
Az elmúlt évekhez hasonló-
an idén is több magyar mû-

vészt jelölt a Román Színházi
Szövetség az egy éves tevékeny-
ségükért járó UNITER-díjra. A
legjobb rendezésért járó díj há-
rom esélyese között van Bocsárdi
László, a sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház igazgatója.
Szintén jelölt a legjobb férfi mel-
lékszereplõk kategóriájában Bo-
dolai Balázs, illetve a legjobb nõi
mellékszereplõk kategóriájában
Kató Emõke. Balogh Attila a
rendezõi debüt-díj egyik váromá-
nyosa, életmûdíjat kap mások
mellett Dobre-Kóthay Judit dísz-
let- és jelmeztervezõ, színházi
zenei különdíjat pedig Könczei
Árpád. 8. oldal 

új magyar szó
2012. február 29., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3480 ▼
1 amerikai dollár 3,2360 ▼
100 magyar forint 1,4959 ▲

Vezércikk 3

Román vétó Szerbiának

„Románia az egyetlen ország, amely blok-
kolja a szerb uniós tagjelölti státus meg-
adását” – közölte tegnap egy uniós diplo-
mata. A Danas címû szerb napilap azt írta:
Románia így lép, ha Belgrád nem hoz
konkrét intézkedéseket a szerbiai vlach ki-
sebbség helyzetének javítására. 

Aktuális 2

Gazdaság 6

Bãsescu bónusza
Az államfõnek sikerült az oly sokszor
hiányolt pártatlanság, megbékélési
szándék látszatát keltenie – legalábbis

még megmaradt hívei
elõtt. Mindezek után az
már csak amolyan
bónusz volt számára,

hogy egyben be is töltöt-
te a külsõ hírszerzés
közel egy hónapja
üresen álló igazgatói
tisztségét.Bogdán Tibor

ÚMSZ

Döntõ házként elfogadta teg-
nap a képviselõház a lusztrá-

ciós törvényt, amely kimondja,
hogy a hatálybalépéstõl számított
öt éven belül nem tölthetnek be
vezetõ tisztséget azok a szemé-
lyek, akik a Kommunista Párt fi-
zetett apparátusának voltak tag-
jai, illetve azok sem, akik az igaz-
ságszolgáltatásban vezetõ tisztsé-
get töltöttek be a rendszerváltás
elõtt, vagy pedig ügyészek voltak.
Ez utóbbi javaslatot Máté András
RMDSZ-es képviselõ nyújtotta
be. A politikus szerint ez a módo-
sítás azért jelentõs, mert így a til-
tás többek között az 56-os forra-
dalom résztvevõit kivizsgáló
ügyészekre is érvényes lesz.
Folytatása a 3. oldalon 

Az akkreditáció elnyerése után a Sapientia diákjai az egyetemen államvizsgázhatnak, nem kell más felsõoktatási intézményekhez fordulniuk

Indul a lusztráció

Turos Lóránd az új CNA-tag

Turos Lóránd az
audiovizuális ta-
nács új tagja, miu-
tán a parlament
megszavazta az Or-
szágos Rádiókom-
munikációs Társa-
ság kereskedelmi
igazgatójának kin-
evezését a testü-
letbe. Új tag kijelö-
lésére azért volt
szükség, mert a ta-
nács korábbi tagja
Szász Attila lemon-
dott tisztségérõl. 

Média 9

„Fegyverkezõ” légikikötõ

A Maros Megyei Tanács mai döntésétõl
tette függõvé a marosvásárhelyi Transil-
vania Nemzetközi Repülõtér vezetõsége,
hogy perbe fogja-e az önkormányzatot
amiatt, hogy túl kevés pénzt szán az elen-
gedhetetlenül fontosnak tartott fejleszté-
sekre, bõvítésekre.

A Caritas szervezet megelõzõ programot hirdetett az iskolákban

Révbe jutott a Sapientia
Indulása után tíz évvel akkreditálták a magyar tannyelvû felsõoktatási intézményt

Fotó: archív

Megszavazta tegnap a képviselõház a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akkred-
itációjára vonatkozó törvényt, így – ha az államfõ kihirdeti a jogszabályt –  létrejön a jogi
személyiséggel rendelkezõ, magyar tannyelvû, alapítványi felsõoktatási intézmény. A törvény
elfogadását megkönnyítette, hogy korábban koalíciós megállapodás tárgya volt az RMDSZ
és kormánypartnerei között. Dávid László rektor lapunknak elmondta, a Sapientia a további-
akban anyagi támogatást kér a román államtól, mert erre törvényes lehetõsége van. 3. oldal 

Az erdélyi nagyvárosok kö-
zépiskolás diákjainak hét

százaléka fogyasztott már vala-
milyen kábítószert – derült ki egy
tegnap Kolozsváron bemutatott

felmérésbõl. A szakértõk szerint
a családban látott minta, az
internet és a baráti társaság kész-
teti a fiatalokat drogfogyasztás-
ra. 7. oldal 

Megdöbbentõ drogstatisztikaMagyar jelöltek 

az UNITER-díjra

Fotó: caritas.ro
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Röviden

MOGYE: az „elkülönülés” 
ellen tüntettek 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógysze-
részeti Egyetem (MOGYE) mintegy 150-
200 diákja és tanára tüntetett tegnap dél-
után az egyetem magyar tanárai és diák-
jai vélt elkülönülési szándéka ellen. Az
egyetem elõtt összegyûlt mintegy 150-
200 diák azt skandálta: „Egységet az
egyetemen, egységet a nemzetben!”
„Nem akarjuk a szétválasztást!”. Az
egyik óriás transzparensen magyar és an-
gol felirattal üzenték: „Együtt akarunk
tanulni! Politikai beavatkozás nélkül!” A
tüntetésen a vitatott módon megválasz-
tott rektor, Leonard Azamfirei is megje-
lent. A sajtó kérdésére kifejtette: a „diá-
kok csak azt üzenik, hogy a politika ne
avatkozzon bele az egyetem belsõ dolgai-
ba, mert az veszélyes.” Este Marosvásár-
helyre várták Cãtãlin Baba oktatási mi-
nisztert, aki a magyar tagozatok létreho-
zásáról próbálja meggyõzni a MOGYE
vezetõit.

Magyar pénzek a határon túlra

A határon túli magyar közösségek intéz-
ményeinek és programjainak normatív
alapú támogatását szeretné elõtérbe he-
lyezni a magyar kormány a pályázati, ese-
ti segítségnyújtással szemben – hangsú-
lyozta Répás Zsuzsanna, a Magyar Or-
szággyûlés nemzeti összetartozás bizottsá-
ga tegnapi ülésén a nemzeti jelentõségû
intézményekrõl tartott beszámolójában. A
helyettes államtitkár szerint tavasz végére,
nyár elejére felállhat a Kárpát-medencei
jogsegélyszolgálat is, erre a célra ötven-
millió forintot különítettek el.

Bõvül a fehérorosz szankciós lista

Kiterjesztette az Európai Unió a fehér-
orosz rezsim elleni szankcióit a tagor-
szágok külügyminisztereinek tegnapi ülé-
sén. Az újabb intézkedések értelmében
további 21 személlyel bõvítik azt a listát,
amelyen azok a belsõ ellenzék elnyomá-

sáért felelõs személyek szerepelnek, aki-
ket az EU utazási tilalommal és vagyon-
befagyasztással sújt. A listára most felke-
rültek elsõsorban az igazságszolgáltatás-
ban, továbbá a rendõrség állományában
tevékenykednek.

Nincs változás a kivonulásban

Az amerikai haderõ nem tervezi, hogy
változtasson az afganisztáni csapatkivo-
nás ütemtervén a Korán-égetés miatt ki-
robbant zavargások miatt – közölte a Pen-
tagon. Leon Panetta védelmi miniszter és
Martin Dempsey összfegyvernemi vezér-
kari fõnök egyaránt úgy gondolja, hogy
„stratégiánk alapjai sértetlenek maradtak”
– jelentette George Little, az amerikai vé-
delmi tárca szóvivõje.

Klarsfeld a német Baloldal jelöltje

A német Baloldal a nácivadász Beate
Klarsfeld (képünkön) személyében ellenje-
löltet indít az államfõválasztáson Joachim
Gauck keletnémet polgárjogi harcossal
szemben. A Franciaországban élõ 73 éves
jelölt és férje, Serge Klarsfeld több náci
háborús bûnös felkutatásában és felelõs-
ségre vonásában mûködött közre. A há-
zaspár találta meg például a lyoni hóhér-
nak is nevezett Klaus Barbie-t, a Gestapo
egykori lyoni vezetõjét.

Gy. Z.

Még derûlátóan nyilatkozott
hétfõn Brüsszelben Alain

Juppé francia külügyminiszter
Szerbia EU-tagjelölti státusának
megadásával kapcsolatban – eh-
hez képest kedden egyetlen or-
szágként Románia megvétózta,
jóllehet Bukarest baráti érzelme-
ket táplál Belgrád irányában. Az
elõzõ hét péntekén Szerbia és Ko-
szovó között megállapodás jött
létre a regionális és nemzetközi
tanácskozásokon való koszovói
részvétel mikéntjérõl, valamint a
szerb–koszovói „elválasztó vo-
nal” integrált ellenõrzésérõl. Ez a
megállapodás annyira derûlátó
visszhangokat váltott ki a szerb
tagjelölti státus esélyeit illetõen,
hogy Borisz Tadics szerb elnök
máris úgy döntött: tegnapelõtt és
tegnap látogatást tesz Brüsszel-
ben, hogy megbeszéléseket foly-
tasson Catherine Ashtonnal, az
EU kül- és biztonságpolitikai fõ-
képviselõjével, valamint Herman
van Rompuyjel, az Európai Ta-
nács elnökével.

A tagjelölti jogállás megadása
fõleg elvi-politikai szempontból
fontos. Gyakorlati jelentõsége in-
kább csak abban ragadható meg,

hogy ez is egy lépcsõfok a teljes
jogú taggá válás útján. Arról
ugyanis egyelõre nincs szó, hogy
Belgrád mikor kezdheti meg
a tényleges csatlakozási tárgyalá-
sokat is.

Jóllehet Románia azon öt EU-
tagország egyike a huszonhétbõl,
amelyek nem ismerik el Koszovó
önálló államiságát, Bukarest vé-
tójának ezúttal nem ez az oka. A
Danas címû szerb napilap az or-
szág vezetéséhez közel álló for-
rásra hivatkozva már az elmúlt
pénteken azt írta: Románia meg-
akadályozza, hogy Szerbia EU-
tagjelölti státust kapjon, ha Belg-
rád nem hoz konkrét intézkedése-
ket a vlach kisebbség helyzetének
javítására. A szerb vezetés diplo-
máciai csatornákon keresztül csü-
törtök késõ délután kapta meg az
errõl szóló értesítést, és úgy dön-
tött, hogy azonnal intenzív párbe-
szédet kezd Bukaresttel. Egy uni-
ós diplomata tegnap délután azt
közölte, hogy „Románia az
egyetlen ország, amely blokkolja

a szerb uniós tagjelölti státus
megadását” – amibõl arra lehet
következtetni, hogy a háttértár-
gyalások nem vezettek sikerre. A
román tárgyalásvezetõ azonnal
kapcsolatba lépett a kormányá-
val, hogy a további lépésekkel
kapcsolatban utasításokat, illetve
útmutatást kapjon. 

„Románia elvárja Szerbiától,
hogy ne csak a Vajdaságban al-
kalmazzon európai szellemiségû
kisebbségpolitikát, hanem az or-
szág egész területén” – jelentette
ki az MTI-nek Korodi Attila, a ro-
mán képviselõház külügyi bizott-
ságának elnöke. Korodi rámuta-
tott: Románia támogatja Szerbia
EU-tagjelölti státusát, ugyanak-
kor elvárja, hogy Belgrád legyen
nyílt a Timok völgyében élõ
román kisebbség ügyében is. 

Hírösszefoglaló

Michigan és Arizona szövet-
ségi államban tegnap megkez-

dõdött a republikánus elõválasz-
tás, amelyen a párt támogatói ar-
ról szavaznak, hogy november-
ben ki legyen Barack Obama el-
nök hivatalos kihívója. A közvé-
lemény-kutatások szerint Michi-
ganben annak ellenére rendkívül
szoros küzdelem várható Rick
Santorum és Mitt Romney kö-
zött, hogy az utóbbi politikus eb-
ben az államban született és ne-
velkedett, az apja is itt volt kor-
mányzó a hatvanas években.
Ugyanakkor az elõzetes felméré-
sek szerint Romney biztos befutó.

Michigan 30, Arizona pedig 29
küldöttet delegál a Republikánus
Párt augusztus végi országos kon-
venciójára, ahol véglegesen eldõl,
ki legyen a hivatalos elnökjelölt.
Amíg azonban az elsõ államban a
küldöttség összetételét a leadott
szavazatok arányán alapuló kép-
let határozza meg, addig a máso-
dikban a gyõztes mindent visz. A
The Washington Post összesítése
szerint Romney az eddigi elõvá-
lasztási fordulók után 123 küldött
szavazatára számíthat, Santorum
72-re, Newt Gingrich 32-re, Ron
Paul pedig 19-re. A hivatalos el-
nökjelöltség elnyeréséhez össze-

sen 1144 szavazat elnyerésére lesz
szükség.

Romney néhány héttel ezelõtt
még egyértelmû favoritnak tûnt
Michiganben, ám Santorumnak
a Missouriban, Coloradóban és
Minnesotában február 27-én elért
„mesterhármasa” nyomán itt is
fordult a kocka. Santorum esetle-
ges michigani gyõzelme nyomán
átértékelõdhetnek az esélyek az
elõválasztási küzdelemben. A
michigani és az arizonai elõvá-
lasztást szombaton a Washington
állambeli jelöltállító gyûlések kö-
vetik, amelyeken 40 küldött sorsa
dõl el. Ezután jön majd a március
6-i „szuperkedd”, amelyen 419
delegátust választanak meg. 

Megfigyelõk szerint Romney-
nak a szülõföldjén tett rendkívüli
erõfeszítései visszaüthetnek, mert
felemésztik azokat az energiáit,
amelyeket a „szuperkeddre” kel-
lett volna fordítania. Santorum-
nak a jelek szerint sikerült a re-
publikánus táboron belül Romney
fõ konzervatív vetélytársaként po-
zícionálnia magát, szemben az
ugyancsak erre a szerepkörre pá-
lyázó, de 15 százalékosnál na-
gyobb támogatással nem ren-
delkezõ Gingrich-csel. Romney
és Santorum között a közvéle-
mény-kutatók által mért különb-
ség belül van a hibahatáron. 

Közeledik a „szuperkedd”
ÚMSZ

Azonnali humanitárius tûz-
szünetet követelt Szíriában

Navi Pillay, az ENSZ emberi jo-
gi fõbiztosa, aki az Emberi Jogi
Tanács genfi ülésszakán, a szíriai
kérdésnek szentelt tegnapi rend-
kívüli vitában szólalt fel. Pillay
hangsúlyozta, hogy az ország-
ban az elmúlt hetekben gyorsan
romlott a helyzet. Felszólította a
damaszkuszi vezetést, hogy
szüntessen be minden harci akci-
ót, engedélyezze nemzetközi

megfigyelõk érkezését az ország-
ba, és a segélyszervezeteknek te-
gye lehetõvé az akadálytalan be-
jutást Homszba, valamint a har-
coktól sújtott többi városba. A
szír nagykövet kivonult a tanács-
kozásról, de elõtte még dühös
hangvételû beszédben válaszolt,
felpanaszolva, hogy külföldrõl
fegyvereket juttatnak az ellen-
zéknek. Azt állította, hogy az
egyes államok által Szíriával
szemben hozott szankciók meg-
akadályozzák a gyógyszerek és
az üzemanyag beszerzését. 

Szíriában az erõszak az úr

Román vétó Szerbiának
Az Európai Unió külügyminiszterei támogatják Belgrád tagjelöltségét

Kik azok a vlachok?

A vlachok a Balkán-félsziget különbözõ országaiban – Albániá-
ban, Bulgáriában, Görögország, Horvátországban, Macedóniá-
ban, Romániában és Szerbiában – élõ népcsoportok, amelyek a
latinból kialakult származó nyelveket beszélnek. Jelentõsebb et-
nikai kisebbséget alkotnak Romániában (Dobrudzsa tartomány-
ban). Saját magukat Görögországban, Romániában, Macedóni-
ában és Albániában arománoknak nevezik, és csak a többi or-
szágban használják önmagukra a vlach nevet. A többi nép azon-
ban mindenhol vlachoknak hívja õket. A dél-romániai románo-
kat a 19. századig szintén vlachoknak hívták. Havasalföld ro-
mán fejedelemség román neve Valachia, azaz Vlachföld volt. A
vlach szó régi magyar változata egyébként a magyar nyelvben
ma már csak gúnynévként használt „oláh” szó.

Vérfürdõ Damaszkusz utcáin. Aszad szíriai elnök nem enged a felkelõknek

Csengettek? A dán Európa-ügyi miniszter jelzi az ülés kezdetét – ekkor még volt remény Fotó: Európai Unió
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Traian Bãsescu legutóbbi
lépése, miszerint a Kül-
ügyi Hírszerzõ Szolgá-
lat igazgatójává nevez-
te ki a nemzeti liberá-
lisok politikusát, Teo-
dor Meleºcanut, alig-
hanem csak pártbeli

fõnökét, Crin
Antonescut lepte meg. A pártelnök most
árulással vádolja, és kizárással fenyegeti
„pártkatonáját”, aki pedig nem elõször for-
dít hátat „harcostársainak”. Miután
Nicolae Vãcãroiu szociáldemokrata kormá-
nyában volt külügyminiszter, a jobboldali
ellenzék gyõzelmét követõen otthagyta a
szociáldemokratákat. Röviddel késõbb
ugyan önmagát még baloldalinak megha-
tározó politikai alakulatot hozott létre Szö-
vetség Romániáért néven, ám azt hamaro-
san beolvasztotta a jobboldali Nemzeti Li-
berális Pártba, amelynek alelnöke, majd a
Tãriceanu-kormány honvédelmi tárcaveze-
tõje lett. Amikor pedig a 2000. évi elnökvá-
lasztáson még kétszázaléknyi szavazatot
sem szerzett, kis ideig Dinu Patriciu kõolaj-
vállalata, a Rompetrol igazgatótanácsi tag-
ja volt, mindezzel csak azt bizonyítva, hogy
csöppet sem finnyás, ha pénzrõl, hatalomról
van szó.  E kacskaringós politikai múlt is-
meretében inkább az a meglepõ, hogy meg-
lepte a liberálisok vezetõjét az újabb pálfor-
dulás; ráadásul Antonescunak azt is tudnia
kellett, hogy Meleºcanu éppen Prahova me-
gyében szenátor – abban a megyében,
amelynek pártszervezete a legélesebben tá-
madja a pártelnököt.  Az újabb „váltás”
egyébként már szilveszterkor körvonalazó-
dott, amikor is Meleºcanu ugyanabban a
predeali étteremben mulatott, mint Traian
Bãsescu, Elena Udrea, Vasile Blaga és
Roberta Anastase – szerinte teljesen véletle-
nül. Csakhogy az ominózus vendéglõben
ugyancsak jelen levõ néppárti pártelnököt,
Dan Diaconescut kitessékelték a terembõl,
és nem teljesen véletlenül, hanem éppen ar-
ra hivatkozva, hogy a helyeket az államfõ
és vendégei számára tartják fenn. Mostani
mesterhúzásával Traian Bãsescu hármas
célt ért el, ismét bebizonyítva, hogy a leg-
körmönfontabb román politikus. Egyrészt
„kivont” a parlamentbõl egy ellenzéki sze-
nátort, visszabillentve ezzel a szenátusban az
egyensúlyt a hatalom oldalára; ezzel bizo-
nyára elgondolkoztatta az ellenzéket is a
„parlamenti tiltakozás” további értelme fe-
lõl. Másrészt nem csak meglepte, nevetséges-
sé is tette Crin Antonescut, aki még néhány
órával Meleºcanu kinevezése elõtt is kizárt-
nak tartotta, hogy pártja bármely tagja ke-
rüljön a hírszerzés élére. Meleºcanu ugyanis
nevesítésérõl nem tájékoztatta a tömörülését,
amivel erõsen megkérdõjelezte annak belsõ
fegyelmét, vezetõinek tekintélyét is. Har-
madrészt pedig ellenzéki politikus kinevezé-
sével az államfõnek sikerült az oly sokszor
hiányolt pártatlanság, megbékélési szándék
látszatát keltenie – legalábbis még megma-
radt hívei elõtt. Mindezek után az már csak
amolyan bónusz volt számára, hogy egyben
be is töltötte a külsõ hírszerzés közel egy hó-
napja üresen álló igazgatói tisztségét.

Bãsescu bónusza

Bogdán Tibor

Román lapszemle

Egyes ingatlanügynökök szerint nem ki-
zárt, hogy Romániában még idén 500
euróra csökken a régi tömbházlakások
négyzetméterenkénti ára. (Jurnalul
Naþional) Belgiumban idén is megtar-
tották a Rubik-kocka-kirakó versenyt. A
bekötött szemmel végzett próba új világ-
bajnoka a magyar Endrey Marcell lett,
akinek sikerült új világrekordot is felállí-
tania: a kockát 28,8 másodperc alatt rak-
ta ki. (Adevãrul) Az EU-ban a románi-
ai kiskorúak a leginkább veszélyeztettek
az internetes szexuális zaklatások miatt.
A Mentsétek meg a gyermekeket „felmé-
rése” szerint a fiatalok 70 százaléka ka-
pott már obszcén üzeneteket, de 40 szá-
zalékuk egyéb zaklatásnak is szenvedõ
alanya volt. (Jurnalul naþional)

Cseke Péter

„Kérdezze a pártokat: az
RMDSZ-t, az EMNP-t és az

MPP-t” – reagált tegnap Vass
Levente, az egészségügyi minisz-
ter tanácsosa arra a kérdésünkre,
mi az esélye annak, hogy indul-
jon a marosvásárhelyi választá-
sokon a Szövetségi Képviselõk
Tanácsa (SZKT) múlt hét végi
ülésén elhangzottak után.

Az SZKT ülésén ugyanis Kele-
men Hunor szövetségi elnök ki-
fejtette, nem tágítanak attól,
hogy Vass Levente az RMDSZ
színeiben induljon. A jelölt vála-
szul azt mondta: Marosvásárhe-
lyen szerinte nem politikai harc-
ban, hanem  a problémák megol-
dásában kell gondolkodni, és a
változás elsõ lépése a jelenlegi
polgármester leváltása kell hogy
legyen. Szerinte erre két lehetõ-
ség van: az egyik az elõválasztás,
a másik egy választási szövetség
létrehozása. „Nem pártlistában
kell gondolkodni. Muszáj egyez-
tetnem a történelmi egyházak-
kal, az egyetemekkel, a saját pár-
tunkkal és igenis, azokkal a szer-
vezetekkel is, akik az indulásom

támogatják” – jelentette ki. Vála-
szában Kelemen figyelmeztette:
Smaranda Enache (független) és
Benedek Imre (MPP) indulásá-
val Dorin Florea már kétszer
nyert a kampányban. Kelemen
feltette a kérdést: kivel akar elõ-
választáson megmérkõzni Vass
Levente, „azzal a jelölttel, aki
megkeseredett, és most az egyet-
len célja az RMDSZ szétverése,
vagy azzal a jelölttel, aki 2004-
ben felajánlotta Szász
Jenõéknek, hogy induljanak a
Polgári Szövetség színeiben”?

Vass Levente tegnap nem kí-
vánta kommentálni múlt hét vé-
gi szóváltását Kelemen Hunor-
ral. „Ez egy politikai nyilatkoza-
ta volt az elnöknek” – mondta az
ÚMSZ-nek. A jelölt kitérõ vá-
laszt adott arra a kérdésünkre,
mihez kezd, ha Kelemen
Hunorék ragaszkodnak ahhoz,
hogy az RMDSZ színeiben in-
duljon a választásokon, és az ed-
dig õt támogató EMNP emiatt
kiáll mögüle. „Én az RMDSZ-
tõl és az EMNP-tõl eddig csak
biztató szavakat kaptam, semmi-
lyen konkrét támogatást nem” –
jelentette ki. 

Vass Levente: eddig csak

szavakkal támogattak a pártok

Cs. P. T.

Döntõházként elfogadta teg-
napi ülésén a képviselõház a

Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem akkreditációjára
vonatkozó törvénytervezetet. Ez-
zel lezárul a tudományegyetem
akkreditációs folyamata, azaz lét-
rejön a jogi személyiséggel rendel-
kezõ, magyar tannyelvû, alapítvá-
nyi Sapientia tudományegyetem.
A tervezet mellett 161 képviselõ
szavazott, ellene heten, ketten pe-
dig tartózkodtak. Az ellenzék
nem vett részt az ülésen. 

Még Cãlian is üdvözölte

A jogszabály szavazás elõtti vi-
tájában a törvény elfogadását ja-
vasolta felszólalásában Petru
Cãlian Kolozs megyei demokrata
liberális képviselõ is. A politikus
úgy fogalmazott: Kolozsvár egye-
temi városi hírnevét öregbíti egy
új felsõoktatási intézmény akk-
reditációja.

„Cãlian felszólása még minket
is meglepett, hiszen tudjuk róla,
hogy nagy-romániás múltja van”
– mondta lapunknak Kötõ Jó-
zsef, a képviselõház oktatási
szakbizottságának alelnöke. Az
RMDSZ-es politikus emlékezte-
tett: a Sapientia akkreditá-
ciójáról korábban koalíciós meg-
állapodás született, ezért sem
váltott ki a törvény megszavazá-
sa ellenkezést a Demokrata Li-
berális Párt képviselõiben.

Kötõtõl megtudtuk, a törvény-
rõl szóló jelentést a múlt héten
szavazta meg a szakbizottság.
„Akkor sem voltak gondok. Az
ellenzék szintén nem vett részt az
ülésen, a PDL-sek sem ellenkez-
tek, egyhangúan megszavaztuk a
jogszabályt” – magyarázta. A
szakbizottság mellett egyébként
külön albizottság foglalkozott az
akkreditációs törvénnyel Kötõ
József vezetésével. Ez a testület

fogalmazta meg a jelentést, ame-
lyet a múlt héten szakbizottsági
szinten is megszavaztak.

Állami támogatást kérnek

Dávid László rektor az ÚMSZ-
nek tegnap elmondta: a Sapientia
akkreditálása azt jelenti, hogy az
egyetemet teljes jogú felsõoktatási
intézményként ismerik el, és joga
lesz többek között államvizsgát
szervezni. „Így már oklevelet is
kiállíthatunk a diákjainknak” –
magyarázta. A rektor abban re-
ménykedik, hogy az akkreditáció
birtokában az egyetem állami tá-

mogatást is kap. „Kérvényezni
fogjuk a támogatást, mert most
már törvényes lehetõségünk. Mi
is hozzájárulunk ahhoz a közjó-
hoz, ami a fiatalság nevelését je-
lenti” – mondta az ÚMSZ-nek
Dávid László.  A kormány tax-
valy szeptember 1-jén fogadta el a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem akkreditációjára
vonatkozó törvénytervezetet.
Elõtte egy évvel a Romániai Fel-
sõoktatás Minõségét Ellenõrzõ
Bizottság (ARACIS) 2010 júliusá-
ban jóváhagyta a Sapientia intéz-
ményes akkreditációját. A jogsza-
bálytervezet a kormány döntését

követõen került a parlament két
házába, végsõ elfogadásra. 

A Sapientia EMTE 2001. ok-
tóber 3-án nyitotta meg kapuit a
magyar kormány támogatásával,
a felsõoktatási intézménynek
Kolozsváron, Marosvásárhelyen
és Csíkszeredában is vannak ka-
rai. A magyar kormány és az Or-
szággyûlés 1999-ben döntött
úgy, hogy támogatja az önálló
erdélyi magyar egyetemi okta-
tást, és létrehozza a magyar tu-
dományegyetemet. Az ehhez
szükséges forrásokat a Magyar
Köztársaság 2000. évi költségve-
tésébõl különítették el. 

Az akkreditációról szóló tervezet mellett 161 képviselõ szavazott, ellene heten, ketten pedig tartózkodtak

ÚMSZ

A képviselõház és a szenátus
tegnapi együttes ülésén meg-

szavazta, hogy Teodor Meleºcanu
legyen a Külügyi Hírszerzõ Szol-
gálat (SIE) új igazgatója. A kine-
vezésérõl szóló parlamenti hatá-
rozatról 238-an szavaztak igennel,
egy ellenszavazat volt, az ellenzék
nem vett részt az ülésen. Délelõtti
szakbizottsági meghallgatásán
Meleºcanu azt mondta: személyes
döntése volt, hogy elfogadja ezt a

feladatot, nem konzultált errõl a
pártjával. Közölte, nem volt be-
súgója a rendszerváltás elõtt a
kommunista titkosszolgálatnak.
A Nemzeti Liberális Párt szená-
torát egy nappal korábban kérte
fel Traian Bãsescu államfõ a
tisztség betöltésére, miután febru-
ár elején a jelenlegi miniszterel-
nök Mihai Rãzvan Ungureanu
lemondott a titkosszolgálat élérõl
azt követõen, hogy a kormány-
alakítás feladatával bízta meg õt
az államfõ. 

Meleºcanu a SIE élére került

Folytatás az 1. oldalról

Az RMDSZ-es módosítási javas-
lat egyik áldozata Monica
Macovei demokrata liberális eu-
rópai parlamenti képviselõ, volt
igazságügyi miniszter lehet, ha a
törvény a tegnap elfogadott for-
mában lép hatályba. A volt igaz-
ságügyi miniszter ugyanis a rend-
szerváltás elõtt az ügyészségen
dolgozott. Politikai ellenfelei –
köztük az RMDSZ-es Márton
Árpád képviselõ – ezt többször is
a szemére vetették. 

A törvény végszavazás elõtti vi-
táján Mircea Toader demokrata li-

berális frakcióvezetõ azt javasolta,
hogy a jogszabály vonatkozzon a
Kommunista Ifjak Szövetségében
(KISZ) tisztességet betöltött sze-
mélyekre is. Máté András az
RMDSZ-frakció nevében ezt elle-
nezte, Toader javaslata azonban
végül bekerült a törvény végsõ
változatába. Az ellenzék folytatta
a parlamenti munka bojkottját,
ezért képviselõi nem vettek részt
az ülésen. Ion Iliescu volt kom-
munista pártfõtitkár, a Szociálde-
mokrata Párt tiszteletbeli elnöke
diszkriminatívnak, képtelenség-
nek és haszontalanságnak nevez-
te a törvényt. 

Indulhat a lusztráció

A magyar kormány nagy örömmel értesült a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(EMTE) keddi akkreditációjáról – mondta Ré-
pás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes állam-
titkár az MTI-nek. A helyettes államtitkár ki-
emelte: hosszú folyamat eredménye az akkred-
itáció. A Sapientián folyó komoly szakmai mun-

ka eredménye a döntés, amely értelmében az in-
tézmény diplomát bocsáthat ki, és részesülhet ro-
mán állami támogatásban. Reméljük, hogy ezek
a források is meg fognak nyílni a Sapientia szá-
mára, hiszen az onnan kikerülõ szakemberek is
gazdagítják Románia gazdaságát – fogalmazott
Répás Zsuzsanna.

Budapest üdvözölte a bukaresti parlament döntését

Fotó: archív

Révbe jutott a Sapientia
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Bogdán Tibor 

Politikai körökben meg-
döbbenést, a parlamenti

ellenzék soraiban egyenesen
visszatetszést keltett a hír,
miszerint a demokrata liberá-
lisok hangadó politikusa,
Elena Udrea és az Új Nem-
zedék Pártjának elnöke, Gigi
Becali elvileg megállapodott
a bukaresti együttmûködés
lehetõségében.

Juh, farmer, mozijegy

Gigi Becali a legalpáribb
hazai közéleti szereplõk egyi-
ke, de ez elmondható két
unokatestvérérõl, a botrány-
hõsként elhíresült Giovani és
Victor Becali testvérpárról is.
Õk hárman valóságos klánt
alkotnak, amely erõszakos
fellépései mellett elsõsorban
kétes ingatlanügyeirõl, adó-
csalásairól, pénzmosásáról,
állami vállalatok sorozatos
csõdbe juttatásáról vált is-
mertté. Gigi Becalinak mind-
emellett politikai ambíciói is
vannak, (zseb)pártot alakí-
tott, a Nagy-Románia Párt
listáján európai parlamenti
képviselõ lett, államfõ szeret-
ne lenni. Egyébként ez utób-
bi szándék Giovani Becalitól
sem áll távol, aki azzal fenye-
gette meg az ellene 12 labda-
rúgó enyhén szólva is kétes

eladása miatt 20 év börtön-
büntetést kérõ ügyészeket,
hogy eltûnnek a közéletbõl,
ha majd õ és a Becali família
vezeti az országot.

A Becali-triász aromán
családból származik, amely
az ötvenes évek végén telepe-
dett meg a Bukarest melletti
Piperán. A Steaua finanszí-
rozója, Gigi Becali apja ju-
hokkal kereskedett, a meg-
vesztegetett kommunista ha-
tóságok szemhunyó bele-
egyezésével. Mivel az akkori
törvények büntették a mun-
kakerülést, Gigi Becali arra
kényszerült, hogy az 1989.
decemberi rendszerváltásig
géplakatosként és fûtõként
dolgozzék. Victor Becali egy
gépkocsiszerviz alkalmazott-
ja volt, Giovani pedig mozi-
jegyek feláron történõ eladá-
sából élt. Miután többször is
megpróbált külföldre kijutni,
a nyolcvanas években végül
sikerrel járt, és Németország-
ban telepedett le, ahol hami-
sított Rolex órák eladásával
foglalkozott.

A Becali-klán aranykora
1990 után köszöntött be,
amikor is a romániai dzsun-
gelkapitalizmus körülmé-
nyei között kétmilliárd eu-
rós vagyont összeharácsoló
Gigi Becali például az egyik
leggazdagabb románná vál-
hatott, még akkor is, ha a

gazdasági-pénzügyi világ-
válság most valamennyit le-
csípett ebbõl az összegbõl.

A futballmaffia

Giovani és Victor Becali a
Nemzetközi Labdarúgó-szö-
vetség legismertebb játékos-
ügynökévé vált, a kilencve-
nes években õk uralták a
„labdarúgópiacot”. Mostan-
ra viszont az ügyészek gya-
kori „klienseivé” lettek, miu-
tán számos botrányba keve-
redtek. A szerencsejátékok
nagy kedvelõje, Giovani
rendszeresen skandallumot
robbantott ki, ha veszített.
Ostáblapartnerét azért verte
meg, mert gyanúja szerint
cinkelt kockákkal játszott, a
Hilton kaszinóban azt köve-
tõen cirkuszolt, hogy ruletten
350 ezer eurót veszített, ezért
a kaszinó vezetõsége fekete-
listára akarta tenni. 2005-ben
cserbenhagyásos gázolás mi-
att készült ellene bûnvádi

dosszié, áldozata a Dinamo
ifipolócsapatának játékosa
volt. Elõbb két év felfüggesz-
tett börtönre ítélték, majd,
éppen az ügyészek segítségé-
vel, felmentették.

Victor és Gigi Becali ellen
ugyancsak 2005-ben pénz-
mosás vádjával indult eljárás.
E szerint többmilliárd régi
lejt fehérítettek ki fantom cé-
gek útján, miközben fedezet-
len számlákat, adópapírokat
hamisítottak. Victor és Gio-
vani Becalinak köze volt a
belgiumi futballmaffiához is:
2009-ben a Standard Liege
alelnöke ellen törvénytelen
átigazolások miatt indult ki-
vizsgálás, az ügyben a dina-
mós Liviu Ciobotaru „kiköz-
vetítéséért” érintett volt a
Giovani Becali is. Labdarú-
gókörök szerint egészen Bra-
zíliáig kiterjedõ bûnhálózat-
ról volt szó, amelynek romá-
niai „fiókját” a Becali testvé-
rek irányították. Egy másik
romániai focista, Gabi Ta-

mas azzal vádolta meg õket,
hogy 600 ezer euróval be-
csapták, mivel – ígéretük elle-
nére – nem fizették ki helyet-
te a jövedelmi adót.

A leghírhedtebb

A klán leghíresebb – helye-
sebben: leghírhedtebb – tagja
Gigi Becali, ellene állították
össze a legtöbb bûnvádi ügy-
csomót is. „Üzleti” pályafutá-
sát Törökországból becsem-
pészett farmernadrágok el-
adásával kezdte, majd telek-
spekulációba fogott a piperai
földekkel. Ennek nyomán
már 1999-ben bûnvádi ügy-
csomó hõse lett, miután 21,5
hektár Ilfov megyei, ºtefã-
neºti-i földterületet cserélt el a
Honvédelmi Minisztérium-
mal 20,9 hektár, sokkal érté-
kesebb bãneasai telekre, ezzel
több mint 800 ezer euróval
megkárosítva a tárcát. A per
még most sem zárult le, jólle-
het a bûncselekmény 2012 jú-

liusában elévül. 2008-ban a
szemforgatóan vallásos Gigi
Becali buldózerrel rontott ne-
ki a Bukarest melletti Chris-
tiana-kolostor földjeinek: így
akarta erõszakkal elvenni a
30 millió eurót érõ 15 ezer
négyzetméteres telket az apá-
cáktól, akik a rendõrséghez
fordultak panaszukkal.

2009 tavaszán több sze-
mély fogva tartása miatt elõ-
zetes letartóztatásba került.
Két hét után óvadék ellené-
ben szabadlábra helyezték,
nemrégiben pedig felmentet-
ték. Folyik viszont még a per
a „bõrönd-dosszié” néven el-
híresült megvesztegetési ügy-
ben: Gigi Becali 1,7 millió
eurót kínált a Kolozsvári U
csapatának a nagy vetélytárs,
a CFR elleni gyõzelemért.
Ezzel ugyanis a Steaua nyer-
te volna meg a bajnokságot.
Csõdbe juttatta a iaºi-i
Avicola baromfitenyésztõ
vállalatot is, két, Botoºani
megyei farmernek pedig „el-
felejtette” kifizetni félmillió
baromfi árát, amivel egymil-
lió eurós kárt okozott nekik.

Hamis adóbevallás miatt
ugyanakkor konfliktusba ke-
rült az Országos Feddhetet-
lenségi Ügynökséggel is, az
Országos Korrupcióellenes
Igazgatóság pedig 2008-ban
megvesztegetés vádjával nyi-
tott ellene bûnvádi dossziét,
de kivizsgálás indult ellene a
Szociáldemokrata Párt tör-
vénytelen szponzorálásának
gyanújával is. Most pedig po-
litikai alakulata, az Új Nem-
zedék Pártja a fõ kormány-
párt, a Demokrata Liberális
Párt bukaresti szövetségese
lett. Következik majd az „or-
szágos szakasz”? 

A Becali-klán botránykrónikája

ÚMSZ

Már csak kevéssel több,
mint egy hét van hátra a

szlovákiai választásokig.
Ember legyen a talpán, aki
megpróbálja elõrejelezni az
eredményeket. Egy dolog bi-
zonyos: nagyon fontos dön-
tést kell meghozniuk a ma-
gyaroknak.

Két út elõtt

A felvidéki magyarnak két
opciója lehet a szlovákiai vá-
lasztásokon. Az egyik megol-
dás a Magyar Koalíció Pártja
(MKP), mely valójában csak
és kizárólag a magyar kisebb-
ség érdekeire koncentrál, a
másik a Most-Híd, amely
ugyanezt szorgalmazza, de
együttmûködést hirdetve a
szlovák többséggel. Ezen a
ponton különülnek el egy-
mástól a választók; vannak,
akik nem hajlandóak együtt-
mûködni a szlovákokkal, el-

végre õk sem mûködnek
együtt velük, és vannak, akik
még hisznek a csodákban, és
mindenáron csillapítani
igyekszenek az ellentéteket,
több-kevesebb sikerrel.

Mi azonban a valódi kü-
lönbség a két párt között?
Míg az MKP a nemzetiséget
hangsúlyozva nem retten vis-
sza semmitõl és senkitõl, ad-
dig a Híd éppen a konfliktu-
sok elkerülése érdekében
kampányol. Megalkuvás vol-
na ez? Ezt a választók tisztje
eldönteni. Míg a Híd táborát
elenyészõ számban is, de
mégis szlovák szimpatizán-
sok is alkotják, addig ez az
MKP esetében gyakorlatilag
kizárt. Néhány nap, és kide-
rül, érdemes-e több lábon áll-
ni ilyen értelemben. 

Pártok, programok

Az MKP tíz fõbb pont
mentén határozta meg az
irányt „Megoldás kell” jel-

mondattal, a Most-Híd Csak
felelõsen címmel adta ki prog-
ramját, négy politikai priori-
tás alapján.

Az MKP egyebek között
leépülés helyett felzárkózta-
tásra törekszik, azaz felelõs
gazdaság-, és pénzügypoliti-
kát ígér, különös figyelemmel
fordulna a hátrányos helyze-
tû régiók felé. A vidékfejlesz-
tés kulcsának a mezõgazda-
ságot és a környezetvédelmet
tartja, fontosnak tekinti,
hogy a népességnek a szülõ-
földjén legyen megélhetése.

Ugyanakkor emberköz-
pontú közigazgatást kíván a
polgárok szolgálatában, szor-
galmazná a közigazgatási re-
form folytatását, figyelembe
véve az önkormányzatok és
a települések érdekeit.

Az alapvetõ szempontnak
határozza meg azt, hogy az
egészségügyre mint szolgál-
tatásra mindenkinek joga
van. Egyben olyan munkajo-
gi szabályozásra törekszik,

amely a családok érdekeit
tartják szem elõtt.

Az MKP az értékközvetí-
tõ iskola, hasznos tudást
adó oktatás, az óvodától az
egyetemig terjedõ anyanyel-
vû nevelés és oktatás híve. A
magyar kultúrát a magyar
közösség megtartó pillére-
ként határozza meg, és gya-
korlati jogérvényesítésért
küzd a magyar nemzeti kö-
zösség megmaradásáért, így
kiemelt hangsúlyt fektet a
kisebbségi érdekképviseleti
célok elérésére. Mindemel-
lett korrupcióellenes intéz-
kedéseket ígér, és úgy véli,
az EU-nak nincs alternatí-
vája a globalizálódó világ-
ban.

Ezzel szemben a Híd
programjában a felelõs gaz-
daságpolitikát tekinti az or-
szág stabilitási alapjának. A
vidékfejlesztés híve, az im-
port helyett a termelést he-
lyezi elõtérbe. Célja új mun-
kahelyek létrehozása, felelõs
döntéseket sürget a munka-
helyek megõrzéséért, az inf-
rastrukturális fejlesztésekért
a régiók stabilitásáért és fej-
lõdéséért. Szorgalmazza a
szociális biztonság megte-
remtését, így a családalapí-

tás kedvezõ feltételeinek lét-
rehozását. Hatékonyabbá
tenné az egészségügyet, a
környezetvédelmet, fontos-
nak tartja az oktatási beru-
házásokat, így az anyanyel-
vû oktatás lehetõségeinek ki-
szélesítését. A Híd megerõ-
sítené a nemzeti kisebbségek
jogállását, ami az ország sta-
bilitását szolgálná, így tör-
vényben rögzítené a nemze-
tiségek védelmét, kultúrájá-
nak megõrzését.

Ugyanakkor elengedhetet-
lennek véli az állam mûködé-
séhez a bíróságok mûködõ-
képességének, a világos tör-
vénykezésnek a biztosítását,
végül átlátható közigazgatást
szorgalmaz.

Közös cél 
– eltérõ módszerek

Sok szempontból mindkét
párt ugyanazt akarja, a cél
közös, csak a hozzá vezetõ út
tér el, hiszen mindkét tömö-
rülés máshogyan képzeli el
céljai elérésének módozatait
és eszközeit. Fontos különb-
ség azonban a két politikai
alakulat között az, hogy az
MKP álláspontja szerint a
magyar kisebbséget elnyom-

ják, és nem adják meg neki,
alapvetõ jogait, így hiányoz-
nak a kétnyelvû feliratok, gá-
tolt az nyelvhasználat, az
anyanyelvû oktatás. Ezért
legfontosabb céljuk érvénye-
síteni és kiterjeszteni az alap-
vetõ kisebbségi jogokat.

A Híd ezzel szemben le-
zártnak tekinti az ügyet, ez-
zel az egyszerû kijelentéssel:
itt magyarul is beszélnek.
Sokszor úgy tûnik, voltakép-
pen az egészet elintéznék egy
kézlegyintéssel, arra hivat-
kozva, hogy hiszen úgyis
mindenki beszél szlovákul. 

Az MKP-nak abban min-
denképpen igaza van, hogy
szükség van az általa képvi-
selt egészséges (kisebbségi)
nacionalizmusra. Ám a Híd
is helyesen méri fel a helyze-
tet akkor, amikor azt állítja,
hogy a magyar kérdést nem
lehet mindig a gyûlölködés, a
konfliktusok mentén kezelni.
Ám mintha megfeledkezne
arról, hogy az együttmûkö-
dés korántsem mindig egy-
szerû és még kevésbé zökke-
nõmentes. Igaza van azok-
nak a politikai megfigyelõk-
nek, akik azt állítják, hogy ez
az út is küzdelemmel, és
harccal van kikövezve. 

MKP vagy Most–Híd: a lét a tét
Az MKP szerint a magyar kisebbséget elnyomják, és

nem adják meg neki, alapvetõ jogait, a Híd ezzel szem-

ben lezártnak tekinti az ügyet, ezzel az egyszerû kije-

lentéssel: itt magyarul is beszélnek.

A hírhedt Becali-klán tagjai: Victor, Gigi és Giovani, a három botrányhõs Fotó: archív

A Becali-klán aranykora 1990 után kö-
szöntött be, amikor is a romániai
dzsungelkapitalizmus körülményei kö-
zött kétmilliárd eurós vagyont össze-
harácsoló Gigi Becali például az egyik
leggazdagabb románná válhatott.



Tudtam, hogy nem fogom megúszni. De
azért titkon reméltem. Reméltem, hogy talán
én majd elkerülöm a gyermekeim leckézte-
tését, a szülõi prófétálást a szomorú jövõrõl.
Mert élénken emlékeztem, hogy ha nem
akartam megenni a reszelt levest, jött a jöven-
dölés: kolduskorodba megennéd. És jött a
nyolcvanas évek kolduskora, amikor bizony
a reszelthez szükséges liszt is szûkös lett.
Önbeteljesítõ jóslatok a szülõi intelmek, s
szeretném megóvni gyerekeimet attól, amivel
idõnként – amikor nem figyelnek, egymásra,
nem figyelnek másra, amikor kirekesztõen vi-
selkednek, amikor önzõk – riogatom õket: az
elidegenedett és elidegenítõ, a mássággal
szemben türelmetlen, értékvesztett és erkölcs-
mentes, egyszóval embertelen jövõtõl.

Csakhogy ennek az eljövendõ kó-
ros kornak mi magunk va-
gyunk a szálláscsinálói. Így
érzem, s mások – nálam ava-
tottabbak – szintén így látják.
Köztük Massimo Cacciari

olasz filozófus, aki szerint a de-
magógia évtizedei szétfor-

gácsolták a társadalmat,
egymásra nem is figyelõ

ellenséges táborokra osztották a közéletet, s
ha ez így marad, a mai fiatalokra ugyancsak
sivár jövõ vár. Ha a fiatalokban kihal a re-
mény, hogy az emberek képesek szót érteni
és együtt érezni egymással, akkor elmond-
hatjuk, hogy bevégeztetett. 
Massimo Cacciari arról ír,
hogy immár egy egész em-
beröltõ telt el valóságos po-
litikai programok nélkül, a
populizmus bûvöletében.
Minálunk, Kelet-Európá-
ban csak egy fél, de már itt is kezd szertefosz-
lani a remény, hogy a demagógia és populiz-
mus mocsarából van még kiút. A kormány-
zás állandó választási kampánnyá fajul, s az
ellenzék sem kiutat keres a bajból, hanem a
hatalom elhullatott kulcsát a Privilégiumok-
csarnokához. A vezetõk mögött – vagy in-
kább alatt – álló értelmiségiek a tartalmatlan
ideológia-pótlékokban hisznek, és minden el-
lenvéleményre tökéletesen süketek. Vita he-
lyett az ellenséggé lett ellenfél ledorongolása
zajlik. Eközben a politikai elit a színfalak
mögött sikerrel intézi a maga gazdasági
ügyeit, nincs többé köz- csupán magánérdek.
A politikai okok mellett egészen hétköznapi-

ak is vannak, amelyek az érzéktelenségbe ta-
szítják a társadalmat. Pszichológusok állítják,
hogy a fájdalomcsillapító gyógyszerek elõállí-
tásával, alkalmazásával a gyermekkori beteg-
ségek ma már szenvedésmentesen vészelhe-
tõek át. S ez a fájdalommentes gyerekkor le-

hetetlenné teszi, hogy át-
érezzék bárkinek is a testi
vagy lelki szenvedését, hi-
szen felnõtté válásuk, szo-
cializációjuk idején nem
szembesültek a traumával,

nem részesültek az óvó, fájdalmat enyhítõ
szülõi, nagyszülõi gondoskodásban sem. Az
óvodás kortól rájuk erõltetett versenyszellem
pedig az együttmûködés képességét öli ki.
Ha mindez igaz, akkor a politikai elit – s a
táborához csapódott értelmiség – mégsem a
múltban él, hanem a jövõben. Nem a száz
évvel ezelõtti konfrontáció, nacionalizmus
szellemét idézi meg, hanem a sivár jövõ szál-
láscsinálója. 
A sötét mélységbõl – írja Massimo Cacciari
– nehéz visszakapaszkodni a napfényre.
Mégis meg kellene próbálni, különösen, ha a
fiataljainkra gondolunk, akikre fejlett, felvilá-
gosult és újító szellemû életteret kellene

hagynunk, nem pedig nyomorúságos, sötét
és retrográd halálmezõt.
Egyetlen esélyünk van. Senki ne dolgozzon,
kampányoljon már annyit a pártokért,
amennyit a karizmatikus demagóg vezetõk
elvárnak. Mert vannak helyek Európában,
ahol ismét az az eszmeiség terjed, miszerint
egyedül a Párt a fontos, a személy nem.
Nem baj, ha mint hajdan Koestlert hõsét, a
pártépítõ Rubashovot maga a Párt semmisíti
meg, mert a Pártnak – azokkal ellentétben,
akiket képvisel – élnie kell. És a pártot min-
den külsõ támadástól meg kell védeni, pél-
dául szimpátiatüntetésekkel. A Párttól szár-
mazó téves döntéseket helyeseknek kell elfo-
gadnunk, mert a Párt csalhatatlanul munkál-
kodik a jövõ érdekében, amit mi lehet nem
fogunk megérni, de vigasztalhat, hogy a Párt
meg fogja érni. 
Egyetlen esélyünk van: ha ezt a nyilvánvaló
hazugságot nem nyeljük le, sehol Kelet Eu-
rópában, és ehelyett elkezdünk gondolkodni,
(együtt)érezni! Európa vagy szolidáris lesz
vagy nem lesz. Nos, mindezt hogyan mond-
hatnám el a gyerekeimnek anélkül, hogy di-
daktikussá, próféciáját önbeteljesítõ jóssá ne
váljak? 

Pályafutásom kezdetén szerencsém volt producerként és impresz-
szárióként dolgozni olyan mûvészekkel, akik érdeklõdése többek
között Norbert Wiener kibernetikus, Claude Shannon információ-
elméleti szakember és Marshall McLuhan kommunikációs szakem-
ber munkáiból származó új gondolatokra és metaforákra irányult.
LaMonte Young zeneszerzõ a Theatre of Eternal Music (Örökké-
való Zene Színháza) intézményében egy akkord órákon (vagy na-
pokon) át zengett. Ide belépve olyan akusztikai térbe merültem be-
le, amelyben az én érzékeim teremtették meg a kompozíció össz-
hangját. Andy Warhol nyolcórás filmjét, az Empire State Buildinget
vetítve (és egyhuzamban végigülve) – bár beismerem, hogy nem
szeretnék ebbõl rendszert csinálni – egyedülálló és hosszan tartó be-
nyomás maradt bennem az idõ és az unalom mibenlétérõl. Az álta-
lam 1967-ben kitalált és a segítségemmel egy elhagyott repülõgép-
hangárban, Long Islanden, Roosevelt Fieldben létrehozott elsõ
multimédiás diszkotékában, a Murray the K’s Worldben, amelynek
berendezését Gerd Stern USCO Csoportja tervezte – több száz lük-
tetõ audio- és videoforrásból zúdult kép és hang egyszerre minden-
felõl a jelenlevõkre –, megértettem a visszacsatolás mint a kimenet
és a bemenet közötti nemlineáris kapcsolat kibernetikus gondolatát.
Az „információ” és a „kommunikáció” szavak új, radikális jelen-
tést nyertek: az elmék egymásra hatásának módjait jelzik.
Néhány évvel ezelõtt Gerd Stern több egyetemet végiglátogatott a
kanadai kommunikációs guruval, Marshall McLuhannal. Különös
páros volt. 

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

Sivár jövõ
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Elsõ és általánosan ismert jelentése: a többi irathoz
csatolandó. Más szóval az ügy lekerült a bíróság, a
hivatal napirendjérõl. Süllyesztõbe vele!
Nos, úgy tûnik, most éppen ellenkezõ értelmet nyer
a kis latin kiszólás, legalábbis ebben a szövegössze-
függésben. Az ACTÁ-hoz kívánok hozzáfûzni né-
hány megjegyzést. Nem eredetisége lesz kirívó, ha-
nem az aggodalom foka. 
Mint ismeretes, néhány hete olyan tüntetések zajla-
nak Európa- és internet-szerte, amelyek a közösségi
elektronikus fórumok felfedezése elõtt teljesen is-
meretlenek voltak. Az újságok, kiadványok cenzú-
rázása ellen soha ekkora hévvel nem demonstráltak
a szabadságjogokat féltõk, a szabadságot nélkülö-
zõk. A nyomtatott média feltételezte az olvasni tu-
dást, egyfajta alapmûveltséget, a közügyekben való
részvételi szándékot. A cenzúra ellen a városokban
tüntettek diákok, munkások, polgárok. Soha nem
hallottunk arról, hogy a falvak békés földmûvelõ és
állattenyésztõ jámborai feltámadtak volna az ellen,
hogy megvonják tõlük a szabad önkifejezés privilé-
giumát vagy kedvenc agrár-újságíróik száját betöm-
ték volna az elvetemült cenzorok. 
Az elektronikus világgal más a helyzet: ma már
minden rendes településre bevezették a villanyára-
mot, kivetették rájuk a világhálót. A földmûves,
hivatalnok, értelmiségi, szolgáltató, a munkanél-
küli, penzionátus köz- és magántisztviselõ, az
egyenruha ki sem kell moccanjon otthonából,
hogy megtudja, mit is ír a hogyishívják. Beül szá-
mítómasinája elé, és megnézi, mirõl firkáltak, meg
azt is, hogyan kommentálták azt, amit közöltek.
Vagy maga is beirkál a lapfórumra, bátran és a
névtelenséget választva anyázhat, egyáltalán az el-
lenvéleményezõ egész rokonságát, nacionáléját és
faját Pocskondiába küldheti nyaralni. Büntetlen.
Uszíthat.
Éppen ezt a fajta határtalanságot kívánják korlá-
tozni, megszûrni a felelõsebben gondolkodók. Pél-
dául elfojtani a gyûlöletbeszédet. Hogy mi számít
annak, azt az adott helyzet, a mértéktartás, a köz-
ízlés dönti el. 
Lesznek/legyenek tabutémák. Én máris fel tudnék
sorolni néhányat: holokauszt-tagadás, fajgyûlölet,
gyermekpornográfia. Szinte biztos vagyok benne,
hogy az elsõ váltja ki a leghevesebb ellenállást az
ACTA támadóinak körében, bár ezzel nem lehet ki-
menni az utcára, csupán az éjszaka forró csendjé-

ben küldözni szét, lájkolni.
A hackerek szerver-blokkoló moz-
galma sokkal általánosabb és kegyet-
lenebb cenzúra, mint bármely szabá-
lyozási kísérlet. Sokkal több hasznos,
fontos, életbevágó információtól

foszt meg nagy tömegeket, mint
ahány eszement idea, per-
verzum rögeszmés szabadságá-
ért utcára vonulnak. Olykor ezt

is illenék mérlegelni.Sebestyén Mihály
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Vita helyett az ellenség-
gé lett ellenfél ledoron-
golása zajlik.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Nincs boldogság. A boldogság csak 
a boldogtalanság szünetelése.” 

Jules Renard

Számladika

Új jelentés

Ad ACTA
A nap címe. A Népi Mozgalom nem indul be
a helyhatósági választásokig, Curierul naþional

Magyarázat. A jobbközép eklektikus (hogy
ne mondjuk azt: szedett-vedett) alakulatának
idõ kell, az meg most nincs. Egyelõre a tisztá-
zások és elemzések ideje van itt, jelentette ki
Vasile Blaga, a Szenátus elnöke. Meg hát a
kormányzásé, nyilván. Fontos Elena Udrea
alelnök tisztázása: kijelentette, hogy egyelõre
nincs szó a Becali-féle Új Generáció Pártjá-
nak bevonásáról az új mozgalomba. 

Mibõl feltölteni a költségvetést? Lelia
Munteanu újabb gyöngyszeme a Gândul
(elektronikus) oldalain: Egyetlen nap se múl-
jon el jótett nélkül. Ma megmentjük Romá-
niát. „Ebben a pillanatban szereztem három
mesterit (kettõt, meg egyet bónuszként) és
egy gazdasági-pénzügyi doktorátust a Na-
gyon Magas Tanulmányok Fakultáson. A
neheze persze már meg is történt: Ungu-
reanu elkergette a Victoria palotából a hat
fekete macskát. Most már csak az kell, hogy
szerezzünk két milliárd eurót hatvan nap
alatt. Tíz nap már el is telt, és mi összeszed-
tünk: némi aprópénzt a giurgiui vámon, hol-
mi jácintot a piaci virágárusoktól, húsz milli-
ót Strehaián; itt jót markoltunk, ha beol-
vasztjuk a tornyocskáikat, még összeszedünk
egy keveset. De honnan még a két milliár-
dig? A közalkalmazottaktól nem, mert ki-
nyírtuk õket, a nyugdíjasoktól nem, mert
miattunk már magukban beszélnek. A fo-
gyasztóktól. Hány alkoholistánk van Romá-
niában? Ahogy Geoanã mondaná, már nem
is tudjuk, hányan maradtunk. A legutóbbi
népszámlálás és a PDL képviselõházi frak-
cióvezetõje szerint vagy 19 millióan. Meg-
adóztatjuk a cujkáskodást, nagy dolog azon-
ban ebbõl se jön be. Nos, én megtaláltam a
megoldást! Megadóztatjuk a véleményeket.
Ezek Románia stratégiai tartalékai – a véle-
mények. Csak ami adót Tatoiu asszonytól
beszedünk, túlcsordul a költségvetési többle-
tünk.” Bevalljuk, az ötlet bennünket is nyug-
talanít, Lelia inkább hallgatott volna! Ha
még meg is adóztatják ennek lapunk véle-
ménycikkeit (miután még a hazai sajtóban is
elég példátlan módon honorárium nuku),
zárhatjuk be a boltot. Miniszterelnök úr, ne
hallgasson erre a nõszemélyre!

A nap álhíre. A Népi Mozgalom megalaku-
lását április elsején jelenti be Mircea Toader.

Ambrus Attila



Röviden

Antal Erika

Mintegy figyelmeztetõ
jelleggel tartott tegnap

sajtótájékoztatót a marosvá-
sárhelyi Transilvania Nem-
zetközi Repülõtér vezetõsé-
ge, amelyen a sajtó képvise-
lõi elõtt ismételten fel kíván-
ták hívni a figyelmet: az in-
tézmény kiemelt támogatást
és bánásmódot érdemel
fenntartója, a Maros Megyei
Tanács részérõl. Az idõzítés
nem véletlenszerû: az önkor-
mányzat épp ma dönt arról,
hogyan alkalmazza azt a
2009/109-es számú sürgõs-
ségi kormányrendeletet,
amely az állami tõkével mû-
ködõ társaságok tevékenysé-
gét szabályozza.

ªtefan Petru Runcan, a re-
pülõtér vezérigazgatója a
tegnapi sajtótájékoztatón az
intézmény eredményeit és a
fejlesztéshez szükséges beru-
házási terveket egyaránt is-
mertette – hangsúlyozva, a
légikikötõ olyan sajátos jelle-
gû létesítmény, amelyre nem
lehet az általánosan megho-
zott szabályokat alkalmazni.
Példaként a speciális alkal-
mazási feltételeket hozta fel,
mint mondta, csak olyan
szakembereket vehetnek fel,
akik az erre irányuló szak-
képzettség mellett a légi köz-
lekedést szabályozó hivatal
engedélyét is fel tudják mu-
tatni.

„Még több pénzt”

Mint ismeretes, a Maros
Megyei Tanács és a repülõ-
tér vezetõsége között évek
óta egyfajta nézeteltérés fe-
szül, ami Lokodi Edit
Emõke tanácselnök szerint
abból adódik, hogy a légiki-
kötõ igazgatója nem kezeli
megfelelõen az intézményt,
és nem tesz meg mindent
annak fejlesztéséért, illetve
az állami tõke ésszerû fel-
használásért. Runcan ezzel
szemben azzal érvel, hogy
a repülõtér forgalma az
utóbbi években látványosan
gyarapodott, ám ahhoz,

hogy tovább fejlõdhessen,
újabb beruházásokra van
szükség.

„A kifutópálya korszerûsí-
tése és megnagyobbítása
csakis a megyei tanács hoz-
zájárulásával történhet. Ezt
vagy európai uniós pályáza-
tokból, vagy saját költségve-
tésébõl finanszírozhatja a
megyei tanács” – mutatott rá
a vezérigazgató, hozzátéve,
hogy erre a célra 38,9 millió
euróra volna szükség. 

Mostoha sors?

Mint arról az ÚMSZ is be-
számolt, az önkormányzat

nemrég „maratoni” gyûlé-
sen döntött a reptér idei bü-
dzséjérõl és mûködési költsé-
gekre a lehetõ legkisebb ösz-
szeget, 7,4 millió lejt állapí-
tott meg számára. A vidrát-
szegi létesítmény ugyanak-
kor február elején 500 ezer
eurós támogatásban része-
sült a megyétõl, hogy bõvít-
hesse terminálját. (A sajtó
több ízben cikkezett arról,
hogy a vásárhelyi légikikötõ
alkalmazottai átlagban 3-
4000 ezer lejt visznek haza
hó végén, egy takarítónõ pél-
dául többet keres, mint egy
hét év szolgálati idõvel ren-
delkezõ pedagógus.)

Míg Kolozs Megye Taná-
csa és a kolozsvári repülõtér
szakszervezete perrel fenye-
gette meg a Maros megyei
önkormányzatot amiatt,
hogy a tetemes támogatás
révén elõnyösebb verseny-
helyzetbe juttatja a vidrát-
szegi létesítményt, Runcan
és csapata mostoha körül-
ményekre panaszkodik. A
szomszédos megye példáját
követve az igazgató tegnap
leszögezte: amennyiben a
megyei tanács szerdai (mai
– szerk. megj.) értekezletén
nem hoz számukra elfogad-
ható döntést, bírósághoz
fordulnak. 
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Tarolt a székely turizmus

2010 óta 75 ezerrõl 98 ezer-
re nõtt tavaly a Hargita me-
gyébe látogató turisták szá-
ma, ami 30 százalékos növe-
kedést jelent – írta a Hargita
Népe. Az Országos Statiszti-
kai Intézet adatai szerint a
székelyföldi megyébe érke-
zõk 67 százaléka szállodák-
ban, 22 százaléka pedig pan-
ziókban szállt meg.

„Recepttörvény kellene”

A romániai élelmiszeripar jó
és egészséges termékeket
gyárt és érdemes jobban oda-
figyelniük az ágazat fejleszté-
sére, annál is inkább, hogy a
bruttó hazai termék (GDP)
jelentõs része származik eb-
bõl – nyilatkozta tegnap egy
konferencián Dragoº Fru-
mosu. A romániai élelmi-
szeripari szakszervezetek
szövetségének elnöke ugyan-
akkor megjegyezte: nem ár-
tana törvényben rögzíteni az
országban gyártott termékek
összetételét, hogy így kiszûr-
hetõek és büntethetõek le-
gyenek a termelõi csalások.

Egymillió kkv-knak

Idén 1,2 millió lejes keretbõl
támogatja az állam a Kogãl-
niceanu-program keretében
a hazai kis- és közepes vál-
lalkozásokat – döntött tegna-
pi ülésén a kormány. Mint
ismeretes, a program a kis
cégek mûködési költségeihez
és a banki hitelfelvételhez is
segítséget nyújt.

HIRDETÉS

„Fegyverkezõ” légikikötõ
Perre vinné az önkormányzatot a fejlesztési pénzek miatt a marosvásárhelyi reptér

A vidrátszegi repülõtér vezetõsége aggódik, hogy a Maros megyei tanács nem ad elég pénzt fejlesztésre A szerzõ felvétele

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS

A bukaresti AAddyy  EEnnddrree  EEllmméélleettii  LLíícceeuumm tárt kapukkal vár új diákokat minden évfolyamra,

az óvodától 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 intéz-

ményben folyó magasszintû oktatói-nevelõi munka eredményeként tanulóink sikerrel fel-

vételiznek felsõoktatási intézményekbe és eredményesen munkálkodnak a legkülönbö-

zõbb szakterületeken, bel- és külföldön egyaránt.

Intézményünk különleges oktatási – nevelési stílusára jellemzõ a  családias hangulat,

közvetlen hangvételû, szoros diák- tanár illetve szülõ-tanár kapcsolat; tehetséggondo-

zás és felzárkoztatás; egyénre szabott módszerek alkalmazása kislétszámú osztályok-

ban, jól felszerelt szaktantermekben; egyéni képességek kibontakoztatása, a gyermek

személyiségének harmonikus fejlesztése; korszerû alapmûveltség megszerzésének

biztosítása. Mindezt egy jól felkészült, magát állandóan továbbképzõ, didaktikai és tu-

dományos fokozatokkal rendelkezõ, szakmai díjak és állami kitüntetések által elismert

tantestület biztosítja.

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

nak; testvériskolai kapcsolatok bel- és külföldön; nemzetközi projektekben való részvé-

tel; hagyományos és alternatív tantárgyversenyeken való részvétel; hangszeres zeneok-

tatás; mûvészeti csoportokban való tevékenység; épülõfélben levõ kollégiumunk hama-

rosan lehetõvé teszi nagyszámú vidéki tanulók beiskolázását is (elsõsorban a IX-XII. osz-

tályokba), megkönnyítve az egyetemi továbbtanulásra való felkészülést.

EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGEEIINNKK::  www.liceuladyendre.ro

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

TTEELL:: 021-2520192, FFaaxx:: 021-2521123

MMEEGGKKÖÖZZEELLÍÍTTHHEETTÕÕSSÉÉGG:: Metró (Iancului megálló), Trolibusz (69,85; Oborul Nou megálló,

(volt Dimitrov útkeresztezõdés)), villamos (1, 46 szám, Ferdinand megálló, 14-es villa-

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

MMiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõ  ddiiáákkoott  sszzeerreetteetttteell  vváárr  aa  bbuukkaarreessttii  AAddyy  EEnnddrree  EEllmméélleettii  LLíícceeuumm!!

Hírösszefoglaló

Vízenergia területén vég-
rehajtandó befektetések

szempontjából, Románia
egyike a legvonzóbb európai
országoknak. A szakembe-
rek becslése szerint Romá-
nia körülbelül 8 ezer mega-
watt (MW) energiát tudna
elõállítani, ha kiaknázná a
vízerõmûvek létesítéséhez
szükséges természeti adott-
ságait – nyilatkozta tegnap
Borbély László környezetvé-
delmi miniszter az Európai
Vízenergiai Csúcstalálkozó
megnyitóján, Bukarestben.
Az Európai Törpe Vízerõ-
mûvek Egyesülete és a
Superlit Románia által szer-
vezett nemzetközi konferen-

cián külön tematizálták a kis
kapacitású erõmûvek hely-
zetét. Mint a miniszter rá-
mutatott: a 8 ezer megawatt-
nyi vízenergiából több mint
ezer MW-ot tudnának bizto-
sítani a törpe vízerõmûvek,
ha megfelelõen kiépül a
rendszer. A jelenleg üzeme-
lõ kis erõmûvek 400 MW
áramot termelnek, emellett
pedig 84 ilyen létesítmény
építése van folyamatban.

Borbély László emlékez-
tetett, hogy a Környezetvé-
delmi Alap 2009 óta támo-
gatja azokat a cégeket, ame-
lyek valamilyen formában
érdekeltek a megújuló ener-
giaforrások felhasználásá-
ban – megújuló energia elõ-
állítására például 30 millió

lejt nem meghaladó támo-
gatást igényelhetnek a cé-
gek. Az eddig leadott tervek
közül a Környezetvédelmi
Alap 257 finanszírozási ké-
relmet hagyott jóvá, ame-
lyek értéke meghaladja a 2,6
milliárd lejt. 

A miniszter elõadásában
kiemelte: Románia számára
azért is fontos a zöldenergia
elõállításának támogatása,
mert az ország EU-s vállalá-
sai elõírják, hogy 2020-ig az
felhasznált energia 24 szá-
zaléka megújuló forrásokra
kell hogy alapozzon. Romá-
nia jelenleg az általa fel-
használt energia tíz százalé-
kát állítja elõ megújuló for-
rások révén – mondta a mi-
niszter. 

Zöldenergia vízierõmûvel

ÚMSZ

Idén 213,085 millió lej tá-
mogatást kaphat az álla-

mi költségvetésbõl a Petro-
zsényi Országos Kõszéntár-
saság (Compania Naþionala
a Huilei – CNH), miután az
erre vonatkozó határozatot
tegnapi ülésén elfogadta a
kormány.

Dézsi Attila kormányfõtit-
kár, aki korábban Hunyad
megye prefektusa volt, el-
mondta: az állami támogatás
kiutalását már az Országos

Veresenytanács is jóváhagy-
ta. „A 2011–2018 közötti
idõszakban összesen 1,17
milliárd lej támogatást nyújt-
hat az állam a kõszéntársa-
ságnak azt követõen, hogy az
Európai Bizottság nemrég el-
fogadta a nem versenyképes
bányák állami támogatással
való bezárására vonatkozó
döntését. Ez lehetõvé teszi,
hogy az Európai Unió tagor-
szágai állami támogatást
nyújtsanak a nem versenyké-
pes kõszénbányáknak állag-
megõrzésre és a kitermelés

fokozatos felszámolására, il-
letve garantálja az elbocsátot-
taknak járó végkielégítések
kifizetését” – magyarázta
Dézsi Attila.

Az állami tulajdonban lé-
võ Petrozsényi Országos Kõ-
széntársaság jelenlegi kõ-
széntermelõ bányái közül
2018-ig felszámolják a petril-
lai, urikányi és parosényi ki-
termelést, a többi négy egy-
ségben (Lupény, Livezeni,
Lónya és Zsilvajdejvulkány)
folytatódik a kõszénbányá-
szat. 

Állami pénz a Zsil-völgyébe
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ÚMSZ-összeállítás

A családban látott minta,
az internet és a baráti tár-

saság – ez a három tényezõ
befolyásolja leginkább a fiata-
lok drogokhoz való viszonyát
a Kolozs megyei Caritas
drogmegelõzési központja és
a Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem szociálismunkás-
képzõ tanszékén közösen ké-
szített felmérés tegnap közzé-
tett elsõ eredményei szerint.
A felmérést 2010 októbere és
2011 októbere között készí-
tették a Caritas országos
drogmegelõzési programjá-
nak helyszínein: Kolozsvá-
ron, Brassóban, Temesváron
és Iaºi-ban. 

Hét százalék 
egyszer kipróbálta

A megkérdezett 3255 fiatal
a középiskola felsõ tagozatá-
ra jár az említett nagyváros-
ok valamelyikében – mondta
el Krecsák-Szöllösi Katalin,
a központ pszichológusa, aki
felhívta a figyelmet arra a
sokkoló tényre, hogy a meg-
kérdezettek csaknem fele
már találkozott a lakhelye
közelében drogfogyasztó sze-
mélyekkel vagy ismer ilyene-
ket, 7 százalékuk legalább
egyszer kipróbálta már vala-
melyik kábítószert, és 10 szá-
zalékuk kipróbálná, ha lenne
rá lehetõsége. A legtöbben a
– fogyasztás szempontjából
is legnépszerûbb – marihuá-
náról hallottak, utána követ-
kezik a heroin, legkevésbé az
LSD-t és az amfetamin-szár-
mazékokat ismerik. „A drog-
fogyasztási kedv függ az in-
formáció forrásától: azok a

fiatalok, akik a tanároktól,
könyvekbõl, médiából vagy
megelõzésre szakosodott
szervezetektõl értesültek a
drogokról, nagyobb arány-
ban nem próbálnák ki a tiltott
szereket. Akik viszont az
internetrõl vagy a barátoktól
kaptak felvilágosítást, sokkal
nyitottabbak, vagy már túl is
vannak az elsõ próbálkozá-
son” – vonta le a pszicholó-
gus a felmérés egyik fontos
tanulságát. A családon belül
viszont sokkal inkább a visel-
kedésminták mérvadóak:
ahol valamelyik családtag va-
lamilyen szenvedélybetegség-
gel küzd, ott nagy valószínû-
séggel a fiatal is „belekóstol”
a tiltott szerekbe. 

Dégi László Csaba, a
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem szociálismunkás-
képzõ tanszékének tanára
kifejtette, sokkal kevesebben
kérnek segítséget, mint ahá-
nyan igényelnék, és ezért a
drogfogyasztók társadalmi
megítélése a felelõs. „Nem
egészségügyi vagy társadal-
mi problémának fogják fel
nálunk a kábítószer-fogyasz-
tást, hanem bûnözésnek” –
mondta a szakember, aki is-
mertette az országban egye-
dülálló, háromnyelvû honla-
pot (www.independence-
zone.ro) is, amelyen sze-
mélyre szabott tanácsadást
nyújtanak azoknak, akik va-
lamilyen függõséggel küzde-
nek vagy veszélyeztetve ér-
zik magukat. 

A barátok befolyása

Az Udvarhelyi Fiatal Fó-
rum megrendelésre tavaly
õsszel készített, a 17 és 19

év közti középiskolások do-
hányzási és droghasználati
szokásait vizsgáló felmérés
adatai nagyrészt egybe-
csengenek a most nyilvá-
nosságra hozott eredmé-
nyekkel: a székelyudvarhe-
lyi fiatalok elsõsorban a ba-
ráti körük befolyásának ha-
tására élnek káros szerek-
kel. A közel 400 értékelhe-
tõ kérdõív eredményei el-
gondolkodtatóak, véli Vass
Orsolya, az ifjúsági szerve-
zet alelnöke, hisz kiderül,
hogy a végzõs diákok 50
százaléka dohányzik, 26
százalékuk rendszeresen,
naponta több szálat is,
ugyanakkor az illegális dro-
gok sem állnak távol tõlük.
A marihuánát a válaszadók
több mint fele, az amfeta-
mint 17 százaléka, az ecsta-
syt pedig 10 százaléka ki-
próbálta már. A felmért po-

pulációban a drogokat ki-
próbáló férfiak aránya (27)
lényegesen magasabb a nõ-
kénél (14). Az életkor növe-
kedésével nõ a szerhaszná-
lók száma is, a 17 évesek 14
százaléka, míg a 19 évesek-
nél már 22 százaléka a pró-
bált ki valamilyen kábító-
szert. Az eredményeket lát-
va az UFF azt tervezi, hogy
a jövõben is minél több tá-
jékoztató kampányt és kü-
lönbözõ elõadásokat szer-
vez az iskolákban – mondta
Vass Orsolya. „Az õszi is-
kolakezdésre újabb akció-
kat szervezünk, jelenleg a
pályázatok leadása zajlik a
témában”– tette hozzá.

„Titokzatos” szerek

Marosvásárhelyen a Ta-
lentum Tehetséggondozó
Alapítvány már több alka-

lommal is szervezett drog-
prevenciós foglalkozásokat
nyolcadikos és tizenkette-
dikes fiataloknak. Kacsó
Erika pszichológus lapunk-
nak elmondta, a sok kép-
pel, illusztrációval, film-
mel, konkrét esetek bemu-
tatásával szólították meg a
résztvevõket. „Fõleg a kö-
vetkezményekre figyelmez-
tettük a jelenlevõket: mi-
lyen káros hatásokat gya-
korol a cigaretta, az alko-
hol vagy a kábítószerek fo-
lyamatos használata a szer-
vezetre és a viselkedésre” –
tette hozzá.

„A hozzánk vagy a pszi-
chiátriára bekerülõ, kábító-
szeres fiatalok közül sokan
nem tudják megmondani,
hogy mit használtak, az or-
vosnak nehéz ily módon ki-
találnia, hogy mivel kezelje
a beteget” – mondta a Ma-

rosvásárhelyi Sürgõsségi
Szolgálat egyik munkatár-
sa. „Sokan olyan szert fo-
gyasztanak, amely nem
szerepel a drogok listáján,
az összetevõi ismeretlenek.
Ezért még veszélyeztetet-
tebb helyzetbe kerül az a fi-
atal, aki ilyen készítményt
vesz be” – magyarázta a
szakember.

Megelõzõ 
hadmûveletek

A legutóbb közölt – tavaly
nyári – adatok szerint Há-
romszéken az alkoholfo-
gyasztás vezeti a szenve-
délybetegségek rangsorát,
de növekszik a gyógyszert
és könnyû drogokat fo-
gyasztók száma is. A legve-
szélyeztetettebb a 15-24 éves
korosztály, de a háromszéki
diákok már 12-13 éves ko-
rukban megpróbálkoznak
az elsõ szál cigarettával és
az elsõ pohár alkohollal.
Szõcs-Torma Katalin, a sep-
siszentgyörgyi Mikes Kele-
men Líceum igazgatóhe-
lyettese lapunk érdeklõdésé-
re elmondta: rendszeresen
szerveznek megelõzési akci-
ókat. Tavaly például a Taní-
tási Maraton névre keresz-
telt rendezvényükön olyan
volt kábítószer-fogyasztó fi-
atalokat hívtak meg, akik
vállalták káros szenvedélyü-
ket, és elmesélték az azzal
járó tapasztalataikat, idén
április 2-án pedig az „Iskola
másképpen” rendezvény ke-
retében a sepsiszentgyörgyi
kórház egészségügyi szak-
emberei tartanak majd elõ-
adást a szenvedélybetegsé-
gekrõl. 

Megdöbbentõ drogstatisztika

Sipos M. Zoltán

„Az Igen tessék! feliratok
ezután mind a 44 erdélyi

bankfiókunkban megtalálha-
tóak lesznek. Ez a lépés logi-
kus megkoronázása volt az
eddigi nyelvi politikánknak,
ezzel a logóval most már na-
gyon egyértelmûvé válik,
hogy ügyfeleink melyik ki-
rendeltségünkön intézhetik
ügyeiket magyar nyelven is”
– jelentette be Diósi László,
az OTP Bank romániai ve-
zérigazgatója a mozgalom
féléves történetét elemzõ teg-

napi kolozsvári sajtótájékoz-
tatón. Az „Igen, tessék!”
kampány a tavalyi Kolozsvá-
ri Magyar Napokon indult
útnak, és azóta is töretlen si-
kernek örvend – mondták a
mozgalom elindítói és mû-
ködtetõi. „Az elmúlt fél év-
ben 63 cég támogatott anya-
gilag is bennünket, legfõkép-
pen a matricák és a különbö-
zõ promóciós termékek le-
gyártásában segítettek, me-
lyet immáron közel 100 vál-
lalkozás használ” – tájékoz-
tatatta a nyilvánosságot
Vincze Róbert projektfelelõs.

A kampány nagyobb ered-
ményeket ért el a vártnál:
már a kolozsvári Napoca Ta-
xi is csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez – tette hozzá.
Mint azt a mozgalom elin-
dítói elmondták, kezdemé-
nyezésük a Regionális és Ki-
sebbségi Nyelvek Európai
Chartája által biztosított ke-
retek kihasználására buz-
dítanak, megerõsítve ezáltal
a magyar nyelv nyilvános
használatát olyan színtere-
ken is, amelyeket nem a tör-
vény, hanem maga a társada-
lom szabályoz. 

A felmérés szerint a legismertebb drog a diákok körében a marihuánás cigaretta

ÚMSZ

A romániai szülõk há-
romnegyede egyáltalán

nem tartja szükségesnek az
elõkészítõ osztályok beveze-
tését – derül ki a Szabad
Tanügyi Szakszervezetek
Országos Szövetségének
(FSLI) tegnap ismertetett
felmérésébõl. A FSLI inter-
neten kérdezte a szülõk és
tanárok véleményét február
21-27. között az úgyneve-
zett nulladik osztályok indí-

tásának fontosságáról. A
megkérdezettek 75 százalé-
ka elutasítja az intézkedés
bevezetését, a támogatók 65
százaléka szerint pedig ké-
sõbbre kellett volna halasz-
tani azt, mivel a román ok-
tatási rendszer még nem
érett meg az efféle változá-
sokra. Az on-line felmérés-
ben 1.863 személy (közülük
765 szülõ) vett részt, a hiba-
határ kevesebb, mint 3 szá-
zalék. A FSLI tájékoztatása
szerint a szülõkéhez hason-

ló megoszlásúak voltak a ta-
nárok válaszai is. Mint ko-
rábban megírtuk, nyolcvan
szülõ beperelte az Oktatás-
ügyi Minisztériumot az elsõ
osztály és a felkészítõ osz-
tály beindítására vonatkozó
rendelete miatt, mivel úgy
gondolják, hogy az korlá-
tozza a szabad iskolaválasz-
tást, és a lakhelyükhöz leg-
közelebbi iskolákba kény-
szeríti a gyerekeket.  A Bu-
karesti Fellebbviteli Bírósá-
gon ma várható ítélet. 

Igen, tetszik! – az OTP-nek

Nem az elõkészítõ osztályra

Hírösszefoglaló

Több helyen módosította
a szenátus oktatási szak-

bizottsága az új tanügyi tör-
vényt tegnapi ülésén. A fele-
kezeti iskolák esetében 300-
ról 200 fõre csökkentették a
minimális létszámot, amely
alapján az iskola megkaphat-
ja a jogi személyiség státuszt.
Így könnyebbé vált számos
kisvárosi iskola mûködése,
mivel ezekben a tanintézmé-
nyekben rendszerint keve-
sebb diák tanul. Többek kö-
zött elõnyt jelent ez a
Kézdivásárhelyi Református
Kollégium számára is, mely
213 tanulójával nem kaphat-
ta volna meg a besorolást.

Az új határozat értelmé-
ben azok az egyetemi taná-
rok, akik betöltötték 65. élet-
évüket, fõállásban dolgozhat-
nak tovább a tanév végéig.
Emellett a tanári állások két
százalékát 65 év feletti okta-
tók is betölthetik minden év-
ben, ha az egyetem szenátusa
jóváhagyja. A javaslatot Mi-
hail Hãrdãu szenátor terjesz-
tette elõ, amelyet egyöntetû-
en meg is szavazott az okta-
tási szakbizottság valameny-

nyi tagja. Az indoklás szerint
a módosítás ösztönzi a ver-
senyt és a minõségi munkát a
tanárok között, valamint na-
gyon jó lehetõség a jó képes-
ségû és eredményes munkát
végzõ oktatók számára, akik
már elérték a nyugdíjkorha-
tárt. Bokor Tibor, a szenátus
oktatási bizottságának tagja
kiegészítést terjesztett elõ eh-
hez a módosításhoz. A sze-
nátor javaslatára a közokta-
tásban dolgozó tanárokra is
kiterjed majd az engedmény:
a 65 évet betöltõ pedagógu-
sok, saját kérésükre, az isko-
lai év befejezéséig tovább ta-
níthatnak. 

A szenátusban módosult

az új oktatási törvény
ÚMSZ

A nyílt utcán lõtte le ma-
gyar üzlettársát tegnap

egy olasz vállalkozó Nagyvá-
radon. Az õrizetbe vett 58
éves férfi vadászfegyverrel öl-
te meg a 35 éves nagyváradi
Nemes Attilát, mivel nem
volt hajlandó megadni adós-
ságát. Zapa Aldisio reggel
tömbházlakása bejáratánál
várta meg üzlettársát, a köl-
csönadott pénzt követelve tõ-
le. A heves szóváltást követõ-
en az olasz egy vadászfegy-
vert vett elõ gépkocsijából, és
többször is rálõtt a férfira. A
tettes a földön hagyva áldo-
zatát elhajtott a helyszínrõl.
A súlyos sebekkel fekvõ férfit
mintegy órán keresztül
élesztgették a mentõorvosok,
ám sikertelenül. A hatóságok
Tenkénél tartóztatták fel a
menekülõ olaszt, akinek gép-
kocsijában megtalálták a va-
dászfegyvert is. Az õrizetbe
vett 58 éves férfi beismerte a
gyilkosságot. Mint mondta:
adóssága miatt lõtte le üzlet-
társát, az összeget azonban
nem pontosította. Zappa
Aldisio Aradon él, a gyilkos-
ságot élettársa vadászfegyve-
rével követte el. 

Leszámolás
Nagyváradon

Bokor Tibor szenátor



Sipos M. Zoltán

„A legnehezebb gyerek-
elõadást rendezni, mivel

a gyerekek általában a legkri-
tikusabbak. Ha tetszik nekik
valami, akkor azt díjazzák,
de ugyanakkor nagyon õszin-
tén kifejezik azt is, ha valami
nem tetszik. Ezért nagy kihí-
vás gyerekeknek szóló elõ-
adást színre vinni. Tisztelettel
kell közelíteni hozzájuk egy
nekik szánt elõadásban, és
egyenrangú parnerként kell
õket kezelni” – fogalmazott
az Óz, a nagy varázsló címû
musical kapcsán Puskás Zol-
tán rendezõ a Kolozsvári Ma-
gyar Operában tartott tegnapi
sajtótájékoztatón. Az újvidé-
ki színházrendezõ korábban
már színre vitte ugyanezt a
musicalt az újvidéki társulat
vezetésének kérésére, ám a
kolozsvári elõadás merõben
másnak ígérkezik. „Néhány
éve az Újvidéki Színház fel-
kérésére állítottam színpadra
az Óz, a nagy varázslót, ahol ki-
mondottan a gyerekeknek
szóló elõadás született. Ko-
lozsváron próbáltunk más-
képp fogalmazni, más problé-
mákkal foglalkozni, és a szí-

nészek is mûhelymunkaként
vettek részt a folyamatban.
Azokról a megcsúszott eg-
zisztenciájú emberekrõl sze-
retnénk beszélni, akik körü-
löttünk élnek ugyan, de nem
veszünk róluk tudomást. És
az elõadásnak politikai színe-
zete is lesz” – figyelmeztette a
hallgatóságot Puskás Zoltán
rendezõ. Mint elmondta,
nem rizikómentes egy olyan
kaliberû mû színrevitele, mint
az Óz: nehéz újat mutatni
egy olyan témában amelyet
már sokan, sokféleképpen fel-
dolgoztak. A rendezõ elárul-
ta: nemcsak a körülmények,
a színészek újak a musical ko-
lozsvári színrevitelében, ha-
nem politikai mondanivaló is
beleszövõdik az elõadásba,
ami a szerbiai elõadásból hi-
ányzott. 

A rövid bemutatóval fûsze-
rezett sajtótájékoztatón az új-
ságírók számára kiderült: az
elõadás egyedi koreográfiá-
val bír. „A különbözõ moz-
gásstílusok ötvözésével lehet
leginkább érzelmeket kifejez-
ni, a mozgás dramaturgiáját
megtalálni. A legfontosabb
támaszom ebben a zene,
amelynek dramaturgiája

alapján felépül maga a kore-
ográfia. Az elõadásban sze-
replõ elsõéves színi hallgatók-
nak gyorstalpalóban kellett
elsajátítani a mozgásalapo-
kat, és nagyon sokat fejlõdtek
a próbák során” – mondta a
sajtótájékoztatón Gyenes Il-
dikó, az elõadás koreográfu-
sa.  Visky András, a színház
mûvészeti aligazgatója fon-
tosnak tartja, hogy a társulat
minden évadban egy gyerek-
elõadást is bemutasson. Mint
fogalmazott, a színháznak fel
kell vállalnia az oktató szere-
pet is, és mindent el kell kö-
vetnie azért, hogy a legfiata-
labbak közel kerüljenek a
színház világához. „Olyan
elõadásokat szeretnénk, ame-
lyekre az egész család eljöhet,
és a szülõk számára sem je-
lent áldozatot elkísérni a gye-
rekeket színházba. Ha a szí-
nészek szeretik az elõadást,
örömük átsugárzik a nézõtér-
re, és ez nagyon sokat el-
mond egy gyereknek a szín-
ház lényegérõl” – fogalma-
zott Visky. Az Óz, a nagy va-
rázsló címû musical bemuta-
tójára március 9-én 20 órától
kerül sor a Kolozsvári Állami
Magyar Színházban. 
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Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is több magyar

mûvészt jelölt a Román Szín-
házi Szövetség az  UNITER-
díjra. A legjobb rendezésért
járó díj három esélyese között
van Bocsárdi László, a sepsi-
szentgyörgyi Tamási Áron
Színház igazgatója, akit a
Craiován rendezett Caligulá-
ért jelölte a zsûri. Szintén a
három jelölt egyike a legjobb
férfi mellékszereplõnek járó
díj kategóriájában Bodolai
Balázs, aki Helmuth von
Sachs szerepét alakítja a Ko-
lozsvári Állami Magyar Szín-
ház Születésnap címû elõadá-
sában. Kató Emõkét a leg-
jobb nõi mellékszereplõ kate-
góriájában jelölték, aki ugyan-
ebben az elõadásban alakítot-
ta Elsát. Balogh Attila a Sep-
siszentgyörgyi Tamási Áron
Színház Trakhiszi nõk címû
elõadásának rendezéséért a
debüt-díj egyik várományosa.
„Ez a jelölés is azt bizonyítja,
hogy az UNITER szándékai
kifürkészhetetlenek: szerepe-
met, amelyért jelöltek, na-
gyon mellékszerepnek érzem.
Azt mindenképp hangsúlyoz-
nám, hogy ezzel együtt az
egész társulatot is jelölték a
díjra, hisz az egész társulat
munkája benne van ebben a
jelölésben – fogalmazott la-
punknak Bodolai Balázs ko-
lozsvári színmûvész, aki la-
punktól értesült jelölésérõl.
Nagyon szerettem a Szüle-
tésnap-beli szerepemet, már
csak azért is, mert lehetõsé-
gem volt közvetlen kapcsola-
tot létesíteni a nézõközönség-
gel az elõadás alatt”. A végsõ
nyertesek neveit az április 23-
án, Bukarestben tartandó
UNITER Gálán hozzák nyil-
vánosságra, ahol  posztu-
musz- és életmûdíjat is átad-
nak; életmûdíjat kap mások
mellett Dobre-Kóthay Judit
díszlet- és jelmeztervezõ,
színházi zenei különdíjat pe-
dig Könczei Árpád. 

Kolozsváron Óz 

Az Óz, a nagy varázsló címû musicalt Puskás Zoltán korábban már színre vitte Újvidéken is

HIRDETÉS

Fotó: Bíró István

Sike Lajos

A Szakszervezetek Mû-
velõdési Házában tartja

elõadásait a két szatmárné-
meti színházi társulat, miu-
tán a nyáron megkezdik a
szatmárnémeti Északi Szín-
ház leromlott épületének tel-
jes külsõ és belsõ felújítását.
Mint nemrég lapunkban is
hírül adtuk, egy sikeres uni-
ós pályázat nyomán váltak
finanszírozhatóvá a várható-
an akár három évig is eltartó
munkálatok. 

Ami a Szakszervezetek
Mûvelõdési Házának alkal-
masságát illeti, lapunk meg-
keresésére Ilyés Gyula pol-
gármester elmondta: az ön-
kormányzat két nagyobb
munkálat elvégzését vállal-
ta, nevesen a fûtés korszerû-
sítését és a hõszigetelést –
elõbbit az idei, utóbbit a jö-
võ évi költségvetésbõl finan-
szírozzák. Természetesen a

fûtés az elsõ, hiszen az új
évadot már mind a magyar,
mind a román tagozat itt
kezdi. A városgazda szerint
rajtuk nem múlik: a szüksé-
ges tervek elkészültek, a ta-
nács jóváhagyta, s a követ-
kezõ napokban a kivitelezés-
re is kiírják a pályázatot, az-
tán kezdõdhet a munka. Lé-
vén, hogy egy tervcsomag-
ról és pályázatról van szó,
ha az idei költségvetésbõl
futja, akkor a hõszigetelést is
megkezdhetik. 

Gyüre Lajos, a mûvelõdé-
si ház igazgatója örül az „al-
bérlõnek”. Mint az ÚMSZ-
nek fogalmazott: „ha a vá-
ros nem nyúl a hónunk alá,
teljesen leromlott volna ez a
hatalmas épület. Harminc
év után most már véglegesen
megoldódhat a fûtés, s talán
a beázás örökös problémája
is, ami eddig az épület ki-
használtságának két fõ aka-
dálya volt”. 

A szakszervezetek házába

vonul a szatmári színház 

Totka László

Fennállásának tíz évét
ünnepelve nagyszabású

táncos misztériumjátékkal
készül a Nagyvárad Tánc-
együttes – számolt be a pro-
dukciót és az ünnepi rendez-
vénysorozatot szervezõ alko-
tócsoport az esemény tegnapi
sajtótájékoztatóján, a nagy-
váradi színház elõcsarnoká-
ban. Mint Miklós János
együttesvezetõ elmondta, a
jubileumi mûsorral a 820 éve
szentté avatott László király-
ra emlékeznek. Kádár Ele-
mér koreográfus és Csurulya
Csongor, a székelyudvarhelyi
Tomcsa Sándor Színház mû-
vészeti igazgatója – a táncjá-
ték rendezõi – hangsúlyozták,
az ünnepi rendezvénysorozat
során minden generációhoz
kívánnak szólni. A Fényessé-
ges csillag másik koreográfusa,
Cãlin Orza úgy vélekedett: az
elõadás vallásos énekekkel,
ázsiai zenei és mozgáslenyo-

matokkal várja a nézõket, s a
mintegy hatvan táncos a tö-
megjeleneteknél egyszerre
lesz majd színpadon. 

A misztériumjátékhoz a
szegedi Fábri Géza magyar
népzenész, kobzás énekmon-
dó szerzett és szerkesztett stíl-
szerû zenét. A show-szerû
elõadásban közremûködnek
a borsi Galagonya, az érmi-
hályfalvi Nyíló Akác, az
érsemjéni Ezüstperje és a
nagyváradi Csillagocska nép-
táncegyüttesek táncosai is. A
táncos elõadás jelmezeit,
díszleteit és arculatát a vajda-
sági Szöllõsi Boglárka textil-
mérnök tervezte. Csurulya
Csongor elmondta, magyar
néptáncok és népzene segítsé-
gével keltik életre a misztériu-
mot – mindezt úgy, hogy a
történet és a stilizáció min-
denki számára érhetõ lesz,
korosztálytól függetlenül. A
bemutatóra március 11-én,
vasárnap este 19 órakor kerül
sor a Szigligeti Színházban.

Misztériumjáték Váradon

Elõadás, játszóház, gyermektánc, gálamûsor

A Szent László emlékének szentelt nagyváradi rendez-
vénysorozat keretében március 13-án, kedden 18 órától
szakmai kiállítással, jelmezekkel, díszletekkel, díjakkal,
fotókkal és vetítéssel várják az érdeklõdõket a Sétáló ut-
cai Vizuális Mûvészetek Galériájában. Csütörtökön elõ-
adással, pénteken népi játszóházzal, gyermektánccal, va-
lamint gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek gálamûso-
rával várják a népmûvészetek kedvelõit. Szombaton ke-
rekasztal-beszélgetést tartanak a romániai magyar tánc-
együttesek helyzetérõl, majd a Nagyvárad Táncegyüttes
zenekarának koncertjére várják az érdeklõdõket. Ugyan-
aznap táncházzal zárul a rendezvénysorozat a Moszkva
kávézóban, ahol a Heveder Zenekar muzsikál.

A mûsorral a 820 éve szentté avatott László királyra emlékeznek

Magyar jelöltek

UNITER-díjra



Antal Erika

A marosvásárhelyi sportcsar-
nokban indult tegnap este az

RTL Klub X-Faktor címû tehetség-
kutatója elsõ nyolc helyezettjének
erdélyi turnéja. Kocsis Tibor,
Muri Enikõ, Baricz Gergõ,
Tarány Tamás, Kováts Vera, Lil
C., valamint a Rocktenors és az
Apollo 23 Marosvásárhely mel-
lett Kolozsváron, Csíkszeredá-
ban, Sepsiszentgyörgyön, Gyer-
gyószentmiklóson és Székelyud-
varhelyen lép közönség elé. „Fél
hattól állunk itt (a kapunyitás es-
te hat után volt – szerk. megj.)
ugyanis semmiképpen nem akar-
tunk úgy járni, mint tavaly, akkor
lemaradtunk a koncertrõl, mert
egyszerûen nem fértünk be a te-
rembe” – magyarázta lapunknak
egy kétgyermekes családapa.
Mint mondta, fõleg kislányai
kedvéért fizettek be a koncertre. 

X-Faktor-rajongók 
és szkeptikusok

A március 4-ig tartó X-Faktor
turné húzóereje kétségkívül a te-
hetségkutató harmadik helyezett-
je, Baricz Gergõ. A borzonti fia-
talember a szervezõk szerint nem-
csak a televíziós mûsor nézettsé-
gére volt garancia, hanem az er-
délyi turné sikerére is. Utóbbira
szükség is van, ha a szervezõk le
akarják mosni az X-Faktorról a
Defender Produkciós Iroda által
rákent tavalyi mocskot. Akkor

ugyanis az   elsõ koncertre több
mint ezer személy nem tudott be-
jutni, a második koncert pedig el-
maradt. Az idei koncert szervezõ-
je, a Félsziget fesztivál szervezõ-
csapata elhatárolódik a
Defendertõl, amely 10 százalékos
kedvezményt ígért a tavalyi káro-
sultaknak. „Fölösleges most ezen
veszekedni, hogy adjanak kétle-
jes kedvezményt vagy ne. Akit ér-
dekel a koncert, az úgyis befizet,
nem nézi azt a pár lejt” – fogal-
maz egy tavalyi „károsult”. Van-
nak azonban, akik megrögzött X-
Faktor-ellenesek. „Nekem kelle-
ne fizessenek, hogy bemenjek,

hallgatni ezeket a kornyikáláso-
kat. Inkább elmegyek egy jó DJ-
buliba, ennyi pénzért” – fogalma-
zott egy fiatalember, aki többed-
magával a vásárhelyi sportcsar-
nok körül ólálkodott. 

Kocsis Tibor: 
mindenki nyert

A fellépõk tegnap délután ér-
keztek Marosvásárhelyre, ezért a
közönségtalálkozóra a lapzár-
tánk után véget ért koncertet kö-
vetõen került sor. A koncert elõtt
azonban pár perc erejéig találkoz-
tak a sajtó képviselõivel, akikkel

kötetlenül beszélgettek. A talál-
kozón Kocsis Tibor, a X-Faktor
tavalyi gyõztese arról beszélt,
hogy a tehetségkutató által mind-
annyian nyertek valamit. „Bizo-
nyíték erre, hogy most itt va-
gyunk, járjuk az országot, Er-
délyt, közben a dalainkon dolgo-
zunk, videoklipeket forgatunk, és
azt csináljuk, amihez igazán ked-
vünk van” – fogalmazott Kocsis.
Baricz Gergely elmondta, örül
annak, hogy itthon énekelhet, de
ugyanakkor fél is egy kicsit, mert
nem szeretne csalódást okozni
azoknak, akik „lélekben és anya-
giakkal” támogatták õt. 
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Az Oscar-díjak átadási ünnepsége után
Angelina Jolie jobb lábának hirtelen több száz-
ezer csodálója támadt. Eddig inkább a keblei
voltak az igazi médiasztárok, azok voltak egyé-
niségének „húzóemberei”, de, úgy néz ki, közel
a negyvenhez, színésznõnknek sikerült végre a
lábaira állnia. Ezzel szemben az itthoni sajtó kí-
nálatába csak hatodrangú politikusok malacpo-
fáinak vagy egyéb, általában rejtett testtájékai-
nak ismertetése fér bele, és ha véletlenül mutat-
nának is valamit (l. pl. Udrea asszonyság balul
ki-kibukkanó bájait), az egészet elhomályosítja a
balkáni nyerseség és transzhumáncás álromanti-
ka Kárpát-kürtõkbõl felböfögött savanyú gõze.
Míg a virtuális világban huncut filmhódolók
százezrei követik Angie lábait, az Erdõn Innen
kb. húszmillió ember sorakozik Boc Exvezér csó-
ré hátsója mögött – és mily véletlen: szintén csó-
ré hátsóval, azonban sokkal csóróbban, mint
Volt és Mostani Fejeseink.

(prier)

Kettõs tükör 
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Tõkés László újból kitett magáért 

A közösségünkbõl kiszakadt új párt keresz-
telõapjaként, mint aki nagyon nyeregben ér-
zi magát, rágalmak sorát hányta az általa
posztkommunistának nevezett RMDSZ-re.
Programjának legfõbb pontja elszakadni Bu-
karesttõl létrehozni azt, amire nem volt ké-
pes az RMDSZ, például Székelyföld auto-
nómiáját. Kötve hisszük, hogy ha ez a Nép-
pártnak nevezett társaság hármat tapsol és
kettõt füttyent, a parlament erre berezel s
ajándékba adja az autonómiát. Micsoda dip-
lomáciai és politikai infantilizmusról tesz ta-
núságot az, aki abban reménykedik, hogy a
román kormányon és parlamenten kívül,
azok hozzájárulása nélkül megvalósíthatja
mesebeli álmait. Ennek tudatában ért el az
RMDSZ látványos eredményeket. Most,
amikor az RMDSZ foggal-körömmel küzd
parlamenti szinten a MOGYE magyar tago-
zatának létrehozásáért, a kisebbségi törvény
megszavazásáért, a marosvásárhelyi iskola
dr. Bernády Györgyrõl való elnevezéséért,
Tõkés – megtörve egységünket – lehetetlen
programtervvel hitegeti híveit. Csodálko-
zunk, hogy ezt az embert, aki az RMDSZ
színeiben került az Európai Parlamentbe és
még mindig RMDSZ-tag, RMDSZ-ellenes
kijelentései miatt még nem hajították ki a ta-
gok közül. Ideje lenne! De ideje van a lár-
mafagyújtásnak is, mert „vigyázz, magyar,
kinek hiszel, / ha tévedsz, az ördög visz el!”

Kalmár Zoltán, Nagyszeben

Erdélyi turnén az „X-ek”

✁

Hírösszefoglaló

Tizenegy jelölést kapott
Adam Sandler az április else-

jén kiosztásra kerülõ anti-Oscar-
díjra, az Aranymálnára. Az ame-
rikai színész, akit nemcsak szí-
nészként, producerként és forga-
tókönyvíróként jelöltek három
filmjéért, hanem színésznõként
is, ezzel beírta magát a filmtörté-
netbe, ugyanis tizenegy jelölésé-
vel csúcstartónak számít az
Aranymálna történetében. A
Sandler által felállított jelölési re-
kord kétszer annyi, mint az eddi-
gi elõdjéé Eddie Murphyé, aki

2007-es Norbitjáért öt jelölést ka-
pott.

Az idei Aranymálnáért még
versenybe szállnak: a Transfor-
mers 3 kilenc, a Hajnalhasadás pe-
dig nyolc jelöléssel. De olyan
nagy neveket is találunk az idei
jelöltlistán, akik Oscar-díjjal is
büszkélkedhetnek. Ott van példá-
ul Nicolas Cage, akit a legrosz-
szabb színész kategóriában jelöl-
tek a Féktelen harag címû filmben
nyújtott alakításáért, de Al
Pacinót is ebben a kategóriában
jelölték a Jack és Jillben játszott
szerepéért, és Bill Condon forga-
tókönyvíró is az esélyesek között

van a Hajnalhasadás címû filmért.
A legrosszabb színésznõ kategó-
riájában találjuk még Martin
Lawrence-t és Sarah Jessica
Parkert (Csak tudnám, hogy csinál-
ja, Szilveszter éjjel) és Kristen
Stewartot (Hajnalhasadás).

Adam Sandlert a Jack és Jill cí-
mû filmben nyújtott alakításáért
a legrosszabb színész és legrosz-
szabb színésznõi díjra is jelölték,
ugyanis a saját ikerhúga szerepét
is õ játssza. A Jack és Jill egyéb-
ként 12 Aranymálna-jelölést ka-
pott.

Idéntõl április elsején, bolon-
dok napján adják át a díjat. 

Aranymálna-befutó Sandler

ÚMSZ

Turos Lóránd az audiovizuá-
lis tanács új, RMDSZ által je-

lölt tagja, miután a parlament
plénuma tegnap 232 igen és 1
nem szavazattal megszavazta az
Országos Rádiókommunikációs
Társaság eddigi kereskedelmi
igazgatójának kinevezését az Or-
szágos Audiovizuális Tanácsba
(CNA). Új tag kijelölésére azért
volt szükség, mert a tanács koráb-
bi RMDSZ-es tagja, Szász Attila
lemondott tisztségérõl. 

„Három hónap áll a rendelke-
zésemre, hogy megszüntessem a
CNA-tagság és a Radiocomnál
betöltött tisztségem közötti ösz-
szeférhetetlenséget” – magyaráz-
ta az Új Magyar Szó megkeresésé-
re Turos Lóránd. Érdeklõdé-
sünkre elmondta, nem volt ne-

héz eldönteni, hogy elfogadja-e a
CNA-s jelöltséget vagy sem, hisz
az audiovizuális tanácsnál folya-
matos kihívásoknak kell eleget
tennie, „ami aktív, permanens
munkát jelent”. „Míg a mostani
munkám technikai jellegû, az
Országos Audiovizuális Tanács-
nál tartalmi kérdésekkel foglal-
kozhatok, részt vehetek az audi-
ovizuális törvény módosításá-
ban, ami sokkal közelebb áll a
szívemhez” – fogalmazott Turos.

Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, elõdje, Szász Attila, azt
követõen hagyta ott a CNA-t,
hogy február 12-én elfogadta a
Marosvásárhelyi Rádió megbízott
fõszerkesztõ-helyettesi tisztségét,
amely összeférhetetlen az audio-
vizuális tanácsnál betöltött funk-
cióval. A szenátus szakbizottsága
hétfõn fogadta el Szász lemondá-

sát, amely március 13-án lép ér-
vénybe, illetve fogadta el egyhan-
gúan Turos Lóránd delegálását –
a parlamenti algoritmus szerint
az RMDSZ egy tagot, illetve pót-

tagot küldhet a CNA-hoz. A ma-
rosvásárhelyi születésû Szász At-
tila 2006-ban lett a CNA póttag-
ja, majd 2008-ban, amikor Gás-
párik Attila elvállalta a Mûvésze-
ti Egyetem rektori tisztségét, a he-
lyébe lépett.

Az audiovizuális törvény 11.
cikkelye értelmében a CNA testü-
lete 11 tagból áll: hármat-hármat
a szenátus, illetve a képviselõház,
kettõt az államfõ, hármat pedig a
kormány javasol. Turos mellett
az audiovizuális tanács tagja lett
még a Demokrata Liberális Párt
jelöltje, Valentin Alexandru Ju-
can, akit a szociáldemokrata Gri-
gore Zanc helyett jelölt a nagyob-
bik kormánypárt. Zancnak 2010
októberében járt le a mandátu-
ma, Jucan kinevezését 233 igen
szavazattal fogadta el a parla-
ment plénuma. 

Turos Lóránd az új CNA-tag

Az X-Faktor második kiadásának legjobbjai Marosvásárhelyen kezdték erdélyi turnéjukat

Turos Lóránd

MÉDIAPARTNEREK

Fotó: Moldován Ittala Gyopár 



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.55 Jelképtár
11.00 Tudásakadémia 
- Junior
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Családi krónikák
14.45 Angkor unokái
15.10 Aphroditétől 
- Zeuszig, a görög tarto-
mányok A-tól Z-ig
15.40 Esély
16.05 KorTárs
16.35 Aranymetszés
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
(sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.05 A Szövetség (ism.)
1.00 Az Este
1.30 A gyilkos 
(angol thriller, 1930)
3.15 Színészpalánták
(sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Padlógáz 2. (német
akció-vígjáték) 12.45 Ty-
cus - A halál üstököse (am.
akciófilm) 14.30 Piedone
Afrikában (olasz-NSZK
vígjáték) 16.40 Mikulás
szabadságon (amerikai
családi vígjáték) 18.20
Nick Fury - Zűrös csoda-
ügynök (amerikai akció-
film) 20.10 Defektes derbi
(amerikai vígjáték) 22.00
A vadász (amerikai horror)
23.45 Nyolc préda
(amerikai thriller)

FILM+

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

9.45 Kék mezőben fehér
rózsa 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Hitélet 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 A nyolclábú
buckalakók 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45 Kalen-
dárium 17.50 Egészséges
percek 18.00 Cigányok
18.30 Híradó 19.00 Hargi-
ta magazin 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Ve-
ress Ferenc 21.00 Híradó
21.30 Értékeink 21.45 Ze-
ne 22.00 Himnusz nyolc
versszakban

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 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 (amerikai-mexikói
sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat)

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

KANAL D
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7.35 Horvát krónika
8.00 Ecranul nostru
8.30 Híradó
8.35 A király kalóza 
(francia kaland sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros 
(magyar sor.) (ism.)
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Élő népzene
15.40 Arcélek (ism.)
16.15 Suli dzsessz
17.10 Ízőrzők: Csákvár
17.40 Valóságos kincses-
bánya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca (ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 A Sipsirica 
(magyar f.)
22.20 100 éve történt
22.30 Híradó
22.35 A Hortobágy legen-
dája 
(magyar filmdráma, 2007)
0.00 Dunasport
0.05 Itáliai utazásom
(dok. sor.)

TV2, 22.00
Anyám nyakán

Paula azt a feladatot kapja, hogy csábítsa el Tripp-et, a srác
ugyanis még mindig a szüleinél él, pedig már jócskán elmúlt
harminc, és itt lenne az ideje, hogy a saját lábára álljon - pél-
dául egy csinos lány oldalán. A problémák persze akkor kez-
dődnek, amikor a lány komolyan beleszeret “ügyfelébe”, aki-
nek esze ágában sincs lemondani a mama főztjéről, és felad-
ni kényelmes agglegényéletét.

RTL Klub, 22.20
Több mint testõr

Frank Farmer olyan ember, aki hisz a fegyelemben. Az egy-
kori titkos ügynök profi testőrként dolgozik, és szakmájának
egyik legjobbja. A sors egy nap összehozza Rachel Mar-
ronnal, a népszerű popsztárral. A fiatal énekesnő felfelé íve-
lő karrierjét úgy tűnik, semmi sem állíthatja meg, de ezért el
kell viselnie a sikerrel járó kényelmetlenségeket: a mene-
dzsert, az újságírókat.

DUNA Tv, 22.35
A Hortobágy legendája

A film három hortobágyi történetet fűz egybe. Szakrálisan
közelít az ősi hortobágyi emberek őszinteségéhez, esendő-
ségéhez, makacsságához és mély érzelmeihez. Móricz Zsig-
mond, Komor Ló című novellája illetve az író valóságlátó és
mégis misztikus látásmódja ihlette a film rendezőjét, két
másik, a Hortobágyon élő emberek által elmesélt történet
megfilmesítésére.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, Star Wars
8.35 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
11.25 Top Shop
13.05 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai
(török sorozat)
15.10 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.10 Döglött akták 
(amerikai krimisor.)
17.15 Marichuy 
- A szerelem diadala
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
Ügyességi vetélkedő
21.05 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.20 Több mint testőr
(am. akcióf., 1992)
0.55 Tudorok 
(ír-kanadai- amerikai
sorozat)
2.00 Reflektor
- Sztármagazin
2.15 Infománia
Multimédia magazin

10.05 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.55 Ace Ventu-
ra - Állati nyomozó (am.
vígjáték) 12.40 A dadus
(sorozat) 13.50 Gordon
Ramsay 14.45 Monk
(sor.) 16.35 CSI: A hely-
színelők  (sor.) 17.30 Es-
küdt ellenségek (sorozat)
18.25 Gyilkos számok
(sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay 20.20 Jóbarátok
(sorozat) 21.15 Két pasi
(ism.) 23.05 Esküdt ellen-
ségek: Los Angeles (am.
krimisorozat)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Prosport óra
16.00 Örüljünk a focinak
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
Pontos sportidő 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV
1.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.05 A Silla királyság
ékköve 
(dél-kor. sor.)
11.10 Poén Péntek
12.05 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.) 
(ism.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Slovenski Utrinki
14.25 Alpok-Duna-Adria
14.55 Angi jelenti
15.25 Négy szellem
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 MM
18.45 Család 
csak egy van 
(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.00 Fábry 
(magyar szór. műsor)
23.20 Az Este
23.55 Állásvadászok
(amerikai vígj., 2004)
1.25 Sporthírek
1.30 Család csak egy van
(ism.)
2.15 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 
nap mint nap! 
(live)
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasor.)
11.25 Az ember és az idő
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.25 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te! 
(live)
22.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.20 Most vagy soha!
(francia vígjáték, 2007)
0.50 Népi hagyaték (ism.)
2.05 Közérdek (talk
show) (ism.)
2.30 Európai roma (ism.)
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 A birodalom 
visszavár 
(francia vígjáték, 2007)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Nevess csak! 
(amerikai sor.)
14.15 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkossá-
gok) (angol krimisor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
22.00 ProTv hírek, 
sport, i
dőjárásjelentés
22.30 Összeomlás 
(amerikai filmdráma,
1993)
1.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
2.30 Összeomlás 
(amerikai filmdráma,
1993) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Pánik a fedélzeten
(amerikai katasztrófa f.,
2005)
13.00 Híradó, 
Sport,
időjárásjelentés

14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - talk show 
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
20.20 A „vénlegény” 
– második széria, verseny
show
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Fehér leander 
(amerikai filmdráma,
2002)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés - talk show
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(am. krimisor.)
11.30 Teleshopping
12.00 Családban 
(román sor.)
12.30 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Horia akadémiája
21.45 Idősek és nyugtalanok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Elszakítva 
(Kasmír szívek) 
(kan.-dél-af.-angol filmdrá-
ma, 2007)
2.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?

Agyagkorsók/baromfifel-
vágottak, versenyautómo-
torok
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják? -
Izzók/zajcsillapítás/zárak
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
- Argentina
13.00 Autókereskedők 
- Dodge Charger
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Hurrikánbiztos házak
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők 
- BMW 840
21.30 Hogyan készült?
Sebészkés/Olajfesték/ 
Brit rendőrsisak
22.00 X-Machines
- A szupergépek
23.00 Aranyláz Alaszkában
0.00 Autókereskedők 
– DeLorean, Volvo P1800S
2.00 Katona dolog 
- Kommandósok

6.25 Ókori írások
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Christy:
Nehéz választás 

(amerikai film, 2001)
(ism.)
10.40 Lehet, 
hogy nem tudtad
10.50 Vallomások
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.25 Lehet, 
hogy nem tudtad
18.35 A divat világa
18.40 Egészségpasztilla
18.45 Christy: 
Nehéz választás 
(amerikai film, 2001)
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 It zon@
23.35 Variációk szexre
(kanadai vígjáték, 2007)
1.10 Ronda ügy (amerikai
vígj., 1998) (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

CSÜTÖRTÖK
2012. március 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Impact 
- A becsapódás napja
(német-am.-kan. minisor.,
2008) 1. rész
15.20 Marina 
(mexikói- amerikai sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola
(kolumbiai drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Anyám nyakán
(am. rom. vígj., 2006)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Aktív
0.50 Tények Este
1.25 EZO.TV
2.00 Anyám nyakán
(amerikai rom. vígj.,
2006) (ism.)
3.30 Segíts magadon!
(ism.)



A február 28-i névnapok ér-
vényesek ma is: Antónia és
Elemér.
Az Antónia latin eredetû
nõi név, az Antonius férfi-
név olasz nõi párja. 
Az Elemér régi magyar fér-
finév. Korábban Ilemer for-
mában volt használatos,
mai alakjában Vörösmarty
Mihály és Jókai Mór újítot-
ta fel.
Holnap Albin és Dávid
napja van.

Évforduló
• 1504 – Holdfogyatko-
zás. Kolumbusz Kristóf ez-
zel úgy megrémíti az ellene
támadó õslakosokat, hogy
azok visszavonulnak.
• 1952 – Ezen a napon szü-
letett Tim Powers ameri-
kai sci-fi és fantasyíró, az Is-
meretlen vizeken címû regény
szerzõje.

Vicc
– Vallja be, hogy maga kö-
vette el a robbantást!
– De felügyelõ úr! Február
utolsó három napján nem
is voltam  az országban.
– Elszólta magát, most már

tudom, hogy hazudik! Feb-
ruárban ugyanis nincs utolsó
három nap!

Recept
Diós pite
Hozzávalók: 30 dkg liszt (fe-
le rétes-fele sima), 20 dkg vaj,
1 egész tojás, 10 dkg porcu-
kor, 1 sütõpor, 1 citrom re-
szelt héja és leve, csipet só. A
töltelékhez: sárgabaracklek-
vár, 20 dkg porcukor, 2 tojás,
15 dkg darált dió, 1 ek rum.
Elkészítés: A sütõporral el-
kevert lisztben elmorzsoljuk
a vajat, hozzáadjuk a cukrot,
a sót, a tojást, a citrom héját
és levét. Összegyúrjuk, a hû-
tõben fél órát pihentetjük. A
tészta 2/3 részét sütõpapírral
bélelt tepsibe nyújtjuk, meg-
kenjük lekvárral. A tojássár-
gáját elkeverjük a porcukor-
ral, a rummal és a dióval. A
tojásfehérjét felverjük, bele-
forgatjuk a diós töltelékbe,
majd rákenjük a lekváros
tésztára. Tetejét a maradék
1/3 rész tésztával berácsoz-
zuk, elõmelegített 180 fokos
sütõben kb. 30-35 perc alatt
megsütjük. Kihûlés után por-
cukorral megszitáljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy ismerõse ma nagy hatással
lehet önre. Eddig sem viselkedett
hidegen iránta, de egy váratlan
esemény átértékelheti a szerepét. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ha a napjai végére mindig telje-
sen elcsigázott és zaklatott, akkor
hamarosan az otthonában vár-
ják a bajok. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nehezen kezel bizonyos helyzete-
ket, különösen, ha emberi konf-
liktusokról van szó. Egyszer ki
kell mondania, ami a lelkét
nyomja.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nagyon jól érzi magát a
bõrében, és most még az sem
frusztrálja túlságosan, hogy a vi-
lág pillanatról pillanatra válto-
zik ön körül. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy munkatársa lezser hozzáál-
lása különösen bosszantóan hat-
hat ma önre. S ami a szívén, az
a száján. Mérlegelje a következ-
ményeket!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha eddig nem azzal foglalkozott,
amihez igazán ért, akkor a mai
nap ebben is fordulatot hozhat. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Rosszul reagál a vitás kérdésekre,
mindent hajlamos személyeske-
désnek venni. Nem érdemes min-
denkivel összevesznie.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nem szereti a törtetõ, másokon
átgázoló embereket. Hajlamos le-
het másokat elítélni emiatt. Óva-
kodjon attól, hogy mások emberi
kapcsolataiba beleszóljon.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szomorkodhat ugyan azon,
hogy egy ismerõse elfeledkezett
egy önnek fontos dátumról. In-
kább emlékeztesse az illetõt az al-
kalomra.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Hajlamos kíméletlenül bánni
azokkal, akik csak valami ap-
róbb hibát is vétettek. Senkinek
sem jó, ha maradandó tüskéket
ültet el bennük. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nagy csodálója lehet egy eddig
csak távolról ismert személynek,
akivel a mai napon személyesen
is találkozhat. Éljen vonzerejével.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Meg kell tanulnia nemet monda-
ni. Valami megváltozott önben
is, mert úgy látszik, érzi is ennek
a szükségszerûségét. A háttérbe
húzódás többé nem út. 
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Az idióták mindig értenek va-
lamit. Figyelemre méltó az a
buzgalom és eltökéltség, ahogy
az idióták értik a világot.
Merthogy mindig mindent ér-
teni vagy kivételes géniuszi
hajlamokat, vagy pedig végte-
len ostobaságot jelent. Idiótá-
nak lenni nem rossz dolog. Az
ember a mindent és mindenkit
megítélõ magatartást vesz fel,
és bármilyen kérdése is van, az

soha nem rá, hanem mindig
másra vonatkozik. Sok idiótából
lesz vezetõ. Magabiztosságuk és
profetikus világszemléletük ked-
vessé teszi õket az embertömegek
elõtt, akik még arra is túl osto-
bák, hogy saját idiótaságukat él-
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masztják alá. Az emberek aztán
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Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás 

Hírösszefoglaló

A legerõsebbek közül va-
ló ellenfél, Uruguay ellen

kezdi meg felkészülését az
idei, hivatalos erõpróbákra
Románia felnõtt labdarúgó-
válogatottja: a ma este fél 9-
kor kezdõdõ barátságos mér-
kõzésrõl az Antena 1 és a GSP
TV számol be élõben. 

Nagy meglepetésre, Victor
Piþurcã nem küldött meghí-
vót Rãzvan Raþnak, a triko-
lórok korábbi csapatkapitá-
nyának és Costel Pantilimon
hálóõrnek sem. Az elsõ edzé-
sen megsérült Bãnel Nicoliþã,
helyette a rapidos Mihai
Romant mozgósította a szö-
vetségi kapitány. Rajta kívül
Ciprian Anton Tãtãruºanu
(Steaua), Silviu Lung jr.
(Astra Ploieºti) és Cristian
Bãlgrãdean (Dinamo) háló-
õrök, Paul Papp (Vaslui),
Cornel Emilian Râpã (Galaci
Oþelul), Vlad Iulian Chiricheº
(Steaua), Marius Valericã
Gãman (Astra), Nicolai
Dorin Goian (Glasgow Ran-
gers), Dragoº Grigore (Dina-
mo), Constantin Grecu (Ko-
lozsvári U) és Iasmin Latov-
levici (Steaua) hátvédek,
Gabriel Torje (Udinese),
Alexandru Bourceanu (Ste-
aua), Ionuþ Neagu (Oþelul),
Doru Mihai Pintilii (Pandurii
Tg. Jiu), Costin Lazãr (PA-
OK Szaloniki), Adrian Mutu
(Cesena) és Cristian Tãnase
(Steaua) középpályások, vala-
mint Bogdan Stancu (Ordus-
por Külübü), Daniel George
Niculae (AS Nancy), Marius

Constantin Niculae (Dina-
mo) és Ciprian Andrei Mari-
ca (Schalke 04) csatárok áll-
nak Piþurcã rendelkezésére. 

Oscar Washington Taba-
rez uruguayi szövetségi kapi-
tány legjobbjaival érkezett
Bukarestbe. A csatársorból
például senki sem hiányzik
aki számít, Diego Forlan
(Internazionale), Luis Suárez
(FC Liverpool), Edinson Ca-
vani (SSC Napoli), Sebastian
Abreu (Botafogo) és Sebas-
tian Fernandez (Málaga) is
bevethetõ. 

Ez lesz az ötödik román–
uruguayi találkozó. Két
meccset a dél-amerikaiak
nyertek, egy pedig döntetlen-
nel zárult, a trikolórok 1966-
ban, Bukarestben aratták
egyetlen gyõzelmüket (1-0). 

Telt ház lesz Gyõrben

A Nemzeti Aréna lelátói
szinte üresek lesznek, Gyõ-
rött viszont telt ház, mint-
egy 12 ezer nézõ várható a
magyar–bolgár találkozóra.
A szövetség ajándékkal is
kedveskedik a drukkerek-
nek: a helyi idõ szerint 18
órakor kezdõdõ összecsa-
pásra kilátogató összes szur-
koló egy pohár teára és egy
adag sült kolbászra az
MLSZ vendége lesz a gyõri
stadion büféjében.

Egervári Sándor magyar
szövetségi kapitány a csapat-
egységben bízik és vallja:
együttesének mindenben fej-
lõdnie kell ahhoz, hogy ered-
ményesen szerepeljen a szep-
temberben kezdõdõ világbaj-

noki selejtezõkön. Addig
csupán négy mérkõzésen lép
pályára a csapat, így az idei
elsõ felkészülési találkozó
már a vb-selejtezõk jegyében
zajlik.

A kapitány nem számíthat
a sérült Lipták Zoltán és Ru-
dolf Gergely szolgálataira,
így az alábbiak közül választ-
ja ki a kezdõtizenegyet: Bog-
dán Ádám (Bolton Wande-
rers), Csernyánszki Norbert
(Paksi FC), Király Gábor
(1860 München) – kapusok,
Juhász Roland (RSC Ander-
lecht), Kádár Tamás (New-
castle), Korcsmár Zsolt
(Brann Bergen), Laczkó
Zsolt (Sampdoria), Vanczák
Vilmos (Sion), Varga József
(Debreceni VSC) – védõk,
Buzsáky Ákos (Queens Park

Rangers), Czvitkovics Péter
(Kortrijk), Dzsudzsák Balázs
(Dinamo Moszkva), Elek
Ákos (Eskisehirspor), Hajnal
Tamás (VfB Stuttgart),
Koman Vladimir (AS Mona-
co), Pintér Ádám (Real
Zaragoza) – középpályások,
Németh Krisztián (RKC
Waalwijk), Priskin Tamás
(Alanyija Vlagyikavkaz),
Szabics Imre (Sturm Graz),
Szalai Ádám (Mainz) – csa-
tárok. 

Ez lesz a 18. magyar–bol-
gár találkozó, a balkániak ed-
dig három-három gyõzelmet,
illetve döntetlent értek el, 17-
48-as összgólarány mellett.
Utoljára 2005-ben, vb-selejte-
zõkön találkozott a két válo-
gatott: Szófiában 2-0-ra nyer-
tek a házigazdák, Budapes-
ten pedig 1-1-gyel zárult a
mérkõzés.,    

Slágermérkõzés 
Londonban   

Lapzárta után bosnyák–
brazil és örmény–szerb pár-
harcokat rendeztek, ma pe-
dig nagyüzem lesz. A sláger
kétségkívül a londoni angol–
holland összecsapás, Stuart
Pearce ideiglenes albioni szö-
vetségi kapitány „vizsgája”.
Érdekesnek ígérkezik az ír-
cseh, török–szlovák, lengyel–
portugál, dán–orosz és hor-
vát–svéd párharc is. A továb-
bi (európai) menetrend:
Ausztria–Finnország, Mál-
ta–Liechtenstein, Monteneg-
ró–Izland, Szlovénia–Skó-
cia, Izrael–Ukrajna, Lettor-
szág–Kazahsztán, Ciprus–
Szerbia. 
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Röviden
Román hölgybírók 
az olimpián  

A Nemzetközi Kézilabda-
szövetség (IHF) közölte a
londoni nyári olimpián köz-
remûködõ játékvezetõk név-
sorát. A tizenhét ország közt
ott van Románia is, képvise-
letében Anamaria Duþã és
Diana Carmen Florescu fúj-
ja majd a sípot az ötkarikás
játékok kézilabdatornáin. A
Duþã–Florescu-páros a 2003-
2004-es idénytõl bíráskodik
nemzetközi mérkõzéseken. 

Idegenben nyert a Brãila

A nõi kézilabda-Nemzeti Li-
ga 17. fordulójának tegnapi
mérkõzésein: HCM Roman
–Brassói Corona 22-20,
CSM Ploieºti–HC Dunãrea
Brãila 24-30, Kolozsvári U-
Jolidon–SCM Craiova 35-
28. A Dévai Cetate–Nagy-
bányai HCM-mérkõzés lap-
zárta után ért véget, a CSM
ma fogadja Bukarestben a
Konstancai Neptunt.   

Czink nyert Acapulcóban 

A magyar Czink Melinda 7-
6 (6), 6-3-ra verte a kanadai
Stephanie Dubois-t a 220
ezer dollár összdíjazású
WTA-tenisztorna elsõ fordu-
lójában, és a következõ kör-
ben a hetedik helyen kiemelt
argentin Gisela Dulko és a
spanyol Lourdes Domingu-
ez Lino párharcának gyõzte-
sével találkozik. Gyõzelem-
mel kezdett a román Irina-
Camelia Begu (4.) is: 7-6 (3),
3-6, 6-4 a svájci Bacsinszky
Tímeával. 

Keresik a tetteseket 

A Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság ismeretlen
tettesek ellen garázdaság mi-
att eljárást indított. Mindez
a szombaton, Makón meg-
rendezett Aradi UT–Buda-
pest Honvéd- (2-1) labdarú-
gómérkõzésen történtek mi-
att vált szükségessé. Az al-
kalmi házigazdák szerint a
budapestieket elkísérõ druk-
kerek közül néhányan ittas
állapotban szidalmazták, il-
letve hógolyóval is megdo-
bálták õket. 

Elhunyt Fekete Árpád

Néhány nappal 91. születés-
napja elõtt elhunyt Fekete
Árpád, az Újpest egykori
labdarúgója és a mexikói vá-
logatott korábbi szövetségi
kapitánya. A Mexikóban le-
telepedett szakember tréner-
ként rendkívüli sikereket ért
el az országban: háromszo-
ros bajnok, egyszeres kupa-
gyõztes, négyszeres Szuper-
kupa-gyõztes lett, a Chivas
Guadalajara történetének
egyik legnagyobb edzõje
volt. 1962-ben egy évig a
szövetségi kapitányi tisztsé-
get is betöltötte Mexikóban,
ahol összesen 33 éven ke-
resztül edzõsködött, 14 klub-
nál dolgozott. Nemcsak
Mexikóban, hanem Magyar-
országon is elismerték mun-
káját, 1999-ben megkapta a
Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjét.

Victor Piþurcã rangos ellenféllel teszteli a román nemzeti válogatott megfiatalított csapatát Fotó: Mediafax

„Uruk” bukaresti látogatása

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Nem hiába tartott az
egész kolozsvári klubve-

zetés a piteºti-iek elleni, hétfõ
esti mérkõzéstõl: a kupa-
gyõztes látogatók igazolták,
hogy jobban megy nekik ide-
genben és legyõzték a bajno-
kokat. 

Pedig az U-Mobitelco BT
4-0-lal kezdett, a 4. perc vé-
gén azonban már 4-9 állt az
eredményjelzõn. A kolozs-
váriak újabb három perc
alatt fordítottak (14-10), de
aztán a hajráig már csak fu-
tottak az eredmény után. A
BCM U 12 ponttal is veze-
tett a harmadik negyedben, s
a 32. percben is még 60-55-
re, itt azonban megállt a tu-
dománya, és a bajnokok tu-
catnyi pontjára nem volt vá-
lasza. Kilencven másodperc-
nyi kolozsvári rövidzárlat
következett, a piteºti-iek há-
rom triplával jutottak ismét
vezetéshez (67-69), és a vég-
játékban õk bizonyultak
határozattabbaknak. A
BCM U 75-72-re nyert Ko-
lozsváron, ahol a bajnok idei
harmadik hazai vereségét
könyvelte el.  

Miután tegnap, a 23. for-
duló utolsó mérkõzésén a

Nagyváradi CSM 87-59-re
verte az újonc CSS Giurgiut,
az élmezõny tovább tömö-
rült. Vereségük ellenére a ko-
lozsváriak ugrottak a tabella
élére, 21 mérkõzésen gyûjtött
36 pontjukkal. A további sor-
rend: 2. Medgyesi Gaz Me-
tan (36 pont / 21 mérkõzés),
3. Temesvári BC (35 / 19), 4.
Bukaresti CS Municipal (35
/ 21), 5. Nagyváradi CSM
(34 / 21), 6. Marosvásárhelyi
Maros KK (33 / 20), 7. CSU
Ploieºti (33 / 20), 8. BCM U
Piteºti (32 / 21), 9. Nagysze-
beni CSU Atlassib (32 / 20),
10. Energia Rovinari (30 /
20). 

Ma a 20. fordulóból elma-
radt mérkõzéseket pótolnak,
az Energia a CSU Atlassibet
(18 óra), a Maros KK pedig a

Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK-t (19.45 óra) fogadja
– a Digi Sport mindkettõt élõ-
ben sugározza. A 24. forduló
találkozóira a hét végén kerül
sor, a csúcsrangadót Med-
gyesen vívja a Gaz Metan és
a Temesvár. 

A nõi bajnokságban ma a
22. fordulóból elhalasztott
mérkõzéseket játszanak le. A
menetrend: SCM Craio-
va–Buk. Olimpia, Brassói
Olimpia–Poli Naþional Iaºi,
CST Alexandria–Szatmár-
németi CSM. A hét végén a
25. forduló van mûsoron,
három rangadóval: Maros-
vásárhelyi Nova Vita–CSM
Târgoviºte, Temesvári Bega
Danzio–Szatmérnémeti
CSM, Gyulafehérvári CSU–
Aradi ICIM UVG. 

Bajnokverés Kolozsváron

Kézilabda

Hírösszefoglaló 

Az MKB Veszprém a
spanyol VS Reale Ade-

mar Leónnal találkozik a fér-
fi kézilabda-Bajnokok Ligája
nyolcaddöntõjében. Mivel
Mocsai Lajos vezetõedzõ
csapata csoportmásodikként
végzett, az már a tegnapi,
hörsholmi (Dánia) sorsolás
elõtt bizonyos volt, hogy egy
csoportharmadikkal csap
majd össze, és az is, hogy a
visszavágó lesz a Veszprém
Arénában. 

„A lehetõ legnehezebb el-
lenfelet kaptuk. Az elmúlt
évek balszerencsés sorsolása
után lélekben most is erre
számítottunk, megkaptuk –
mondta az MTI-nek Mocsai
Lajos. – A León a cso-
portharmadikok közül a leg-
komolyabb erõt képviseli a
lengyel Kielce mellett, de
utóbbit nem kaphattuk. A
spanyol csapattal három éve
találkoztunk, azóta folyama-
tosan erõsíti a keretét.”

A két csapat a 2008/09-es
BL-kiírás 16-os középdöntõ-
jében mérkõzött egymással:
2009. február 15-én Veszp-
rémben 28-26-ra, február 28-

án, Leónban pedig 32-30-ra
nyert a magyar bajnok. Ab-
ban az évben a spanyol
Ciudad Real (jelenlegi nevén
Atlético Madrid), míg 2010-
ben a Barcelona a negyed-
döntõben ejtette ki a Veszpré-
met. A Nagy Lászlóval felál-
ló katalán gárda tavaly a
nyolcaddöntõben állította
meg magyar ellenfelét. A Le-
ón a mostani csoportkörben
kétszer is legyõzte a Pick
Szegedet, a Tisza partján 35-
31-re,  otthon pedig 31-25-re.

A nyolcaddöntõ további
párosítása: Füchse Berlin–
HSV Hamburg (németek),
VS Montpellier Agglome-
ration HB (francia)–FC Bar-
celona Intersport (spanyol),
VS Orlen Wisla Plock (len-
gyel)–THW Kiel (német),
VS Kadetten Schaffhausen
(svájci)–BM Atletico Madrid
(spanyol), VS KS Vive Targi
Kielce (lengyel)–RK Cimos
Koper (szlovén), VS HC
Metalurg Szkopje (mace-
dón)–Croatia Osiguranje
Zágráb (horvát), VS IK
Sävehof (svéd)–AG Köben-
havn (dán). 

Az elsõ mérkõzéseket már-
cius 14. és 18. között, a visz-
szavágókat pedig március 21.
és 25. között rendezik meg. 

Az Ademar Leonnal 

játszik az MKB Veszprém

Krsztanovicson (fehér mezben) semmi sem múlott Kolozsváron


