosítunk ki-
emelt védettséget, ezáltal az
erdélyi magyar történelmi
múlt elõtt hajtunk fejet, õriz-
zük meg nagyjaink méltó
emlékét. Nem véletlen, hogy
a védetté nyilvánított 394 sír-
emlék 85 százaléka magyar
származású személyiségé.
Ugyanakkor felkértem a
Kolozs Megyei Kulturális és
Örökségvédelmi Igazgatósá-
got, hogy javasolja további sí-
rok mûemlékké nyilvánítá-
sát” – hangsúlyozta Kelemen
Hunor tárcavezetõ. 

A 394 síremlék mûemlék-
ké nyilvánítása a legmaga-
sabb fokú védelmet biztosítja
a több mint négyszáz éves te-
metõ számára, amelyet negy-
ven évvel ezelõtt nyilvánítot-
tak B kategóriás mûemlékké. 

A védetté nyilvánított sír-
emlékek között található töb-
bek között Apáczai Csere Já-
nos, Tótfalusi Kis Miklós, az
Esterházy–Mikó–Mikes csa-
lád sírkertje, Dsida Jenõ, Jó-
sika Miklós, Szenci Molnár
Albert, Bölöni Farkas Sán-
dor, Kriza János, Xántus Já-
nos sírboltja, valamint Szil-
ágyi Domokos és Hervay Gi-
zella közös síremléke. 

Magyarságtörténeti 
elõadás Nagyváradon

A nagyváradi Szacsvay Aka-
démia új, Történelem és szemé-
lyiségek címû magyarságtör-
téneti elõadás-sorozatának
következõ elõadását szerdán
18 órától tartják az Ady End-
re Gimnázium dísztermé-
ben. A meghívott elõadó
Zsoldos Attila akadémikus,
a Magyar Tudományos Aka-
démia Történettudományi
Intézete Középkori Osztá-
lyának vezetõje, aki II. And-
rásról és IV. Béláról érteke-
zik majd. A belépés ingyenes.

Szerelem dalban, lírában

Szívedet hallgatom címmel
Zorkóczy Zenóbia színmû-
vésznõ tart elõadóestet csü-
törtökön 18 órától az EMKE
Györkös Mányi Albert Em-
lékházában (Kolozsvár,
Majális/Republicii u. 5/1.).
A Bálint-nap apropóján ösz-
szeállított elõadás a magyar
líra gyöngyszemeit használja
fel a szerelem lelkiállapotá-
nak bemutatására, különbö-
zõ stádiumainak érzékelteté-
sére. A mûvésznõ Ady End-
re, Dsida Jenõ, Füst Milán,
József Attila, Juhász Gyula,
Kaffka Margit, Nagy Lász-
ló, Petõfi Sándor, Pilinszky
János, Radnóti Miklós, Sza-
bó Lõrinc, Tóth Árpád, Vaj-
da János, Weöres Sándor
verseibõl válogatott, zongo-
rán kíséri Kovács Réka. 
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Röviden

Kovács Zsolt

A huszonnegyedik órá-
ban szükség lenne egy in-

tézményre, amely megaka-
dályozhatja az Erdélyben
született mûalkotások elkal-
lódását – írja nyílt levelében
Vargha Mihály. A sepsi-
szentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum igazgatója a
szerkesztõségünkbe is elkül-
dött levélben összefogásra
szólítja fel a döntéshozókat
és az erdélyi alkotókat annak
érdekében, hogy létrehozzák
az egész Erdélyt kiszolgáló
képzõmûvészeti múzeumot.
Vargha Mihály szerint az al-
kotók kezdeményezõkészsé-
ge és egymásrautaltságának
felismerése már elemi erõvel
veti fel az eddigi intézmény-
rendszer újragondolását és
megújítását. „Az 1989-es po-

litikai fordulatkor a képzõ-
mûvészek vetették fel elsõ-
ként egy autonóm, erdélyi
képzõmûvészeti szervezet és
intézményhálózat létrehozá-
sának szükségességét. 1994
telén Kolozsváron újjáala-
kult a Kós Károly által 1929-
ben létrehozott Barabás Mik-
lós Céh, amely a mai napig
az egyetlen, egész Erdélyt le-
fedõ mûvészeti szervezet, és
amely Jakobovits Miklós el-
nöksége alatt szorgalmazta
egy új, erdélyi mûvészeti
múzeum létrehozását” – idé-
zi fel ennek elõzményeit a
sepsiszentgyörgyi múzeum-
igazgató. Hozzáteszi: a sep-
siszentgyörgyi Barabás Mi-
klós-emlékkiállítás, majd a
csíkszeredai nagy sikerû kép-
zõmûvészeti bemutatók után
újra feltehetjük a kérdést: mi-
vel viszonozzuk a nagyszerû

bemutatókat, mivel tudunk
mi, erdélyiek kirukkolni?
Szükség lenne egy erdélyi
képzõmûvészeti csúcsintéz-
ményre, amely gyûjti, feldol-
gozza, és értékelvûen bemu-
tatja az elmúlt kilenc évtized
mûvészeti termését, és
amely megakadályozná az
itthon született életmûvek el-
kallódását, írja Vargha Mi-
hály, aki szerint az erdélyi al-
kotók feladata ebben a folya-
matban az, hogy egymásra-
utaltságukat felismerjék,
önös érdekeiket félretéve
összefogjanak, és az új intéz-
mény nemes ügyét a döntés-
hozók elé vigyék. 

A sepsiszentgyörgyi múze-
umigazgató nyílt levelére vá-
laszul Tamás Sándor,
Kovászna megye tanácselnö-
ke és Antal Árpád, Sepsi-
szentgyörgy polgármestere
ugyancsak nyílt levélben vá-
laszolt, amelyben leszögezik,
hogy ha az erdélyi szakmai
szervezetek és a mûértõ kö-
zönség is jónak tartja, hogy
sepsiszentgyörgyi székhely-
lyel, a Székely Nemzeti Mú-
zeum keretében létrejöjjön
egy összerdélyi képzõmûvé-
szeti közgyûjtemény, akkor
ebben vállalják a rájuk háru-
ló feladatokat. A háromszéki
önkormányzat egyébként két
éve a Székely Nemzeti Mú-
zeum szomszédságában vá-
sárolt egy 40 áras telket, ame-
lyet az új intézmény számára
tudna hasznosítani. 

HIRDETÉS

A Bánffy-kripta és többszáz éves sírok az „erdélyi Pantheonban”

Ki volt

Anonymus?
Antal Erika

Második alkalommal
szervezik meg Maros-

vásárhelyen azt a rendha-
gyó történelemórát, ame-
lyen a résztvevõk a magyar-
ság múltjával, annak kevés-
bé ismert részleteivel ismer-
kedhetnek meg. Csütörtö-
kön, február 16-án a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum
dísztermében fél kettõtõl
Tamási Zsolt történelemta-
nár tart Az Államalapítástól
az Aranybulláig címmel elõ-
adást többek közt arról,
hogy nem Szent István, ha-
nem Géza volt az államala-
pító, Szent István befejezte
a munkát. Ki volt Anony-
mus, és kik voltak a vadka-
nok Szent Imre halálánál –
mindez kiderül  csütörtö-
kön, akárcsak az, hogy
mennyire számított kegyes
királynak Szent László,
vagy hitt-e a boszorkányok-
nak Könyves Kálmán? A
rendszeresnek szánt elõ-
adássorozatot a Maros me-
gyei EMNT szervezi, közö-
sen a Rákóczi Szövetséggel
és a Kerecsensólyom Ha-
gyományõrzõ Egyesülettel.
Kocsis Lóránd szervezõ
szerint „elõdeink hibáit
meg kell ismernünk, és ta-
nulnunk kell ezekbõl azért,
hogy fiataljaink képesek le-
gyenek megálmodni és
megteremteni saját jövõn-
ket, jövõjüket”. 

Óvják a Házsongárdot 

Képzõmûvészeti múzeumot 
terveznek Szentgyörgyön

A Székely Nemzeti Múzeum mellé épülne fel az új intézmény



Hírösszefoglaló

Adele hat, a Foo Fighters öt,
Kanye West rapper pedig 4 dí-

jat kapott vasárnap este a Los An-
geles-i Staples Centerben megren-
dezett 54. Grammy-gálán, amely-
nek hangulatát Whitney Houston
váratlan halála pecsételte meg.

Hat aranygramofon 
a soulkirálynõnek

A brit soulénekesnõ, Adele
hat kategóriában bizonyult a
legjobbnak: övé lett az év leg-
jobb albuma a 21-ért, amely a
legjobb pop albumért járó díjat
is megkapta, az általa szerzett
Rolling in the Deep lett az év dala
és felvétele, õ lett a legjobb pop
szólóénekes a Someone Like You
címû száma elõadásáért, vala-
mint õt jutalmazták a legjobb
rövid videóért is.

A 23 esztendõs Adele a Rolling
in the Deepet elõadva most elõször
lépett fel nagyobb közönség elõtt,
mióta tavaly novemberben visz-
szatérõ hangszálvérzés miatt
megoperálták.

A Foo Fighters rockegyüttes a
saját zenei mûfajában négy díjat
– a Wasting Light albumért és a
Walk címû számért – söpört be,
hogy aztán átvegye a legjobb
hosszú videóért járó díjat is.

„Nagy megtiszteltetetés, mert
ez egy különleges lemez az együt-
tesünk számára. Ahelyett, hogy a
legjobb stúdióba mentünk volna,
a dalokat a garázsomban készí-
tettük néhány mikrofonnal és egy
szalagos géppel” – mondta Dave
Grohl, a banda frontembere.
Kanye West rapper, aki idén a
legtöbb jelölést kapta – összesen
hetet – négy díjat kapott, de miu-
tán kizárták a felsõbb kategóriák-
ból, nem jelent meg a díjátadó ce-
remónián. 

Whitney-emlékest

A gála egyfajta Whitney Hous-
ton-emlékestté alakult. A házi-
gazda szerepét betöltõ LL Cool J
rapper az est legelején a tragédiá-
val kapcsolatban kijelentette:
„Ezt sehogy sem tudjuk megke-
rülni. Haláleset történt a csalá-
dunkban.” A Grammy-gála részt-
vevõi, akik közül sokan feketében
jelentek meg, imával emlékeztek
meg a szombaton elhunyt éne-
kesnõrõl.

Az est egyik legmegrendítõbb
pillanata az volt, amikor a tavaly
elhunyt Amy Winehouse szülei
átvették a legjobb duónak járó dí-
jat, amelyet a Body and Soulért a
lányuknak és Tony Bennettnek
ítéltek oda. „Mit is mondhatok?
Egy gyönyörû lányegyüttes van a

mennyországban” – mondta a lá-
nyukra, Whitney Houstonra és a
szintén nemrég elhunyt Etta
Jamesre utalva a gyászoló apa,
Mitch Winehouse.

Ugyancsak emlékezetes zene-
történeti eseménynek számított a
Good Vibrations, az 50 éve meg-
alakult Beach Boys elõadásában.

A zenekar több mint két évtizede
nem lépett fel. A Grammy kö-
zönsége elõtt az eredeti együttes
három alapítója, a 69 éves Brian
Wilson, a 70 éves Mike Love és
az ugyancsak 69 esztendõs Al
Jardine játszott a Beach Boyshoz
késõbb csatlakozott Bruce Johns-
tonnal és David Marksszal. 
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Szavazógép

MÉDIAPARTNER

A tél hideg szele végre végigsüvített kies hazán-
kon is, és hófehér lepellel födte be a teljes Euró-
pát, tekintet nélkül, önkényesen húzott ország-
meg megyehatárokat. Ennek viszont az lett a
következménye, hogy a hazai média által leg-
többet mutatott kép immár nem valamely mul-
timilliomos exfelesége, nem holmi hatodrangú
focista leharcolt szeretõje, de még csak nem is
Országunk Kormánycserélõ Hajóskapitánya,
hanem maga az Állam, teljes Trianonos kikere-
kedettségében, három fõtartományának termé-
szet szabta szimmetriájával egyetemben. A kü-
lönbözõ színekre mázolt Térkép fõszerepeltetésé-
vel talán azt akarják érzékeltetni a nézõkben,
hogy hiába a hideg, és hiába az erdmagyarok
ideológiai belháborúja, országunk még ép, egész
és egészséges. Egészen tavaszig, amikor is elol-
vad majd ez a sok hó, és a víz elmos majd min-
dent. Csak az ideológiák maradnak majd, leg-
ádázabb képviselõikkel egyetemben.

(prier)

Kettõs tükör 

Szavazógép

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

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

Ma vizsgálják 
a Realitatea-ellenes feljelentést

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA)
mai ülésén kerül terítékre a Realitatea TV
magyarokat diszkrimináló klipje, amelyre
Boros Zoltán, az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács mûvelõdési alelnöke hívta fel a ta-
nács figyelmét. Amint arról lapunkban be-
számoltunk, a neves tévés szakember bead-
ványában arra kérte a hatóságot, hogy ele-
mezze a nagy nézettségû hírtelevízióban
napok óta szinte óránként elhangzó felhí-
vást, amely a csatorna honlapján is olvas-
ható. A szövegben olyan, a kisebbségekre
nézve disz-kriminatív állítások jelennek
meg, mint a „Románia a románoké. Azo-
ké, akik nem lopnak, akik dolgoznak, akik
küzdelmesen, de szeretettel nevelik a gye-
rekeiket...”, „Románia a MIÉNK, NEM
az ÖVÉK. Románia a románoké!”

Életének hatvannegyedik évében,

hosszú betegség, évekig tartó szen-

vedés után elhunyt  KKoonncczz  FFeerreenncc

kendi (Maros megye) születésû bu-

karesti lakos. Temetése 22001122..  ffeebbrruu-

áárr  1155-éénn, szerdán 12 órakor lesz a

bukaresti Kálvin temetõben (Calea

Giuleºti 10-103).

EEmmlléékkéétt  kkeeggyyeelleetttteell  õõrrzzii

aa  ggyyáásszzoollóó  ccssaalláádd  ééss  bbaarrááttaaii

Gyászjelentés

Adele a Grammy-nyertes

Boc után is minden a régi

Lapunk internetes olvasóinak többsége úgy
véli, hogy Emil Boc lemondásával semmi
sem fog változni az állampolgárok életében.
A Maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi
kérdésünkre (Ön szerint mi változik Emil Boc le-
mondásával?) válaszolók kilencven százaléka
nyilatkozta azt, hogy semmi nem fog változ-
ni. A kérdésre válaszoló internetes olvasóink
öt százaléka véli úgy, hogy Boc lemondásá-
val jó irányba fordulnak az ország dolgai, és
ugyanennyien gondolják úgy, hogy távozásá-
val csak rosszabbra fordulnak a dolgok.  

E heti kérdésünk: 
Ön szerint az RMDSZ-nek is le kellett volna cse-
rélnie a minisztereit?
1. Igen.
2. Nem.
3. Nem tudom.

✁

ÚMSZ

Újra elérhetõ az ország egész
területén a Digi TV kínálatá-

ban a magyar adást is sugárzó
TVR3. Az RDS-RCS társaság la-
punkhoz eljuttatott közleménye
szerint ugyanis február 7-tõl a
TVR3 adása újra fogható a mû-
holdas, úgynevezett DTH (direct
to home) csomagban. 

Amint arról lapunkban már
korábban beszámoltunk, a Digi
TV csomagjára elõfizetõk január
közepétõl nem nézhették a köz-
szolgálati televízió 3-as csatorná-
ján közvetített adásokat, ugyanis
az RDS-RCS társaság kivette a

TVR3-at a Digi TV csomagjából.
Ez az a csatorna, amely a regio-
nális stúdiók adásait gyûjti össze
és szórja országosan. A csator-
nán a déli idõsávban a kolozsvá-
ri, a marosvásárhelyi és a temes-
vári stúdió, valamint a bukaresti
stúdió magyar nyelvû adása, és a
többi romániai kisebbség nyelvén
sugárzott adások is nézhetõk. A
Teszári Zoltán tulajdonában lévõ
RDS-RCS társaság közleménye
felhívja a nézõk figyelmét, hogy
„mivel digitálisan sugárzott adás-
ról van szó, a mûholdvevõket ese-
tenként újra alapértékre kell állí-
tani, vagy a mûsort manuálisan
megkeresni.” 

Újra Digi-csomagban a TVR3

ÚMSZ

Gyógyszer- és alkohol-túl-
adagolás miatt  Whitney

Houston, írja rendõrségi forrá-
sokra hivatkozva a Female First. A
szombaton elhunyt énekesnõ hi-
vatalos boncolási eredményei
alapján kizárható az egyesek által
feltételezett fulladásos halál, mi-
vel bár volt víz a tüdejében, an-
nak mennyisége túl kevés volt ah-
hoz, hogy halált okozhasson. 

Azt még nem tudni pontosan,
hogy milyen gyógyszerek kerül-
tek a szervezetébe, és hogy mi-
lyen betegségekkel kezelték az
énekesnõt, de a szállodai szobá-
jában vizsgálatot végzõ rendõrök
számtalan, orvos által felírt
gyógyszert találtak: szorongás el-
leni Lorazepamot, Váliumot, al-
tatókat és Xanaxot. Emellett jó
néhány más nyugtatót is. Az éne-
kesnõt ismerõ források a TMZ-
nek úgy nyilatkoztak, hogy

Houston a fontosabb fellépései
elõtt szorongásoldó nyugtatókat
szedett. Ugyanakkor 4-5 naponta
egy gyógyászati központ épületé-
ben is feltûnt. Halála elõtt két
nappal óriási napszemüvegben
fotózták le – vélhetõen ez lehet a
róla készült utolsó fotó –, amint
éppen kifelé tart az orvostól.

Amint arról lapunkban már
korábban beszámoltunk a hat-
szoros Grammy-díjas énekesnõ
éppen az 54. Grammy-díjkiosztó

gála elõtt egy nappal, szomba-
ton, kaliforniai idõ szerint dél-
után négy órakor hunyt el. Test-
õre talált rá Beverly Hills-i hotel-
szobájának fürdõkádjában, aki
azonnal értesítette a mentõket.
A helyszínre érkezõ orvos azon-
ban hiába élesztette újra az éne-
kesnõt, már nem tudott segíteni.
Elõtte alig félórával beszélt édes-
anyjával telefonon a gálát meg-
elõzõ partiról, ahova õ is készült
elmenni. 

Túladagolta magát Whitney?

Adele, a brit soul-énekesnõ összesen hat aranygramofont vitt haza az 54. Grammy-gáláról

A némafilmes a BAFTA-n is tarolt

A némafilmes (The Artist) vihette haza az idei Brit Film- és Televí-
ziós Mûvészeti Akadémia (BAFTA) legtöbb – szám szerint hét –
díját, tovább növelve ezzel oscaros esélyeit. Ez a produkció kapta
ugyanis a legjobb filmnek, a legjobb rendezõnek, a legjobb férfi fõ-
szereplõnek, a legjobb eredeti forgatókönyvnek, a legjobb eredeti
filmzenének, a legjobb fényképezésnek és a  legjobb jelmezterve-
zésnek járó díjakat. A legjobb színésznõnek járó elismerés Meryl
Streeppet illeti a Vasladyben nyújtott alakításáért. Az akadémia
életmûdíját John Hurt vehette át. Martin Scorseset pedig akadé-
miai tagsággal jutalmazta a brit filmakadémia.



6.55 Ma Reggel
10.00 Időutazás
10.25 Tudástár
10.50 Bali, 
az istenek szigete
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 A múzsa csókja
14.40 Mérföldkövek...
15.15 Kamaszkorunk 
legszebb nyara
15.45 Valaki
16.10 Barangolások öt
kontinensen
16.35 Múlt-kor
17.05 Szellem 
a palackból...
17.30 Világokon át
18.15 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
1.00 Az Este
1.30 Kukkoló kultúra

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Ember a Holdon (an-
gol-német-japán vígjáték)
13.25 A tuti balhé (am. ak-
ciófilm) 15.25 Banditák
(amerikai akció-vígjáték,
2001) 17.40 Az elnök em-
berére talál (am.-német
vígjáték, 2004) 19.45
Piedone Hongkongban
(olasz akció-vígjáték,
1975) 22.00 Pofa be!
(francia akció-vígjáték,
2003) 23.40 Milliókért a
pokolba (amerikai akció-
film, 2001)

FILM+

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

10.00 Surányi András:
Mundika 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Metszet16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Sztanó Hédi: Hanna
grófnő 21.30 Hitélet
21.30 Híradó 22.00 Zene
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó 0.00 Sztanó Hédi:
Hanna grófnő

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.30 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem
(sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat) 0.30 Igaz
történetek (ism.)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém - re-
ality show 14.45 Tele-
shopping 15.15 Egy lépés
a boldogságig (török soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni? –
verseny show 21.00 Légy
a házastársam 22.30
Cancan TV 0.30 Kanal-D
Hírek (ismétlés)

KANAL D
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7.00 Közbeszéd  (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Unser Bildschirm
8.00 Srpski Ekran
8.30 Híradó
8.35 Mad Men 
- Reklámőrültek 
(am. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros
(magyar sor.) (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.45 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.15 Önök kérték! (ism.)
17.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.20 Bábel tornya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca 
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (sor.)
21.30 A király kalóza
(francia sor.)
22.20 Híradó
22.30 A városban 
(sp. filmdráma, 2003)
0.20 Dunasport
0.30 Új régi hang

Pro TV, 20.30
Én, a kém

Alex Scott, a titkos ügynökök James Bondja új bevetésre in-
dul. Vissza kell szereznie azt a szuperfegyvert, amelyet egy
gátlástalan bűnöző, Arnold Gundars lopott el az amerikai
kormánytól. A fegyverkereskedő szenvedélyes bokszrajon-
gó, aki egy nagy meccset akar összehozni Budapesten a ve-
retlen Robinson és a regnáló Európa-bajnok között.

TV2, 22.00
Anya, lánya, unokája

Rachel egy igazi lázadó tinédzser és hisztikirálynő: iszik, bu-
lizik, káromkodik. Amikor a lány autóbalesetet okoz, alkoho-
lista anyja, Lilly számára végleg betelik a pohár. Mivel nem
tudja kihez adni az izgága és lobbanékony lányt, Lilly kény-
telen visszatérni arra a helyre, ahova a legkevésbé sem vá-
gyott: édesanyja Idaho-i farmjára. Így kerül Rachel egy csen-
des mormon faluba nagyanyjához.

DUNA Tv, 22.30
A városban

A város: Barcelona. Egy szép tavaszi reggelen figyeljük hő-
seink ébredését. Az elvált Tomas azon kapja magát, hogy
előző éjjel ágyba bújt egy tanítványával, a kiskorú Annával.
Mario idegesen készül a munkába. Úgy érzi, valami nem
stimmel a felsége körül. Sofia felhőtlenül boldog. Végre sike-
rült megszereznie magának a francia Ericet. Még az sem
nyugtalanítja, hogy a férfi máris visszautazik Párizsba.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.10 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.15 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.10 Trükkös halál (ka-
nadai- amerikai akció sor.)
16.10 Sue Thomas 
- FBI (amerikai sor.)
17.15 Az éden titkai
(görög sorozat)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.00 ValóVilág 
(élő) 
Valóságshow, 
Kiválasztás
0.15 Reflektor
Sztármagazin
0.30 Az eltűntek 
(amerikai thriller, 2003)

10.10 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.55 A szerelem
hullámain (am. film) 12.55
A dadus (sorozat) 13.50
Gordon Ramsay 14.45
Monk - Flúgos nyomozó
(sorozat) 16.35 CSI: A
helyszínelők (ismétlés)
17.30 Esküdt ellenségek
(sorozat) 18.25 Gyilkos
számok (sorozat) 19.25
Gordon Ramsay 20.20
(sorozat) 21.15 Két pasi
(sorozat) 22.10 Bean - az
igazi katasztrófafilm (ang.-
am. vígjáték)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra
15.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Örüljünk a focinak 23.00
Sport.ro Hírek 23.10 Box-
buster: Nagy meccsek
0.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve 
(dél-kor. sor.)
11.00 Magyarország, 
szeretlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.25 Ecranul nostru
14.55 Most a Buday!
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
17.10 Veszélyes szerelem
(amerikai 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 Párizsi helyszínelők
(francia krimisorozat)
22.00 On The Spot
23.05 Az Este
23.35 KorTárs
0.05 Kukkoló kultúra
(dokumentumf.)
1.10 Szellem a palack-
ból...
1.35 Sporthírek
1.45 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.) 
(ism.) 

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról nap-
ra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Döntsd el te!
12.20 Ismétlés közkívá-
natra
12.40 Geunchogo, 
a legendás király 
(ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, sport
17.30 Spearfield lánya
(amerikai drámasorozat)
18.25 Geunchogo, 
a legendás király (s)
19.45 Sport
20.00 Híradó, 
a nap témája
20.44 Dr. House 
(amerikai sorozat)
21.31 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 A.C. Milan 
- Arsenal labdarúgó mér-
kőzés (live)
23.50 Gól gól után
0.20 Dilis detektívek
(amerikai krimi sorozat)
1.10 Négy szem közt
(ism.)
2.00 Ismétlés közkívánat-
ra (ism.)
2.15 La vie en rose 
(ism.)
3.05 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Lois és Clark
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak 
(amerikai vígjáték sor.)
14.15 Sötét titkok 
(amerikai thriller, 2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Én, a kém 
(amerikai akció-vígjáték,
2002)
22.30 Pro Tv hírek,
sport, 

időjárásjelentés
23.00 Dexter (am. sor.)
0.00 Én, a kém 
(amerikai akció-vígjáték,
2002) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
3.30 Dexter 
(am. sor.) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Knight Rider 
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés 
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– verseny show
21.50 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 A nagy főnök 
(francia-olasz vígjáték,
1959)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban 
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sor.) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Szerelem 
a végzeten 
(amerikai vígjáték, 2001)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Szerelem a végzeten
(amerikai vígjáték, 2001)
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- 59-es Corvette
8.00 Autókereskedők úton
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
12.00 Megavilág 
- Spanyolország
13.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?

Kuktaedények, mechanikus
énekesmadarak
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Perui alagút és gát
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők 
- Land Rover Discovery
21.30 Hogyan készült?
22.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
23.00 Mocsári favágók
0.00 Egyszemélyes
hadsereg - Félelem nélkül
1.00 Autókereskedők 
- Chevy teherautó
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok

7.00 Teleshopping
8.00 Fraser és a farkasok
(ism.)
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(s)
9.10 A ház kulcsai 
(olasz-francia-német film-
dráma, 2004) (ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
11.55 Bazár (ism.)
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farka-
sok (s)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, Sport
18.30 Büszkeség 
(német-amerikai krimi,
2007)
20.15 Egészség A-tól Z-ig
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Bortestvérek
23.35 Az utolsó 
merénylet 
(angol-spanyol-német-ír-
japán thriller, 1997)
1.25 Finálé 
(angol filmdráma, 1994)
(ism.)
3.00 Biznisz óra 
(ism.)
3.45 Késhegyen 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
evangélikus műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

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

SZERDA
2012. február 15.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Winnetou 1
(német-jug.-olasz kalandf.,
1963)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mexikói sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Anya, lánya, uno-
kája (am. vígj., 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Doktor House 
(amerikai sor.)
0.55 Aktív (ism.)
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Anya, lánya, unoká-
ja (am. vígj.) (ism.)



Ma Bálint és Konrád napja
van.
A Bálint a latin Valentinus
családnévbõl származó fér-
finév. A Valentinus alapsza-
va, a valens jelentése erõs,
egészséges.
A Konrád férfinév a német
Kuonrat nébvõl származik.
Elemeinek jelentése: me-
rész és tanács.
Holnap Georgina- és Ko-
los-névnap lesz.

Évforduló
• Szent Bálint, a szerelme-
sek védõszentjének ünnepe.
• 1918 – Oroszországban
bevezetik a naptárreformot,
e naptól kezdve a Gergely-
naptár használatos.
• 1931 – Ezen a napon mu-
tatták be a Lugosi Béla által
játszott Dracula filmet.

Vicc
– Jó napot asszonyom... A

zongorahangoló vagyok!
– És? Ki hívta magát?
– A szomszédok!

Recept
Churros fánk
Hozzávalók: 250 ml tej, 2 tk.
cukor, csipet só, 6 dkg vaj,
12,5 dkg liszt, 4 tojás. A sü-
téshez olaj, fahéjas porcukor
a forgatáshoz.
Elkészítés: A vizet felforral-
juk a vajjal. A száraz eleme-
ket összekeverjük, majd bele-
forgatjuk a forró vajas vízbe.
Addig keverjük, amíg telje-
sen össze nem áll, és a tészta
elválik a lábos falától. Lehúz-
zuk a tûzrõl, és a tojásokat
egyenként eldolgozzuk ala-
posan a tésztában. A tésztát
nyomózsákba helyezzük. Bõ,
forró olajba belenyomkodjuk
a tésztát úgy, hogy kb. 8-10
cm hosszú formákat kap-
junk. Még melegen fahéjas
porcukorral szórjuk meg.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az utóbbi idõben túlságosan so-
kat tevékenykedett. Kicsit meg
kellene állnia. Még, ha ez csak
annyi is, hogy bemegy a parkba,
ami mellett mindig csak elment.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Hajlamos lehet arra, hogy túlsá-
gosan sajnáltassa magát vélt
vagy valós sérelmei miatt. Vegye
észre, hogy a sérelem, igazából fi-
gyelmeztetés a sorstól, hogy vala-
miben változnia kell!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Tele van energiával, és ezt a tett-
erõt ma igazán jóra használhat-
ja. Jelentõs elõrelépést akkor ér-
het el, ha másokkal is megosztja
gondolatait, terveit, felfedezéseit. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Váratlan, kedvezõ lehetõség
adódhat az életében, aminek kö-
vetkeztében sokat javíthat anyagi
helyzetén is. De ne kezdjen bele
meggondolatlanul.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A konfliktushelyzetek elkerülésé-
hez ma szüksége lesz tapasztala-
taira és mély emberismeretére.
Legyen óvatos a tárgyalásokon,
mert könnyen megsértheti part-
nerei érzékenységét. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Igazán kellemes napra számít-
hat. Nem kell végre túlerõltetnie
magát, és annak szentelheti az
idejét, ami igazán érdekli, amit
valóban fontosnak tart. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma szánjon egy kis idõt az ön-
elemzésre, az elmúlt idõszak ese-
ményeinek átgondolására. Amit
eddig felszabadítónak, és boldo-
gítónak érzett, kezd talán egy ki-
csit kolonccá válni. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Az utóbbi idõben úgy tûnik,
megnyugodott, és kiegyensúlyo-
zottabb életet él. Még mindig sok
azonban a nyitott kérdés, amire
választ kellene találnia a belsõ
béke megtalálásához.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Konfliktushelyzetbe keveredhet.
Vegye elõ jobbik énjét, és legyen
azon, hogy elsimuljon a viszály.
A kiélezésnek semmi értelme, és
ha ezt ön belátta, gyõzze meg a
másik felet is. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Túláradó érzelmei ma kissé elra-
gadhatják. Valósnak tart egy
olyan érzést, amit évekkel ezelõtt
érzett. Nem biztos, hogy ma ala-
pozhat erre. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy váratlan esemény dúlhatja
fel a napját. Jó, ha már idejében
elintézi a dolgait, mert ha késle-
kedik, esetleg kifut az idõbõl. Ta-
lán csalódnia kell abban, akire
számított.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kicsit elzárkózott mostanában a
külvilágtól, és ez megnehezíti,
hogy reálisan lássa a dolgait.
Egy-két baráti találkozó, beszél-
getés segítheti a tisztánlátásban. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nem mindig tudjuk jól megvá-
lasztani az ellenségeinket. A
legtöbb ellenségünket mi ma-
gunk választottuk, magunk
döntöttük el, hogy ellenfelünk
legyen. Senkibõl nem válik el-
lenség, hacsak mi magunk is
bele nem egyezünk, hogy ellen-
ségünk legyen. Vannak helyze-
tek, amikor kikerülhetetlenül
ellenségünkké lesz valaki, mert
csak olyan feltételekkel marad-
na a barátunk, amiért min-

dent fel kellene adnunk. A barát-
ság és a békesség jó és helyes do-
log, de aki túl nagy árat fizet ér-
te, az önnön ellenségévé válik.
Mielõtt végkép elromlik egy kap-
csolat, vedd számba, hogy nem
tudsz, vagy nem akarsz békesség-
ben élni a másikkal. Ha nem
tudsz, akkor lelkiismereted nyu-
godt marad, mert nem tehettél
másként. De ha nem akarsz bé-
kességben élni, akkor ellenséged
máris gyõzött feletted.

Gondolatjel Visky István rovata
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Labdarúgás 

T. J. L.

Két-két Bajnokok Ligá-
ja, illetve Európa Liga-

nyolcaddöntõvel folytatódik
ma este az európai labdarú-
gó kupaidény. A legrango-
sabb sorozatban a francia és
német földön játsznak igen
érdekes mérkõzéseket. 

A sokszoros francia baj-
nok Olympique Lyon hazai
közönsége elõtt fogadja a
2011–12-es BL egyik megle-
petéscsapatát, az Apoel Ni-
cosiát. A házigazdák egy
hazai botlás (1-2 az SM
Caennel) csorbáját köszö-
rülnék ki, miután a bajnok-
ságban már nem sokat re-
ménykedhetnek, 11 pontra
a listavezetõ PSG-tól. A cip-
rusiak bajnoki siker után
vágnak neki, és az Aphrodi-
té-sziget pontvadászatának
harmadik helyérõl, Az OL–
APOEL-mérkõzést a Dolce
Sport közvetíti élõben, 21.45

órai kezdettel. Ugyanabban
az idõpontban kezdõdik a
Bayer Leverkusen–FC Bar-

celona-találkozó is, amelyról
a TVR 1 számol be élõben.
Mindkét gárda bajnoki vere-

ség után javítana: a németek
a bajnok és most is éllovas
Borussia Dortmund, a kata-

lánok pedig az Osasuna
pamplonai otthonában za-
kóztak.   

Az Európa Ligában is a
legjobb 16 közé jutás a cél.
Kazanyban az orosz Rubin
a görög Olimpiakoszt fo-
gadja. Az orosz élvonalban
bajnoki szünet van, a ráját-
szás csak március 3-án foly-
tatódik. A Rubin jelenleg az
ötödik a táblázaton, kere-
ken tíz ponttal lemaradva a
listavezetõ Zenit Szentpé-
tervártól. A pireuszi alaku-
lat lényegesen jobban áll a
görög pontvadászatban, egy
hazai gyõzelmet követõen a
második, két pontra az éllo-
vas Panathinaikosztól. 

A portugáliai Bragában
országuk bajnokságában
egyformán harmadik he-
lyen álló csapatok mérkõz-
nek, a Sporting és a török
Besiktas. A luzitániaiak ha-
zai siker, az isztambuliak
pedig idegenbeli döntetlen
után lépnek az európai ku-
paporondra. 

ÚMSZ

Máris megindult az ada-
kozás  a múlt csötörtö-

kön leégett csíkmindszenti
sportcsarnok újjáépítésére. A
Székelyhon.ro beszámolója
szerint Pál Péter, Csíkszentlé-
lek polgármestere csíkszent-
királyi kollégájától, Székely
Ernõtõl vette át azt a három-
ezer lejt, ami a helyi tanácso-
sok, a fúvósok, illetve az ön-
kéntes tûzoltó-alakulat tagja-
inak adományaiból gyûlt
össze. Csomortáni Dénes el-
nök arról értesítette a honla-
pot, hogy a Mindszenti Köz-
birtokosság már felajánlotta,
hogy biztosítja a majdani te-
tõszerkezet építéséhez szük-
séges, mintegy 130 köb-
méternyi faanyagot. A cso-
botfalvi és a csomortáni köz-
birtokosságok is jelezték ak-
tív részvételi szándékukat a
multifunkcionális sportcsar-
nok újjáépítésében. A sport-
csarnok biztosítását vállaló
társaság a mostoha idõjárási
viszonyok miatt nem a
fõvárosból, hanem Hunyad
megyébõl küldött kárfelmé-
rõt, illetve szakértõt. 

Minõségi futball a hóban

Gyõzelemre éhesen. A Leverkusen középhátvédje, Manuel Friedrich készen áll a Barcelona elleni derbire

Labdarúgás

ÚMSZ

A magyarországi Köz-
ponti Nyomozó Fõ-

ügyészség (KNYF) szomba-
ton a késõ éjszakai órákban,
a Liszt Ferenc Repülõtéren
õrizetbe vette a nemzetközi
fogadási csalásokkal kapcso-
latos ügyben S. László volt
futballistát, akivel szemben
jelentõs kárt okozó csalás
bûntettének kísérlete és vesz-
tegetés bûntette megalapo-
zott gyanúja merült fel.

A KNYF szerint az akció-
ra a Fõvárosi Törvényszék
által 2011. július 13-án ki-
adott nemzetközi és európai
elfogatóparancs alapján ke-
rült sor. S. Lászlót tavaly júli-
us 28-án Limában, a Jorge
Chávez Nemzetközi Repülõ-
tér érkezési oldalán lefolyta-
tott ellenõrzés során fogta el
a perui hatóság. Magyaror-
szág és a Perui Köztársaság
között nincs kiadatási egyez-
mény érvényben, azonban S.
László maga kérte a kiadatá-
sát, amelyhez a perui hatósá-
gok hozzájárultak. Ennek és
a magyar hatóságok S. Lász-
ló elfogását követõ gyors in-
tézkedéseinek köszönhetõen
a „bundaügy” egyik közpon-
ti alakját vasárnap sikerült
gyanúsítottként kihallgatni. 

A letartóztatottal ötrend-
beli, bûnszervezetben, üz-
letszerûen és folytatólago-
san elkövetett jelentõs kárt
okozó csalás bûntettének
kísérlete és nyolcrendbeli
gazdálkodó szervezet dol-
gozójának kötelessége meg-
szegésére irányuló, folytató-
lagosan elkövetett vesztege-
tés bûntette megalapozott
gyanúját közölték. S. Lász-
ló az õrizetbevétele és a
gyanúsítás közlése ellen pa-
naszt nem jelentett be, egye-
bekben megtagadta a vallo-
mástételt – jelenleg õrizet-
ben van. 

A megalapozott gyanú lé-
nyege szerint – amint arra a
KNYF közleménye utal – S.
László 2010-ben egy olyan
nemzetközi bûnszervezetnek
lett a tagja, amelyben a veze-
tõ alatt közvetlenül elhelyez-
kedõ szinten öt fõ szervezõ
állt, közöttük az S. Lászlóhoz
kapcsolódó K. Zoltán. A
bûnszervezet célja az volt,
hogy szerte a világon a foga-
dóirodák által kínált labdarú-
gó-mérkõzésekbõl kiválassza-
nak olyan mérkõzéseket,
amelyekkel kapcsolatban reá-
lis esélyük volt arra, hogy
azok eredményét a velük kap-
csolatban álló és a mérkõzé-
sek manipulálására hajlandó-
ságot mutató játékvezetõk és
játékosok segítségével befo-
lyásolják. Ezt követõen a ma-
nipulált mérkõzések eredmé-
nyére különféle, többnyire il-
legális fogadóirodákban foga-
dásokat kötöttek azért, hogy
ilyen módon jogtalan haszon-
hoz jussanak. S. Lászlónak
mint a bûnszervezet egyik fõ
szervezõjének, K. Zoltán
egyik fõ segítõjeként, a bûn-
szervezet „pénzfutáraként”
az volt a feladata, hogy a ki-
választott mérkõzéssel kap-
csolatban megszervezze a já-
tékosok és bírók megveszte-
getését. Ennek megtörténte
után a bûnszervezet vezetõje
az illegális fogadóirodákban
beépített emberei segítségével
az adott mérkõzésre több
százezer eurós fogadásokat
kötött. S. László K. Zoltánnal
együtt 2011 februárjában finn
elsõ ligás mérkõzések ered-
ményét kívánták befolyásol-
ni, illetve ázsiai fogadóiro-
dáknál fogadásokat kötni.

Az ügyben eddig összesen
17 személyt hallgatott ki a fõ-
ügyészség gyanúsítottként. A
gyanúsítottak közül jelenleg
hárman elõzetes letartózta-
tásban, hárman pedig házi
õrizetben vannak, egy sze-
mély lakhelyelhagyási tila-
lom hatálya alatt áll. 

Dagad a bundabotrány

Tenisz 

T. J. L.

Vasárnap este, tét nélküli
mérkõzésen, az ír Sam

Berry 4-6, 6-3, 6-2-re nyert
Fucsovics Márton ellen az
Euro-afrikai Zóna II. cso-
portjában zajló tenisz-Davis-
kupa-összecsapáson, Szege-
den. A vereség ellenére Ma-
gyarország 3-2-re nyert és
április 6–8-án a lett együttest
fogadja, amely 3-2-re gyõ-
zött Kairóban Egyiptom el-
len. A baltikumi csapatban
Ernests Gulbis, Andis Juska,
Deniss Pavlovs és Martins
Pozdus kapott helyet. Hor-
nok Miklós tanítványai ápri-
lisban is házigazdák, s
amennyiben legyõzik a lette-
ket szeptemberben az uk-
rán–ciprusi párharc gyõzte-
sével meccselnek az Euro-

afrikai Zóna I. csoportjába
jutásért. A Világcsoportban
kialakult a negyeddöntõ pá-
rosítása, április 6–8. között
Spanyolország– Ausztria-,
Egyesült Államok–Francia-
ország-, Csehország–Szer-
bia- és Argentína–Horvátor-
szág-mérkõzéseket rendez-
nek. A címvédõ spanyolok
Nadal és Ferrer nélkül is
nullra verték a kazahokat, az
osztrákok pedig, nagy meg-
lepetésre, 3-2-re az oroszo-
kat. Vancouverben a franci-
ák 4-1-re verték a házigazda
kanadaiakat.  A Mardy Fish-
re és John Isnerre alapozó
amerikaiak 5-0-ra verték Fri-
bourgban a házigazda svájci-
akat, akik legjobbjaikat,
Federert és Wawrinkát is in-
dították. A csehek meggyõ-
zõ fölénnyel bántak el az ola-
szokkal  (4-1), s a szerbek
Djokovic nélkül is csak egy

meccset vesztettek a svédek-
kel szemben. A felkelõ nap
országában Ivo Karlovic volt
a nyerõember, az õ pontjával
verték a horvátok a szívós ja-
pánokat 3-2-re. Akárcsak a
spanyolok, az amerikaiak és
a csehek, az argentínok is
már két nap után dûlõre vit-
ték a dolgot a házigazda né-
metekkel szemben, akiket
végül 4-1-re gyõztek le.  

A DK-rangsorban kisebb-
nagyobb változások történ-
tek, de a dobogósok sorrend-
je (Spanyolország, Szerbia,
Argentína) nem változott.
Az osztrákok nyolc helyet ja-
vítva a 8. helyre léptek elõ,
míg az oroszok két, a néme-
tek három, a svédek pedig
négy helyet rontottak. Két
helyet léptek elõre a magya-
rok, akik most a 47-ek, a ro-
mánok pedig két helyet ront-
va a 27-ek. 

Magyar DK-siker Szegeden

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A Real Madrid 0-1-rõl
fordítva, mindegyik gól-

ját emberelõnyben szerez-
ve 4-2-re legyõzte a Levantét
a spanyol labdarúgó-Primera
División 22. fordulójának va-
sárnap esti mérkõzésén. Mi-
vel szombaton a Barcelona
kikapott Pamplonában, tíz
pontra nõtt José Mourinho
vezetõedzõ csapatának az
elõnye. További eredmények:
Villarreal–Granada 3-1,
Valencia– Sporting Gijón 4-
0. A Real Madrid (58) vezet a
Barcelona (48), a Valencia
(40), a Levante (32) és az
Espanyol (32) elõtt. 

Az angol Premier League
25. fordulójának vasárnap es-
ti meccsen a Manchester Ci-
ty 1-0-ra verte Birmingham-

ben az Aston Villát és 60
ponttal átvette a vezetést. A
Manchester United 58, a Tot-
tenham Hotspur 53, az Ar-
senal 43, a Chelsea 43 pont-
tal követi a „sejkek csapatát”. 

A német Bundesliga 21.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén: FC Köln–
Hamburger SV 0-1. A Borus-
sia Dortmund (46) vezet a
Bayern (44), a Möncheng-
ladbach (43) és a Schalke 04
(41) elõtt. 

A francia Ligue 1 23. for-
dulójának utolsó eredményei:
OGC Nice–Paris Saint-
Germain 0-0, Toulouse–St.-
Étienne 0-1. A PSG (50) ve-
zet a Montpellier (49), az
OSC Lille (39), az Olym-
pique Lyon (38), a Stade
Rennois (39) és az Olym-
pique Marseille (38) elõtt.  

Zambia nyerte meg az Af-
rikai Nemzetek Kupáját, mi-

után a 0-0-ra végzõdõ finálé-
ban büntetõkkel bizonyult
jobbnak a nagy esélyes Ele-
fántcsontpartnál (8-7). A
kontinens bajnoki címe he-
tedszer dõlt el tizenegyes pár-
bajban, Zambia elõször hódí-
totta el a serleget. 

A zambiai Christopher
Katongót választották meg a
torna legjobb játékosának.
Bár a tornán hét játékos is há-
rom gólt szerzett, hivatalosan
a zambiai Emmanuel Ma-
yuka lett a legjobb góllövõ.
Az álomcsapat: Kennedy
Mweene (zambiai) – Jean-
Jacques Gosso, Stophira Sun-
zu (zambiai), John Mensah
(ghánai), Adama Tamboura
(mali) – Emmanuel Mayuka,
Yaya Touré (elefántcsontpar-
ti), Seydou Keita (mali) –
Gervinho (elefántcsontparti),
Christopher Katongo, Didier
Drogba (elefántcsontparti). 

Elhúzott a Real Madrid 
Elhalasztott Liga-1-rajt

Dumitru Dragomir LPF-
elnök megelõlegezte, hogy
az élvonalbeli labdarúgó-
bajnokság tavaszi idénye
csak március 2-án rajtol,
február 25-e helyett. A ha-
lasztást hivatalosan csak
pénteken jelentik be, a LPF
közgyûlésén. 

Elõkészületi 
mérkõzések 

Román labdarúgócsapatok
elkészületi mérkõzésein: Di-
namo–Videoton 0-0, Rapid–
Chindia Târgoviºte 0-0, Te-
mesvári Poli–Dinamo
Moszkva 1-3, Petrolul Plo-
ieºti–Liteksz Lovecs (bolgár)
1-2, Kolozsvári CFR 1907–
CSM Râmnicu Vâlcea 5-0
(gól: Sougou 2, Cadú 2,
Vranjes), Brassói FC–FC
Tiraszpol (moldáv) 3-0
(Hadnagy 2, Buga).

Skandináv dobogó

A finn Jari-Matti Latvala
nyerte a rali-világbajnokság
második futamának számító
Svéd Ralit, megelõzve honfi-
társát, Mikko Hirvovent és a
norvég Mads Ostberget. A
címvédõ francia Sébastien
Loeb csak a hatodik helyet
szerezte meg, de összetett-
ben az élen maradt: 1. Loeb
36 pont, 2. Hirvonen 32, 3.
Latvala 28. 

Sportot váltott 

A hétszeres Tour de
France-gyõztes amerikai
Lance Armstrong második
helyen végzett élete elsõ
profi triatlonversenyén, a
Panamában rendezett „fél
Ironman-viadalon”. A
gyõztes új-zélandi Bevan
Docherty az utolsó etapon,
a futás során tudta meg-
elõzni az exbringást. 

Újjáépítési láz

Röviden


