
Cs. P. T.

Egy hét haladékot adott a
tegnapi koalíciós tárgyaláso-

kon az RMDSZ a kormánynak
és az oktatási miniszternek arra,
hogy rendezze a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) magyar ta-
gozatának ügyét. „Ha jövõ hét-
fõig a miniszter nem tudja meg-
gyõzni a MOGYE szenátusát a
chartája módosításáról, a követ-
kezõ kormányülésen kormány-
határozat születik errõl” –
mondta a koalíciós pártok teg-
napi tanácskozása után lapunk-
nak Fekete Szabó András szená-
tusi frakcióvezetõ.  
Folytatása a 3. oldalon 

új magyar szó
2012. február 28., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3525 ▼
1 amerikai dollár 3,2468 ▼
100 magyar forint 1,4895 ▼

Vezércikk 3

Gyûrûzik a Vegyépszer-panama

Ügyészségi feljelentést tett tegnap a
Vegyépszer által épített kolozsvári kör-
gyûrû ügyében Horia Uioranu – erõsítet-
te meg tegnap az Új Magyar Szónak a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kolozs
megyei parlamenti képviselõje.

Aktuális 2

Aktuális 3

Az erdõ felõl
A sajtócikkekbe foglalt állítások jelentõs
részével egyébként a replika nem foglal-
kozik, hanem annak fejtegetésébe bonyo-

lódik, hogy a Vegyépszer által
épített kolozsvári körgyûrû

egyik szakasza megrongáló-
dásának oka „a munkate-
rületen kívül történt föld-
csuszamlás”. Mintha er-
re nem a kivitelezõnek

kellett volna tekintettel
lennie a munkálatok el-
végzésekor... 

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

Bár a kormány 750 ezer lejt
különített el erre a célra, az

évek óta ellátási nehézségekkel
küzdõ rákbetegek még mindig
nem mindenhol juthatnak tablet-
ta alapú morfiumhoz, és az olcsó
kemoterápiás gyógyszerekbõl is
hiány van. A legnagyobb impor-
tõr, a Mundifarma kivonult a pi-
acról. Az erdélyi kórházakban a
fájdalomcsillapító pasztillákat in-
jekciós készítménnyel helyettesí-
tették, amibõl egyelõre elegendõ
készlet áll rendelkezésre. Az
Egészségügyi Minisztérium gene-
rikus gyógyszerekre cserélné a je-
lenleg ártámogatott drága készít-
ményeket. 7. oldal 

Ritka, mint a fehér tojás? A kemény tél és az uniós szabályozások miatt kiesõ import Európa-szerte „megtizedelte” a tojáspiacot

Morfium: még

nincs nyugalom

BBTE: Soós Anna a tagozatvezetõ

Soós Annát választották meg a tegnapi
urnás szavazáson az oktatók és diákok a
kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegye-
tem magyar tagozata új vezetõjének. A
matematikus, egyetemi docens a szavaza-
tok 64,7  százalékát  szerezte meg Nagy
László fizikus ellenében.

Társadalom 7

Meleºcanu lehet az új kémfõnök

Teodor Meleºcanu karrierdiplomatát, 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szenáto-
rát javasolta tegnap Traian Bãsescu ál-
lamfõ a Külföldi Hírszerzõ Szolgálat
(SIE) élére. Meleºcanu bejelentette, 
hogy elfogadta a felkérést.

A francia csapat. A Némafilmes tíz jelölésbõl ötöt váltott szoborra

Robbantak a tojásárak
Az Európai Unió kitiltotta a tagállamok piacáról a 3-as jelzésû terméket

Egy hét haladék

a MOGYE-nak

Fotó: archív

Mindössze néhány nap leforgása alatt 50 százalékot drágult a tojás Romániában, ugyanak-
kor viszont gondot jelent az is, hogy az üzletekbe jóval kevesebb érkezik belõle. A vásár-
lóknak azért kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk, mert az Európai Unió január elsején
életbe lépett, a baromfitartást szigorító törvénye miatt számos farmot bezártak, és csökkent
a kínálat, másrészt viszont a hosszú és kemény tél állattartási költségei is a fogyasztók
pénztárcáját terhelik. A lapunknak nyilatkozó kereskedõk úgy vélik, húsvétkor már nem
lesz gond a tojáspiacon, március közepétõl normalizálódhatnak az árak. 6. oldal 

A várakozásoknak megfelelõ-
en Michel Hazanavicius A né-

mafilmes címû filmje nyerte a 84.
Oscar-gála legfontosabb díjait – a

francia produkció vitte el a leg-
jobb filmnek, legjobb rendezõnek
és legjobb férfi fõszereplõnek járó
aranyszobrocskát. 9. oldal 

A Némafilmes hangos sikere
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Röviden

Daniel Morar: jó évet zárt a DNA

Tavaly 13 százalékkal nõtt a korrupcióel-
lenes ügyészség (DNA) által vizsgált
ügyek száma a 2010-es évhez képest –
közölte tegnap Daniel Morar fõügyész.
A DNA vezetõje által ismertetett sta-
tisztikából kiderül, hogy 2005-höz képest
megháromszorozódott a vádhatóság által
folytatott vizsgálatok száma. Tavaly 6615
korrupciós ügyet vizsgáltak az ügyészek
a 2010-ben regisztrált 5827-hez képest,
valamint a 2005-ben jegyzett 2314-hez
viszonyítva. Morar közlése szerint a
lezárt vizsgálati dossziék száma 12
százalékkal nõtt, hiszen 3313-ra nõtt a
2010-es 2957 iratcsomóhoz képest. A
vádiratok száma is hat százalékkal, 233-
ra emelkedett. A bíróság elé állított
személyek száma 16 százalékkal gyara-
podott, tavaly összesen 1091 személy
ellen emeltek vádat a korrupcióellenes
ügyészek. 

Uniós szankciószigorítás
Szíriával szemben

A Szíriával szembeni szankciós intézke-
dések megszigorításáról döntöttek tegna-
pi ülésükön az EU-országok diplomáciai
irányítói – közölték Brüsszelben. A szíri-
ai ellenzékkel szemben brutális erõszak-
kal fellépõ damaszkuszi kormány hét to-
vábbi tagjával bõvül az uniós beutazási
tilalommal, valamint vagyonzárlattal súj-
tott szíriai személyek köre. Gazdasági je-
lentõségét illetõen az új intézkedések kö-
zül kiemelkedik a szíriai jegybank Euró-
pában elérhetõ javainak befagyasztása.
Az errõl szóló közlemény szerint a köz-
ponti bankot sújtó vagyonbefagyasztás el-
lenére „a legitim kereskedelem szigorú
feltételek mellett tovább folytatható” Szí-
riával. A szigorító lépésekhez tartozik
emellett, hogy kitiltják a szíriai teherszál-
lító repülõgépeket az EU-országok repü-
lõtereirõl, továbbá megtiltják a szíriai
arannyal, egyéb nemesfémekkel és gyé-
mánttal való kereskedést.

Tüntetés a koszovói kormány épülete
elõtt a brüsszeli megállapodás ellen

Meghátrálásra kényszerítették a koszovói
rendõröket és eltávolították a kordonokat
az Önrendelkezés nevû mozgalom tagjai
a pristinai parlament és kormány épülete
elõtt tegnap délután, amikor a Pristina és
Belgrád között Brüsszelben létrejött pén-
teki megállapodás miatt tiltakoztak. Al-
bin Kurti, az Önrendelkezés vezetõje a
pristinai televízióban kijelentette, hogy a
„Koszovó regionális képviseletérõl szóló
egyezmény azért került aláírásra, hogy
Szerbia számára elérhetõvé váljék az
uniós tagjelölti státus elnyerése”. Kurti
bírálta a koszovói kormányt és Hashim
Thaci miniszterelnököt, az Önrendelke-
zés követeli ugyanakkor a koszovói par-
lament rendkívüli ülésének összehívását.

Megszavazta a német törvényhozás
a második görög mentõcsomagot

Németországban a törvényhozás alsóhá-
za (Bundestag) tegnap nagy többséggel
megszavazta a második görög mentõ-
program végrehajtásáról szóló pénzügy-
minisztériumi javaslatot. A berlini veze-
tés ahhoz a megállapodáshoz kérte a
Bundestag hozzájárulását, amelyet az
euróövezeti pénzügyminiszterek az elõzõ
héten kötöttek. E szerint Görögország
130 milliárd euró hitelt kap az ideiglenes
euróövezeti stabilitási mechanizmus
(EFSF) keretében, és hozzájut a 2010
májusában indult elsõ mentõprogramban
megítélt 110 milliárd euró eddig fel nem
használt részéhez, 24,4 milliárd euróhoz.
A képviselõk 496 igen szavazattal, 90
nem ellenében, 5 tartózkodással fogadták
el az elõterjesztést. Az euróövezeti pénz-
ügyminiszterek megállapodásához az
övezet valamennyi tagállamától törvény-
hozási jóváhagyás szükséges.

S. M. L.

Ügyészségi feljelentést tett
tegnap a Vegyépszer által épí-

tett kolozsvári körgyûrû ügyé-
ben Horia Uioranu – erõsítette
meg tegnap az Új Magyar Szónak
a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
Kolozs megyei parlamenti kép-
viselõje. A Kolozs Megyei Tör-
vényszék melletti Ügyészségre
benyújtott feljelentés a kolozsvá-
ri körgyûrû Bányabükk és
Apahida közötti szakaszának a
tervezõi és kivitelezõi ellen irá-
nyul, valamint azok ellen, akik a
versenytárgyalásokat szervezték
a munkálatok odaítélésére. 

„A munkálatok megkezdése-
kor azt közölték, hogy az útsza-
kasz megépítése 60 millió euró-
ba kerül; az ár megháromszoro-
zódott, és az építkezés távolról
sincs befejezve, sõt, ami meg-
van, az is süpped” – magyarázta
a feljelentés okát a képviselõ.
Horia Uioranu úgy vélte, a ki-
alakult helyzetért elsõsorban a
szaktanácsadó cég és a terv ké-
szítõje a felelõs. Ezért azt kérte
az ügyészségtõl, ellenõrizze a
megvalósíthatósági elõtanul-
mány, a megvalósíthatósági ta-
nulmány, a geotechnikai tanul-

mány és a mûszaki terv elkészí-
tésének a körülményeit. Felje-
lentésében a képviselõ azt szor-
galmazza, vonják felelõsségre
azokat a személyeket, akiket az
ügyészség felelõsnek talál a ki-

alakult helyzetért. Lapunk kér-
désére Uioranu kifejtette: õ nem
vádolja semmivel az építõ céget,
csupán „tisztázni akarja a hely-
zetet”, ugyanakkor úgy véleke-
dett: a tender odaítélésében ille-

tékes román állami hivatalokban
kell keresni a bûnösöket, ugyan-
is információi szerint a
Vegyépszer már akkor csõdeljá-
rás alatt volt.

A körgyûrû egyik szakaszát a
magyarországi Vegyépszer Zrt.
építette, másik szakaszát a
Nemzetközi Vegyépszer Romá-
nia Kft. által vezetett konzorci-
um építi. Február 21-én – miu-
tán az Evenimentul Zilei napilap-
ban, majd az ÚMSZ-ben is arra
utaló információk jelentek meg,
hogy a csõdeljárás alá került Ve-
gyépszer nem fizette ki alvállal-
kozóit a román államtól inkasz-
szált pénzbõl – Alexandru Na-
zare közlekedésügyi miniszter a
román fél elégedetlenségét fe-
jezte ki a magyar kivitelezõ
munkája miatt Füzes Oszkár
bukaresti magyar nagykövet-
nek. A Vegyépszer csoportnak a
minap kiadott, egy február 21-re
elkészült mûszaki szakvéle-
ményre hivatkozó, lapunkhoz is
eljuttatott közleménye szerint a
Nemzetközi Vegyépszer Romá-
nia Kft. által épített útszakasz
megrongálódását a munkaterü-
leten kívül történt földcsuszam-
lás okozta, ezért a kivitelezõ
nem hibás. 

ÚMSZ

Több mint hétmillió lakost
fog „melegen” érinteni jövõ

évtõl az energiaárak közel két-
szeres – pontosabban 86-89
százalékos – drágulása azt kö-
vetõen, hogy a kormány foko-
zatosan megszünteti az árak
hatósági felügyeletét. A rossz
hírt tetézi, hogy az árdrágulás-
sal egy idõben szûkülni fog
azok köre is, akik szociális
helyzetük miatt állami támoga-
tásban részesülhetnek energia-
számláik kifizetésére. A Media-
faxhoz eljutott kormányzati do-
kumentum szerint az elkövet-
kezõkben kereset, életkor,
egészségi állapot alapján lehet
igényelni a fûtéstámogatást,
amelyet a szolgáltatóhoz kell
majd benyújtani, amely a me-
gyei szociális kérdésekért fele-
lõs  hivatalokkal egyeztet majd
a szubvenciók, illetve kifizeté-
sek ügyében. Egész biztosan
pótlékban részesülnek majd
azok, akiknek családi jövedel-
me nem éri el a 700 lejes mini-
málbér szintjét. A kabinet jelen-
legi becslései szerint a támoga-
tási politika 1,1-1,4 millió ügy-
felet fog érinteni – ez a lakosság
14-17 százalékának felel meg.
Mint ismeretes, Románia az
Európai Unióval kötött megál-
lapodásában vállalta, hogy fo-
kozatosan felszabadítja, libera-
lizálja az energiahordozók árát,
amely folyamat a nagyipari fo-
gyasztók számára idén, míg a
lakosság esetében jövõtõl kez-
dõdik el, és 2017-ben ér véget,
amikorra az energiaáraknak tel-
jes összhangba kell kerülniük
az uniós szinttel. 

Jövõre „befût”

az energiaszámla
Hírösszefoglaló

Vlagyimir Putyin orosz ál-
lamfõjelölt elleni merénylet-

kísérletet hiúsítottak meg az uk-
rán és az orosz titkosszolgálatok
– erõsítette meg tegnap a sajtóin-
formációt Dmitrij Peszkov,
Putyin sajtótitkára. A tájékozta-
tás szerint Putyint katonai célok-
ra gyártott aknával a március 4-i
elnökválasztás után akarták fel-
robbantani Moszkvában, a Ku-
tuzov sugárúton, amelyen csúcs-
vezetõk is közlekednek konvoj-
ban. Az orosz 1-es televíziós csa-
torna szerint Doku Umarov cse-
csen lázadóvezér akarta meg-
öletni Vlagyimir Putyin orosz
miniszterelnököt. A merénylet-
kísérletet az ukrajnai Odesszá-
ban készítették elõ.

Ellenzéki politikusok szerint
politikai manõver a Vlagyimir
Putyin elleni merényletkísérlet
bejelentésének idõzítése az elnök-
választás elõtt. Gennagyij Gud-
kov, az Igazságos Oroszország
párt parlamenti képviselõje és a
parlamenten kívüli Parnasz ellen-
zéki párt társelnöke, Alekszandr
Rizskov egyértelmûen politikai
szándékot lát a merényletkísérlet
bejelentésében. Az ellenzéki poli-
tikusok a Moszkovszkij Komszomo-
lec címû lap által szervezett tegna-
pi kerekasztal-beszélgetésén fej-
tették ki véleményüket. Alek-
szandr Rizskov szerint a vasárna-
pi elnökválasztás elõtti, negatív
szenzációnak szánt bejelentéssel
Vlagyimir Putyin elnökválasztási
stábjának az a célja, hogy bizo-
nyítsa: nem csak a belsõ, de a kül-

sõ ellenséggel is fel kell venni a
harcot. „A történelemben nem az
elsõ eset, hogy diktátorok így sze-
reztek maguknak felhatalmazást
az ellenféllel való leszámolásra” –
tette hozzá Rizskov. Gennagyij
Gudkov azt mondta: „mindenna-
posak a hírek a terrorcselekmé-
nyekrõl, merényletekrõl és azok
leleplezésérõl, de hogy egy janu-
árban felderített merényletkísér-
letrõl épp az elnökválasztás elõtt
hat nappal történt a bejelentés,
annak nem lehet más célja, mint
a választók befolyásolása”. 

Az Interfax hírügynökség emlé-
keztet rá, hogy a négy évvel ez-
elõtti elnökválasztás elõtt is ha-
sonló merénylet meghiúsításáról
röppentek fel hírek, de azok való-
diságát akkor hivatalosan nem
erõsítették meg. 

Merényletkísérlet Putyin ellen?

Tovább gyûrûzik 
a „Vegyépszer-panama”

Feljelentést tett Horia Uioranu képviselõ a kolozsvári körgyûrû ügyében

Putyin választási csele? Az ellenzék szerint az orosz kormányfõ kampányfogásként vetette be a merénylet hírét
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„Megdöbbenéssel és egyút-
tal szomorúsággal olvas-
tuk a »Kasszafúró
Vegyépszer« címû cikket

Cs. P. T., valamint
Sz. Zs. jelzésû egyé-
nek tollából, az Önök

2012. február 21-i,
valamint a
»Számonkérik a

Vegyépszert« cikket, immár a szerkesztõség
tollából, a 2012. február 22-i online kiadás-
ban, illetve késõbb nyomtatott formában.
Önök úgy jelentették meg cikkeiket, hogy
meg sem kérdeztek minket, ami nyilvánva-
lóan az újságírói etika és a korrekt tájékoz-
tatás követelményeinek semmibevétele. Bár
eljuttattunk az Önök részére egy sajtóközle-
ményt, nem reagáltak rá. Nem kívánunk
egyelõre cikkeik tételes cáfolatába bonyolód-
ni – de szükség esetén megtesszük –, hanem
azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy
az Újságírói Etikai Kódex figyelembevételé-
vel, amely szerint, amennyiben a szerkesztõ-
ség, illetve az újságíró hibájából a tények-
nek nem megfelelõ (hamis) információkat
közöl, köteles a megfelelõ helyreigazítást
megtenni. Ilyen esetben a sajtótermékben
meg kell jelentetni változtatás nélkül a sér-
tett helyreigazítási kérelmét.”
Eddig olvasható a Nemzetközi Vegyépszer
Románia Kft. faxszámáról szerkesztõsé-
günkbe tegnap eljuttatott fax szövege, az ol-
dal alja ugyanis elmosódott. De ennyibõl is
bõven kiderül: a magyar cég romániai le-
ányvállalata azt nehezményezi, hogy la-
punk nem közölte a Vegyépszer körül a
múlt hét elején kirobbant botrány kapcsán
kiadott sajtóközleményüket, amiért ezúton
olvasóinktól elnézést kérünk. Az ominózus
közlés ugyanis újabb adalék lett volna an-
nak a következtetésnek az alátámasztására,
ami az ügyrõl írt, fentebb említett cikkeink-
bõl már mindenki számára körvonalazó-
dott: hogy a magyar vállalat elõre megfon-
tolt módon – alighanem a román állam il-
letékes intézményeinek közrejátszásával –
eurótízmilliókat síbolt ki a romániai adófi-
zetõk pénzébõl úgy, hogy jó néhány hazai
alvállalkozót is megrövidített. A lapunkból
hiányolt sajtóközleményben többek között
az áll, hogy a sajtó eltúlozta a megrövidített
alválallkozók számát, ezekbõl ugyanis – a
Vegyépszer állítása szerint – „csak” 19 van,
amelyek közül 11 vett részt a csõdeljárási
(és nem felszámolási, ahogyan a rosszindu-
latú sajtó fogalmazott) tárgyaláson követe-
lõként, akikkel „sikeres csõdegyezséget kö-
tött”. (A sikeres csõdegyezség annyit szokott
jelenteni, hogy a pórul járt fél nem az egész
pénzének, hanem annak „mindössze” 80-
90 százalékának ütheti bottal a nyomát...)
A sajtócikkekbe foglalt állítások jelentõs ré-
szével egyébként a replika nem foglalkozik,
hanem annak fejtegetésébe bonyolódik,
hogy a Vegyépszer által épített kolozsvári
körgyûrû egyik szakasza megrongálódásá-
nak oka „a munkaterületen kívül történt
földcsuszamlás”. Mintha erre nem a kivite-
lezõnek kellett volna tekintettel lennie a
munkálatok elvégzésekor...
A magyar vállalat hatalmas kárt okozott
Romániának, de még nagyobbat Magyar-
országnak: megingatta a bizalmat a ma-
gyar cégek iránt. Ezt pedig aligha teszik
már jóvá vagdalkozó, a médiát hibáztató,
újságírókat sértegetõ sajtóközlemények. 

Az erdõ felõl

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

A hosszan tartó, kemény fagy után kevés
az esély arra, hogy jó legyen az idei mezõ-
gazdasági termés. Szakemberek szerint
sokfelé a növényi kultúrák 30-50 százalék-
ban károsodtak a zord idõjárás nyomán
(Adevãrul). A romániai bürokrácia mi-
att az adófizetõ évi átlagban 220 órát tölt
el a 280-féle illeték befizetésével (Curierul
naþional). Rátámadtak az Aradi UTA
szurkolóira Makón, egy barátságos mér-
kõzés elõtt a Budapesti Honvéd szurkolói,
akiket csak a rendõrségnek sikerült megfé-
keznie (Jurnalul Naþional). 
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Elutasítja az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) nagyváradi

vezetõjének vádjait az erdélyi
„Igen, tessék”! nyelvhasználati
kampány kezdeményezõje, aki
szerint a magyar nyelv használatá-
nak bátorítására irányuló projekt
nem mentesíti a román közintéz-
ményeket az anyanyelvhasználat
betartására vonatkozó törvényes
kötelezettségek alól, de elõsegíthe-
ti azt. Horváth István egyetemi
docens, aki egyben a Nemzeti Ki-
sebbségkutató Intézet elnöke, teg-
nap közleményben elutasította azt
a vádat, miszerint a projekt „ve-
szélyes” lenne. A Bihar megyei
önkormányzat szeptemberben
szavazta meg azt a pályázatot,
amelynek célja, hogy a Bihar és a
magyarországi Hajdú-Bihar és Bé-
kés megyékben a lehetõ legtöbb ál-
lami és civil intézmény, illetve ma-
gánvállalkozás biztosítsa a két-
nyelvûséget a polgárok számára.

Csomortányi István, az EMNP
partiumi szervezési igazgatója
csütörtökön úgy nyilatkozott,
hogy a határokon átnyúló uniós
finanszírozású, idegenforgalmi
kategóriában megpályázott pro-
jekt a turizmus szintjére süllyeszti

a kisebbségvédelmet. Mint mond-
ta: „az RMDSZ Igen, tessék! pro-
jektje komoly veszélyt” is rejt,
mert bevezeti a román nyelvet a
magyarországi határ menti köz-
igazgatásban. Horváth szerint a
kampány elsõsorban az ellátói,
kereskedelmi és szolgáltatói ma-
gánszférában akarja bátorítani a
magyar nyelv használatát, ahol a
történelemi hivatkozások, a tör-
vényes keretre, illetve a nyelvi jo-
gokra vonatkozó szabályozások
nem bizonyultak hatékony meg-
közelítésnek. Ezeken a színtere-
ken viszont a kisebbségi nyelvek
használatát marketingjellegû ér-
vekkel és stratégiákkal lehet hat-
hatósan elõsegíteni, illetve tuda-
tosítani azt, hogy az anyanyelvû
kiszolgálás tényleges kereskedel-
mi elõnnyel járhat. Horváth Ist-
ván úgy véli, hogy Nagyváradon
és általában a Partiumban ezt az
érvelést kiegészíti a marketing-
szempontból egyáltalán nem el-
hanyagolható jelentõs magyaror-
szági turistaforgalom.

Rámutatott: nem az „Igen, tes-
sék!” kampányt tartja „károsnak
és veszélyesnek”, hanem azt,
hogy a politikai versengés hevé-
ben egy civil kezdeményezés is ál-
dozatul eshet.

„Igen, tessék!”: Horváthék

elutasítják az EMNP vádjait

Cs. P. T.

Teodor Meleºcanu karrierdip-
lomatát, a Nemzeti Liberális

Párt (PNL) szenátorát javasolta
tegnap Traian Bãsescu államfõ a
Külföldi Hírszerzõ Szolgálat
(SIE) élére. Meleºcanu bejelentet-
te, hogy elfogadta a felkérést, és
felfüggeszti párttagságát. A politi-
kus korábban védelmi és külügy-
miniszter is volt.

A külföldi hírszerzés igazgatói
posztja azt követõen üresedett
meg, hogy az államfõ a jelenlegi
miniszterelnök Mihai Rãzvan
Ungureanut, a SIE volt vezetõjét
bízta meg február elején a kor-
mányalakítás feladatával. Tegnap

a parlament képviselõháza és sze-
nátusa együttes ülésen hivatalosan
is megállapította a hírszerzõi poszt
megüresedését, és Meleºcanu ki-
nevezésérõl várhatóan már ma
szavaz a törvényhozás.

Bãsescu korábban is ellenzéki
politikusokat javasolt a hírszerzõ
szolgálatok igazgatói tisztségének
betöltésére. Elõször George
Maior szociáldemokrata politi-
kust kérte fel a belföldi hírszerzõ
szolgálat élére, majd az akkor
még liberális párti Ungureanut,
most pedig Meleºcanut javasolta a
felderítés vezetõi posztjára.

Crin Antonescu, a PNL elnöke
csalódottságát fejezte ki amiatt,
hogy Meleºcanu elfogadta a felké-

rést, és bejelentette, hogy kizárják
a politikust a pártból. Sérelmezte,
hogy a szenátor nem tájékoztatta
az alakulat vezetõségét a szándé-
kairól, és árulásnak nevezte párt-
társa eljárását. Antonescu hang-
súlyozta, a Szociál-Liberális Szö-
vetség honatyái ezen a héten is
folytatják az ülésszak elején el-
kezdett parlamenti sztrájkjukat. 

A Hotnews hírportál úgy tudja,
hogy Teodor Meleºcanu együtt
töltötte a szilvesztert Predealon az
államfõ és a Demokrata Liberális
Párt több vezetõjének társaságá-
ban. A politikus szerint egyszerû
véletlen volt, hogy ugyanabban a
szállodában foglalt szobát az ün-
nepek idejére. 

Bizalmasok? Traian Bãsescu államfõ Teodor Meleºcanut javasolja a Külügyi Hírszerzõ Szolgálat (SIE) élére
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Õrizetbe vették tegnap a kor-
rupcióellenes ügyészek a for-

radalmárok ügyeiért felelõs ál-
lamtitkárt. A csúszópénz elfoga-
dásával gyanúsított George
Costint menesztette tisztségébõl
a miniszterelnök. Az államtit-
kárt a korrupcióellenes ügyész-
ség (DNA) ügyészei Piteºti-en
vették 24 órára õrizetbe, és a gya-
núsított 29 napos elõzetes letar-

tóztatását kérték az Argeº Me-
gyei Törvényszéktõl. Vádhatósá-
gi források szerint Costin forra-
dalmárigazolványokkal kereske-
dett. A gyanúsított kihallgatásá-
val egy idõben az ügyészek ház-
kutatást tartottak forradalmárok
Câmpulung Muscel-i szervezeté-
nek székházában, ahol több do-
kumentumot is lefoglaltak. A
forradalmárigazolványok pénz-
ügyi elõnyöket biztosítanak bir-
tokosaiknak. 

Forradalmár-igazolványokkal

kereskedett az államtitkár?

Fotó: archív

Folytatás az 1. oldalról

Mint ismert, a MOGYE jelenlegi
chartája nincsen tekintettel a ki-
sebbségi oktatásra vonatkozó tör-
vényes elõírásokra. Az RMDSZ
korábban a koalícióban maradás
feltételéül szabta a MOGYE
magyar tagozatának rendezését.
A Szövetségi Képviselõk Taná-
csa hét végi, marosvásárhelyi
ülésén Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes a kormányból való
kilépését helyezte kilátásba, ha a
kormánynak nem sikerül ráven-
nie a felsõoktatási intézményt a
törvény betartására. A politikus
úgy vélte, nacionalista megfon-
tolásokból gördítenek akadályo-
kat a MOGYE-n az anyanyelvû
oktatásra vonatkozó törvényi
elõírások alkalmazása elé.
„Nem fogadhatom el ezt a hely-
zetet. Vagy betartjuk a törvényt,
s ezzel együtt az esetleg kénye-
sebb, az etnikumközi viszonyo-
kat érintõ elõírásokat, vagy nem
mehetünk tovább. (...) Nem vál-
lalhatom ezt az eléggé nagy fele-
lõsséget egy olyan kormányban
és koalícióban, amely nem képes
betartatni a törvényt” – fejtette
ki Markó Béla. Az oktatásért is
felelõs kormányfõhelyettes el-
mondta, a kormány azonnali,
határozott közbelépésére van
szükség. „Nem hónapok múlva,
hanem a következõ hetekben” –
pontosított Markó. Nyomatéko-
sította, ha ez nem történik meg,
távozik posztjáról. „A saját tá-
vozásomat helyezem kilátásba
egyelõre, az RMDSZ kormány-
ban és koalícióban maradásáról
együtt fogunk dönteni. De ter-
mészetesen nekem is lesz sza-
vam a döntésben” – jelentette ki
Markó Béla. A MOGYE ügyét
a hamarosan aláírandó koalíciós
megállapodásba is bele szeretné
foglalni az RMDSZ. A doku-
mentumról jelenleg még egyez-
tetnek a felek. 

Egy hét haladék

a MOGYE-nak

George Costin államtitkárt tegnap õrizetbe vették a DNA ügyészei Fotó: Agerpres 

Meleºcanu lehet 
az új „kémfõnök”
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Bogdán Tibor

Érdekes és tanulságos fel-
mérést tett közzé a Közvé-

lemény- és Piackutató Köz-
pont, amely ez alkalommal
azt vizsgálta, miként értékeli
az ország lakossága a romá-
niai kommunista rendszert.

Decemberi homály

A közvélemény-kutatásból
kiderül, hogy Romániában a
lakosság legnagyobb része
számára még most, 22 évvel
az 1989. decemberi esemé-
nyek után sem világos, hogy
voltaképpen mi is történt ak-
kor – ezt állította a megkér-
dezettek 62 százaléka. Velük
szemben csak 22 százalék ál-
lította azt, hogy tisztában van
a történtekkel, 16 százalék-
nak nem volt kialakult véle-
ménye, illetve nem akart vá-
laszolni. 

Még többen vannak azok,
akik úgy vélik, az 1989. de-
cemberi gyilkosságok felelõ-
seit még nem büntették meg
– 65 százalék van ezen a vé-
leményen, és csupán 14 szá-
zalék érzi úgy, hogy megtör-
tént a felelõsségre vonás.

Ami a decemberi esemé-
nyek során elkövetett gyil-
kosságok felelõseit illeti, itt
elsõ helyen a volt Securitate
áll – a mintacsoport 39 szá-
zaléka szerint a volt politikai
rendõrséget terheli a felelõs-
ség az ártatlanok lemészárlá-
sáért. Nicolae Ceauºescut 31
százalék hibáztatja, a Román
Kommunista Párt akkori ve-
zetõségét 27, a hadsereget 18,
a milíciát pedig 17 százalék,
26 százalékos azoknak az
aránya, akik nem tudják,
vagy nem akarják megjelölni
a felelõsöket. A kérdésre,
hogy ki lõtt a tüntetõkre 1989
decemberében, 48 százalék

jelölte meg a Securitatét, 37
százalék a hadsereget, 14
százalék a terroristákat, 6
százalék pedig a Nemzeti
Megmentési Frontot okolta.
Nem válaszolt 25 százalék. 

Terroristák 
pedig nem léteztek

A megkérdezettek 47 szá-
zaléka szerint nem léteztek
terroristák, és csupán 30 szá-
zalék állította ennek az ellen-
kezõjét, a válasz elõl kitérõk
részaránya itt is viszonylag
magas, 23 százalékos. A ter-
roristák létezésében a legtöb-
ben, 59 százalék, Bukarest-
ben kételkedik, és mindössze
31 százalék hisz bennük.

Sokkal nagyobb mérték-
ben oszlanak meg a vélemé-
nyek abban a kérdésben,
hogy helyes volt-e, avagy sem
a Román Kommunista Párt
politikai végrehajtó bizottsá-
gi tagjainak felelõsségre vo-
nása a megmozdulás letöré-
sére tett próbálkozásuk miatt.
Erre csupán 34 százalék
adott igenlõ választ, 29 szá-
zalék helytelenítette megbün-
tetésüket, a mintacsoport 11
százaléka pedig  nem hallott
arról, hogy egyáltalán meg-
büntették volna a volt végre-
hajtó bizottsági tagokat.

A név szerinti rákérdezés
nyomán az is kiderült, hogy

Victor Atanasie Stãnculescu
és Mihai Chiþac tábornok el-
ítélését 39 százalék üdvözli,
20 százalék viszont nem ért
egyet vele. A mintacsoport 8
százaléka nem tudott arról,
hogy bármilyen ítélet is szü-
letett volna a két tábornok
ügyében.

A megkérdezettek igen
pesszimisták a vétkesekkel
szemben indított perek, bíró-
sági eljárások eredményessé-
ge tekintetében. Mindössze 8
százalék állítja azt, hogy
azok jelentõs mértékben hoz-
zájárultak a felelõsök kiderí-
téséhez, 18 százalék ellenté-
tes véleményen van, míg 45
százalék szerint az eredmény
csupán részlegesen vezetett
az igazság feltárásához, 11
százalék pedig azoknak a
részaránya, akik nem hallot-
tak a perekrõl.

A közvélemény-kutatás
egyértelmûvé teszi azt is,
hogy a lakosság nagy része
továbbra is tudni szeretné az
igazságot a több mint két év-
tizeddel ezelõtti események-
rõl. A megkérdezettek 47
százaléka kívánja a kivizsgá-
lások folytatását, és csak 24
százalék foglalt állást azok
beszüntetése mellett, 28 szá-
zalék pedig érdektelennek
mutatkozott. 

A közvélemény-kutatók
arra is kíváncsiak voltak, mi-

ként vélekedik a lakosság a
hadsereg parancsteljesítési
kötelezettségérõl. Mint kide-
rült, csupán 15 százalék tart-
ja úgy, hogy a katonáknak
egyértelmûen teljesíteniük
kell mindenfajta parancsot,
52 százalék szerint azonban
csupán a törvényekkel össze-
egyeztethetõ, 32 százalék
szerint pedig az erkölcsi meg-
gyõzõdésüknek megfelelõ
parancsoknak kellene enge-
delmeskedniük.

„Magyar paradicsom” 
a román 
kommunizmusban?

A felmérésben külön fog-
lalkozik a kisebbségek kom-
munista diktatúrában elfog-
lalt helyével, szerepével. A
legtöbben – 47 százalék –
azon a véleményen vannak,
hogy vallási és nemzeti ki-
sebbségek a többséggel azo-
nos jogokban részesültek, 10
százalék egyenesen elõnyös
helyzetükrõl beszélt, és csak
16 százalék vélte úgy, hogy
hátrányos megkülönbözte-
tésben részesültek. Közülük
22 százalék szerint a romá-
kat érte a legtöbb hátrányos
megkülönböztetés, 20-20
százalék a magyarokat és a
zsidókat jelölte meg, 9 száza-
lék a németeket. Meglepõen
sokan – 33 százalék – zár-

kóztak el a válaszadástól. A
mintacsoport tagjainak 47
százaléka állította, hogy a
magyar kisebbség volt a leg-
elõnyösebb helyzetben, 21
százalék a romákat, 13 szá-
zalék a németeket, 3 száza-
lék a zsidókat nevezte meg
ilyen tekintetben.

Ami a kommunista dikta-
túra idején jogtalanul elkob-
zott ingatlanok visszaadását
illeti, azt 56 százalék tartotta
jogosnak, és ezt mindössze
23 százalék tagadta.  Ilyen vo-
natkozásban 37 százalék állí-
totta, hogy a visszaadás te-
kintetében semmiféle hátrá-
nyos megkülönböztetés nem
érte a kisebbségeket, 18 szá-
zalék egyenesen elõnyös bá-
násmódról beszélt, és csupán
11 százalék szerint szenved-
tek hátrányt a kisebbségek.

A megkérdezetteknek
meglehetõsen lesújtó vélemé-
nyük van annak kapcsán,
hogy Romániának sikerült-e
szakítania a kommunista
örökséggel. Negyven száza-
lék úgy véli, ez csak kis mér-
tékben történt meg, 11 száza-
lék szerint egyáltalán nem, és
alig 27 százalék szerint hagy-
ta maga mögött az ország ezt
a súlyos örökséget. A kom-
munista rendszer összeomlá-
sát 44 százalék elõnyösnek,
34 százalék hátrányosnak te-
kintette Románia számára. 

Románia és a kommunista örökség
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„Védelmi övezetek” ki-
alakítását sürgette szer-

dán a szíriai ellenzék Párizs-
ban mûködõ legfõbb szerve-
zete, a Szíriai Nemzeti Ta-
nács (SZNT). 

Választás 
két rossz között

Az SZNT azt szeretné, ha
ezek a határzónákban létesü-
lõ övezetek az ENSZ védel-
me alá kerülnének. Felada-
tuk a szíriai nép és a mene-
kültek megvédése lenne.
Mindezt az a közlemény tar-
talmazza, amelyet az SZNT
szóvivõje, Basma Kodmani
adott ki. A szíriai ellenzék
véleményének megfelelõen
Homsz városában Libanon,
Idlibben Törökország, Deraa
városában pedig Jordánia fe-
lõl lehetne segíteni. Az ellen-
zék úgy látja, hogy a huma-
nitárius folyosókat garantálni
lehetne, ha Oroszország vál-
lalja, hogy rákényszeríti a
szíriai rezsimet arra, hogy
tartsa tiszteletben a konvojok
biztonságos áthaladását.

Gennagyij Gatyilov orosz
külügyminiszter-helyettes vi-
szont ellenezte, hogy huma-

nitárius folyosókat létesítse-
nek az országban, amelyeken
keresztül a civil szervezetek
eljuthatnának a polgárhábo-
rús összecsapások övezetei-
be. Gatyilov szerint az erre
vonatkozó elképzelés valóra
váltása tovább bonyolítaná a
szíriai helyzetet, és nem len-
ne kellõképpen hatékony.

Jóllehet az SZNT minded-
dig elvetette a nemzetközi
katonai beavatkozás gondo-
latát, most már úgy ítéli meg,
hogy csupán ez lehet az
egyetlen célravezetõ megol-
dás. „Minden egyéb megol-
dást megvizsgáltunk, és vár-
tuk, hogy azokat az Arab Li-
ga kiaknázza. Nem vezetett
semmilyen eredményre. Most
két rossz között választha-
tunk: a katonai megoldás
vagy a polgárháború között”
– hangsúlyozta a szóvivõ. 

Erélyes franciák

Idõközben azonban Fran-
ciaország is „biztosított beju-
tást” kért a katonai akciók ál-
dozatainak szánt segélyek
számára. „A Homszból érke-
zõ híreket követõen, amelyek
szerint nyugati újságírók tü-
zérségi akciók áldozatai let-
tek, a támadások azonnali le-

állítását, valamint a rá háruló
humanitárius kötelezettségek
tiszteletben tartását kérem a
szíriai kormánytól” – fogal-
mazott a francia külügymi-
niszter. Alain Juppé a da-
maszkuszi francia nagykö-
vetséget arra utasította, hogy
követelje a szíriai hatóságok-
nál a Vöröskereszt segítségé-
nek biztonságos eljuttatását
az áldozatoknak. Azt is jelez-
te: magához rendelte a pári-
zsi szíriai nagykövetet, hogy
felhívja a figyelmét a szíriai
kormány elfogadhatatlan
magatartására.

A szerdán meggyilkolt
francia és amerikai újságíró
esete Nicolas Sarkozy fran-
cia államfõ szerint „annak a
bizonyítéka, hogy elég volt,
ennek a rezsimnek mennie
kell”.

Hajsza újságírók ellen

A The Telegraph címû brit
lap névtelen forrásra hivat-
kozva ugyanis arról számolt
be, hogy parancsuk volt a szí-
riai kormányerõknek a nyu-
gati újságírók megölésére,
ezért végeztek Marie Col-
vinnal, a brit Sunday Times 55
éves újságírójával és francia
fotóriporter kollégájával, a
28 éves Rémi Ochlikkal.

Az újság értesülései sze-
rint Bassár el-Aszad szíria el-
nök csapatai korábban kije-
lentették, hogy minden új-
ságírót megölnek, aki beteszi
a lábát Szíriába. Ezt látszik
alátámasztani az is, hogy
több találat érte azt az átme-
neti sajtóközponttá alakított
homszi épületet, ahol
Colvin, Ochlik, illetve több

más újságíró tartózkodott. A
két sajtóssal egy rakétagrá-
nát végzett, miközben meg-
próbáltak elmenekülni a köz-
pont romjai közül. 

A támadás elõtt a szom-
szédos Libanonban a titkos-
szolgálatoknak sikerült le-
hallgatniuk, ahogy szíriai ka-
tonai tisztviselõk megbeszé-
lik, miként fogják terrorista
csoportok közti összecsapás-
nak beállítani az akciót – ál-
lítja a The Telegraph. 

Néhány órával a halála
elõtt Colvin több nagy tévé-
csatornának, köztük a BBC-
nek és a CNN-nek is adott tu-
dósítást a február 4-e óta ost-
rom alatt álló Homszban ki-
alakult helyzetrõl. A tapasz-
talt haditudósító „mérhetet-
lenül visszataszítónak” ne-
vezte a vérontást, s közölte,

hazugság, hogy a kormány-
erõk csak terroristákat tá-
madnak. „A szíriai hadsereg
Homsz fázó és éhezõ lakos-
ságát lövi” – mondta riportjá-
ban Colvin, gyilkosoknak ne-
vezve a kormányerõket. A
The Telegraph damaszkuszi
forrásai szerint a felvételeket
akár maga Aszad is láthatta,
s ez nyilvánvalóan megpecsé-
telte a brit újságírónõ sorsát. 
A francia Libération címû na-
pilap egy munkatársa, Jean-
Pierre Perrin, aki Colvinnal
együtt tudósított Homszból,
a brit lapnak elmondta: né-
hány nappal ezelõtt az újság-
írók figyelmeztetést kaptak,
hogy a szíriai hadsereg szán-
dékosan meg fogja támadni a
sajtóközpontot. „Azt a taná-
csot kaptuk, hogy hagyjuk el
a várost, mert ha a katonák
megtalálnak, megölnek min-
ket” – állította Perrin, aki ez-
után Bejrútba utazott. 

Aszad csapatai tudták,
hogy ha elpusztítják a köz-
pontot, több információ nem
fogja elhagyni a várost –
hangsúlyozta az újságíró, aki
szerint a rezsim tisztában
volt vele, hogy a homszi tu-
dósítók közvetlen bizonyíté-
kot szolgáltattak a hadsereg
által elkövetett emberiesség
elleni bûntényekrõl. A heve-
nyészett sajtóközpont elleni
támadásban a halálos áldo-
zatokon túl sérültek is voltak:
Edith Bouvier, a Le Figaro cí-
mû francia napilap 31 éves
munkatársa súlyosan, míg
Paul Cornby brit, valamint
William Daniels francia fo-
tós könnyebben megsérült. 

Szíria: katonai megoldás, vagy polgárháború?
Jóllehet a szíriai ellenzék legfõbb szer-

vezete, a Szíriai Nemzeti Tanács

mindeddig elvetette a nemzetközi ka-

tonai beavatkozás gondolatát, most

már úgy ítéli meg, hogy csupán ez le-

het az egyetlen célravezetõ megoldás.

Egy friss közvélemény-kutatás szerint a

lakosság 47 százaléka véli úgy, hogy a

vallási és nemzeti kisebbségek a több-

séggel azonos jogokban részesültek a

kommunizmus idején, 10 százalék

egyenesen elõnyös helyzetükrõl beszélt,

és csak 16 százalék szerint volt részük

hátrányos megkülönböztetésben.

Marie Colvin, a brit Sunday Times újságírója és francia fotóriporter kollegája, Rémi Ochlik



Történelmi ez a pillanat.
Gyakran hallom ezt utcán, színpadon, emel-
vényen, megnyitón, konferencián és kong-
resszuson szónokló Politikustól, és ilyenkor
rendszerint körbe szoktam nézni, hadd lás-
sam a kisebb vagy nagyobb létszámú hallga-
tóság fel tudja-e mérni, hogy akarva-akarat-
lan, de belecsöppent a történelembe.
A legtöbbször azonban, eléggé meg nem bo-
csátható módon, senkinek az arcán nem lát-
tam semmiféle elrévülést, noha újból és új-
ból át kellett volna élniük azt a hihetetlen
örömet, hogy íme, itt van mellettük a törté-
nelem, és legalább egyszer az életben, X.-
nek vagy Y.-nak köszönhetõen, számukra is
megadatott, hogy részesei váljanak ennek a

fenséges pillanatnak.
Talán azért nem lelkesednek,

mert megszokták a szóvirá-
gokat. Talán egyre inkább
érzik, hogy a mindegyre
felhozott történelembõl
már nem is az események
láncolata vagy példázata a
fontos, hanem a fogalom
jelzõvé válása. Amikor már

nem lehet valamit tovább

fokozni, amikor már nem elég az, hogy vala-
milyen esemény lényeges, idõszerû változá-
sokhoz kapcsolódik, akkor leginkább törté-
nelmi lesz belõle.
Jártam én már a falut a sötétségbõl kiragadó
történelmi villanypózna állításon, a történel-
mi elszigeteltséget megszün-
tetõ útjavításon, a patak két
oldalát újból összekötõ tör-
ténelmi hídavatáson, mint
ahogyan már néhányszor
magukhoz ragadta a törté-
nelem a helyi termékek
újonnan felfedezett készítõit és a helyi hagyo-
mányok mûvelõit, a történelem bõkezû dip-
lomáciai áldásairól nem is beszélve. Hiszen
különösképpen a kelet-európai országok két-
oldalú kapcsolatai szóban, nyilatkozatszin-
ten, a történelem folyamán soha nem bizo-
nyultak annyira kiegyensúlyozottnak, harmo-
nikusnak, elõremutatónak, gyümölcsözõnek,
mint amikor éppen a jelenlegi, tisztségben le-
võ kormányfõk vagy miniszterek találkoznak
és kezet rázva, együtt mosolyognak a fényké-
pezõgépek elõtt. Ilyenkor mindig eszembe
jut: ez már igen, micsoda remek teljesítmény,
õk aztán valóban tisztában vannak a történe-

lem minden rezdülésével és joggal állnak ott,
ahová az idõk sodrása helyezte.
Itt van például az a kiváló és a történelem-
ben példátlan magyar-román stratégiai part-
nerség, amelyre az EMNP csíkszeredai kül-
döttgyûlésén a magyar külügyminisztérium

képviselõje utalt. Hogyan
és miként nyilvánul meg,
kérdezhetné bárki, hiszen
a gyakorlatban csupán
annyit tapasztalni, hogy
megszûntek a közös ro-
mán-magyar kormányülé-

sek. Az erdélyi magyar szórványokban egyre
nagyobb fokú asszimilációról panaszkodnak,
Románia területi átszervezése megbonthatja
a hagyományos magyar tömböket, az erdélyi
autópálya befulladt. A Romániában utat épí-
tõ vagy nem építõ, állam támogatta magyar-
országi cég becsõdölt és kifizetett romániai
pénzeket keresnek rajta, Verespatak kapcsán
ide-oda dobálják a ciános kanalat, Brüsszel-
ben és Strasbourgban a román biztosok és
képviselõk csatlakoznak a magyarországi
kormányzati eljárásokkal kapcsolatos hatá-
rozatokhoz. A Malév már nem jár Bukarest-
be sem, Budapesten viszont lesz ortodox ka-

tedrális, Marosvásárhelyen kész törvénnyel a
kézben sem lehet létrehozni a magyar orvo-
si- és gyógyszerképzési vonalat, és szinte bi-
zonyos, hogy belátható idõn belül, bármiféle
ígérgetések ellenére, a bukaresti parlament-
ben a kisebbségi törvényt napirendre sem
fogják tûzni. 
A partnerséghez vajon mi szükséges? Elég a
NATO, egy-két kõolaj-, földgáz- vagy elektro-
mos vezeték, netán az a Bãsescu-Orbán meg-
egyezés, hogy a kettõs állampolgársági eljárá-
sokban kerülnek bármiféle botrányt, és így a
kettõs állampolgárok szép csendesen pótolják
mindkét ország statisztikáiban a népesség-
apadást? Vagy az is beletartozik, hogy a szél-
sõ jobb mindkét országban háborítatlanul
mondja a magáét, és teljesen a maga szája
íze szerint próbálja átírni a múltnak azt a va-
lóságát, amely immár valóban tagadhatatlan
és megmásíthatatlan történelemként létezik? 
Mindezekkel azonban nyilvánvalóan nem
érdemes foglalkozni. Elégedjünk meg azzal,
hogy a jelenben, a román-magyar stratégiai
partnerség kegyelmi idõszakában történelmi
pillanatokat élünk és így a jövõt is megkí-
méljük attól a hálátlan feladattól, hogy el-
döntse, mibõl is lesz történelem.

Olyan harmadik kultúrás tudósok szerepeltek már az Edge-en,
mint az evolúcióbiológus Richard Dawkins, a filozófus Daniel C.
Dennett, a fiziológus Jared Diamond, a számítógéptudós szak-
ember Marvin Minsky és a pszichológus Steven Pinker.
1998 novemberében körlevelet küldtem a levelezõlista tagjainak,
egy cikkhez kérve választ a kérdésekre: „Mit tart az elmúlt két-
ezer év legfontosabb találmányának? És miért?” A cikk azután
1999. január 4-én megjelent az Edge 48-ban. A szerteágazó és oly-
kor szórakoztató elektronikus eszmecserét a többi média (ABC
News, The Wall Street Journal, Newsweek, The Daily Telegraph) szo-
katlan figyelemmel kísérte, a kiadóimmal egyetemben. Elhatá-
roztuk, hogy az új évezred méltó fogadása nem lenne teljes az el-
múlt korok leglényegesebb technikai vívmányairól készült felmé-
rés nélkül, a technikával és annak ránk gyakorolt hatásaival sokat
foglalkozó emberek részvételével. Számos tudóstól, filozófustól
és a tudományos közélet szereplõitõl érkezett válasz. Nagyjából
százat válogattam ki közülük ebbe a könyvbe elkerülhetetlenül
önkényesen, amiért nem kívánok mentegetõzni.
Ilyesfajta összeállítás esetében a hagyományos tartalomjegyzék
szükségszerûen hosszadalmas és fejfájdító lenne, ezért tehát az
olvasó végigböngészheti a könyvet, de felütheti bárhol, vagy vá-
logathat a válaszadók névsora alapján.
Természetesen nekem is van saját elképzelésem a „legjelentõsebb
találmányról”, amit ezennel közrebocsátok.

John Brockman: Az elmúlt 2000 év legfontosabb találmányai. Elõszó. 
Fordította: Pesthy Gábor

Históriás ének
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Játsszunk egy kicsit: Oroszországban egykutya,
hogy ki a nagyfõnök, hogy miként érte el az al-
kotmányos cárság legmagasabb rangját, s az sem
fontos, s hogy az új Putyin-éra akár az orosz dik-
tátumos demokráciáról való öropéer modellre va-
ló áttérés ideje is lehetne. Engedjük el magunkat,
és engedjük meg magunknak a gondolatot, hogy
Rosszija nem akar többé világpolitikát játszani a
nyugati határvidékén keresztül, nem nézi elbû-
völt nosztalgiával a porosodó nukleáris gombot,
és a Távol-keleti „szatellitek” iránt is a civilizált
érdeklõdés szintjére szelídül elfogultsága... 
Az, hogy egy népvezérekhez szokott társadalom-
ban ekkora népi ellenérzést váltott ki a hatalomis-
métlés réme, a vastag december 4-ei voksbundák,
a cenzúrázott jövõ ígérete, mindenképpen csodá-
latraméltó és a demokrata nagykorúság felé ara-
szolás jele. Ami aggasztó, azt sajnos épp az ellen-
zéki mozgalom ernyõje alatt kell keresni, hiszen a
liberálisok és a kommunisták között a megmoz-
dulások szerves részként „vonulatban voltak” a
szélsõséges nacionalisták is. Itt sajnos nem kisebb
nagyon-fehér, csakis-orosz „emberjogi” szerveze-
tek tömegbázisairól van szó, mint a volt Rogyina
Szövetség, a nemzetiszocialista Szláv Unió (SS),
valamint az Illegális Bevándorlás Elleni Mozga-
lom (DPNI), vagy a Russzkij Obraz. Ennek tete-
jébe még a Kaukázus öndeklarált emírje is nagy-
lelkû urbi et orbi ajánlatot tett: nem fognak orosz
civileket gyilkolászni a tiltakozóakciók ideje alatt.
Biztos, hogy az éppen a (többek között) kaukázu-
siak ellen „kiélezett” ultrák és Doku Umarov, de
a nemzetiszocialisták és liberális, vagy kommunis-
ta „partnereik” is legfeljebb az új rezsim mézeshe-
tei alatt fognak elvbarátságban maradni. Ugyan-
akkor nem csak az elgondolkodtató, hogy mekko-
ra természetességgel léphetnek demokrata töme-
gek árnyékába és oldódhatnak erkölcsössé éppen
a sokak takarásában sok bõrt a fejükön viselõk,
hanem az is, hogy mekkora ellenérzés kereszttü-
zében kezd mûködni egy új-régi vezetõstruktúra. 
Bár ez a közös Putyin-allergia által kreált ellenzé-
ki kentaur részeire fog szakadni a Novaja
Rosszija elsõ heteiben, a tömegbázisok addigra
már több hete érintkezésben lesznek a pártok és

pártocskák közti nyitott politikai ajtó-
kon át, szimpátiák alakulnak, tagsá-
gi díjakat fognak máshová fizetni. 

Kár a liberális és komcsi fiatalo-
kért, ahogy kár a 2010-ben ki-

mondottan a nemzeti, faji vagy
vallási alapokon szított gyûlölkö-

dés ellen alkotott 282-es bün-
tetõcikkelyért is, amelyet egy
ideig megint nehéz lesz betar-

tani...Ady András
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Itt van például az a kiváló
és a történelemben pél-
dátlan magyar–román
stratégiai partnerség.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Isten: az, akit mindenki ismer, 
de csak névrõl.”

Jules Renard

Megtévesztõ taktika

A körlevél

Putyinnal, 
de nélküle 

A nap címe. „Ungureanu miniszterelnök-je-
löltté állítsának adminisztratív eljárása ab-
szolút megsemmisíthetõség alá esik”, cotidi-
anul.ro

Magyarázat. A címet adó nyakatekert idé-
zet a bukaresti Cristiana Uzuna ügyvédnõ
állítása, aki szerint Mihai Rãzvan
Ungureanu jelölése a Traian Bãsescu állam-
fõ által aláírt elnöki rendelettel egyszerûen
érvénytelen, ugyanis törvénytelen. Az in-
doklás elég nehezen követhetõ jogi okfejtés,
amelyben a fõ hangsúly a közhivatalnok és
a közméltóság közötti különbségtételre esik,
de szerepet játszik benne az a két összefér-
hetetlen nap is, amíg Ungureanu jelölt is
volt, meg a kémelhárítás fõnöke is.

Önkormányzati saga. Arra gondoltunk,
egyszerûen, a saját szavainkkal elmesélünk
néhány epizódot az önkormányzati válasz-
tásokra történõ felkészülésekbõl. Az
Adevãrul például részletesen foglalkozik a
kormánypártok felkészülésével. Eszerint a
PDL és az UNPR már biztosan tudja, hogy
kik lesznek a jelöltjei a fõvárosi kerületek-
ben: azok, akik a tisztséget eddig is betöl-
tötték. Olvasóinknak valószínûleg nem so-
kat mondanak, de olyan nevekrõl van szó,
mint Nicolae Onþanu, Liviu Negoiþã,
Cristian Popescu Piedone ºi Cristian
Poteraº – a 2., 3., 4. ºi 6. kerületben; az el-
sõ és az ötödik kerületbõl várják a felméré-
sek eredményeit, a fõpolgármesterségrõl
március közepéig döntenek. A jelölés váro-
mányosa Silviu Prigoana, de szóba került
még Cristian Preda is. Az elsõ kerület veze-
tésére Theodor Paleologu áll készenlétben.
És minthogy a PDL ismét rátalált Gigi
Becalira, a csobán európai politikus nem hi-
ányozhat pont most: a Jurnalul naþional sze-
rint magával Elena Udreával „beszélte meg
a dolgot”, utána meg persze eldicsekedte,
hogy õ már tudja, ki lesz a PDL jelöltje;
közben persze nem átallotta elmarasztalni
európai parlamenti kollégáját, Cristian
Predát és Theodor Paleologut. Ez kiváltotta
egyes pédélések haragját, akik szerint ilyen
alakokkal nem lehet együttmûködni. Ahol
az új magyar meg román politika érik, ott
tudják, hogy lehet.

Politikusi bölcsesség. Ponta jobboldali em-
ber, várjuk Népi Mozgalomba. Traian
Ungureanu

Székedi Ferenc



Baloga-Tamás Erika, Kovács Zsolt

Több hazai bevásárlóköz-
pontban is kiürültek a to-

jáskészletek az elmúlt hétvé-
gén, pontosabban a vásárlók
már csak a jóval drágább
biováltozatok közül válogat-
hattak, miután az 1-es és 2-es
jelzésû (mélyalmon, illetve
szabad ég alatt tartott tojók-
tól származó) tojásokat el-
kapkodták. Akinek viszont
szerencséje volt a bevásárlás-
sal, mélyebben kellett a zse-
bébe nyúlnia: az eddigi átlag
80 banis ár helyett 1,20 lejt is
elkértek a tojás darabjáért,
ami – mindössze egy hét le-
forgása alatt – 50 százalékos
drágulást jelent. 

A „tojáskrízissel” Romá-
nia nincs egyedül, egész Eu-
rópában megfigyelhetõ a je-
lenség, mivel ennek épp egy
európai uniós törvény az
oka, amely szigorúbb köve-
telményeket támaszt a közös-
ségen belüli baromfitartással
szemben. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, az uniós
szabály szerint 2012. január
elsejétõl tilos szûk ketrecben,
mesterséges körülmények
között és mesterséges táppal
baromfit nevelni, illetve ezen
tojók (korábban 3-as szám-
mal jelzett) tojásait árusítani.
A szigorodó törvénykezés
két fronton is drágulásba tor-
kollott: annak következté-
ben, hogy a nem megfelelõ

farmokat bezárták, csökkent
a kínálat (ami felvitte az ára-
kat), másrészt pedig most a
vásárlóknak kell viselniük
azokat a költségeket, ame-
lyekkel az uniókonformmá
válás járt a szárnyastartók
számára. 

Habár Romániában idejé-
ben nekifogtak az új követel-
ményeknek megfelelõ átszer-
vezésnek, a piacot érzéke-
nyen érinti, hogy az egyik
legnagyobb tojásexportõr,
Lengyelország lényegesen
csökkentette a szállítmányo-
kat, mivel tenyésztõi nem

tudtak még felzárkózni az
uniókonform állattartáshoz.

Olcsulás tavasszal?

Ezt megerõsítette lapunk-
nak Balogh Erika, a sepsi-
szentgyörgyi Bem-Balogh
üzletlánc tulajdonosa is, aki
hozzátette: a lengyel mellett
a bolgár beszállítóktól is ke-
vesebb tojás érkezik, a hazai
termelõk  pedig nem tudják
lefedni a piaci szükségletet.
„A tojás árának növekedésé-
hez hozzájárult az is, hogy a
hideg idõjárás miatt a farmo-

kat fûteni kellett, így ennek
költségei is megjelentek az
árban is” – magyarázta Ba-
logh Erika, aki szerint márci-
us közepe után várható a to-
jás piacának normalizálódá-
sa. A sepsiszentgyörgyi üz-
lettulajdonos szerint a vásár-
lók megrémültek a magas
áraktól, de továbbra is meg-
vásárolják a szükséges tojás-
mennyiséget. 

„Az új uniós szabvány és
az elmúlt hónapok mostoha
idõjárása bizony nagymérté-
kû drágulást hozott” – ismer-
te el Gönczi Dezsõ, a szé-

kelyudvarhelyi Merkúr áru-
ház marketingfelelõse, hoz-
zátéve: az üzletlánc ezen
okok miatt tulajdonképpen
négy lépcsõben emelt a tojás
árán egy hónap alatt. Elmon-
dása szerint január és február
között átlagosan 15 százalék-
kal esett vissza a vásárlói ke-
reslet, de ennél nagyobb mér-
tékben, 20-30 százalékkal
csökkent a nagy kiszerelésû
csomagolás iránti érdeklõ-
dés. Mindezt annak ellenére,
hogy a Merkúr nem küzdött
beszerzési gondokkal az im-
port visszaesése miatt, miu-
tán egyetlen beszállítójuk, a
régióból származó gyergyói
Import Export Pal-Mar Kft.
az üzletlánc teljes igényét ki
tudta elégíteni.

Elsõ a régi vevõ

Ivácsony Pál, a gyergyói
tojásfarm vezetõje lapunk-
nak elmondta, hogy az el-
múlt néhány hétben óriásit
nõtt a kereskedõk tojáskeres-
lete, ám fontosnak tartotta,
hogy megtartsa kialakult ve-
võkörét, így – bár új felvásár-
lók számára drágábban is ér-
tékesíthette volna a terméket
– inkább azokat szolgálta ki a
kért mennyiséggel, akikkel
korábban is együtt dolgozott.
A havi 2,2 millió tojást szállí-
tó baromfifarm vezetõjétõl
megtudtuk: a tojás termelõi
ára jelenleg áruforgalmi adó

(áfa/TVA) nélkül 50 bani.
A termelõ emlékeztetett,

hogy tavaly sok farm ment
tönkre amiatt, hogy nem tud-
ta átvészelni azt, hogy ön-
költségi áron alul értékesítse
a tojást, illetve nem állt mód-
jában a drága átalakításokat
elvégeztetni és felzárkózni az
elõírásokhoz. Csutak Nagy
László, az Országos Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Hatóság alelnöke
tavaly év végén az ÚMSZ-nek
elmondta, a megyei szintû el-
lenõrzések azt mutatták, az
engedéllyel rendelkezõ far-
mok 90-95 százaléka már fel-
készülve fogadta az új rendel-
kezést.  

„Kerek” üzlet

A zf.ro adatai szerint Ro-
mániában évente mintegy
3,6 millió tojást fogyaszta-
nak, aminek kétharmada a
forgalmazó boltok révén,
egyharmada pedig saját ba-
romfiudvarból kerül az asz-
talra. A gazdasági lap becslé-
se szerint a tojáspiac éves for-
galma megközelíti az egymil-
liárd eurót. A hazai fogyasz-
tóknak ugyanakkor azzal is
számolniuk kell, hogy hosz-
szabb távon más élelmiszer-
ipari termékeknek is felme-
het az áruk, mivel a tojás sok
egyéb készítménynek fontos
alapanyaga, mint például a
pékáruknak. 
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Robbantak a hazai tojásárak

A „boldogabb” tyúkok tojásaiért egész Európában többet kell fizetniük a vásárlóknak 
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ÚMSZ-összeállítás

Bár a kormány 750 ezer
lejt különített el múlt heti

rendkívüli ülésén a tartalék-
alapból, hogy a morfiumke-
zelésre szoruló mintegy 10
ezer hazai rákbeteg ellátását
biztosítsa, a helyzet még ko-
rántsem oldódott meg telje-
sen: a tablettaalapú morfium-
ból még mindig több helyen
hiány van az országban, és az
olcsóbb citosztatikus (sejtosz-
tódásgátló) kemoterápiás
gyógyszerek közül sem mind-
egyikük lelhetõ fel a piacon.
A rákos betegek hosszú évek
óta nehéz helyzetben vannak,
sokszor több hétbe kerül,
amíg a kezelésükhöz szüksé-
ges orvosságokat beszerzik.

Pasztilla helyett fiola

A sepsiszentgyörgyi Fog-
olyán Kristóf Sürgõsségi
Kórház onkológiai osztályán
jelenleg csak injekció formá-
jában adható morfiumalapú
fájdalomcsillapítóval rendel-
keznek, viszont abból a
gyógyszerválság elsõ jeleire
tartalékot halmoztak fel, így
biztosítani tudják a jelenleg
onkológiai kezelés alatt álló
150 beteg szükségleteit, a fio-
lás változattal kiváltva a
pasztillákat – számolt be la-
punk érdeklõdésére András-

Nagy Róbert igazgató. Az
intézményt ellátó beszállító
biztosította a kórházat, hogy
a megrendeléstõl számított
15-20 napon belül, továbbra
is tavalyi áron szállítja a fáj-
dalomcsillapítókat. „Nincs
gond a székelyudvarhelyi
kórház morfiumellátásával,
évente mintegy 800 adagra
van szükség, jelenleg 2 havi
tartalékunk van”– nyilatkoz-
ta az ÚMSZ-nek Lukács An-
tal, az intézmény fõigazgató-
ja. Tájékoztatása szerint
amúgy is fõként az intravé-
nás változatot használják szí-
vesebben, így az sem okozna
gondot, ha ezentúl csak eb-
ben a formában juthatnának
hozzá. A morfium beszerzé-
sérõl a kórházaknak saját
maguknak kell gondoskodni-
uk. Arról, hogy egyes intéz-
ményekben valóban kiesés
van az ellátásban, Duda Ti-
hamér, a Hargita Megyei
Egészségbiztosító Pénztár
vezetõje is hallott, ám – mint
mondta – a biztosító csak a
források rendelkezésre bo-
csátásáért felelõs, és ebben
nem volt fennakadás.

A rendõrség 
szigorúan ellenõriz

Veress László segesvári
gyógyszerész lapunknak el-
mondta, a városban mind-

össze egy, Marosvásárhelyen
pedig három patika forgal-
maz morfiumot. A rendõrség
folyamatosan ellenõrzi eze-
ket a gyógyszertárakat, mert
a morfium nagyon erõs kábí-
tószer, amely már néhány
adag után függõséget okoz,
és csak speciális recepttel le-
het hozzájutni, egyszerre leg-
több csak háromnapi adag-
hoz. A gyógyszerésztõl meg-
tudtuk, hogy a Maros me-
gyét is ellátó brassói lerakat-
ban pillanatnyilag nincs hi-
ány a fájdalomcsillapítóból.

A minisztérium
megoldásokat keres

Az utóbbi hetek morfium-
hiányát az okozta, hogy az
eddigi egyik legnagyobb
morfiumimportõr, a Mundi-
farma vállalat bejelentette ki-
vonulását a román piacról,
mivel elégedetlen volt az ál-
lam által biztosított fizetési
feltételekkel. Általánosság-
ban elmondható, hogy Ro-
mániában kifejezett drága ké-
szítmények szerepelnek a tá-
mogatott gyógyszerek listá-

ján. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium arra törekszik,
hogy ezeket a sok esetben je-
lentõsen olcsóbb generikus
orvosságokkal helyettesítsék
– tudtuk meg Kinizsi Zoltán
szóvivõtõl. Magyarázata sze-
rint generikus gyógyszerek-
nek azokat a készítményeket
nevezik, melyek lejárt szaba-
dalmi védettségû hatóanya-
got tartalmaznak, így elõállí-
tásukhoz már nincsen szük-
ség hosszú évekig, szigorú
nemzetközi szabályozás mel-
lett folyó kísérletekre. 

Morfium: nincs nyugalom

Cs. P. T.

Megfellebbezi az Orszá-
gos Diszkriminációelle-

nes Tanács (CNCD) a Ko-
lozsvári Ítélõtáblának azt az
ítéletét, amellyel érvénytele-
nítette a Nagybánya polgár-
mesterére kirótt bírságot.
Cãtãlin Cherecheºt azért
büntette meg a hatezer lejre
tavaly novemberben a
CNCD, mert falat emeltetett
a romák és nem romák által
lakott tömbházak közé a vá-
ros egyik negyedében.

„Meglepett az ítélet, de az
indoklását még nem láttuk,
ezért nem tudom, miért
döntöttek így a bírák. Remé-
lem, hogy fellebbezésünket
elfogadja a legfelsõbb bíró-
ság, és sikerült Romániában
lezárnunk ezt az ügyet. Ha
nem, strasbourgi emberjogi
bírósághoz vagy az EU lu-
xemburgi bíróságához for-

dulunk” – mondta tegnap
az ÚMSZ-nek Asztalos Csa-
ba, a CNCD elnöke. Tájé-
koztatása szerint a kolozs-
vári peren „furcsaságok” is
történtek. A testület az
egyik tárgyalás  halasztását
kérte, mert ügyvédjük a
nagy hó miatt nem tudott
Kolozsvárra eljutni, ám a bí-
rák ezt nem fogadták el. A
felperes polgármester töb-
bek között a Horea utcai ro-
matelep mellé felhúzott 1,8
méteres falra „civilizációs
megfontolásokból” volt
szükség a városban. Arra hi-
vatkozott, hogy a romatele-
pen élõ gyereket kívánta így
megóvni az esetleges autó-
balesetektõl, a roma negyed
ugyanis egy forgalmas út
mellett található.

„Errõl szó sincs. A polgár-
mester egy az egyben rasszis-
ta módon járt el, és ezt több
rangos nemzetközi szervezet

is így látja. Alaposan utána-
jártunk az ügynek” – magya-
rázta lapunknak Asztalos. 

A CNCD novemberben ál-
lapította meg, hogy a polgár-
mesteri hivatal jogellenesen
emelt falat a romák és nem
romák által lakott tömbhá-
zak közé a Horea utcában. A
testület szerint az illegálisan
felépített falat le kell bontani,
és falak építése helyett a ro-
matelepen élõk életkörülmé-
nyein kellene javítania az ön-
kormányzatnak. 

A CNCD bírsággal sújtot-
ta tavaly a kolozsvári önkor-
mányzatot is, mert a pataré-
ti szeméttelep szomszédsá-
gába költöztették egy
Mãrãºti negyedi utcában élõ
romákat. Ez az ügy szintén
bíróságra került. „Már meg-
kaptuk az idézést is. Ez a
nagybányai ügynél nehe-
zebb per lesz” – mondta
Asztalos Csaba. 

A morfiumhoz speciális recepttel lehet hozzájutni, egyszerre legtöbb csak háromnapi adaghoz

Hírösszefoglaló

Pszichiátriai vizsgálat-
nak vetették alá tegnap

azt a brassói nõt, aki a hét
végén lakásában lefejezte
csecsemõjét. Monica Iude-
anut jelenleg 29 napos vizs-
gálati fogságban tartják. A
27 éves nõ pünkösdista val-
lású. Mivel egyháza tiltja a
fogamzásgátló szerek hasz-

nálatát, 18 éves kora óta
hét gyermeket szült, és ko-
rábban már kezelték pszi-
chiátriai problémákkal. A
fiatalasszony akkor követte
el szörnyû tettét, amikor
férje elment vásárolni há-
rom gyermekükkel, másik
két gyermekük pedig az is-
kolában volt. Monica
Iudeanu ezalatt elaltatta
kétéves kisfiát, és egy kés-

sel lefejezte a hat hónapos
kisbabát, majd eltûntette a
nyomokat. A hazatérõ férj
kereste a csecsemõt, és val-
latóra fogta a feleségét. A
nõ beismerte tettét, a férfi
pedig kihívta a rendõrsé-
get. Monica Iudeanu a
nyomozóknak azt mondta:
azért gyilkolta meg a gyer-
mekét, hogy „feláldozza is-
tennek”. 

A nagybányai fal pere: 
fellebbeznek Asztalosék

Elmebajos csecsemõgyilkos?

Sipos M. Zoltán

Soós Annát választották
meg a kolozsvári Babeº

-Bolyai Tudományegyetem
magyar tagozata új vezetõ-
jének. Ellenjelöltje Nagy
László fizikus volt. Dr.
Soós Anna matematikus,
egyetemi docens 1959-ben
született, 1997-tõl a BBTE
oktatója, korábban Kézdi-
vásárhelyen és Sepsiszent-
györgyön volt középiskolai
tanár, szakterülete a mate-
matikai statisztika és való-
színûség-számítás.

Tegnap reggeltõl délután
hat óráig járulhattak a Far-

kas utcai fõépületben felállí-
tott szavazóurnához a
BBTE magyar oktatói és a
diákok képviselõi, hogy le-
adják voksukat a két magyar
rektorhelyettes–jelölt vala-
melyikére. Dr. Soós Anna a
szavazatok 64,7 százalékát
szerezte meg 69,3 százalé-
kos részvételi arány mellett,
tehát õ követi a tisztséget öt
éven át betöltõ Magyari Ti-
vadart a tagozatvezetõi
székben.

Mivel az egyetem vezetõ-
ségében a magyar tagozatnak
két hely jár, az új tagozatve-
zetõ mellett a szavazásban
alulmaradt Nagy László fizi-

kus is rektorhelyettes lesz.
Soós Anna, a BBTE-n immá-
ron bevett szokás szerint,
elõdjéhez hasonlóan, a tanul-
mányi ügyekért felel majd. 

„Örülök, hogy nagy rész-
vételi arány volt a szavazá-
son. A következõ napokban
a rektorváltásig hivatalban
vagyok; a folyó ügyeket
megoldjuk, kezeljük, de
hosszabb távon ható dönté-
seket már nem hozunk, az
utódomat pedig minden
részletrõl tájékoztatom.” –
fogalmazott tegnapi, vokso-
lást követõ sajtónyilatkoza-
tában Magyari Tivadar lekö-
szönõ tagozatvezetõ. 

Soós Anna a tagozatvezetõ

A szavazatok a Magyari Tivadar irodájában felállított urnába kerültek

ÚMSZ

Marius Paºcan Maros
megyei prefektus újabb

pert indított a nyárádszeredai
ortodox telekvita ügyében.
Ezúttal a nyárádszeredai pol-
gármesteri hivatal zöldöveze-
ti nyilvántartását támadta
meg azzal a céllal, hogy von-
ják vissza a város központi
terének részét képezõ, az or-
todox egyház által birtokolt
telek zöldövezetté nyilvánítá-
sát – értesült az Erdélyi Ma-
gyar Televízió. Tóth Sándor
alpolgármester törvénytelen-
nek és erkölcstelennek nevez-
te az újabb nyomásgyakor-
lást, de mint mondta, a tör-
vény a város oldalán áll, és
felkészültek a küzdelemre. A
Marosvásárhelyi Bíróság feb-
ruár 29-ére tûzte ki a tárgya-
lást. Mint ismeretes, az orto-
dox egyház templomot építe-
ne a telken, de az önkor-
mányzat és a helyi lakosság
is elutasítja ezt. A prefektus
korábban beperelte az önkor-
mányzati képviselõket, mert
a jelzett egyházi telket közva-
gyonként tartották nyilván.
Eleget téve a felszólításnak, a
testület késõbb kivette a terü-
letet a közvagyoni leltárból,
melynek nyomán a prefektus
visszavonta keresetét. A pol-
gármesteri hivatal továbbra is
úgy tartja, a telekre így sem
épülhet templom, met zöld-
övezetnek minõsül. 

Nyárádszereda:

ismét perelnek

A szerzõ felvétele



T. Koós Imola

Két bemutatóra is ké-
szül a napokban a Ko-

lozsvári Állami Magyar
Színház társulata: a Julie
kisasszonyt március 6-án,
kedden 20 órától mutatják
be a színház stúdiótermé-
ben, az Óz, a nagy varázslót
pedig március 9-én, pénte-
ken  20 órától a nagyszín-
padon láthatja a közönség
apraja-nagyja. 

Idén August Strindberg
halálának századik évfordu-
lójára emlékeznek világszer-
te – a Julie kisasszony bemuta-
tója ehhez a centenárium-
hoz is kötõdik. „A Julie kis-
asszony felkavaróan modern
darab, melynek provokatív
jellege ma éppúgy érvényes,
mint amikor íródott. A fur-
csán érzéki, hátborzongató-
an cinikus darabot különle-
ges, szinte keleti finomságú
kegyetlenség hatja át. Ke-
gyetlenség, mely oly közel
áll a világhoz, melyben
élünk” – így vélekedik a da-
rabról rendezõje, Felix Ale-
xa. A férfi és nõ közti kap-
csolaton belüli hatalmi harc-
ról szóló drámában Pethõ
Anikóé a címszerep, Jeant
Bogdán Zsolt, Kristint Kató
Emõke alakítja. A bemutató
után március 7-én, 13-án,
20-án és 29-én 20 órától is
megtekinthetõ az elõadás.

Az Óz, a nagy varázsló vi-
lághírû történetét Zalán Ti-
bor adaptációjában állítja
színpadra Puskás Zoltán. A
rendezõ minden korosztály-
nak ajánlja a musicalt,
amelyben Andres Mariano
Ortega és Erõs Ervin dalai

csendülnek fel, a fõszereplõt,
Dorothyt pedig Albert Csilla
játssza. „A már klisének
mondható barátságról, bá-
torságról, szerelemrõl és
nem utolsósorban az útkere-
sésrõl beszél a történet. Én
még hiszek ezekben az érté-
kekben, hiszek az emberi lé-
lekben, ha tudunk még men-
tálisan fejlõdni, ha tudunk
még odaadóak lenni, figyelni
csak egy kicsit egymásra, ha
tudunk még érdek nélkül

szeretni... akkor megment-
hetjük önmagunkat, ember-
társainkat – és hasznosak le-
hetünk a társadalomban. Az
elõadás gyerekeknek és fel-
nõtteknek egyaránt szól, hu-
morral, látvánnyal, sok-sok
énekkel, tánccal fûszerezve”
– írja az Óz, a nagy varázslóról
a vajdasági rendezõ. A pro-
dukciót a bemutató után
március 11-én 17 órától, va-
lamint március 24-én 20 órá-
tól lehet megtekinteni. 

Mûsorváltozás is történt a
kolozsvári színház márciusi
programjában: a március 19-
én  19 órától mûsorra tûzött
Hedda Gabler-elõadás elma-
rad, ugyanis az Andrei
ªerban rendezte produkció
az említett idõszakban –
konkrétan március 18-án és
19-én, vasárnap és hétfõn –
Sepsiszentgyörgyön vendég-
szerepel a Reflex Nemzetkö-
zi Színházi Biennálén. A ko-
lozsvári elõadásra megvásá-

rolt jegyek visszaválthatók
vagy más elõadásra cserél-
hetõk a jegypénztárnál, na-
ponta 10.00-13.00 és 16.30-
18.30 óra között.

Sepsiszentgyörgyön a Ref-
lex közönsége március 18-án
15 és 20 órától, valamint 19-
én 15 órától tekintheti meg
az elõadást. A másodszor
megszervezett Reflex Nem-
zetközi Színházi Biennálén
hét ország 13 elõadását mu-
tatják be. 
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Röviden

ÚMSZ

Közel száz fiatal vett
részt az ODFIE idei

Versmondó és népdalének-
lõ versenyén Kolozsváron.
Az erdélyi unitárius ifjúság
és más felekezetû, szabad-
elvûen vallásos fiatalok
szervezeteként mûködõ Or-
szágos Dávid Ferenc Ifjúsá-
gi Egylet (ODFIE) a hétvé-
gén immár tizenötödik  al-
kalommal szervezte meg a
vetélkedõt, amelynek az Er-
délyi Unitárius Egyház
székhelyi épülete, valamint
a János Zsigmond Unitári-
us Kollégium bentlakása és
osztálytermei adtak ott-
hont. A hivatalos megnyi-
tót követõen beszélgetõs
mûsorra került sor Mesterek
társaságában címmel, mely-
nek meghívottai  Hatházi
András, a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház színé-
sze és Bardócz Sándor, a
Román Televízió kolozsvári te-
rületi studiójának szerkesz-
tõje voltak. A versenyre 39
fiatal jelentkezett be, Erdély
különbözõ településeirõl,
többek közt Dicsõszent-

mártonból, Marosvásár-
helyrõl, Medgyesrõl, Ko-
lozsvárról,  Sepsiszent-
györgyrõl, Székelykeresz-
túrról, Székelyudvarhelyrõl
és számos más településrõl.
A vetélkedõt a Role együt-
tes és a Kalotaszeg nép-
táncegyüttes fellépése szí-
nesítette, valamint Heltai
Gáspár Egy nemes emberrõl
és az ördögrõl címû darabja,
a kolozsvári színmûvészeti
kar diákjainak elõadásá-
ban. Ezt követte a bírálóbi-
zottság részletes kiértékelõ-
je, amelynek eredménye-
ként a versmondó verseny
elsõ díját Ghinea Lóránd
vihette haza Sepsiszent-
györgyre. A népdaléneklõ
versenyen az elsõ helyezés
a nagyajtai Fekete Kincsõt
illette meg. A rendezvény
fõ támogatói a magyaror-
szági Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium
Nemzetpolitikai Államtit-
kársága,  a Bethlen Gábor
Alap, az Erdélyi Unitárius
Egyház, a Pipacsok Nép-
táncegyüttes és a Három-
szék-Felsõfehéri Egyházkör
voltak. 

Szavalók és dalolók 

versenye Kolozsváron

Találkozás a Dívákkal

Hosszabb szünet után ma
este 19 órától ismét megte-
kinthetõ a kolozsvári Ecset-
gyár elsõ emeleti stúdióter-
mében a Groundfloor
Group tavaly októberben Dí-
vák címen bemutatott elõ-
adása. Színpadra lép három
igazi díva: Kézdi Imola, Al-
bert Csilla, Vass Zsuzsanna,
valamint közös játékszerük,
aki Missy névre hallgat. Az
elõadás meghökkentõ és hu-
moros utazás négy nõ fil-
mek, reklámok és nõi maga-
zinok által megpecsételt kép-
zelet- és lelki világába, szem-
benézés a film- és szépség-
ipar elkerülhetetlen csapdái-
val, mindez csipetnyi hu-
morral és öniróniával fûsze-
rezve.  Az elõadás  rendezõ-
koreográfusa Sinkó Ferenc.

Megemlékezés 
Szabó T. Attiláról

Az Erdélyi Múzeum-
Egyesület elnöksége és kuta-
tóintézetének nyelvészeti
munkacsoportja március 3-
án emlékezik meg a nagy
nyelvész, Szabó T. Attila
munkásságáról , halálának
25. évfordulóján. Szomba-
ton 10 órától az EME
Napoca/Jókai utca 2–4.
szám alatti székházának elõ-
adótermében emlékkonfe-
renciát tartanak, Szabó T. At-
tila, az erdélyi névtani iskola
megteremtõje címmel. Ennek
keretében bemutatják a Bu-
dapesten megjelent, Szabó T.
Attila erdélyi történeti helynév-
gyûjtése címû könyvsoroza-
tot. A konferenciát követõen
megkoszorúzzák Szabó T.
Attila sírját a Házsongárdi
temetõben. 

Két vendégmûvész 
a Carmenben

Mester Viktória (Carmen) és
László Boldizsár (Don José)
vendégszereplésével mutatja
be a Kolozsvári Magyar
Opera Georges Bizet Carmen
címû háromfelvonásos ope-
ráját március 1-jén, csütörtö-
kön 18.30 órától. Mester
Viktória a budapesti Magyar
Állami Operaház tagja,
olyan karmesterekkel dolgo-
zott együtt, mint Kobayashi
Ken-Ichiró, Kocsis Zoltán és
Solti György. 

Üzenet otthonról haza

A Marosvásárhelyi Örmény-
Magyar Kulturális Egyesület
a Bernády Házban nyitja
meg Puskás Attila Barna
Üzenet otthonról haza címû fo-
tókiállítását. Az eseményre
holnap, február 29-én szer-
dán 18 órától kerül sor. A
2011-ben szervezett örmény-
országi kirándulás során ké-
szült, Novák József képzõ-
mûvész közremûködésével
összeállított dokumentációs
jellegû kiállítást megnyitja
Puskás Attila, méltatja Ta-
mási Zsolt történész-teoló-
gus, szakmai szempontból
értékeli Both Gyula fotómû-
vész. Örmény zenealkotáso-
kat ad elõ Aszalos Enikõ ta-
nárnõ Baricz Emõke zongo-
rakíséretével. 

Julie és Óz erdélyi deszkákon
Két bemutató Kolozsváron, Hedda Gabler a sepsiszentgyörgyi Reflexen

Asszonyi drámák, drámai szerepek: Pethõ Anikó a Julie kisasszonyban (balra), Kézdi Imola és Bogdán Zsolt a Hedda Gablerben

HIRDETÉS

Fotók: Bíró István

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

A bukaresti Ady  Endre  Elméleti  Líceum tárt kapukkal vár új diákokat minden évfolyamra, az óvo-

dától az érettségiig!

Tanintézményünk a városközponttól 15 percre, jól megközelíthetõ helyen, egy vonzó, klasszikus

épületben található.

A bukaresti magyar tannyelvû oktatás közel kétszáz éve folyamatosan mûködik. Az intézményben

folyó magasszintû oktatói-nevelõi munka eredményeként tanulóink sikerrel felvételiznek felsõok-

tatási intézményekbe és eredményesen munkálkodnak a legkülönbözõbb szakterületeken, bel- és

külföldön egyaránt.

Intézményünk különleges oktatási – nevelési stílusára jellemzõ a  családias hangulat, közvetlen

hangvételû, szoros diák- tanár illetve szülõ-tanár kapcsolat; tehetséggondozás és felzárkoztatás;

egyénre szabott módszerek alkalmazása kislétszámú osztályokban, jól felszerelt szaktantermek-

ben; egyéni képességek kibontakoztatása, a gyermek személyiségének harmonikus fejlesztése;

korszerû alapmûveltség megszerzésének biztosítása.

Mindezt egy jól felkészült, magát állandóan továbbképzõ, didaktikai és tudományos fokozatokkal

rendelkezõ, szakmai díjak és állami kitüntetések által elismert tantestület biztosítja.

OPPORTUNITÁSOK: iskolai étkezde; napközis foglalkozás (after school) az I-V. osztályos diákok-

nak; testvériskolai kapcsolatok bel- és külföldön; nemzetközi projektekben való részvétel; hagyo-

mányos és alternatív tantárgyversenyeken való részvétel; hangszeres zeneoktatás; mûvészeti

csoportokban való tevékenység; épülõfélben levõ kollégiumunk hamarosan lehetõvé teszi nagy-

számú vidéki tanulók beiskolázását is (elsõsorban a IX-XII. osztályokba), megkönnyítve az egye-

temi továbbtanulásra való felkészülést.

ELÉRHETÕSÉGEINK:  www.liceuladyendre.ro

CÍM: Bd. Ferdinand 89. szám, II. kerület, Bukarest

TEL: 021-2520192, Fax: 021-2521123

MEGKÖZELÍTHETÕSÉG: Metró (Iancului megálló), Trolibusz (69,85; Oborul Nou megálló, (volt Dimit-

rov útkeresztezõdés)), villamos (1, 46 szám, Ferdinand megálló, 14-es villamos Mihai Bravu megál-

ló ), autóbusz (101, 335, 330, szám Mihai Bravu megálló).

Minden  érdeklõdõ  diákot  szeretettel  vár  a  bukaresti  Ady  Endre  Elméleti  Líceum!
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A várakozásoknak megfe-
lelõen Michel Hazanavicius A

némafilmes címû filmje nyerte a
84. Oscar-gála legfontosabb díjait
– a francia produkció vitte el a
legjobb filmnek, legjobb ren-
dezõnek és legjobb férfi fõszere-
plõnek járó aranyszobrocskát.
Scorsese A leleményes Hugo címû
filmje öt Oscart tudhat magáé-
nak, Meryl Streep pedig eddigi
tizenhét jelölésébõl harmadszor-
ra kapta meg a legnagyobb filmes
elismerést.
Igazi nagy meglepetések nélkül
zajlott le hétfõ hajnalban az idén
84. alkalommal megszervezett

Billy Crystal által vezetett Oscar-
díjátadó. De egy kis botrány
azért az idei átadóról sem hiány-
zott, Sacha Baron Cohen ugyan-
is az akadémia kifejezett tiltása
ellenére a Diktátor címû film fõ-
szereplõjének öltözve jelent meg
a gálán, kezében egy urnát tart-
va, és a benne levõ, hamunak
látszó port a mûsorvezetõ fejére
öntötte – azt állítván, hogy Kim
Dzsongil hamvairól van szó.

A papírformának megfelelõen
az est nagy gyõztesének a legjobb
filmnek járó díjat is megnyerõ
The Artist – A némafilmes címû
produkció számított. A némafilm
eszközeit használó fekete-fehér
alkotás egy némafilmszínész éle-

tét mutatja be, aki elhatározza,
hogy nem enged a hangosfilm
csábításának.

A The Artist sikere azonban itt
még nem ért véget, ugyanis a film
fõszereplõje, a francia Jean Du-
jardin kapta a legjobb férfi fõsze-
replõnek járó szobrocskát, ezzel a
francia színész  az Utódokban sze-
replõ George Clooney-t és a Pénz-
csinálókban villogó Brad Pittet
utasította maga mögé.

Ugyancsak az elõrejelzéseknek
megfelelõen alakult a legjobb nõi
fõszereplõnek járó aranyszobor
sorsa is, hiszen azt a várakozá-
soknak megfelelõen A Vaslady-
ben Margaret Thatcher brit mi-
niszterelnököt megformáló Me-

ryl Streep kapta. Ezzel a színész-
nõ 20 év után ismét átvehette a
legnagyobb filmes elismerésnek
számító szobrocskát. A díjra rajta
kívül a legnagyobb esélyesnek Vi-
ola Davis számított, aki A
segítségben egy megalázott fekete
házvezetõnõt játszott.

Ha ez utóbbi személyében nem
is lett fekete díjazottja a gálának,
a legjobb nõi mellékszereplõnek
járó szobrot egy sötét bõrû szí-
nésznõ, Octavia Spencer vehette
át A segítség címû filmben nyújtott
alakításáért. Az énekesnõ köny-
nyek között mondta el köszö-
nõbeszédét.

A legjobb férfi mellékszereplõ,
a gála legidõsebb díjazottja a 82
éves Christopher Plummer lett
(Kezdõk), aki maga mögé utasítot-
ta Kenneth Branagh-ot (Egy hét
Marilynnel), Jonah Hillt (Pénzcsi-
náló), Nick Noltet (Warrior), és
Max von Sydow-t (Rém hangosan
és irtó közel).

A legjobb rendezõnek járó díjat
Michel Hazanavicius vihette ha-
za, A némafilmes. Az elismerésért
olyan  nevek szálltak ringbe, mint
Alexander Payne (Utódok), Mar-
tin Scorsese (A leleményes Hugo),
Woody Allen (Éjfélkor Párizsban)
és Terrence Malick (Az élet fája).

A legjobb idegen nyelvû film
kategóriában, ahogy az várható
volt, az iráni Ashgar Farhadi al-
kotása, a Nader és Simin – Egy el-
válás története nyert. A jelölt fil-
mek között volt Michael R.
Roskamtól a Rundskop (Belgi-
um), Joseph Cedartól a Hearat
Shulayim (Izrael), Agnieszka
Holland In Darkness címû alkotá-
sa (Lengyelország), valamint
Philippe Falardeau-tól a Monsieur
Lazhar (Kanada). 
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Röviden

A piramisjátékok idõleges kivonulása után a
tévébõl, az Antena 1 arra merészkedett, hogy
újólag képernyõre tûzzön egy olyan szerencsejáté-
kot, amely kétes legalitása mellett butító és drága
(az idõ pénz!) szórakozást is kínált azoknak, akik
merészkedtek távol maradni az õsöreg hajléktala-
nok vagy éppen félujjnyi szoknyájú szõke tündér-
kék által árult sorsjegyektõl, de méltóztattak nyo-
mon követni a síkképernyõkön erkölcsileg el-
csusszant színészek esztelen komédiázását a
Super Bingo Metropolis nevû adásban. Miután
az ominózus, rémesen fantáziátlan nevû mûsort
futtató cégnek gondjai támadtak a Pénzügyõr-
séggel, az Antena 1 már nem sugározta vasár-
nap a Phoenix Games SRL által mûködtetett
pénzmosómûsort. Sokan sírtak, sokan nevettek,
és sokan sírnak, mert tudják: ez a rendelkezés
nem a nézõk javáért volt, hanem a likas állam-
kasszát igyekszik toldozgatni. A nézõ pedig nem
utoljára fizet!

(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.

Maszol.ro: nem félünk az árvíztõl

Lapunk internetes olvasóinak többsége nem
tart árvíztõl a nagy havazásokat követõ ol-
vadások után. A Maszol.ro szavazógépén fel-
tett legutóbbi kérdésünkre (Tart-e árvizektõl
a nagy havazások után bekövetkezõ olvadá-
sok után?) válaszolók hetven százaléka nyi-
latkozta azt, hogy a hóolvadás nem lesz
olyan intenzív, hogy az árvízveszélyt jelen-
tene. A kérdésre válaszoló internetes olva-
sóink harminc százaléka azonban úgy véli,
hogy hóolvadás következtében annyira
megemelkedik a folyók vízszintje, hogy az
több régiót is árvízzel sújt.

E heti kérdésünk: Ön szerint kinek a felelõssé-
ge a morfiumtabletták biztosítása? 

1. Az Egészségügyi Minisztériumé. 
2. Az Egészségügyi Biztosítópénztáré.
3. A gyógyszerforgalmazóké.

Nem hal meg, kit eltemetnek
Örökké él, kit nem felednek.

A szovátai KKaattoonnaa  EErrnnõõ  (Öcsi bácsi) halálának 15.

évfordulójára emlékeznek szerettei.

Megemlékezés

Némafilmes: hangos siker

X-Faktorok Erdélyben

Ma kezdõdik a tavalyi X faktorosok erdélyi
koncertsorozata. A tehetségkutató elsõ 8 he-
lyezettje, köztük az erdélyi Baricz Gergõ is,
Marosvásárhelyen (február 28.), Csíkszere-
dában (március 1.), Sepsiszentgyörgyön
(március 2.), Gyergyószentmiklóson (márci-
us 3.) és Székelyudvarhelyen (március 4.) áll
majd színpadra. Az este 7 órakor kezdõdõ
koncertekre elõvételben jegyek 25 lej-ért, a
helyszínen pedig 30 RON-ért kaphatóak. 

✁
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Megjelent a telefonlehallgatá-
si botrány miatt tavaly szinte

egyik pillanatról a másikra felszá-
molt egykori legnagyobb brit va-
sárnapi bulvárlap, a News of the
World utódja, a The Sun.

A február 26-án hárommillió
példányban kinyomtatott lap
máris kíméletlen árversenybe
kezdett a konkurenciával: elsõ,
92 oldalas kiadásának egy-egy
példányát mindössze 50 peny-
nyért árulja.

A Murdoch-csoport tulajdoná-
ban lévõ News of the World botrá-

nyának tavaly nyári kirobbanása
után azonnal  felszámolták a 168
évvel korábban alapított vasárna-
pi bulvárlapot, amely a  világ leg-
nagyobb angol nyelvû vasárnapi
tömeglapja volt. A rivális brit la-
pok által feltárt ügy az utóbbi év-
tizedek legsúlyosabb nagy-britan-
niai sajtóbotrányává fajult,
amely alapjaiban rengette meg
Rupert Murdoch sajtómágnás
globális  médiabirodalmát.

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a News of the World
néhány éve feltörte és lehallgatta
egy elrabolt és meggyilkolt 13
éves angol kislány, Milly Dowler

mobiltelefonjának üzenetrögzítõ-
jét. Az ügyben vizsgálat folyt,
amelyek kiterjedtek arra a gyanú-
ra is, hogy a Murdoch-lapok
rendõröket, kormányzati tisztvi-
selõket fizettek le az elmúlt évek-
ben. Rendõrségi adatok szerint a
News of the World az utóbbi évek-
ben csaknem négyezer közéleti
személyiség és magánszemély
mobiltelefonjaihoz férhetett hoz-
zá illegális módszerekkel. 

Az elõrejelzések szerint az új
lap a nyomtatott sajtótermékek
csökkenõ példányszáma ellenére
is valószínûleg sikeres lesz, állít-
ják a médiaelemzõk. 

Megjelent a Sun on Sunday

Antal Erika

A romániai magyar audiovi-
zuális sajtó nyelvhasználati

sajátosságait vizsgáló jelentést
mutattak be a marosvásárhelyi
Sapientia – Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem oktatói és diák-
jai, akik második alkalommal ele-
mezték a rádiós és televíziós mû-
sorokat.

„Ezúttal is ugyanaz volt a kuta-
tók célja, mint egy évvel ezelõtt: a
nyelvi tudatosság ébrentartása,
nem pedig büntetések kicsikará-
sa” – jelentette ki a jelentést meg-
elõzõ sajtótájékoztatón Szász At-

tila, az Országos Audiovizuális
Tanács nemrégiben leköszönt
tagja. A Marosvásárhelyi Rádió
megbízott fõszerkesztõ-helyette-
seként tevékenykedõ médiaszak-
ember szerint nagy szükség van
az „ilyen és ehhez hasonló mun-
kákra, amelyeknek eredményei
remélhetõleg pozitív hatással
lesznek a médiára”. Az elemzett
sajtóorgánumok között szerepelt
a közszolgálati rádió bukaresti,
marosvásárhelyi, kolozsvári és te-
mesvári stúdiói, a Gaga Rádió,
Paprika Rádió, Sepsi Rádió, City
Rádió és Erdély FM, illetve a
közszolgálati televízió magyar

nyelvû stúdiói és az Erdélyi Ma-
gyar Televízió.

Karácsonyi Zsigmond, a Ma-
gyar Újságírók Romániai Egye-
sületének elnöke dicséretes kez-
deményezésnek nevezte a sajtó-
nyelv monitorizálását, aki szerint
az oktatási tevékenység mellett
nagyon fontos az olyan kutatás,
amely a szakma mindennapjaival
foglalkozik.

Pletl Rita, a kutatást koordiná-
ló egyetemi tanár a sajtótájékoz-
tatón elmondta, a kutatás során a
tendenciák feltérképezésére he-
lyezték a hangsúlyt, nemcsak az
egyes hibatípusok rögzítésére.

Hangsúlyozta: vannak olyan te-
rületek, ahol jóval kevesebb hibát
rögzítettek, mint egy évvel ez-
elõtt, de vannak „visszatérõ” hi-
batípusok is. Ilyenek például a
nyelvbotlások, amelyeken szerin-
te „egy kis odafigyeléssel lehetne
javítani”, az igekötõk helytelen
használata, illetve a román fordí-
tásból eredõ hibák. 

A médiajelentés ismertetése
után az erdélyi magyar rádiózás-
ról szerveztek kerekasztal-beszél-
getést, ahol többek között Gáspár
Sándor, valamint Kommer Alois
a romániai magyar, illetve német
rádiózásról beszéltek. 

Ismét kivesézték a beszélõ sajtót

Octavia Spencer és Meryl Streep kapták az idei Oscar-gála legjobb színésznõinek járó szobrokat



6.55 Ma Reggel
10.00 Időutazás
10.25 Tudástár
10.50 Lássuk Indonéziát!
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Táncművészet
14.45 Angkor unokái
15.10 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara
15.35 Valaki
16.05 Barangolások öt
kontinensen
16.30 Múlt-kor
17.00 Szellem a palack-
ból...
17.25 Világokon át
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(sor.)
19.55 Esti mese
20.20 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
0.55 Az Este
1.25 Tényleg eljön a világ-
vége 2012-ben?

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Dagi Albert (ameri-
kai vígjáték) 12.50 80 nap
alatt a Föld körül (kaland-
film, 2. rész) 14.40 Őrjítő
szerelem (am. vígjáték)
16.20 Fojtogató szeretet
(kanadai thriller) 18.05
Yamakasi 2. - Utcai szamu-
rájok (francia-angol-spany-
ol film) 19.50 Piedone Af-
rikában (olasz-NSZK vígjá-
ték) 22.00 Felhők közül a
nap (amerikai dráma)
0.30 Az ördög fia (ameri-
kai horror)

FILM+

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

10.00 Cigányok, meste-
rek, emberek 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Átjáró 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Ka-
lendárium 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Kék mezőben fe-
hér rózsa 21.30 Hitélet
21.30 Híradó 22.00 Mé-
regkeverők 22.30 Híradó
23.00 Napraforgó

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Esmer-
alda (sorozat) 15.30 Érzé-
ki 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 (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ism.)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépés a boldogságig
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Hét év ottthon (is-
métlés) 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés)

KANAL D
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7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Unser Bildschirm
8.05 Srpski Ekran
8.30 Híradó
8.35 Mad Men 
- Reklámőrültek (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros 
(magyar sor.) (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.40 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.15 Önök kérték! (ism.)
17.10 Ízőrzők: Sülysáp
17.45 Magyarnak lenni jó
(dokumentumf.)
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (sor.)
21.30 A király kalóza
(francia sor.)
22.30 Híradó
22.35 Szerelemmel fűsze-
rezve (am.-angol rom. drá-
ma, 2005)
0.10 Dunasport

VIASAT3, 22.10
Robin Hood, a tolvajok fejedelme

Robin of Locksley Richárd királlyal keresztes hadjáratra in-
dul a Szentföldre. Egy mór harcos, Azeem társaságában me-
nekül meg a halálból, és együtt térnek vissza szülőhazájába,
Angliába. Hazaérkezve rossz hírek fogadják: az uralkodó tá-
vollétét kihasználva anarchiába süllyedt az ország, a not-
tinghami seriff és társai magukhoz ragadták a hatalmat.

DUNA Tv, 22.35
Szerelemmel fûszerezve

A gyönyörű Tilo mestere a fűszereknek, beszéli a nyelvüket
és használja az erejüket. Kivételes képességével belelát vá-
sárlói életébe, a fűszerek segítségével pedig segít megolda-
ni a gondjaikat. Doug azonban teljesen felkavarja szigorú
szabályokhoz kötött életét, akarata ellenére is beleszeret a
nagyvilági életet élő amerikai férfiba. Tilónak hamarosan
választania kell.

TVR1, 23.10
Matador

Julian Noble jól szituált bérgyilkos. Mestere szakmájának,
de már belefásult, ezért inkább nőkre vadászik. Danny
Wright átlagos utazóügynök, akire rájár a rúd: állásából ki-
penderítik és a felesége kezd elhidegülni tőle. Mindkét férfi-
nak szüksége lenne némi vérfrissítésre. Kapóra jönnek hát
egymásnak, amikor egy mexikói bárban összefutnak.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.15 Top Shop
13.05 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták
(am. krimisor.)
17.15 Marichuy - A szere-
lem diadala (mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
21.05 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Legyen Ön is Milli-
omos!
23.50 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.30 Reflektor
- Sztármagazin
0.50 Ments meg!
(am. sor.)

10.05 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.55 Columbo:
Pillangó a sötétség árnyé-
kában (amerikai krimi)
12.55 A dadus (sorozat)
13.50 Gordon Ramsay
14.45 Monk (sorozat)
16.35 CSI: A helyszínelők
(ism.) 17.30 Esküdt ellen-
ségek (sorozat) 18.25
Gyilkos számok (sorozat)
19.25 Gordon Ramsay
20.20 (sorozat) 21.15 Két
pasi (sor.) 22.10 Robin
Hood, a tolvajok fejedelme
(am. film)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.30 Pon-
tos sportidő 14.00
Prosport óra 15.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 21.00 Magyaror-
szág – Bulgária labdarúgó
mérkőzés (live) 23.00
Sport.ro Hírek 23.10 Box-
buster: Nagy meccsek
23.00 Hírek

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve 
(dél-kor. sor.)
11.05 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)
23.00 Az Este
23.35 KorTárs
0.05 Tényleg eljön a vi-
lágvége 2012-ben?
1.00 Szellem a palack-
ból...
1.30 Sporthírek
1.35 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.) 
(ism.)
2.25 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról 
napra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Nagyszerű 
utazások
12.20 Ismétlés 
közkívánatra
12.40 Az eltévedt lovas
legendája (ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
17.30 Clara és a francia
szenvedély 
(francia film, 2009)
18.25 Az eltévedt lovas
legendája (s)
19.45 Sport
20.00 Híradó, 
a nap témája, 
időjárásjelentés
22.00 Dr. House 
(amerikai sor.)
22.50 Dr. House 
(amerikai sor.)
22.45 Túl a híréven
22.50 Sushi
23.10 Matador 
(amerikai-német-ír akció-
vígjáték, 2005)
0.50 Dilis detektívek
(amerikai krimi sor.)
1.40 Négy szem közt
(ism.)
2.30 La vie en rose (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Lois és Clark
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
13.45 Nevess csak 
(amerikai vígjáték sor.)
14.15 A birodalom 
visszavár
(francia vígjáték, 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 Román Komédia
Társaság
22.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
22.30 Rendőrakadémia
(amerikai vígj., 1984)
0.30 Pro Motor 
(ism.)
1.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
2.30 Rendőrakadémia
(amerikai vígj., 1984)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
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 Bosszúra esküdve
(amerikai thriller, 1993)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show Simona
Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.30 Románia 
– Uruguay barátságos lab-
darúgó mérkőzés
22.30 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Silent Hill 
- A halott város 
(am.-kan.-francia-japán
thriller, 2006)
3.30 Problémás gyerek
(anim. sor.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(amerikai krimisor.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban 
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 A cseresznye
a tortán

17.00 Lököttek 
(román sor.) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Kötekedők 
krónikája – új szezon
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(amerikai krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Kötekedők krónikája
– új szezon (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Alumitub
8.00 Autókereskedők 
- Lexus LS400
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
12.00 Megavilág 
- Norvégia
13.00 Autókereskedők 
- Saab 9-3
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Vitorla, dió, kipörgésgátló,

méhek lépének struktúrája
17.00 Mérnöki műtárgyak
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők 
- VW T2 Panel Van
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- Az útkereső
23.00 Mocsári favágók
0.00 Egyszemélyes had-
sereg - Mindent bele
1.00 Autókereskedők 
- Land Rover Defender
2.00 A kihallgatás titkai
3.00 A túlélés törvényei 
- Alabama

7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser és a farka-
sok (amerikai-kanadai so-
rozat)
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(s)
9.10 Visszatérés Cutter
Gap-be (amerikai filmdrá-
ma, 2000) (ism.)
10.40 Egészség A-tól Z-ig
10.50 Vallomások (ism.)
11.50 Bazár (ism.)
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, Sport
18.25 Lehet, 
hogy nem tudtad
18.35 A divat világa
18.40 Egészség A-tól Z-ig
18.45 Christy: 
Nehéz választás 
(amerikai film, 2001)
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, Sport
23.00 Bortestvérek
23.35 Ronda ügy 
(vígjáték, 1998)
1.20 Istenem, Anna! 
(német vígjáték, 2008)
(ism.)
2.55 Biznisz óra (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

SZERDA
2012. február 29.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Winnetou 2 
- Az utolsó renegátok
(német-jug.-francia ka-
landf., 1964)
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 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Doktor House
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.00 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív (ism.)
1.00 Tények Este
1.35 EZO.TV
2.10 Babavilág (ism.)



Ma Antónia és Elemér
napja van.
Az Antónia latin eredetû
nõi név, az Antonius férfi-
név olasz nõi párja. 
Az Elemér bizonytalan ere-
detû régi magyar férfinév.
Korábban Ilemer formában
volt használatos, mai for-
májában Vörösmarty Mi-
hály  és Jókai Mór újította
fel. Hasonló név a szláv
Velimir, melynek jelentése:
nagy és béke, és a germán
Elmar is, melynek elemei
nemest és hírest jelentenek.
Holnap ugyanezen névnap-
ok érvényesek, minthogy
idén szökõév van.

Évforduló
• 1835 – Elias Lönnrot
finn néprajztudós közzétet-
te az elsõ Kalevala-kötet-
hez írt elõszavát.
• 2007 – A New Horizons
Plutó-kutató ûrszonda el-
halad a Jupiter mellett.

Vicc
Az óvónõ megkérdi Móric-
kától:
– Tudod-e, miért kel ki a kis

csirke a tojásból?
– Mert fél, hogy õt is megfõ-
zik.

Recept
Feta saganaki
Hozzávalók 2 személynek:
15-20 dkg feta sajt, 2 nagy pa-
radicsom, 2-3 evõkanál olíva-
olaj, 1 kk bazsalikom, 1 kk
kakukkfû, 1 kk oregánó,
õrölt csili ízlés szerint.
Elkészítés: A sütõt 180 fokra
melegítjük. Egy kis jénai
vagy kerámia sütõtálba ön-
tünk 1 evõkanál olívaolajat.
A paradicsomot karikákra
vágjuk. A fetasajtot 4 egyen-
lõ téglalapra vágjuk. Egy kis
tálba öntjük a fûszereket és
összekeverjük õket. A tepsi
aljára teszünk egy sor paradi-
csomot, megszórjuk a fûszer-
keverék 1/3 részével. Utána
rátesszük a fetasajtot, ismét
megszórjuk fûszerekkel,
majd egy sor paradicsom és a
maradék fûszer következik.
Végül ráöntünk 1-2 evõkanál
olívaolajat. 30 percig sütjük.
Akkor jó, amikor a paradi-
csom már szépen megsült.
Azonnal tálaljuk. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ön az a fajta ember, akinek az
útkeresés fontosabb, mint a meg-
találás. Ez jó, amíg nem öncélú,
és nem hibáztat érte másokat.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Párkapcsolatában változást hoz-
hat a mai nap, az az ön szemlé-
letén is múlik, hogy milyen
irányban. Ön sikeres mostaná-
ban, és a társa is irigyelheti. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ismét egy nehéz hétre van kilátá-
sa: még ne dobja be a törülközõt.
A végén önt is büszkeséggel tölt-
heti el a gyõzelem.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Fontosnak érzi, hogy munkájá-
ban az ön egyénisége is kifejezõd-
jék. Ha ez a munka sablonossá-
ga miatt nem megoldható, akkor
ideje valami hobbi után néznie. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ma növelheti önbizalmát. Dicsé-
retben, kiemelésben részesülhet,
és ezt még versenytársai sem von-
hatják ma kétségbe. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma megoldást találhat egy régi
pénzügyi problémára, ami talán
a lakásügyeivel is kapcsolatban
van. A gyorsaságban is szerepe
lehet ebben, ne halogasson!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A mai nap a szokottnál is hig-
gadtabban tud mérlegelni. A
Mérlegnél is Mérlegebb lehet.
Semmi meglepõ és váratlan nem
hozhatja ki a sodrából.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Jól alakulhatnak a dolgai a
munkahelyén. A fõnökei is meg-
becsülik, és a kollégái közül is so-
kan számítanak a barátságára.
Azt se bánja, hogy ezt részben
számításból teszik. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Most fontosnak érezheti a szoros
érzelmi köteléket. De vegye szá-
mításba, hogy a szorosság néha
pont az érzelmeket fojtja meg. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nem várt kellemetlenséget hoz-
hat ez a nap. Az elsõ ijedtségén
átesve, a szokásos jó szervezõ-
készsége segítségével úrrá lehet a
bajokon. Bízzon magában!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne keserítse el, ha nem minden
úgy alakul a mai napon, ahogy
azt eltervezte. A nyert idõ, nem
várt találkozást hozhat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A munkahelyi változások akkor
is megviselik önt lelkileg, ha egy-
elõre nem érintik az átszervezé-
sek. Azért nem árt, ha körülnéz,
mit kellene másképp csinálnia.
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és a Szabad Sajtó Alapítvány

Ne bonts le addig egy kerítést,
amíg nem tudod, hogy miért
építették. A kerítések zavaró
dolgok, hiszen a szabadság és a
gondtalanság érzetét veszik el
az embertõl, mindazonáltal a
biztonság és a rend valóságát
adják. Az ember mindig is kí-
sértést érzett arra, hogy lebont-
sa a kerítéseket. Azt gondoljuk
ugyanis, hogy majd mi ma-
gunk leszünk kerítés gyanánt,

azaz kerítés nélkül is tudjuk,
hogy mettõl meddig tartanak a
dolgok. Ebbe gyökerezik a leg-
több harag, bántás és sérelem.
Mi magunk ugyanis nem va-
gyunk alkalmasak kerítésnek,
de nem is ez a feladatunk. Nem
nekünk kell meghúznunk a vo-
nalakat, a mi feladatunk az,
hogy megéljük a szabadság és
gondtalanság örömét a meghú-
zott vonalak között.

Gondolatjel Visky István rovata



Tenisz

Turós-Jakab László

A 18 esztendõs magyar
Babos Tímea diadalmas-

kodott a fiatalság finaléjában
a mexikói Monterreyben,
ahol a múlt héten 220 ezer
dolláros összdíjazású ker-
mény pályás tenisztorna zaj-
lott. Babos 82 perces csatá-
ban gyõzte le 6-4, 6-4-re a ná-
la három évvel idõsebb Ale-
xandra Cadantut, aki ellenfe-
léhez hasonlóan elõször ju-
tott egy WTA-torna döntõjé-
be.  Pályafutása eddigi leg-
jobb eredménye 37 ezer dol-
lárt és 280 ranglistapontot
hozott a magyar teniszezõ-
nek, de román ellenfelének
sincs oka panaszra, hiszen 19
ezer dollárral és 200 WTA-
ponttal gazdagodott.  

Harminckilenc helyet ja-
vítva Babos az egyéni leg-
jobbjának számító 68. a leg-

frissebb világranglistán,
amelyen mindössze három
pozícióval szorul honfitárs-
nõje, Arn Gréta mögé. Im-
már Cadantu is tagja a szá-
zas elitnek, a 82. A legjobban
helyezett román továbbra is
Monica Niculescu (a 28.),
megelõzve Sorana Cirsteát (a
48.), Simona Halepet (az
50.), Irina-Camelia Begut (az
53.) és Alexandra Dulgherut
(az 57.). 

A világrangsort egyébként
továbbra is a fehérorosz Vik-
torija Azarenka (8980 pont)
vezeti az orosz Marija Sara-
pova (7680), a cseh Petra
Kvitová (7095) és a volt vi-
lágelsõ dán Caroline Woz-
niacki (6270) elõtt. Utóbbi
nyomában azonban ott lohol
a Dubajban gyõztes lengyel
Agnieszka Radwanska, aki
az ausztrál Samantha Stosur
elé ugrott. 

Komoly román és magyar
részvétellel számolnak az e

heti, a mexikói Acapulcóban
sorra kerülõ 220 ezer dollár
összdíjazású, salakpályás
WTA-torna szervezõi. Ne-
gyedik kiemeltként Begu a
svájci Bacsinszky Tímeával,

hatodik favoritként Dulgheru
a szlovák Magdalena Ryba-
rikovával játszik az elsõ for-
dulóban. Cadantu elsõ ellen-
fele a holland Michaella Kra-
jicek, a magyar Czink Melin-
dáé pedig a kanadai Ste-
phanie Dubois, míg Arn
Gréta a selejtezõbõl kap el-
lenfelet. 

Osztrák, spanyol és argen-
tin sikerrel zárultak a múlt
heti férfi tenisztornák. Jürgen
Melzer elõször nyert ATP-
tornát Európán kívül: 1155
millió dollár összdíjazású
memphisi ATP-torna finálé-
jában 7-5, 7-6-ra verte a kana-
dai Milos Raonicot. 

Az elsõ helyen kiemelt
David Ferrer nyerte meg a
Buenos Aires-i férfi tenisztor-
nát, miután 4-6, 6-3, 62-re
verte a szintén spanyol
Nicolas Almagrót. A Mar-
seille-ben megrendezett
ATP-torna döntõjében a ne-
gyedik helyen kiemelt argen-

tin Juan Martín del Porto 6-
4, 6-4-re legyõzte a francia
Michael Llodrát, megszerez-
ve karrierje 10. ATP-torna-
sikerét.

Továbbra is a szerb Novak
Djokovics (13.130 pont) ve-
zet a férfi teniszezõk legfris-
sebb világranglistáján a spa-
nyol Rafael Nadal (10.435)
és a svájci Roger Federer
(8235). David Ferrer egy he-
lyet visszacsúszott (s most a
hatodik), miután a Marseille-
ben az elõdöntõben búcsúzó
francia Jo-Wilfried Tsonga
megelõzte. A legmagasabban
rangsorolt magyar, Kellner
Ádám továbbra is a 316. he-
lyen áll. A legjobb százban
immár két román van, Victor
Hãnescu a 88., Adrian
Ungur pedig 98. 

Ezen a héten 1,7 millió
dolláros díjalap mellett teni-
szeznek Dubajban, a két fõ
kiemelt Novak Djokovics és
Roger Frederer. 
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Babos Tímea

Magyar siker Monterreyben 

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A spanyol élvonalbeli
labdarúgó-bajnokság

(Primera División) 25. for-
dulójában a Barcelona 2-1-
re nyert Madridban az
Atlético vendégeként. A
szikrázóan kemény össze-
csapást Lionel Messi zseni-
ális meglátása döntötte el,
aki 1-1-es mérkõzésállásnál
a 81. percben szabadrúgás-
ból vette be a sorfalat ren-
dezgetõ Thibaut Courtois
kapuját. Idegenbõl hozta el

a három pontot a listaveze-
tõ Real Madrid is, amely
Cristiano Ronaldo (54.
perc) góljával gyõzte le 1-0-
ra Rayo Vallecanót.  

További vasárnapi ered-
mények: Villarreal–Athletic
Bilbao 2-2, Osasuna–
Granada 2-1, Real Socie-
dad–Mallorca 1-0, Valen-
cia–Sevilla 1-2. 

Továbbra is a Real Mad-
rid (64 pont) vezet a Barce-
lona (54), a Valencia (40), a
Levante (35) és az Athletic
Bilbao (34) elõtt. 

Az SSC Napoli legyõzte
az Intert (1-0), a Lazio a

szintén vendég Fiorentinát
(1-0), az Udinese pedig ide-
genben verte a Bolognát (1-
3) az olasz Serie A 25. for-
dulójának vasárnap esti
mérkõzésein. Továbbra is az
AC Milan (51) vezet, de az
50 pontos Juventus egy mér-
kõzéssel kevesebbet játszott.
Az Udinese és a Lazio 45-
45, a Napoli 40, az AS Ró-
ma pedig 38 pontot gyûjtött. 

Zsinórban hetedik gyõ-
zelmével tartja elõnyét a
Borussia Dortmund, amely
Robert Lewandowski dup-
lájával és a horvát Ivan
Perisic hajrában lõtt góljá-

val 3-1-re gyõzte le a Han-
novert a német Bundesliga
23. fordulójának vasárnap
esti zárómérkõzésén. A
Dortmundot (52) a Bayern
München (38), a Borussia
Mönchengladbach (47), a
Schalke 04 (44), a Bayer
Leverkusen (37) és a
Werder Bremen (36) követi
a táblázaton. 

Bár a 37. perctõl, a nigéri-
ai Onyekachi Apam kiállítá-
sától fogva emberhátrány-
ban játszott a Rennes a baj-
noki címvédõ OSC Lille el-
len, a 90. percben a török
Mevlut Erdinc révén egyen-

líteni tudott. A címvédõ így
csak egy ponttal tudott meg-
lógni a negyedik helyezett
St-Étienne elõl. Szintén va-
sárnap este: Brest–Marseille
1-0, Toulouse–Sochaux 2-0. 

A 25. fordulót követõen a
Montpellier (53) vezet a Pa-
ris Saint-Germain (52), az
OSC Lille (46), a Saint-Éti-
enne (43), az Olympique
Lyon (40) és a Rennes (40)
elõtt. 

Tizenegyespárbaj után
dõlt el az angol Ligakupa
sorsa, a Liverpool, 2-2 után,
3-2-re nyerte a szétlövést a
Cardiff Cityvel szemben. 

Messi és Ronaldo is betalált

Vízilabda

T. J. L. 

A Vasas 13-9-re legyõz-
te az Egert a C csoport

zárókörében, s bejutott a
férfi vízilabda a Bajnokok
Ligája legjobb nyolc együt-
tese közé. A magyar párharc
góljain Boskovic (5), Kiss
G. (5), Steinmetz Á.,
Steinmetz B. és Brguljan 1-
1, illetve Bátori (3), Kovács
G. (3), Seman (2) és Chilko
osztozott. 

Ugyanabban a kvartettben
a Szeged hazai medencében
nyert 9-8-ra a címvédõ szerb
Partizan Belgráddal szem-
ben, a csongrádiak góljait
Kiss Cs. (2), Hegedüs, Somo-
gyi, Turzai, Kayes, Török,
Molnár és Younger szerezte.
A 13 pontos Szeged csoport-
elsõként, a 11 pontig jutott
Vasas másodikként jutott a
negyeddöntõbe, búcsúzott a
Partizan (7) és az Eger (3). 

A szegedi mérkõzést kö-
vetõen a rendõrség garázda-
ság és könnyû testi sértés
vétsége miatt, ismeretlen
tettes ellen indított büntetõ-
eljárást. A meccs elõtt a
belgrádi csapat ultrái, a
“grobarik” rátámadtak a
szegedi drukkerekre, és si-
került az egyik Tisza-parti
szurkolói csoport zászlóját
is megszerezniük. Az ösz-
szecsapásban az egyik sze-
gedi törzsszurkoló megsé-
rült, s orvosi ellátásra is
szorult. 

A vétkest a röszkei határ-
átkelõhelyen állította elõ a
rendõrség. A Csongrád Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság
szóvivõje szerint, a megala-
pozott a gyanú,  hogy rint a
26 éves szerbiai állampolgár
ütötte meg szóváltást köve-
tõen a szegedi szurkolót, aki
nyolc napon belül gyógyuló
sérülést szenvedett. A sértett
könnyû testi sértés miatt
nem terjesztett elõ magánin-
dítványt, így a szerbiai férfi
ellen garázdaság vétsége mi-
att indult büntetõeljárás. 

Az európai vízilabda leg-
rangosabb sorozatának ne-
gyeddöntõjébe jutott még
három horvát (Primorje EB
Rijeka, HAVK Mladost
Zágráb és Jug CO Dubrov-
nik), két montenegrói (a
Budva és a Jadran Herceg
Novi) és egy olasz (Ferla
Pro Recco) együttes. 

Megmaradt döntõbe jutá-
si esélye a Szolnoknak az
Eurokupában, miután az el-
sõ elõdöntõs összecsapáson
csupán egyetlen góllal ma-
radt alul a spanyol Sabadell
otthonában (8-9). Kevesebb
mint három perc volt hátra,
amikor, 8-6-os spanyol veze-
tésnél, Marnitz Gergõ,
majd Regõs Áron is betalált,
s bár 20 másodperccel a le-
fújás elõtt Matej Nastran ki-
csikarta a döntést, az ered-
ménynek a magyarok örül-
hettek. A másik ágon, olasz
párharcban: R. N. Savo-
na–C. N. Posillipo Nápoly
8-4. A visszavágókat márci-
us 14-én vívják Szolnokon
és Nápolyban. 

Vitézkedõ 

magyar 

pólósok

Labdarúgás 

ÚMSZ

A román labdarúgó-válo-
gatott sárgára cseréli visz-

sza piros szerelését, de csak a
szerdai, Uruguay elleni barát-
ságos mérkõzést követõen.
Az új felszerelés tegnapi hiva-

talos bemutatóján többek
közt Mircea Sandu, a Román
Labdarúgószövetség elnöke,
valamint Victor Piþurca szö-
vetségi kapitány is jelen volt.
Elõbbi elégedetten nyilatko-
zott a sárgához való visszaté-
résrõl, miután úgy véli: a pi-
ros nem sok szerencsét hozott
a trikolóroknak a legutóbbi

két esztendõben, Rãzvan
Lucescu mandátuma idején.
A FRF elnökhöz hasonlóan a
bãneasai mallban beöltözte-
tett játékosok is a szerencse
forgandóságában bíznak és
remélik: jobban megy majd
sárgában. A román labdarú-
gó-válogatott második rend
felszerelése piros marad. 

Mezt cserél a válogatott
Kézilabda 

T. J. L. 

A váratlan metzi pont-
vesztés (26-26 a francia

bajnokkal) kissé bonyolítot-
ta az Oltchim helyzetét: ah-
hoz, hogy biztosan a leg-
jobb négy közé jusson a nõi
kézilabda-Bajnokok Ligájá-
ban, a vâlceai alakulatnak
legalább egy pontot kell sze-
reznie a Krim Mercator elle-
ni, vasárnapi csoportmérkõ-
zésen. Bár a román bajnok-
nak sikerült nyernie Ljublja-
nában (25-31), a visszavágó
mégis nehéznek ígérkezik,
hiszen a szlovén csapat is
továbbjutási álmokat dédel-
get. A négyesben jelenleg a
hibátlan Buducsnoszt Pod-
gorica vezet – a monteneg-
róiak már biztosították he-
lyüket az elõdöntõben. Az
Oltchim 5, a Krim 2, a Metz
pedig 1 pontot gyûjtött ed-
dig, a franciák már biztos
búcsúzók. 

A másik négyesben eddig
mindent megnyert a Gyõri
Audi ETO KC, amely már
biztos elõdöntõs, a másik he-
lyért a címvédõ norvég
Larvik (4 pont), a spanyol

Itxako Navarra (2) és a dán
FC Midtjylland (2) küzd.        

A dániai Hörsholmban ma
sorsolják ki a férfi Bajnokok
Ligája nyolcaddöntõjének
párosítását. A kiírás értelmé-
ben a négy csoportgyõztest a
negyedik helyezettekkel pá-
rosítják, a csoportmásodi-
kokat pedig a harmadik he-
lyezettekkel, de az azonos
csoportban szerepelt csapa-
tok nem találkozhatnak újra.
A horvát Croatia Zágrábbal,
a szlovén RK Cimos Ko-
perrel és a dán AG Köben-
havnnal együtt csoportmá-
sodikként a magyar bajnok
MKB Veszprém svéd (Säve-
hof), lengyel (Kielce) vagy
macedón (Metalurg Szkopje)
ellenfelet kap, miután a spa-
nyol Ademar Leónnal már
játszott. A csoportelsõ Barce-
lona, Atlético Madrid, Ham-
burger SV és THW Kiel a
svájci Schaffhausen, a német
Füchse Berlin, a lengyel
Wisla Plock és a francia
Montpellier közül kap ellen-
felet.   

A nyolcaddöntõ elsõ mér-
kõzéseit március 14. és 18.
között, a visszavágókat pedig
március 21. és 25. között ren-
dezik meg. 

Izgulhat az Oltchim 

A román labdarúgó-válogatott sárgára cseréli vissza jelenlegi piros szerelését Fotó: Mediafax


