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12 oldal
Ára: 1,5 lej

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

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

VIII. évfolyam,
45. (1617.) szám

4,3514 ▲
3,2983 ▲
1,4922 ▼

Gazdaság

Óvodások iskolapadban

6 Akadozva kezdõdött meg tegnap a beiratkozás a nulladik és az elsõ osztályokba

Szakmától mûvészetig
Egyre minõségibb borokkal vesznek részt
a balavásári borversenyen a szõlészgazdák
– fejtette ki a 16. alkalommal megszervezett borverseny elbíráló bizottságának elnöke, Kunszeri Miklós.

Kultúra

8

Zene a könyvtáraknak

Több mint negyven zeneszerzõ és elõadómûvész, valamint lemezház kínált fel ezernél is több zenelemezt a marosvásárhelyi
könyvtár számára. Az adományozók között szerepel Zorán, Varnus Xavér, Presser
Gábor, Somló Tamás, Novák Péter, Deák
Bill Gyula és még sokan mások.

Média

9

Szabadult Stohl András

Gyermekét beírató szülõ a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumban. A nagy múltú iskolákban túljelentkezés várható

Fotó: Sipos M. Zoltán

Akadozva indult tegnap a gyerekek korábban amúgy is sokat vitatott beíratása az elõkészítõ és
az elsõ osztályokba. A szülõknek órákig kellett várakozniuk az iskoláknál, amíg az oktatási
minisztérium illetékeseinek sikerült elindítaniuk az adatok országos összegzésére szolgáló számítógépes programot, amely sorozatos áramkiesések miatt használhatatlanná vált. Az erdélyi
iskolákban elsõsorban a nagy múltú iskolák iránt volt fokozottabb tegnap az érdeklõdés, a tanintézmények vezetõi ezért túljelentkezésre számítanak. A beiratkozásnak ebben a szakaszában
nagyon fontos kritérium, hogy a gyerek lakhelye az iskola körzetében legyen. 7. oldal X
„Hadd menjek haza a szeretteimhez!” –
ezek voltak Stohl András elsõ szavai az õt
megrohamozó újságírókhoz tegnap hajnalban, amikor elhagyta a budapesti Kozma
utcai börtönt a villanó vakuk kíséretében.

Vezércikk
A MOGYE ügye

3

Az RMDSZ ismét létfontosságú döntés
elõtt áll: elmegy „a falig”, vagy óvatosan lassít? Az eltelt húsz év tapasztalata
azt mutatja: a magyar érdekvédelmi szervezet mindig
tudta, mikor kell fékeznie
ahhoz, hogy éppen elkerülje az ütközést vagy a
kisodródást, ugyanakkor
a lehetõ legjobb idõt
mérve az illetõ körön.
Salamon
Bízzunk benne, hogy
Márton László most is tudni fogja... W

Könnyezve
gyõzött Putyin
Hivatalosan is Vlagyimir
Putyin nyerte meg már az
elsõ fordulóban a vasárnapi
orosz elnökválasztást, ezt tegnap jelentette be Moszkvában
Vlagyimir Csurov, az orosz központi választási bizottság elnöke. A szavazók 63,75 százaléka
adta voksát az orosz kormányfõre, ami több mint 45 millió
voksot jelent. Az orosz alkotmány egyszerre csak két elnöki
ciklust engedélyez, ám az amerikaitól eltérõen némi kihagyás
után nem zárja ki a visszatérés
lehetõségét. Vlagyimir Putyin,
aki 2000 és 2008 között kétszer
töltötte be az orosz elnöki posztot, ezért költözhet be harmadszorra is a Kremlbe.
2. és 4. oldal X

MOGYE: szakad a koalíció? Pozsonyi út
Kudarccal zárultak tegnap a
kormánypártok vezetõinek
tárgyalásai az RMDSZ által kért
koalíciós szerzõdésrõl. A felek elsõsorban a MOGYE magyar tagozatával kapcsolatban nem tud-

tak dûlõre jutni, és azzal az elhatározással álltak fel az asztaltól,
hogy ma ismét egyeztetnek a kérdésben. A MOGYE román diákjai ismét utcára vonultak a „szeparatizmus” ellen. 3. oldal X

A MOGYE román diákjai az egyetem autonómiáját követelték

Fotó: Antal Erika

mandátum nélkül
Nem volt mandátuma az
RMDSZ országos elnökségétõl Dénes P. Istvánnak, a Nemzeti Szabadelvû Kör platform vezetõjének arra, hogy Pozsonyban
tárgyalásokat
folytasson
a
Híd–Most képviselõivel – szögezte le Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke annak kapcsán,
hogy a platform vezetõje tegnap
a kormányon lévõ szlovákiai
párt vezetõivel tárgyalt. Dénes P.
István lapunknak elmondta: nem
az RMDSZ, hanem három platform nevében tárgyalt a
Híd–Most vezetõivel. „Tudattam
a pozsonyi vendéglátóimmal is,
hogy csupán három platform nevében beszélek” – magyarázta a
Nemzeti Szabadelvû Kör elnöke.
3. oldal X

2 ÚMSZAKTUÁLIS
Röviden
Sógor Csaba gyakornokokat vár
Immár negyedik éve hirdeti meg Sógor
Csaba RMDSZ-es EP-képviselõ azt a gyakornoki programot, amelynek keretében az
érdeklõdõk egy hónapot tölthetnek brüsszeli, illetve strasbourgi irodájában. Az érdeklõdõk április 15-ig küldhetik el pályázati
csomagjukat. Az elmúlt évek során Sógor
Csaba kabinetjében több mint ötven erdélyi
magyar fiatal szakember, illetve felsõoktatásban tanuló hallgató gyakornokoskodott.

Energiafüggetlen Románia?
Románia teljes mértékben energiafüggetlenné válhat 2016 után, amikor a Fekete-tenger
fenekén nemrég felfedezett hatalmas gázmezõ kitermelése elkezdõdik – jelentette ki
tegnap Traian Bãsescu államfõ azt követõen, hogy meglátogatta az ExxonMobil
Deepwater Champion nevû fúróhajóját. Az
OMV Petrom és az ExxonMobil által február végén a Fekete-tengerben talált, a becslések szerint 100 milliárd köbméternyi gázmennyiség ugyanis Románia éves földgázfogyasztásának akár a tízszerese is lehet, és
további négy-öt, még feltáratlan lelõhely is
hasonló eredményekkel kecsegtet.

DD-t csábítgatná a PDL?
Dan Diaconescu, a Néppárt (PP) elnöke
azt állítja, a Demokrata Liberális Párt
(PDL) vezetõi már többször gyõzködték
arról, hogy alakulata csatlakozzék a Népi
Mozgalomhoz (MP). Az OTV tulajdonosa
utalt arra, hogy az MP-rõl szóló PDL-s
tervek meghiúsultak. „Létrehoztak egy
mozgalmat, amelynek a neve hasonlít a
pártoméhoz, és megpróbáltak meggyõzni
arról, hogy csatlakozzak az MP-hez. Hogyan szövetkezzek azokkal, akik engem le
akartak csukni?” – utalt Diaconescu arra,
hogy korábban napokig vizsgálati fogságban tartották az ügyészek korrupció és zsarolás gyanújával.

Hollande kosarat kapott
Angela Merkel német kancellár tényleg jelezte, hogy nem kívánja fogadni Francois Hollande-ot, a francia baloldal elnökje-

www.maszol.ro 2012. március 6., kedd

Könnyezve gyõzött Putyin
Hivatalosan is az orosz kormányfõ nyerte meg az elnökválasztásokat
Gy. Z.
Hivatalosan is Vlagyimir
Putyin nyerte meg már az elsõ
fordulóban a vasárnapi orosz elnökválasztást, ezt tegnap jelentette be Moszkvában Vlagymimir
Csurov, az orosz központi választási bizottság elnöke. Az elõzetes
eredmények alapján a szavazók
63,75 százaléka adta voksát az
orosz kormányfõre, ami több
mint 45 millió voksot jelent. A
szavazatok 99,3 százalékos feldolgozottsága alapján Putyin ellenfelei közül Gennagyij Zjuganov, a kommunista párt elnöke
kapta a második legtöbb voksot:
17,19 százalékot. Az egyéni jelöltként induló Mihail Prohorov
pedig a harmadik helyet szerezte
meg 7,82 százalékkal. Vlagyimir
Zsirinovszkij, az ultranacionalista
liberális demokrata párt (LDPR)
vezetõje 6,23 százalékos eredményt tudhat magáénak, míg
Szergej Mironov, a Kreml-barát
Igazságos Oroszország párt elnöke mindössze 3,85 százalékot ért
el. A jelöltek közül egyedül Gennagyij Zjuganov nem gratulált Putyin gyõzelméhez. Az
orosz kommunista párt vezetõje
szerint ugyanis a választás törvénytelen volt.

Több ezer szabálytalanság
Vlagyimir Putyin – aki Dmitrij
Medvegyev távozó államfõ társaságában a választás éjszakáját a
zord hideg ellenére a Kremllel és
a Vörös térrel szomszédos
Manyézs téren töltötte – gesztust
gyakorolt, és legyõzött ellenfeleit
tárgyalni hívta tegnap. A találkozóról ismét csak a kommunista
párt elnöke, Zjuganov hiányzott, a váratlan meghívás miatt
azonban a független jelölt Mihail Prohorov, valamint Vlagyimir
Zsirinovszkij lemondta elõre be-

Moszkva hisz a könnyeknek? Putyin szerint nem a meghatottságtól, hanem a csípõs idõjárástól sírt

harangozott, választást értékelõ
sajtótájékoztatóját. A Rosszija 24
hírtelevízió által utólag közvetített beszélgetésen az orosz kormányfõ kijelentette: utasítani fogja a központi választási bizottság elnökét, hogy a testület ellenõrizzen minden értesülést a
szavazás során történt állítólagos visszaélésekrõl. Zjuganov
ugyanis a választásokat „tisztességtelennek és méltatlannak”
nevezte.
Eközben a Golosz választási
jogvédõ szervezet honlapján elhelyezett visszaélési térkép adatai szerint több mint 3 ezer szabálysértés történt. A leggyakoribb, hogy a munkahelyi fõnökség nyomást gyakorolt beosztottaira a szavazással kapcsolatban. Az eseményeket színesítette, hogy abban a választási körzetben, ahol Putyin és felesége is
leadta a szavazatát, kevéssel késõbb õrizetbe vették a Femen uk-

Civileket lõ a szír hadsereg
ÚMSZ
löltjét (képünkön) – közölte tegnap Martine
Aubry, a francia Szocialista Párt (PS) fõtitkára. Nicolas Sarkozy államfõ jelezte: „soha nem beszélt” európai kollégáival a kérdésrõl. Hollande „udvariassági találkozót”
kért Merkeltõl, de kosarat kapott.

Közkegyelmet kaptak a
z LMP-tüntetés résztvevõi
A magyar parlament hétfõn elfogadta azt
a törvényjavaslatot, amely közkegyelmet
ad mindazoknak, akik ellen büntetõeljárás
indult az LMP tavaly december 23-i, az
Országház épülete körül tartott demonstrációjában való részvételük miatt. Eszerint
nem indítható, illetve nem folytatható
büntetõeljárás azok ellen, akik 2011. december 23-án a Parlament bejáratainál leláncolták magukat.

Légvédelmi fegyverekkel lövi
a lakosság házait a hadsereg a
szíriai Deraaban. Az utóbbi napokban tovább fokozódtak a szír
ellenállás és a kormányhoz hû
erõk közötti összecsapások. A
brutális katonai fellépés elõzménye, hogy a Szíriai Szabad Hadsereg – vagyis a reguláris erõktõl átállt ellenálló csoport – megostromolta Deraaban a katonai ellenõrzõ pontokat és a város különbözõ pontjain emelt barikádokat. A
lázadók így akarják enyhíteni a
központjukra, Homsz városára
nehezedõ nyomást, amit az utób-

bi hetekben aknagránátokkal, rakétákkal támadott az állami hadsereg. A katonaság válaszképpen
lõni kezdte az ellenállók lehetséges búvóhelyeit, a mesterlövészek
pedig válogatás nélkül tüzelnek.
Az ENSZ közlése szerint több
mint 7500 civil halt meg tavaly
március óta a rendszerellenes tüntetések elfojtására irányuló véres
mûveletekben. Szaúd-Arábia és
más öbölbeli arab államok pedig
hiába sürgették a szíriai felkelõk
felfegyverzését, tényleges segítséget egyelõre egyik ország sem
nyújtott az Aszad-féle rezsim ellenzékének – írta tegnapi számában a The Wall Street Journal. W

A görögök kifosztják a bankokat
A gazdasági válság 2009. évi kezdete óta
mintegy 70 milliárd eurót vettek ki a görögök bankszámláikról, ebbõl 16 milliárdot
külföldre, fõleg Nagy-Britanniába utaltak
át – közölte Evangelosz Venizelosz pénzügyminiszter, aki szerint ez a pénz most
hiányzik a hitelezéshez, illetve a gazdaság
felfuttatásához.

Mindenre lõnek, ami mozog. Az ellenzék nem kapott segítséget

rán nõjogi szervezet több aktivistáját, mert félmeztelenül jelent
meg az urnák körül. Egy helyhatósági képviselõt és egy helyi választási bizottsági tagságra kijelölt személyt ugyancsak õrizetbe
vett szombaton a moszkvai rendõrség, mert megsértették a kampánycsendet.

Érkeztek a gratulációk
Nem sokkal az orosz elnökválasztás végeredményének közlése
után, máris gratulált Vlagyimir Putyin elnökké választásához
Hu Csin-tao kínai államfõ.
Közölte: Kína tiszteletben tartja
az orosz emberek választását, és
hisz abban, hogy Oroszország
fenntartja a társadalmi és politikai stabilitást, a gazdasági fejlõdést és nagyobb szerephez jut a
nemzetközi ügyekben.
Jerzy Buzek, az Európai Parlament volt lengyel elnöke szerint

az ukrán–uniós kapcsolatokhoz
hasonlóan felül kell vizsgálni az
orosz–uniós viszonyokat is. Szerinte Mihail Hodorkovszkij
oroszországi pere hasonlított Julija Timosenkóéhoz, ezért az ukrán ügyekben jogosan kritikus
Európai Uniónak Oroszországgal szemben is hasonlóan kellene
fellépnie, mert a nem demokratikus országban „a választás elejétõl kezdve igazságtalan volt”.
Lech Walesa volt lengyel elnök
pedig egy interjúban azt jelentette
ki, hogy Putyin az Európa számára elfogadható jelölteket kizárta ugyan, de ebben az esetben a
már ismert politikus „a kisebb
rosszat” személyesíti meg, míg a
választásokon induló ellenfelei
esetében „fennállt az ismeretlenség veszélye”. Szerinte a hatalmas Oroszországot, amely egyebek közt atomfegyverrel is rendelkezik, csak a vaskezû reformer
képes irányítani. W

Budapestrõl dönt Brüsszel
Hírösszefoglaló
Az Európai Bizottság a holnapi ülésén dönt arról, folytassae a Magyarország ellen indított
európai uniós kötelezettségszegési eljárások valamelyikét vagy
sem – jelentette be Viviane Reding Brüsszelben. „Addigra a bizottság már ismerni fogja a jogi
szolgálat elemzését” – tette hozzá
az igazságügyi biztos. Az Európai Bizottság januárban indított
három kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen a jegybank függetlenségét érintõ szabályozással, a bírói tevékenység felsõ korhatárának szabályozásával
és az adatvédelmi hatóság függetlenségével kapcsolatban.
A magyar válasz egyes pontokon szövegszerû törvénymódosítási tervezetet tartalmaz, másokon viszont a magyar kormány
érvekkel kívánja alátámasztani
saját álláspontját. Szijjártó Péter,
Orbán Viktor magyar miniszterelnök szóvivõje tegnap a közszolgálati Magyar Rádiónak nyilatkozva úgy vélte: könnyen elképzelhetõ, hogy egy-két ügyben „újabb
fázisba” lépteti a Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési
eljárásokat az Európai Bizottság.

„A magyar kormány úgy látja,
hogy a kötelezettségszegési eljárások egy részét már most le lehet
majd zárni, ugyanis megállapodásra tud jutni az Európai Bizottsággal. Egy-két ügyben pedig […]
nem tudunk megegyezni, megállapodni, vagy az érveinket nem
fogadják el” – tette hozzá, meglebegtetve a várható magyar hangvételt.
Mindehhez Orbán Viktor már
vasárnap megadta az alaphangot
a német konzervatív FAZ-nek
adott nyilatkozatában. Címoldalán a lap Megsértették Magyarország
méltóságát címmel foglalta össze
az interjút, amelybõl mindenekelõtt azt emelte ki, hogy a magyar
miniszterelnök „tiltakozik az országa fölötti gyámkodás ellen”. „Mit kezdjek egy ilyen véleménnyel? Engem megválasztottak, a magyar kormányt is megválasztották. De ki választotta
meg az Európai Bizottságot? Hol
van a demokratikus legitimációja? És kinek tartozik felelõsséggel
az Európai Parlament?” – mondta egyebek mellett Orbán, akinek
szavairól a nemzetközi elemzõk
máris megjegyezték: nem biztos,
hogy „kuruckodása” eredményt
szülhet Brüsszelben. W
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MOGYE: szakad a koalíció?
Antal Erika,
Cseke Péter Tamás
Kudarccal zárultak tegnap a
kormánypártok vezetõinek
tárgyalásai az RMDSZ által kért
koalíciós szerzõdésrõl. A felek
elsõsorban a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatával kapcsolatban nem tudtak
dûlõre jutni. Az RMDSZ szenátusi frakcióvezetõje, Fekete Szabó András az ÚMSZ-nek elmondta, a tárgyalásokat ma folytatják. A politikus megerõsítette,
a MOGYE ügyének rendezésén
a koalíció további sorsa múlhat.
Fekete nem kívánt részletekkel
szolgálni a tárgyalásokról. Mint
mondta, a koalícióban megegyeztek abban, hogy a vitatott
kérdéseket nem tárják a sajtó elé.
Mint ismert, az RMDSZ által
javasolt koalíciós szerzõdésben
elsõk között szerepel a MOGYE
ügyének rendezése. Az egyetem
chartája nem teszi lehetõvé a
magyar tagozatok létrehozását,
annak ellenére, hogy az új tan-

ügyi törvény erre kötelezi a felsõoktatási intézményt. Az
RMDSZ a múlt hétfõi koalíciós
egyeztetéseken egyhetes határidõt adott az oktatási miniszternek arra, hogy próbálja jobb belátásra bírni a MOGYE vezetõit.
Cãtãlin Baba múlt heti marosvásárhelyi látogatása nem járt sikerrel. Ezért az RMDSZ ragaszkodik ahhoz, hogy a MOGYE-n
kormányhatározattal magyar fakultásokat hozzanak létre.
„Számomra teljesen világos:
kormányhatározaton kívül más
megoldás nincsen, az most már
néhány nap kérdése, hogy ezt
megoldjuk-e. Nincsen szó arról,
hogy elfogadjam, valaki is akár
heteket halogassa a megoldást”
– fogalmazott az Erdély TV-nek
Markó Béla miniszterelnökhelyettes.

A román diákok
kéretlenül „aggódnak”
A bukaresti tárgyalásokkal gyanúsan egy idõben Marosvásárhely fõterén román egyetemisták

tüntettek a MOGYE kétnyelvûsítése ellen azzal a jelszóval, hogy nem szeretnének szeparatizmust, illetve ragaszkodnak
az egyetemi autonómiához.
A román diákok második alkalommal demonstráltak az ellen,
hogy a bukaresti oktatási minisztérium az új román tanügyi törvény elõírásainak megfelelõen
önálló tagozatba akarja szervezni
az intézményben a magyar nyelvû orvos- és gyógyszerészképzést.
Lapunk érdeklõdésére többen is
elmondták a tüntetõk közül, hogy
szerintük a magyar diákok sem
szeretnének szétválni, és inkább
tanulnának román nyelven, de a
politika beleszól az életükbe.
A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (MMDSZ) teljes
mértékben elhatárolódik az eseménytõl. „Az MMDSZ nem kapott meghívást, csak az interneten terjedõ hírekbõl értesültünk
a gyülekezõrõl, semmi közünk
hozzá” – fejtette ki az MMDSZ
nevében Benedek Zalán, a magyar diákok érdekképviseletének
alelnöke.

A román diákok a bukaresti tárgyalásokkal egy idõben tiltakoztak a magyarok „elkülönülése” ellen

Fotó: MTI

„Véletlen” egybeesés?
Király András oktatási államtitkár az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a második, hétfõi diáktüntetés idõzítése sem lehet
véletlen: ezt arra a napra szervezték, amikor az RMDSZ kormányzati beavatkozásra próbálta
rávenni koalíciós partnereit a
MOGYE ügyében. A szövetség
azt szeretné elérni, hogy kormányhatározattal teremtsék meg
a magyar oktatás szervezeti
önállóságát a MOGYE-n. Az
RMDSZ-es államtitkár leszögezte, senki sem akarja szétszakítani
az egyetemet, a magyar oktatók
és diákok az intézményen belül
kérnek fejlõdési lehetõséget az
anyanyelvû oktatás számára.

A marosvásárhelyiek
nem kérnek a cirkuszból
A tegnapi tüntetésen a szervezõk a lakosság jelenlétére is számítottak, de néhány járókelõtõl
eltekintve, nem kapcsolódott senki hozzájuk. „Nem akarunk újabb
fekete márciust, nem akarunk ebbe beleszólni” – mondta az
ÚMSZ-nek az egyik román anyanyelvû polgár, akit a diákok arra
is próbáltak rávenni, hogy aláírásával támogassa a tüntetõket.
„Nem írok én alá semmit, elegem
van a folytonos cirkuszból. Ha orvoshoz megyek, a magyar orvosok is tudnak románul, nekem
mindegy milyen nyelven tanulnak, csak tudjanak a beteggel
kommunikálni” – mondta a járókelõ. Az általunk megkérdezett
magyarok félelmeikrõl számoltak
be, arról, hogy mindez hasonlít az
1990 márciusában történtek elõzményeire. „Akkor sem akarták,
hogy magyarul tanuljunk, most
sem akarják. Sérti az öntudatukat, ha a magyarok magyarul tanulnak. Ez azt jelenti, hogy a
gyarmatosítók még mindig tartanak valamitõl, még mindig nem
érzik teljes biztonságban magukat” – magyarázta az egyik idõs
marosvásárhelyi lakos. W

Mandátum nélkül Pozsonyban Népi Mozgalom – helyi szinten
ÚMSZ
Nem volt mandátuma az
RMDSZ országos elnökségétõl Dénes P. Istvánnak, a Nemzeti Szabadelvû Kör platform vezetõjének arra, hogy Pozsonyban tárgyalásokat folytasson a
Híd– Most képviselõivel – szögezte le Kelemen Hunor, az
RMDSZ szövetségi elnöke annak kapcsán, hogy a platform vezetõje tegnap a szlovákiai párt
vezetõivel tárgyalt. „Dénes P. Istvánnak nem volt mandátuma az
RMDSZ-t képviselni, elkötelezni, a nevében nyilatkozni” – jelentette ki az MTI-nek a politikus. Hozzátette, a szövetség
alapszabálya szerint bármiféle
külképviseletre a szövetségi elnök ad mandátumot. „Dénes P.
István nem is kért, nem is kapott
efféle mandátumot. Természetesen nem tudjuk megakadályozni,
hogy egy platform vezetõje azzal
találkozzék, akivel akar, de ha
nincs erre mandátuma, nem képviselheti ezeken a találkozókon
az RMDSZ-t” – jelentette ki Kelemen Hunor. Dénes P. István
lapunknak elmondta: nem az

RMDSZ nevében tárgyalt a
Híd-Most vezetõivel. „Tudattam a pozsonyi vendéglátóimmal is, hogy csupán három platform nevében beszélek” – magyarázta. Hozzátette, emiatt
nem is egyeztetett az RMDSZ
vezetõivel a pozsonyi útjáról,
csupán Kovács Péter fõtitkárral
volt egy sms-váltása. „Tisztában
vagyok azzal, hogy választások
elõtt nem a legszerencsésebb felvenni a kapcsolatot a HídMosttal. Az RMDSZ vezetõinek álláspontját elfogadom és
megértem” – mondta Dénes.
Dénes P. István és Solymos
László a Híd–Most parlamenti
frakcióvezetõje tegnap közös sajtótájékoztatót tartott Pozsonyban. Solymos közölte, a mostani
találkozó volt az elsõ lépés, ahol
egyeztettek a két párt közös elképzeléseirõl, és megteremtették
a jövõbeli együttmûködéshez
szükséges keretet. Dénes P. István arról beszélt, hogy a gazdasági válság idején elengedhetetlen az összefogás a Kárpát-medencében a „magyarság és nem
csak a magyarság” hatékony érdekképviseletéhez. W

M. Á. Zs.
Máris feszültségeket okozott
a Demokrata Liberális Pártban (PDL) a koalíciós partner
Országos Szövetség Románia
Haladásáért (UNPR) nevû alakulattal történõ helyhatósági
szövetkezés terve. Radu Berceanu, a nagyobbik kormánypárt
Dolj megyei elnöke leszögezte,
lemond minden pártbeli tisztségérõl, ha ráerõszakolják a „börtöntöltelék” Antonie Solomon
UNPR-s craiovai polgármester
támogatását. . „Ha új mandátumra pályázik, a PDL Dolj megyei szervezete nem fogja õt támogatni a választásokon” – szögezte le Berceanu. A volt közlekedésügyi miniszter kifakadásának elõzménye, hogy a PDL
ügyvezetõ elnöksége felhatalmazta a területi vezetõket arra,
hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat az UNPR-vel a helyi
szintû együttmûködésrõl. Eszerint a két párt kölcsönösen támogatná egymás jelöltjeit a helyhatósági választásokon.
Amúgy a demokrata liberálisok hattagú, az alakulat magas

rangú vezetõibõl álló tárgyalóbizottságot bíztak meg az UNPRvel folytatandó tárgyalásokkal.
Gheorghe Flutur, Roberta
Anastase, Sorin Frunzãverde,
Ioan Oltean, Elena Udrea és
Anca Boagiu feladata lesz elsimítani a craiovaihoz hasonló
„vitás helyzeteket”.
A helyi szövetkezések rendjérõl a PDL ügyvezetõ elnöksége
döntött azt kiváltandó, hogy országos szinten egyelõre nem hívják életre a Népi Mozgalmat
(MP). Emil Boc volt kormányfõ,
a PDL elnöke elmondta, a megyei szervezetek azonban a helyhatósági választások elõtt összefoghatnak más alakulatokkal is,
egy feltétellel: ha az így létrejött
megyei pártszövetség a Népi
Mozgalom nevet viseli, és a választásokon az MP logóját – zöld
alapon piros szívet – használja.
Az ülés utáni sajtótájékoztatón
Emil Boc pártelnök kitérõ választ adott arra a kérdésre, mi
történik a Népi Mozgalom országos szintû létrehozásával.
„Egyelõre a helyhatósági választásokra összpontosítunk” – jelentette ki. W

A MOGYE ügye
Nehezen lehetett volna
megjósolni néhány hónappal ezelõtt, hogy a
Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE)
magyar tagozatának
megalakítása olyan
Salamon
kérdéssé válik, amiMárton László
lyenbõl nem kevés
volt az elmúlt több mint két évtizedben. A
magyar érdekvédelmi szervezet minden
parlamenti ciklusban szembesült már
olyan helyzetekkel, amikor a román többség heves ellenkezésébe ütközött sajátos kisebbségi követelései kapcsán. Emlékszünk
az aradi Szabadság-szobor visszaállításának éveken át húzódó problémájára, a kétnyelvû helységnévtáblák és a közintézményekben való anyanyelvhasználat ügyére,
az önálló állami Bolyai-egyetem létrehozásának és a Sapientia magánegyetem akkreditálásának, illetve a földrajz és történelem
oktatásának kérdésére, a kisebbségi törvény
elfogadásának ma is aktuális igényére. A
képzeletbeli követeléslistán jelentõs többségben vannak a „kipipált” dolgok – a teljesség igénye nélkül: Szabadság-szobor, helységnévtáblák, anyanyelvhasználat, földrajzés történelemoktatás magyarul, akkreditált
Sapientia –, ám akadnak olyanok is, amelyekben hosszú évek vitái, alkudozásai, vívódásai sem voltak elegendõek arra, hogy
sokkal közelebb jussunk a megoldáshoz.
Ilyen gordiuszi csomóvá látszik gabalyodni
a MOGYE ügye is, amelyrõl eredetileg
úgy tûnt, hogy az új – az RMDSZ által
bõ egy évvel ezelõtt „kikönyökölt” – tanügyi törvény révén automatikusan megoldódik. A törvény ugyanis kötelezi a multikulturális egyetemek szenátusait arra,
hogy magyar tagozatokat hozzanak létre,
ugyanakkor viszont azt látjuk, hogy az
egyetemi autonómiára hivatkozó szenátus
semmibe veheti azt a jogszabályt, amely a
testület szerint autonómiáját sérti.
Ezt a gordiuszi csomót szeretné Nagy Sándorként – a magyar tagozatot a szenátus
feje fölött létrehozó kormányrendelettel – elvágni most az RMDSZ. A bökkenõ azonban az, hogy a kardot ketten tartják, s a
nagyobbik kormánypártnak nem igazán
akaródzik lesújtani vele. Csakhogy az
RMDSZ már kilendítette a karját, ezt a
lendületet pedig már nemigen lehet leállítani. A kard hamarosan lesújt, és megtörténhet, hogy a koalíciót összekötõ – a választások közeledtével egyre lazább – szálakat
vágja majd el, hiszen hat hónappal a választások elõtt már alkotmányosan is lehetetlen bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatni egy (akár kisebbségi) kormányt.
Az RMDSZ tehát ismét létfontosságú
döntés elõtt áll: elmegy „a falig”, vagy
óvatosan lassít? Az eltelt húsz év tapasztalata azt mutatja: a magyar érdekvédelmi
szervezet mindig tudta, mikor kell fékeznie
ahhoz, hogy éppen elkerülje az ütközést
vagy a kisodródást, ugyanakkor a lehetõ
legjobb idõt mérve az illetõ körön. Bízzunk
benne, hogy most is tudni fogja...

Román lapszemle
Kétszer lopták el a Bukarestbe látogató libanoni belügyminiszter télikabátját. A
másodikat Traian Bãsescu államfõtõl kapta ajándékba, miután az elsõnek lába kelt
egy ruhatárból (Curentul). X A Román
Athenaeumban ünnepelte 82. születésnapját Ion Iliescu. Az önmagát szegénynek, de becsületesnek minõsítõ volt államfõ elõtt tisztelgõ rendezvény költségei
meghaladták a 10 ezer eurót (Adevãrul). X
Országos viszonylatban januárhoz képest
februárban 15-20 százalékkal nõtt a távfûtés ára. (Curierul Naþional). X Nem kizárt,
hogy Románia roma nyelven elõadott dallal vesz részt az Eurovízió idei könnyûzenei fesztiválján. (Click). X Tíz évvel vetette
vissza a fejlett országok gazdaságát az
idén ötödik évébe lépett világválság
(Evenimentul Zilei).
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Ha ismét rengene a föld…
A bukaresti fõpolgármesteri hivatal kimutatása szerint a fõvárosban 112 olyan épület – mintegy 3200 lakás – létezik,
amely földrengés nélkül is bármikor összedõlhet. Jelenleg
közel félmillió bukaresti lakik olyan lakásban, amely komolyan károsodhatna egy nagyobb földrengés esetén.
Bogdán Tibor
Az 1977. évi márciusi
földrengés 35. évfordulója alkalmával ismét felmerült
a bukaresti épületek biztonsága. Ennek kapcsán szakértõk megintcsak figyelmeztettek arra, hogy a károsodott
épületek felújítása a legtöbb
esetben azóta sem kezdõdött
el, ráadásul az 1989 után elkészült épületek tartószerkezetének szilárdsága sem
megbízható.

Huszonhat
a kétezerbõl
A Mentsétek meg Bukarestet civilszervezet statisztikája
szerint 1989 után a fõvárosban mindössze 26 épület tartószerkezetét szilárdították
meg, amint az a fõvárosi fõpolgármesteri hivatal honlapjáról is kiderül. Ez elenyészõ
szám, különösképpen, ha figyelembe vesszük, hogy az
esetleges újabb földrengés által veszélyeztetett épületek

száma meghaladja a kétezret. Mindennek következtében, ha Bukarestet újabb, az
1977. évihez hasonló erõsségû földrengés sújtaná, az
több ezer lakos életét követelné. Ennél pontosabb számot
nem lehet mondani, mert a
várható károk precízebb felméréséhez hiányzik számos
adat. Romániában mindeddig nem készültek komolyabb, megalapozottabb szakfelmérések, jóllehet a földmozgások veszélyének kitett
országok több évtizedre elõre
kidolgoztak ilyen jellegû dokumentumokat. Törökországban például a Japan
International Cooperation
Agencyval együttmûködve
már 2002-ben teljeskörû
adatbázist hoztak létre. Bukarest esetében azonban nem
készült szeizmikus kockázati
térkép, ennek hiányában pedig csak felületesen, hozzávetõlegesen lehet felbecsülni a
szeizmikus fenyegetéseket.
Hasonlóképpen nem állítottak össze kimerítõ elemzõ ta-

nulmányt a veszélyeztetett
épületekrõl. Az illetékes hatóságok Bukarestben nagyrészt beérték az 1945 elõtt
emelt épületek felülvizsgálásával.

Földrengés nélkül is
A késlekedés, halogatás
oka mindenekelõtt az illetékes hatóságok hanyagságára
vezethetõ vissza. Az 1994ben elfogadott kormányrendelet értelmében az épületek
földrengés elleni védelemére
mind az állami, mind pedig a
helyi költségvetésekbõl megfelelõ pénzalapot különítenek el. A megszilárdítás, felújítás költségeit a polgármesteri hivatalok állják, az összegeket pedig a tulajdonosnak
25 év alatt, kamatmentesen,
részletekben kell visszafizetniük. A bukaresti fõpolgármesteri hivatal – jóllehet több
ezer lakással rendelkezik –
mindeddig nem hozott létre
átmeneti lakásalapot, ahova
a lakókat a munkálatok idejé-

re átköltöztethetnék. Igaz, a
lakosság sem bízik a polgármesteri hivatal által kidolgozott és javasolt felújítási projektekben.
A Mentsétek meg Bukarestet szervezet adatai szerint
komoly bajok mutatkoznak
az újabb, 1990 után emelt
épületeknél is. Egyrészt az
építõ gyakran nem tartotta be
az eredeti tervet, igen sok lakház több emelettel rendelkezik, mint amennyit induláskor az illetékesek az építési
engedélyben jóváhagytak.
Olyan eset is van, hogy a hat
emeletes épületbõl végül is
tíz emeletes lett, és rendszerint figyelmen kívül hagyták
a talajviszonyokat is.
Még aggasztóbbak az Állami Építkezési Felügyelõség
adatai, ezekbõl ugyanis az
derül ki, hogy az utóbbi húsz
esztendõben emelt épületek
legalább fele nem tartotta be
az építkezési engedélyben feltüntetett paramétereket.
Nem megnyugtatóbb a bukaresti fõpolgármesteri hivatal kimutatása sem, miszerint
a fõvárosban 112 olyan épület – mintegy 3200 lakás – létezik, amely földrengés nélkül is bármikor összedõlhet,
további 2600 lakás tartozik
az elsõ fokozatú szeizmikusveszély-kategóriába. Jelenleg

egyébként közel félmillió bukaresti lakik olyan lakásban,
amely komolyan károsodhatna egy nagyobb földrengés
esetén.
A hatósági nemtörõdömséghez természetesen az is
hozzájárul, hogy bár a már
említett kormányrendelet kötelezõvé teszi a veszélyeztetett épületek megszilárdítását, nem bünteti azokat, akik
nem tesznek eleget ennek a
kötelezettségüknek.

Mementó
A hét elején, az 1977. évi
földrengés évfordulóján Bukarestben elindították a svédországi vállalkozói közösség
által kezdeményezett Too
Quick To Quake programot.
Ennek keretében 36 bukaresti iskolában tanítják meg a tanulókat arra, mit kell tenniük
földrengés esetén. A kezdeményezés mindenképpen üdvözölhetõ, ám kiterjesztése
alighanem elengedhetetlen,
hiszen a fõvárosban több,
mint 26 ezer tanulóval, 97 iskola mûködik veszélyeztetett
épületben. Márpedig a 35 évvel ezelõtti tragédiából ideje
lenne az illetékeseknek is levonniuk a következtetéseket,
és ezek alapján végre határozottan intézkedni azért, hogy

minél kisebbek legyenek a
károk, az emberáldozatok
újabb földmozgás esetén.
Az 1977 március 4-én, 21
óra 22 perckor bekövetkezett
„nagy földrengés” 56 másodpercig tartott, ereje a
Richter skálán 7,2 fokozatú
volt. A földmozgás a legnagyobb mértékben Bukarestet
érintette, ahol közel 1500
személy halt meg, a sebesültek száma 11 300 volt, 33
nagy bérház omlott össze,
35 000 lakás semmisült meg.
Jóllehet Ziminceát a földrengés szinte teljes mértékben
lerombolta, a tragédia ott
mindössze egy halottat követelt. A bukaresti áldozatok
között volt a neves színész,
Toma Caragiu, az ismert
könnyûzene-énekes, Doina
Badea, a népszerû tévéfilmrendezõ, Alexandru Bocãneþ, a magyar költõket is fordító Veronica Porumbacu, a
tehetséges író, Alexandru
Ivasiuc.
De életét vesztette az ismert történész, lapszerkesztõ, a Hét címû hetilap munkatársa, Dankanits Ádám is.
A földrengés idején nála
vendégeskedett és ugyancsak meghalt a nagyszerû
költõpáros, Szilágyi Domokos és Hervay Gizella kisfia,
Kobak is. W

Putyin mindig is számított a visszatérésre
Az orosz alkotmány egyszerre csak
két elnöki ciklust engedélyez, ám az
amerikaitól eltérõen némi kihagyás
után nem zárja ki a visszatérés lehetõségét. Vlagyimir Putyin ezért költözhet be harmadszorra is a Kremlbe.
Gy. Z.
Az Orosz Föderáció kormányformája az alkotmány alapján fél-elnöki, a
gyakorlatban azonban inkább erõs, tekintélyelvû elnöki rezsimként viselkedik. Ennek oka, hogy a demokratikus intézményi berendezkedést a fékek és ellensúlyok
aszimmetriája jellemzi a végrehajtói hatalom csúcsát jelentõ államfõvel és a prezidenciális adminisztrációval
szemben.

Hatalma akár a cáré
A hatalmi ágak Oroszországban nincsenek szétválasztva, a centralizált elnöki
kormányzatot nem korlátozza sem a bírói hatalom, sem
pedig a törvényhozás. A közvetlenül választott, széles legitimációval rendelkezõ elnök jelöli ki az ügyészeket, a
legfelsõbb bírákat és az alkotmánybírókat, továbbá a kormányt is. Feloszlathatja a
parlamentet, népszavazást írhat ki és törvénytervezetet is
benyújthat. Sõt, a törvényhozást megkerülve rendeleteket
hozhat, amit gyakran meg is
tesz (ez a jogkör egyedül a

büdzsére nem vonatkozik). A
parlament csak kétharmados
többséggel függeszthetné fel
az elnököt, de ehhez az alkotmánybíróság és egy különbíróság jóváhagyása is
szükséges.
A kormány üléseit az államfõ elnököli, a miniszterelnök csak közvetlen befolyással bír tárcái fölött, hiszen a
minisztériumi rendeleteket
az államfõnek is jóvá kell
hagynia (emellett az elnöki
hivatal szerkezetében és feladataiban a minisztériumokkal párhuzamosan mûködik). Bár az állam föderatív
szerkezetû, az önkormányzatok sem képeznek ellensúlyt vele szemben: a föderáció alanyainak élére a közigazgatási reform óta az elnök nevezi ki a kormányzókat, bizalmát pedig bármikor
megvonhatja tõlük.

A Duma csak bólint
Az elnöki hatalommal
szemben az Állami Duma (a
parlament alsóháza) valójában csak jóváhagyó, legitimáló funkciót tudhat a magáénak. Az orosz törvényhozás súlytalanságából pedig
egyenesen következik az

orosz pártrendszer állapota,
vagyis a szervezetek alacsony társadalmi beágyazottsága, továbbá alacsony
bizalmi indexe és népszerûsége. (Nevezhetjük ezt az
orosz demokrácia Achilleszsarkának). Az oligarchák elleni harccal párhuzamosan,
az eltelt 18 év alatt a pártok
száma rohamosan csökkent
(2006 óta a 35 bejegyzett
szervezetbõl csupán 7 maradt), másképp szólva a pártrendszer stabilizálódott. Letisztulását mégsem a demokratikus versenynek köszönheti, hanem a Kreml – amely
nemcsak az egykori cári rezidencia, napjainkban az államfõi hatalom, hanem egyszersmind a rezsim elnevezésének a szinonimája is – belpolitikára és a politikai napirendre kifejtett hatásának.

Az addig meglehetõsen
színes, az ideológiai paletta
teljes spektrumát és az orosz
társadalom hagyományos törésvonalait lefedõ pártrendszer átalakult: a kisebb pártok fokozatosan kiszorultak
a központi, majd a helyi közhatalomból is. Putyin elnöksége alatt a megemelt parlamenti küszöb, a választáson
való részvétel önkényes megtagadása, a választási koalíciók tiltása, a finanszírozási nehézségek, az állami tulajdonú média és a választási csalások együttes hatása egynemûsítette és karcsúsította a
politikai képviseletet.

Újabb helycsere?
Megjelent azonban egy új
szervezeti forma is, a jelcini
értelemben vett „hatalmi

párt”, amely az elnök irányította Kreml társadalompolitikai és gazdasági céljait
hivatott képviselni az állami
adminisztráció erõforrásaira és eszközeire támaszkodva. Az elnök pártja a Kreml
birodalmi egységideológiájának a demokratikus környezethez adaptálódott formája, ami egyetlen monolit
szervezetként átfogja és áthatja, de egyben stabilizálja
is a föderáció teljes intézményi struktúráját. (Ezért hatnak jogosnak az Oroszországot autoriter rezsimként
bemutató elemzések). Ez a
fajta domináns politikai
„centrum” megjelenésével
átstrukturálta az orosz pártrendszert is: vesztett jelentõségébõl a társadalom különbözõ ideológiai és egyéb törésvonalának mintázata, fel-

értékelõdött viszont a
Kreml iránti lojalitás kérdése. (A folytonosságot megteremtõ prezidenciális hatalom mellett, a pártpolitikai
váltógazdaság halvány reménye nélkül nem nehéz
belátni, hogy az ellenzék a
politikai javak újraosztásáért folyó mérkõzésben mekkora hátránnyal indul a versenytársként is viselkedõ bíróval szemben). Az orosz
pártrendszer tehát a fékek
nélküli elnöki rezsim torzító
hatásának eredménye.
Ebbõl következõen nyugati megfigyelõk máris azt valószínûsítik, hogy a Kremlbe
most visszatérõ Putyin az
elõzõ két mandátumához képest sokkal erõsebb kézzel
fogja az országot irányítani.
Hatalmi törekvéseire jellemzõ, hogy amikor 2008-ban
az alkotmány szellemében a
hatalmat átadni kényszerült
Dmitrij Medvegyevnek (saját jelöltjének), eredeti szándéka szerint azért „kérte”
magának a miniszterelnöki
széket, hogy valójában onnan folytathassa, amit elkezdett. A most letelt négy év
során Medvegyev mégis
megpróbálkozott önálló külpolitikával és politikai irányvonal kialakításával, a vasárnapi elsöprõ gyõzelem azonban azt bizonyítja: kevés sikerrel. Nem jelöltette újra
magát, „átengedte” a lehetõséget Putyinnak. Medvegyev
jutalma az lehet, ha most õ
kaphatja meg a kormányfõi
bársonyszéket – valódi döntési jogkörök nélkül. W
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Laptop

Katatónia

A tyúk
nem zár be

A nap címe. Raed Arafat: nem indulok a
választásokon, akárki is ajánlaná fel ezt nekem, Adevãrul
Magyarázat. Az arab orvos bejelentése sokakat megnyugtathat, még más városokban
is (mondjuk Marosvásárhelyen), bár õ ezt
válaszul arra a kérdésre nyilatkozta, hogy
megpályázná-e Bukarest fõpolgármesteri
székét. Megnyugtató és komoly emberre
vall az érvelése is: sohase fog olyan területen tevékenykedni, amelyhez nem ért.
Amúgy minderre azért került sor, mert a
fõkormánypárt és maga Elena Udrea bukaresti elnök lázasan keresi, hogy kit indíthatna a választásokon. Udrea szerint a legjobb és legesélyesebb egy független jelölt
lenne, de minden jel szerint be kell érniük
és be fogják érni Silviu Prigoanã indításával. (Ha arra gondolunk, hogy milyen sok
emberrel lesznek a pédélések a parlamentben, bizony nem lesz könnyû mindegyiknek helyet találni.)

Akinek már a Népi Mozgalom sem ízlik.
A legnormálisabb pédélések egyike, Vasile
Blaga viszont azt jelentette ki, hogy a sok
duma a Népi Mozgalomról nem tett jót a
vezetõ kormánypártnak, a logó megváltoztatása pedig úgy lenne értelmezhetõ, hogy
szégyellik a régi jelképet. Ezt a Cotidianulból
tudtuk meg.
A nap álhíre. A szocialisták megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy a PDL lemond a szívrõl (mint a Népi Mozgalom jelképérõl), így azt õk vehetik át (meg fel); ily
módon a liberálisokkal való szövetségüknek
jelképe lehet a minden kerítésen és falon látható nyíllal átszúrt szív.

Minden napra egy mondás
„Az életednek nyugalmat hódítottál? Ez több,
mint birodalmakat és városokat hódítani. Az ember legragyogóbb remekmûve a helyes élet.”
Michel de Montaigne

A törpe huszár

SZELLEMIDÉZÉS

Vidéken szabad. Különben a PDL bejelentette, hogy senkivel nem lép szövetségre az
önkormányzati választásokon, ám – igazi
meglepetés – a területi szervezetek köthetnek szövetséget a „Népi Mozgalom” és az
azt jelképezõ szív égisze alatt. A Gândulban
olvashattuk azt is, hogy ha szövetséget nem
is, de kölcsönös támogatási egyezményt
megkötnek a pálfordulók pártjával, az
UNPR-vel. Amelyik magát baloldaliként határozza meg. Mit tesz, ugye, a következetesség. (De nem baj, júniusban mûködésbe lép
a nagy süllyesztõ!)

Horváth Szekeres István

Fiatal volt-e vagy öreg? Ki tudná megmondani? Az arcát benõtte a
szõr. Kék inge, gatyája egy gyermeknek is kicsiny lett volna, mert a
kondás egy cseppet se volt nagyobb, mint egy kisebbfajta törpe.
A vén õrmester is mosolygott a bajusza alatt.
– Te fújtad azt a tülköt?
– Én hát, – felelt hetykén a törpe kondás.
– Hát a huszártrombitát tudnád-e fújni?
– Tudnám hát! Már hogyne tudnám, mikor tudom.
Pap õrmester megcsóválta a fejét:
– Ne bolondozz, hékás, mert megharaplak.
A kis kondás csak körülnézett:
– Hol az a trombita?
Adtak neki egy trombitát. A szájához vette és belefújt. Hej, hogy
zendült föl egyszerre az erdõ! A huszárparipák kényesen emelgették a lábukat, még a huszárok is vígan mosolyogtak a bajuszuk
alatt. Fújta, fújta a kis kondás. A trombitahang zúgva-búgva járta
be az erdõt.
– Igy még nem is hallottam fújni, - dörmögte az õrmester. - Hogy
hívnak, öcsém?
– Vad Marci a nevem.
– Nohát, Vad Marci, akarsz-e huszár lenni?
– Már hogyne akarnék, – felelt boldogan a kondás, - mikor akarok.
– Csak úgy ragyogott az arca a nagy gyönyörûségtõl.
– Mentem volna már magamtól is, de mindenütt kinevettek.
Seholse kellettem.
– Nohát, velünk meglehetsz, mert jól tudod fújni a trombitát, - szólt
az õrmester.
Megnyírták a bozontos haját, szakállát. Huszárgunyát húztak rá.
Igaz, hogy lötyögött az rajta, mintha egy gyerek a nagyapja ruháját
öltené föl. De Marci büszkén pödörgette a bajuszát. Nézegette magát jobbról-balról.
– Soh’se hittem, volna, hogy még huszár leszek valamikor!

Jó dolog manapság tyúknak lenni – legalább is Európában és ott is a 27 uniós tagállam valamelyikében, mondjuk Romániában. (Talán ezzel magyarázható az is, hogy mifelénk oly sok pipinek megy
jól mostanság a politikában és általában a közéletben.) Brüsszel ugyanis messzemenõen gondoskodik
róla, hogy a tyúkoknak minél jobb életkörülményeik
legyenek – bár ezt alighanem álságos módon teszi,
hiszen célja voltaképpen korántsem a tyúkjólét megteremtése, hanem az, hogy mi, uniós polgárok, finomabb tojást ehessünk. Mert – Kolumbusz tojása! –
jó brüsszeli tudós bürokraták fölfedezték, hogy a
stresszhatásoktól mentesített tyúk ízletesebb, sõt, az
egészségre kevésbé ártalmas tojással ajándékozza
meg gondos nevelõjét és persze az eddig nemtörõdöm fogyasztót.
Mit lehet tenni, a farmereknek régi ketreceiket újakra kell kicserélniük, mivel a Brüsszel által elõírtak
szellemében a romániai illetékesek A tyúktenyészõ
útmutatója a tojótyúkok védelmének és jóltartásának érdekében címû kiadványukban pontosan meghatározták, hogy egy-egy tojónak hány centiméterrel kell nagyobb mozgásteret biztosítani. A velük való bánásmód javítását szolgálja az is, hogy a gondozónak a jövõben szakosított mezõgazdasági líceumi,
egyetemi végzettséggel kell rendelkeznie.
A gond csak az, hogy az a bizonyos hármas számmal jelzett „régi rongyos” tojás nagyrészt eltûnt a
piacról, a „stresszmentesített” tojás pedig még nem
igazán jelent meg, hiszen az új rendelkezések gyakorlatba ültetése nem kevés pénzbe, ennek elõteremtése pedig jókora idõbe kerül.
Aggodalomra azonban nincs ok, tudniillik „a tyúk
nem gyár, amit egyszerûen be lehet zárni, hanem
élõ szervezet, amely folyamatosan tojást tojik”. Félreértés ne essék, nem az elsõ (vagy nulladik) – osztályos olvasókönyvbõl emeltem át rövid szemelvényt.
Mindezt újdonsült mezõgazdasági miniszterünk fejtette ki igencsak tudományos módon. Sajnos azonban, a gyakorlat azt mutatja, hogy a tojáshiányon a
tárcavezetõi bölcselem sem segít, még akkor sem, ha
a szakminiszter, ha akarná, akár a Kellog, a Harvard, a Purdue Egyetem diplomáját is meglobogtathatná, tudja tehát, hogy mit beszél.
Csakhogy ez a fránya, tiszteletlen piacgazdaság
nincs tekintettel minderre, és járja a maga önkényes
útját. Ezért aztán a kínálat drasztikus visszaesését
követõen a tojás ára nyomban nõni
kezdett, és máris 50 százalékkal
emelkedett. Arra pedig Brüsszel
nincs tekintettel, hogy mindennek
nyomán a stresszmentesített tyúkok minden bizonnyal ízletes,
egészséges, de méregdrága tojása bennünket, fogyasztókat fog
stresszelni.
Bogdán Tibor

Csõdbe ment mecénások
Az egyik februárvégi lapszámban arról beszél a csíkszeredai alpolgármester, hogy annak az utcának az egyik részén, ahol lakom,
nem tudták befejezni a több éve megkezdett
vízvezeték-cserét, mert a munkálatokat végzõ Vegyépszer csõdbe ment. Ennek az a következménye, hogy a csatornázást sem lehet
megkezdeni, márpedig amíg azt be nem fejezik, addig a feltört utcát nem lehet rendbe
hozni. Következésképpen a magyarországi
vállalat csõdje több évre tartósít egy olyan állapotot, amely miatt az ott lakók, az arra járó autósok és gyalogosok már régóta fogják
a fejüket és hiába remek adófizetõk, még jó
ideig el sem engedik.
Másnap ugyanabban a lapban arról olvasok
fizetett hirdetést, hogy idén újból megrendezik a Székelyföldi Grafikai
Biennálét, a kétezer eurós
elsõ díjat pedig ki biztosítja?
Eltalálták az olvasók: a
Vegyépszer!
Gondolom, erre a látszólagos ellentmondásra csak ráharap valaki és megpróbálja
feltérképezni a csõdbe meSzékedi Ferenc
néstõl a mecénási sze-

repkörig tartó bonyolult utat, de hiába váDe az is meglehet – jut eszembe –, hogy
rom. Az erdélyi magyar sajtó oknyomozói
ugyanaz a cég, amelyik ott hagyott csapotcsupán két esetben lépnek a tettek mezejére:
papot és elvonult a vízvezeték-cserétõl, vala1. amikor arról kell írni, hogy mire költi az
miféle olyan láthatatlan szerzõdést kötött,
RMDSZ a romániai állami támogatásokat.
hogy én kapom a munkát, de majd támoga2. amikor azt kell boncolgatni, hogy mihez
tom azt a rendezvényt, amely a mûvészeten
kezd az EMNT a magyartúl politikai kommunikáciországi pénzekkel.
óra is kiválóan alkalmas.
Énekelni, tapsolni,
Így kénytelen vagyok feltéMindez persze feltételeválasztani és könnyes
telezésekre szorítkozni. Az
zés, mint ahogyan azt
szemmel gondoskodást
egyik: a hatvan éves és
sem fogjuk soha megtudmegköszönni így is lehet.
amint Magyarországon
ni, hogy néhány évvel ezmondani szokás, erõteljes
elõtt Székelyföld adott répártállami múlttal és jelennel rendelkezõ,
szérõl miként túrta ki a helyi hulladékszállímagánosított vállalat a piacgazdasági taktitókat egy osztrák-magyar cég, és most nékáknak köszönhetõen olyan gazdag utódokhány városból miért vonult vissza. Hasonban, hogy a különbözõ kft-k, zrt-k és
lóképpen örök titok marad, hogy adott váországnevekhez kötõdõ más jelzõk között
rosi közüzemi tevékenységek magánosísoha nem lehet tudni, hogy éppen melyik
tásával és korszerûsítésével – különösen
van csõdben, melyik hódít meg újabb közamelyekért utána a lakosság folyamatosan
ponti vagy helyi közbeszerzéseket határokon nagyobb szolgáltatási díjat fizet – miért X.
innen és túl, netán melyik unoka vagy dédcéget bízzák meg Y. helyett (ja kérem, a
unoka fizeti ki vagy sem az alvállalkozóit,
közbeszerzés!), mint ahogyan arról sem foígy könnyen megtörténhet, hogy amíg egyigunk soha olvasni, hogy a kisebb-nagyobb
kük csõdeljárással húzza-halasztja hitelezõi
városokban nagy garral beharangozott hõelõtt az idõt, addig másikuk a magyar mûvé- energia-elõállítási árakat csökkentõ beruhászet megmentõjének a szerepében tetszeleg.
zások egy-két esztendõ után hogyan fordul-

nak a visszájára. Persze, miután az érdekelt
vállalkozások már elvégezték a közpénzeken alapuló, és saját maguk számára jelentõs profitszerzéssel járó beruházásokat.
Mint ahogyan titok marad mindörökre az
is, hogy egykor általuk majdhogynem ingyen privatizált épületeket és felületeket miért bérelnek most vissza meglehetõsen borsos árakon adott közintézmények.
A csõdbement mecénások igazolják: rejtelmek még zengenek. És évrõl-évre, hónapról-hónapra igazolják, hogy mifelénk nemhogy a közlekedési utak, de a piacgazdaság
útjai sem autópályák. A politika viszont jól
megvan velük. Mert a kedves olvasók közül
mindenki bízzon éppen azokban a szavakban és nevekben, amelyekben akar, de azért
soha ne feledje: a politikai zûrzavar legtöbbször csupán a felszín. Mögötte és alatta
egyénektõl és csoportoktól pillanatig sem
független gazdasági-pénzügyi érdekek kavarognak.
Hogy õ éppen nincs ott az érdekeltek között?
Sebaj, énekelni, tapsolni, választani és könynyes szemmel bármiféle gondoskodást megköszönni így is lehet. Csupán egy valamit tanácsos kerülni: a gondolkodást.
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Fagy vámolja a búzát
Sike Lajos
„Kárt tesznek a vetésben
a mostani száraz, hó nélküli fagyok” – panaszkodik
az ÚMSZ-nek a mezõgazdaság számára igencsak kedvezõtlen idõjárásra Kovács Albert, szilágypéri Új Élet Társulás farmvezetõje. A szilágypériek, mint minden évben, tavaly õsszel is optimális
idõben, október elsõ felében
elvetették a búzát. A nagy
szárazság miatt azonban a
mag sok helyen hézagosan,
nem a kellõ sûrûséggel kelt ki,
ami önmagában is hektáronként legalább ezer kilogrammos terméskiesést jelenthet
majd az aratáskor. Márpedig
170 hektár vetésterületen ez
már komoly kiesésnek számít. „Mindazonáltal arra törekszünk, hogy a további
veszteségeknek elejét vegyük,
és legalább jó közepes, négynégy és félezer kilogramm
termést tudjunk betakarítani
egy hektárról. Amint szikkad
a talaj, szórunk a gyökerekhez egy kis tápanyagpótló
mûtrágyát, hektáronként körülbelül 250 kilogrammot,
majd a virágzáskor szokásos
lombtrágyázásra is kellõen
odafigyelünk” – magyaráz
Kovács Albert. A farmvezetõ
szerint a repce még a búzánál
is jobban megszenvedte a
kedvezõtlen idõt, olyannyira,
hogy a hetven hektár vetésbõl
45 hektárt ki kell tárcsázni.
„Kukoricát és napraforgót vetünk a helyére” – körvonalazza a megoldást.
HIRDETÉS

Az ország nyugati részében
az autó ablakából is látni lehet, hogy a nedvességet jobban tároló, kevésbé kötött fekete talajon jobban kikelt és
bokrosodott a búza, mint az
agyagos és homokos földeken. Ez utóbbiból különösen
az Érmelléken vannak nagyobb területek. Érmihályfalva polgármestere, Kovács
Zoltán – „civilben” agrármérnök – arról tájékoztatta lapunkat, hogy a körzetükben
elvetett 1500-1700 hektárnyi
õszi búza 20 százaléka ki sem
kelt, de a megmaradt területen is jóval kevesebb termés
várható a szokottnál. Most
azt tanácsolják a gazdáknak:
szórjanak ki mûtrágyát, hogy
megerõsödjön a gyökér és
bokrosodjon a növény.
Fodor István mérnök, a
Szatmári Mezõgazdasági Kamara aligazgatója szerint
ezekben a napokban jól meg
kell gondolniuk a gazdáknak
és a farmvezetõknek, hogyan
járnak el a búzavetéssel. „Jól
fontolják meg: ahol négyzetméterenként 300 búzaszálat
számolnak, azt a vetést már
nem szabad kiszántani és újravetni, mert a fejtrágyázással
szépen megerõsödik” – részletezi Fodor. Viszont a mûtrágya kiszórását több szakaszban javasolja, ugyanakkor kívánatosnak tartaná egy könynyû hengerrel megjáratni a
vetést, hogy a felfagyott búzagyökér visszailleszkedjen.
„Utána megint ajánlatos kiszórni egy kevés nitrogént” –
teszi hozzá a szakember. W

www.maszol.ro 2012. március 6., kedd

Szakmától mûvészetig
Nemzetközi borversenyt szerveztek a Maros megyei Balavásáron
Antal Erika
Egyre minõségibb borokkal vesznek részt a balavásári borversenyen a szõlészgazdák – fejtette ki a 16.
alkalommal megszervezett
borverseny elbíráló bizottságának elnöke, Kunszeri Miklós. A Magyarországról a
Maros megyei községbe érkezett szakember szerint a
versenybe benevezõ gazdák
döntik el azt, hogy milyen
borokkal
versenyeznek,
hogy az általuk elõállított

termék milyen minõségû,
mennyire képes helytállni a
piacon. „Nem mi döntünk
arról, hogy milyen a bor, hanem az szõlész, aki megtermelte” – fogalmazott Kunszeri, a Kiskunhalasi Borlovagrend nagymestere.
A hétvégi borversenyen ez
alkalommal 212 mintát mértek össze, amelyek közül 29
nyert aranyérmet, több mint
hetven ezüstöt, és közel hatvan bronzérmet. A résztvevõk között többen jöttek Magyarországról, de délvidéki

versenyzõk is voltak, illetve a
mezõségi szõlõtermelõk mellett Kis-Küküllõ-mentiek.
Kacsó Zsigmond marosvásárhelyi borász, aki Rigmányban 35 ár területen termeszt 15-16 féle szõlõt, szabadidejében, kedvtelésbõl.
„Megéri foglalkozni a szõlõvel. Ha minõségi munkát végez az ember, akkor annak
eredménye is van” – magyarázta lapunknak a szõlõsgazda, aki a balavásári versenyre
Muskotállyal és Királyleánykával nevezett be.

A borversenyen 212 mintát mértek össze: 29 nyert aranyérmet, 70 ezüstöt,60 bronzot

Fotó: Tóth Béla

Dunai János Badacsonyból érkezett, Kékfrankos
rozét, Olasz rizlinget és Rajnai rizlinget hozott. Elmondása szerint az erdélyi borok
karakterükben mások, mint
a magyarországiak, más a
vidék, más a talaj, ezért is
zamatosabbak, különlegesebbek. A Kis-Küküllõ jellegzetessége a fehér száraz
és félédes bor, a Leányka és
a Királyleányka, ami pezsgõ
alapanyagnak is kitûnõ – vélekedtek a szakemberek,
akik többek közt a különbözõ betegségekrõl értekeztek:
azokról a szakmai fogásokról, amelyek a szõlõtermesztésben nélkülözhetetlenek. Eszterházy Ildikó elõadásában úgy fogalmazott,
hogy a borkészítés sokkal
több, mint szakma: mûvészet. „A verseny arra jó,
hogy a minõsítés mellett tudást adjon át, megossza a
gazdák tapasztalatát azzal
kapcsolatban, hogy mit kell
még tenni a minõségi bortermelés érdekében, mire
kell figyelni, hogy jövõben
még jobb eredményt érjünk
el” – mondta a szakember,
aki a balavásári borversenyen saját bevallása szerint
nem talált egyetlen olyan
bort sem, amelyen az általa
felsorolt hibákat illusztrálhatta volna. W
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Óvodások az iskolapadban
Antal Erika, Sípos M. Zoltán
Bal lábbal indult tegnap a
gyerekek korábban amúgy is sokat vitatott beíratása az elõkészítõ és az elsõ
osztályokba: a mûveletet
egyetlen iskolában sem lehetett elkezdeni, mert órákig
nem mûködött az adatok országos összegzésére szolgáló
számítógépes program. A
beíratásért felelõs pedagógusok így kénytelenek voltak
arra kérni a türelmetlenül várakozó szülõket, térjenek vissza késõbb. A hibát délelõtt
végül sikerült elhárítani, így
folytatódhattak a beiratkozások.

Hárítják a felelõsséget
Az oktatási minisztérium
szóvivõje, Tudorel Urianu a
hírügynökségeknek utóbb
azzal magyarázta a történteket, hogy az adatokat rögzítõ
szerver hibásodott meg sorozatos áramszünetek miatt.
„A szoftver mûködött, csak
az adatokat kell átköltöztetnünk egy másik szerverre” –
jelentette ki. Ezt megerõsítette késõbb a szoftvert készítõ
cég, a Siveco Romania alelnöke is. A Hotnews.ro-nak elmondta, a szerver el volt
ugyan látva szünetmentes
tápegységgel, ám nem bírta
ki a sorozatos áramkiesést,
és felmondta a szolgálatot.
Az Enel Muntenia áramszolgáltató sajtó által megkeresett vezetõi elõbb cáfolták,
hogy a minisztérium által
jelzett idõszakban áramkiesések lettek volna a minisztérium környékén. Utóbb
azonban egy közleményben
már elismerték: feszültségcsökkenések valóban voltak.

Számít a jó hírnév
Az országos adatrögzítõ
rendszer tegnap délelõtti

meghibásodása nem érintette a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceumot, ahol
csak 12 órától fogadták a
szülõket. Délutánig mintegy
negyven apuka vagy anyuka
jelentkezett a nagy múltú iskola titkárságán, hogy beírassa gyerekét a következõ
tanévtõl az elõkészítõ vagy
elsõ osztályba. „Jó hírnévnek örvend ez az iskola,
megbízhatóak a tanárok, és
látszik az itt tanulók eredményein, hogy minõségi oktatásban részesülnek a diákok.
Ezért szeretném a gyerekem
ebbe az iskolába beíratni,
elõkészítõ osztályba” –
mondta el lapunknak tegnap
egy apuka.
Mint azt Tímár Ágnestõl,
az iskola igazgatónõjétõl
megtudtuk, nem számolnak
túljelentkezéssel, noha szemmel láthatóan nagy a szülõk
körében az érdeklõdés a Báthory-líceum iránt. „Nehéz
lenne most a legelején megmondani, hogy hányan jelentkeznek majd az elõkészítõ osztályunkba.
Mindenesetre van elegendõ tantermünk és megfelelõ
felkészültségû tanerõvel is
rendelkezünk, úgyhogy nem
fog váratlanul érni egy esetleges túljelentkezés” – fogalmazott az igazgatónõ. Mint
azt elmondta, várhatóan az
elsõ osztályba jelentkezõk
száma lesz nagy, ezért elõfordulhat, hogy kiegészítést
fog az iskola igényelni az indítandó elsõ osztályok esetében.

Szigorú kritériumok
Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumba tegnap délig 17 szülõ íratta be gyermekét az elõkészítõ osztályba és 22 az elsõ
osztályba. Bálint István iskolaigazgató lapunknak elmondta, 25 hely áll a hatéve-

nagyon akar iskolába járni.
Látja a testvérét, és mindenben utánozza” – mondta az
édesapa. Véleményét Bálint
István igazgató is osztja,
ugyanis úgy látja, hogy megkönnyíti a gyerek felzárkózását az iskolába, hiszen az
elõkészítõ osztályban fokozatosan készülnek fel az iskolai teendõkre, elvárásokra.
A hatévesek számára sajátos
programot állítanak össze,
az ismeretanyag részben az
elsõ osztályosok anyaga,
részben az óvodásoké.

Pereskedtek is

Gyermekét beírató szülõ a Bolyai Farkas Líceumban

sek rendelkezésére, akik
csakis az iskola körzetébõl
jöhetnek. „Mivel az Unirea
Gimnázium nem indít õsztõl
magyar elsõ és elõkészítõ
osztályt, több jelentkezõre
számítunk, mint ahány helyünk van” – magyarázta az
igazgató, aki szerint több elsõ, vagy elõkészítõ osztály is
indulhatna, hiszen az igény
nagyon nagy a szülõk részérõl. A beiratkozáskor az iskola szigorúan ragaszkodik
azokhoz a kritériumokhoz,
amelyek meghatározzák,
hogy egy adott iskolába kit
lehet beíratni. Az egyik feltétel állandó lakhely az iskola
körzetében, illetve elõnyt élvez az a gyerek, akinek a
szülei az iskolában pedagógusok, vagy nagyobb testvére ugyanoda jár. Bálint szerint az osztálytermeket tudják majd biztosítani, ahogyan az elõkészítõ osztályban oktató pedagógust is. Erre az állásra versenyvizsgát
írnak ki, amelyen az iskola
vezetõsége a megyei tanfel-

Fotók: Antal Erika

ügyelõséggel közösen dönti
el, hogy ki a legmegfelelõbb
erre a szerepre.
Tegnap délben ottjártunkkor sorra érkeztek a szülõk
érdeklõdni a helyek és a kritériumok iránt. Fejér Attila
lapunknak elmondta, nyolcéves fia is a Bolyaiba jár, második osztályos, a közeli utcában laknak, ezért természetes, hogy hat éves kisfiát
is ide íratja. „Nagyon örülünk az elõkészítõ osztálynak, úgy érezzük, hogy ez
jót tesz a gyereknek, aki már

Az új oktatási törvény szerint elõkészítõ osztályba
azok a gyerekek járhatnak,
akik szeptemberig betöltik a
hat évet, azokat a gyerekeket
pedig, akik augusztus 31-ig
betöltik a hetedik életévüket,
kötelezõen elsõ osztályba
kell íratni. Az elõkészítõ osztályok bevezetésérõl szóló
miniszteri rendelet ellen korábban a szülõk és a tanárok
egy része is tiltakozott, a szülõk egy csoportja meg is támadta a jogszabályt a közigazgatási bíróságon, ám elvesztették a pert. Azt tartották aggályosnak, hogy a rendelet arra kötelezi majd õket:
a lakhelyük körzetébe tartozó iskolába írassák a gyerekeiket. Ezt utóbb a minisztérium cáfolta. W

A beiratkozás több szakaszban zajlik
A beíratás az elõkészítõ és az elsõ osztályba több fordulóban zajlik. Elsõ forduló (március 5–16.): a gyerekeket abba
az iskolába íratják be, amelynek körzetében laknak. Második forduló (március 20–27.): a gyerekeket a szabadon választott iskolába íratják be az elsõ fordulóban szabadon
maradt helyekre. Harmadik forduló (április 23–25.): azoknak a gyerekeknek a körzeti iskolába való beíratása zajlik,
akiket helyszûke miatt elutasítottak a szabadon választott
iskolákból a második forduló során, vagy akiket az elsõ két
forduló során nem írattak be sehova. Az utolsó forduló
(május 2–9.) során azokat a gyerekeket íratják be, akiket eddig nem vettek fel eddig egyetlen iskolába sem.

Röviden
Lövöldözés két halottal
Két ember meghalt és további hat megsebesült tegnap
délután Bukarest belvárosában, amikor egy fodrászatban egy férfi lövöldözni kezdett. A helyszínre érkezõ
rendõrök az elkövetõt egy
szomszédos ipari létesítményen találták meg és õrizetbe vették. A hírtelevíziók által megszólaltatott szemtanúk azt állítják, a lövöldözõ
férfi a belügyminisztérium
kötelékében dolgozott, a
fodrászat egyik alkalmazottjának férje, akitõl a nõ válni
akart. A Mediafax hírügynökség úgy tudja, hogy a tettes a belügyminisztérium járóbeteg-rendelõjénél dolgozott gépkocsivezetõként. Állítólag amióta tudomást
szerzett arról, hogy felesége
el akar válni, több ízben
megfenyegette azzal, hogy
ennek „nagyon csúnya következménye lesz”. A hírügynökség értesülése szerint
a halálos áldozatok egyike a
megfenyegetett feleség.

Kifüstölnék a füstölõket
Kiterjesztené a dohányzási
tilalmat az éttermekre és klubokra is az egészségügyi miniszter. Ezt tegnap jelentette
be Ritli László egy dohányzásról készült jelentés bemutatóján. A felnõtt lakosság
dohányzási szokásairól szóló tanulmány szerint a 15
évesnél idõsebb romániaiak
35,4 százaléka, mintegy 6,4
millió személy kitett otthonában a dohányfüstnek,
ezen belül a nem dohányzók
száma 3,2 millió. A megkérdezettek 20,7 százaléka észlelt dohányzást kormányzati
épületekben, 10,4 százalékuk az egészségügyi intézményekben. Ritli kifejtette, a
dohányzásellenes törvényi
elõírásokat gyakran megszegik, ezért a minisztérium
folytatja a dohányzásellenes
programját.

Milyen pénzek járnak a Sapientiának?
Cs. P. T.
„Közpénzek nem vihetõk
be magánintézményekbe” – szögezte le tegnap lapunknak Király András. Az
oktatási minisztérium államtitkárát annak kapcsán kerestük meg, hogy az elmúlt napokban polémiát váltott ki a
Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem lehetséges állami támogatásának az
ügye. Király elmondta, akkreditálása után a Sapientia
pályázhat minisztériumi pénzekre, részt vehet minisztériumi kutatási programokban,
de költségvetésben elõirányzott támogatást nem kaphat.
Az oktatási törvény 204.
paragrafusának hetedik bekezdése tételesen kimondja:
„a román állam támogathatja a magán–felsõoktatást”.
Király elmondta: a jogszabályban foglalt lehetõség a
már említett pályázásokra,
kutatási programokra vonat-

Múlt heti sajtótájékoztatóján Dávid László rektor (balról a második) közölte: kérnek állami támogatást

kozik. „Hasonlóan fogalmaz
a törvény közoktatási része
is: a magániskolák kaphatnak állami támogatást” –
magyarázta az államtitkár.
Hozzátette: szerinte ezt nagyon jól tudják azok is, akik
most állami támogatást kérnek az egyetemnek, köztük
Toró T. Tibor, az Erdélyi Ma-

gyar Néppárt elnöke is, aki 8
évig parlamenti képviselõ
volt. Az EMNP múlt héten
közleményben szólította fel a
kormányt arra, hogy nyújtson költségvetési támogatást
az oktatási intézménynek.
Dávid László, az egyetem
rektora is azt nyilatkozta korábban lapunknak, hogy in-

dokoltnak tartja az egyetem
román állami finanszírozását, hiszen az egyetem a román államtól vállalt át kötelezettségeket, mint például a
magyar nyelvû mûszaki képzés biztosítását. Megjegyezte
azonban, hogy a reményei elsõsorban kutatási programokhoz fûzõdnek.

Gáspárik Attila, a Felsõoktatás-finanszírozási Országos Tanács tagja viszont
a Transindex portálnak azt
nyilatkozta: nem létezik, és
soha nem is létezett arra lehetõség, hogy a magánegyetemek az állami költségvetésbõl kapjanak támogatást. Szerinte „aki ezt kéri, az vagy nem ismeri a
törvényeket, vagy szándékosan félretájékoztat, hangulatot akar kelteni”, hogy
„áldozatként állítsa be” egy
ügy érintettjét. Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára arra hívta fel a figyelmet,
hogy az egyetem az akkreditáció elnyerésével kutatási
programokra kaphat támogatást az államtól. Elmondta, az egyetemek háromszintû finanszírozásával
párhuzamosan az állam kutatási programokra is ad
pénzt, és erre az akkreditált
magánegyetemek
intézményként, diákjaik pedig

természetes személyként is
pályázhatnak.
A magánegyetemek állami
finanszírozásának a lehetõségét a korábbi román oktatási
törvény is tartalmazta, a
Sapientia majdani román állami finanszírozásának kérdése pedig a 2005-ös bukaresti, a 2006-os budapesti,
majd a 2007-es nagyszebeni
román–magyar közös kormányülésen is felmerült.
2005-ben a romániai Tãriceanu-kormány és a magyarországi Gyurcsány-kormány
meg is egyezett a Sapientia
tudományegyetem oktatási
folyamatának közös finanszírozásáról, a román fél azonban a késõbbi közös kormányüléseken azt hangsúlyozta, erre csak az egyetem
végleges akkreditációja után
kerülhet sor. A megegyezés
idõpontjában Mihai Rãzvan
Ungureanu jelenlegi miniszterelnök volt Románia külügyminisztere. W
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Röviden
Dokumentumfilm-dömping
Kolozsváron
AFF ON Tour címmel romániai és nemzetközi vonatkozású dokumentumfilm-maraton kezdõdik holnap Kolozsváron a Tranzit Házban. A szervezõ Astra Film Fesztivál Kelet-Közép-Európa egyik legfontosabb
dokumentumfilmes seregszemléje. A mûfaj
rajongói március 7. és 10. között az elmúlt
évek díjazott és legsikeresebb filmjeit – öszszesen tizennyolcat – nézhetik meg Kolozsváron. Magyari Nóci, a fesztivál egyik kolozsvári szervezõje lapunknak elmondta:
magyar film is bekerült a válogatásba, az
Új Eldorádó. A vetítésre kerülõ filmek közül kiemelten ajánlják a szervezõk a Crulic
– Út a túlvilágba, Járatlan utakon, Én, a családom és Woody Allen, Metrobranding – Egy szerelmi történet tárgy és ember között címû díjazott alkotásokat. A kolozsvári fesztivál egy
turné keretében kerül Kolozsvárra: a filmkaraván Bukarestbe, Dévára, Brassóba és
Iaºi-ba is eljut.
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Zene a könyvtárnak
Antal Erika
Több mint negyven zeneszerzõ és elõadómûvész, valamint lemezház kínált fel ezernél
is több zenelemezt a marosvásárhelyi könyvtár számára. Tegnap
Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai fõkonzulja jelenlétében vette át a Maros megyei könyvtár az adományt.
Böhm Dávid projektmenedzser kezdeményezte tavaly karácsony elõtt a gyûjtést, több magyarországi kiadót, zeneszerzõt,
elõadómûvészt keresve fel, hogy
adományozzanak lemezfelvételeikbõl az erdélyi könyvtárak
számára. Az ötlet jónak bizonyult: pop- és rockzenészek,
szimfonikus elõadómûvészek,

dzsesszzenészek, énekesek CDken, DVD-ken és kottákon küldték el szerzeményeiket a határon
túli könyvtáraknak. A több mint
negyven adományozó között
szerepel Zorán, Varnus Xavér,
Presser Gábor, Somló Tamás,
Novák Péter, Deák Bill Gyula,
Ákos, a Budapest Klezmer
Band, a Kaláka együttes, a
Quimby, a Magyar Rádió, az Alkotó Muzsikusok Társasága,
Charlie, a Csík zenekar, Demjén
Ferenc, a Kiscsillag, a Misztrál,
Palya Bea, Roy és Ádám,
Tolcsvay László, Varga Miklós,
és még sokan mások. „Utólag
úgy értékeljük, hogy nagyon hálás és könnyû feladat volt, hiszen
az általunk megkeresettek annak
a kötelezettségüknek tettek ele-

get, amely a politikai és gazdasági kapcsolatokon túl a kultúra
ápolását emeli ki. Erdélyben is
nagy a fogadókészség a magyar
kultúra iránt, valamennyi könyvtár hálásan fogadta az adományaikat” – mondta Böhm Dávid.
Az ünnepélyes adományozáson jelen volt Lokodi Edit Emõke, mint a könyvtárt mûködtetõ
megyei tanács elnöke, aki elmondta: hamarosan újabb épülettel gazdagodik az intézmény,
amelyben egy Marosvásárhelyen újdonságnak számító, multimédiás központ üzemel majd.
A sikeres jótékonysági akciónak köszönhetõen a vásárhelyin kívül 15 székelyföldi
könyvtár gazdagodott az adománnyal. W

Kiállítás Leonardo találmányairól
A Haáz Rezsõ múzeum eddigi legnagyobb
projektjét, a Leonardo da Vinci zseniális találmányai címû mûvelõdéstörténeti kiállítást
kezdték el építeni Székelyudvarhelyen.
Holnap, március 7-én, 18 órától nyílik meg
ugyanitt a Termés 2012 címû képzõmûvészeti tárlat, amelynek célja: bemutatkozási
lehetõséget biztosítani a székelyudvarhelyi
képzõmûvészek számára. Ezúttal 16 alkotó
munkáit állítják ki, a bemutatott munkákat
pedig egy katalógusban is megörökítik.

Jászai-díjat kap Kardos M. Róbert
Rangos magyar állami kitüntetésben részesül Kardos M. Róbert, a Nagyváradi Szigligeti Színház társulatának tagja (képünkön).
A Jászai Mari-díjat 1953-ban alapította a
magyar kormány színmûvészeti díjként,
névadója a magyar színjátszás kiemelkedõ
alakja volt. Kardos M. Róbert 1968. április
24-én született Nagyváradon, 1994-ben fejezte be tanulmányait a marosvásárhelyi
színmûvészeti egyetemen. Színészi pályáját

Monica Avram könyvtárigazgató (balra) köszöntötte Lokodi Editet, Zsigmond Barnát és Böhm Dávidot

Pályázat
Irodalmi pályázat középiskolásoknak
Székelyföldi középiskolások számára hirdet irodalmi pályázatot a Székelyföld kulturális folyóirat és Magyarország Csíkszeredai Fõkonzulátusa. Az egyik kategóriában
kilencedik és tizedik, a másikban tizenegyedik és tizenkettedik osztályos tanulók
pályázhatnak. A diákok saját, máshol még
meg nem jelentetett verssel és prózával
vagy egy legtöbb négyoldalas terjedelmû
esszével nevezhetnek be. A kiírók négy témát ajánlanak a pályázóknak, ezek közül
bármelyiket választhatják: 1. Nyelvben él a
nemzet. Az anyanyelv és a magyarságtudat kapcsolata. 2. Az istenkeresés és a hit
az ember életében. 3. Az elmúlt év olvasmányélménye. 4. Szerelemkép a magyar
költészetben. A pályázatok leadási határideje április 27-e, eredményhirdetésre egy
hónappal késõbb, május 25-én kerül sor. A
legjobb pályamûvek alkotói értékes könyvés pénzjutalomban részesülnek.

Totka László
Mintegy 5400 kötettel bõvült a Nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem könyvtárának Gyûjteménye. A köteteket
Görömbei András Kossuth-díjas irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, valamint Tamás
Attila, a Debreceni Egyetem
professor emeritusa adományozta a Nyíregyházi Fõiskola
közvetítésével a felsõoktatási intézménynek. Az adományozókat Bitskey István, a Magyar
Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának elnöke, Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Fõiskola rektora és
Tukacsné Károlyi Margit rektorhelyettes képviselte. János
Szatmári Szabolcs rektor önzetlen és nagylelkû gesztusnak nevezte a két jeles irodalomtudós
könyvadományát, amely hatalmas segítséget jelent a viszonylag fiatal Partiumi Keresztény
Egyetemnek. Az intézményvezetõ elmondta: a könyvállományt helyszûke miatt, két különbözõ helyszínen – a fõépületben található központi könyvtárban, illetve a Zárda utcai dokumentációs központban – helyezték el. Tõkés László EPképviselõ, a Partiumi Keresztény Egyetem alapító elnöke
szerint az anyaországiak határon túli magyar felsõoktatás
iránti elkötelezettségét igazolja
a nagylelkû könyvadomány. Végezetül díszoklevelet és az egyetem címerét ábrázoló emlékplakettet nyújtott át az adományozókat képviselõ vendégeknek. W

Incze László Múzeum Kézdin
Kovács Zsolt

a Kolozsvári Állami Magyar Színházban
kezdte, kilenc évig volt tagja a társulatnak.
2002-ben hazaköltözött szülõvárosába,
Nagyváradra, ahol hamarosan a Szigligeti
Társulat meghatározó tagjává vált.

Fotó: Antal Erika

Gazdagodott a
váradi könyvtár

Hétvégétõl már az Incze
László Céhtörténeti Múzeum
felirat díszeleg a kézdivásárhelyi
Céhtörténeti Múzeum homlokzatán. Mint arról beszámoltunk,
a Kovászna megyei önkormányzat február elején, a vargavárosban kihelyezett ülésén döntöttek
arról a tanácstagok, hogy a múzeum felveszi egykori igazgatójának nevét, aki negyven évvel ezelõtt megalapította az intézményt. Hétvégén szoboravatóval,
könyv- és portréfilm-bemutatóval
ünnepelték a múzeum alapításának 40. évét, illetve a névadást.
Az eredetileg civil kezdeményezéshez több ezer aláíró csatlakozott, így a névadó ünnepségen is
az intézmény legnagyobb kiállítótermében több mint kétszáz érdeklõdõ sereglett össze. Dimény
Attila, a múzeum igazgatója köszöntõ beszédében rámutatott,
hogy negyven év alatt megközelítõleg félmillióan látogatták az intézményt, több mint négyszáz
rendezvény zajlott falai közt, és a
benne õrzött mûkincsek száma
meghaladja az ötszázat. Az ünnepség keretében levetítették Vörös T. Balázs filmjét. A Múzeumpedagógus címû portréfilm Incze
Lászlót tárlatvezetés közben mutatja be. A film rendezõje hangsúlyozta: „éppen Laci bácsi kérésére, a múzeum bemutatására összpontosít ez a 26 perc”. A baróti
születésû muzeológus gazdag
jegyzetállományt hagyott maga

után, ebbõl született meg A rendtartó székely város címû kötet,
amely a Polis kiadó gondozásában látott napvilágot. A kiadó vezetõje, Dávid Gyula irodalomtörténész így emlékezett vissza Incze
Lászlóra: „egy lelkes és a munkában fáradtságot nem ismerõ ember találkozott egy olyan közösséggel, amelyik a hagyományait
évszázadokra visszamenõen õrizte, olyan idõben, amikor ezeket a
tárgyakat vagy ellopták, vagy veszedelmes volt tartani õket. Amikor a múzeum megnyílt, egyszerre értelmet nyert ez a folyamat. A
közösség tudta azt, hogy erre az
emberre rá lehet bízni ezeket a

tárgyakat”. „Laci bácsival” Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke is megvitatott
több közéleti kérdést, gyakran
írásban is. „A mindig töprengõ,
gondolkodó ember bölcsességével
zárta az egyik levelét, amelyben
így fogalmazott: »na de hát sok
okos szó után sem bizonyos, hogy
helyénvalóan cselekszünk«.” A
háromszéki tanácselnök kifejtette:
Incze László személyének súlyáról az is árulkodik, hogy „a
Kovászna megyei önkormányzat
kézdivásárhelyi, kihelyezett ülésén, nemzetiségtõl és pártszínezettõl függetlenül, egyöntetûen
szavazta meg, hogy az általa

megteremtett múzeum felvegye a
nevét”. A múzeumalapító mellszobrát Rácz Károly polgármester és Tamás Sándor leplezték le.
„Incze László olyan korban dolgozott, amikor a jövõépítõk nem
szobrot, hanem magánzárkát
kaptak” – fogalmazott köszöntõjében Kötõ József szenátor. A
honatyán kívül Jeszenszky Géza,
Magyarország volt külügyminiszterének köszöntõje is elhangzott,
aki üzenetében Incze László méltatása mellett azt is hangsúlyozta,
hogy a hajdani intézményvezetõ
megérdemli, hogy pályáját megismerjék a kézdivásárhelyiek következõ nemzedékei is. W

Tamás Sándor tanácselnök szerint Incze László mindenki által megbecsült intézményvezetõ volt

Fotó: Henning János
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Szabadult Stohl András

Kettõs tükör
Magukat az Anonymous hackercsoporthoz
tartozónak valló kiberbûnözõk törték fel vasárnap a Magyar Alkotmánybíróság honlapját, ahol kényük-kedvük szerint átírták Magyarország alaptörvényének online változatát. Diktatúraellenes, az Anonymoust dicsérõ
rubrikákat iktattak be, és – nem mindig a jogi nyelv normái alapján fogalmazva – erkölcsösebb, nyitottabb, tudásorientáltabb országot szabtak sebtében össze, amelyben szabad
(korlátlan!) a kommunikáció, a tudáscsere.
Ötletnek nem rossz, ámde egy sajtóhíren belül meg is állt a hatásuk, hiszen rég túl vagyunk azokon az idõkön, amikor az emberek
még figyeltek a Hívó Szóra, amikor a társadalom még felkapta nagy, kollektív fejét, ha
igazat szóltak a lelkéhez. Ma, az állandósult
médiazsongásban bármily helyénvaló is légyen egy mondás, pusztába kiáltott szó marad, mert mindent, így az igaz beszédet is
azonnal eltiporja az épp soron következõ
Szenzáció.
(prier)

ÚMSZ
„Hadd menjek haza a szeretteimhez!” – ezek voltak Stohl
András elsõ szavai az õt megrohamozó újságírókhoz tegnap kora hajnalban, amikor elhagyta a
budapesti Kozma utcai börtönt a
villanó vakuk kíséretében. A színész-mûsorvezetõt tavaly õsszel
ítélték tíz hónap börtönre, mert
ittasan okozott közúti balesetet.
Stohl András 2011. október 5én vonult a rácsok mögé, a Fõvárosi Büntetés-végrehajtási Intézet Nagy Ignác utcai épületébe. Az ítéletet kimondó bírónõ
jelezte, hogy öt hónap után feltételesen szabadon bocsátható.
Amint errõl tavaly több lapszámunkban
beszámoltunk,
Stohl András 2010. május 8-án
hajnalban a Budapestrõl Fót felé vezetõ úton gépkocsijával áttért a szemközti sávba, és ott
összeütközött két szabályosan
közlekedõ autóval. A balesetben négyen sérültek meg, egyikük súlyosan. A baleset után a
színész elhagyta a helyszínt,
ezért a rendõrök még aznap otthonából elõállították. Mint kiderült: nemcsak alkoholt, hanem kokaint is fogyasztott a
baleset elõtt.
A színész-mûsorvezetõt a bíróság a szabadságvesztés mellett

Szavazógép
Maszol.ro: A minisztérium
a vétkes morfiumügyben
Tegnap kora hajnalban öt hónap után elhagyta Stohl András színész-mûsorvezetõ a Kozma utcai börtönt

öt évre eltiltotta a jármûvezetéstõl, és kötelezte, hogy a csaknem
600 ezer forintnyi bûnügyi költséget fizesse meg, a közügyektõl
nem tiltották el.
A bírónõ azzal indokolta a
börtönbüntetést, hogy Stohl
nem elõször követett el hasonló

bûncselekményt, és azt is mondta, nem bizonyítható, hogy drogos állapotban történt-e, de az
biztos, hogy fogyasztott a baleset
elõtti este drogokat. Figyelembe
vették, hogy elég sokat vezetett
ittas állapotban, mire karambolozott. A baleset utáni viselkedé-

Fotó: MTI

sérõl megállapították, tudatbeszûkült állapotban volt, ennek
oka lehetett az alkohol vagy fejsérülése is.
Stohl megígérte, a jövõben is
járja majd az országot, hogy
drog- és alkoholprevenciós elõadásaival másokon segíthessen. W

Már szórja a híreket a Digi 24
ÚMSZ
Saját hírtelevíziót indított ettõl a hónaptól az RCS-RDS
kábelszolgáltató. Romániában
eddig is négy országos hírtelevízió versengett a nézõkért, de az
ötödikként megjelenõ Digi 24 az
elsõ, amely nagy felbontású, HD
adást ígér a nap 24 órájában.
Az új csatorna a bukaresti Parlament Palotájában rendezett avatóünnepséget, amelyen a román
miniszterelnök is részt vett
Mihai Rãzvan Ungureanu azt
mondta, hogy korrekt kritikusokra vágyik, a Digi 24 mûsorkészítõit pedig arra kérte, munkájukkal gyõzzék meg arról, hogy
nem érdemes csatornát váltania.
Rãzvan Mitroi, az új hírtelevízió
fõszerkesztõje ígérete szerint a
szokásosnál több hírt és kevesebb kommentárt láthatnak
majd a nézõk.
A román lapok szerint a Digi 24
a mûsoridõ felét saját gyártású
mûsorokkal szeretné kitölteni.

Több hírt és kevesebb kommentárt ígérnek a Digi24 mûködtetõi

Mint a sajtótájékoztatón kiderült,
az országos hírtelevízió hatszáz
alkalmazottat foglalkoztat, ebbõl
háromszáz újságíró. Egyes információk szerint a hírcsatorna nem
fog reklámot sugározni, az elõfi-

zetõk száma járulhat majd hozzá
a cég bevételeihez.
Amint azt már lapunk megírta, miközben saját hírcsatornát
indított, az RCS-RDS kivette a
magyarországi Hír TV mûsorát

Médiakonferencia a Sapientián
Antal Erika

ben új társadalmi hálózatokat és
kulturális kapcsolatokat?” – fogalmazódott meg a kérdés, hiszen a technika gyors fejlõdésével
a fizikai valóság, a távolságok, a
virtuális tér-alakzatok is megváltoztak. A számítástechnikai felfedezések, a kommunikációs eszközök használata minden eddiginél gyorsabbnak és ebbõl kifolyólag megrázóbbaknak is tûnnek.
Az elõadók az új médiának azt a
szerepét hangsúlyozták, amelynek a reális, társadalmi hálózatok
szervezésére van nagyfokú hatása, akárcsak a kulturális kapcsolatok alakulására. W

E heti kérdésünk:
Kivel ünnepli Március 8-át?
1. Családban.
2. Kollégákkal.
3. Nem ünneplem.

Felhívás
Meghirdette 2012. évi
sajtópályázatait az RMDSZ
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
sajtópályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács
2012. évi alapjából. A Szövetség a pályázat
lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg. A pályázatokat a Communitas Alapítvány Sajtó Szaktestületéhez
kell eljuttatni, leadási határidõ 2012. március. 23. Bõvebb információk a Communitas Alapítvány titkárságán igényelhetõk a 0264-594 570 és a 0723-250 324 telefonszámokon, valamint a e-mail címen. A
pályázati kiírás megtalálható a www.communitas.ro oldalon.

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY
Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................
A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...........................................................................................................
Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Ötödik alkalommal szervezett a hétvégén médiakonferenciát a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyen az Új média-valóságok: hálók, kapcsolatok címmel. A
kétnapos rendezvénysorozaton
marosvásárhelyi, csíkszeredai és
kolozsvári elõadók vettek részt,
akik mellett magyarországi vendégek is jelen voltak, az Eötvös
Loránd Tudományegyetemrõl, a
Corvinus Egyetemrõl, a kaposvári egyetemrõl és a dunaújvárosi
fõiskoláról. A hétvégi rendez-

vény elsõsorban az elõadók eddigi kutatásainak legfrissebb eredményeire fókuszált, de sor került
a saját tapasztalatok, elképzelések megfogalmazására is. Az elõadások a jelenlegi társadalmi és
kulturális átalakulásokról, a médiának ebben a folyamatban betöltött szerepérõl szóltak, arról a
felgyorsult világról, amely az élet
szinte minden területét befolyásolja. „Milyen sajátosságok, szervezõdési elvek, kulturális vonások jellemzik az új média tereiben, az új média hatására szervezõdõ, részben azelõtt is létezõ, de
átalakuló, részben pedig merõ-

kínálatából, az erdélyi nézõk helyette a szintén magyarországi
Echo TV mûsorát láthatják. Döntését a szolgáltató azzal indokolta, hogy „az RCS-RDS magáncég, amely profitot termel, és arra
a következtetésre jutott, hogy a
bevétel maximalizálása érdekében változtat az átvett mûsorokon”. A romániai mûsorterjesztõ
és a Hír TV között egyébként a
sugárzási jogért fizetendõ díjról
alakult ki vita.
Az RDS-RCS korábban is
megnyirbálta a csomagjában levõ
magyar nézõk által is követett
csatornák számát. Az elõfizetõk
egy hónapig nem nézhették például a TVR 3-at, amely rendszeresen sugároz magyar adásokat.
Az RCS-RDS távközlési vállalat piacvezetõ Romániában a mûholdas, illetve kábeles televíziós
mûsorszórók és internetszolgáltatók között. A szomszédos országokban is jelen lévõ cégcsoport többségi tulajdonosa Teszári
Zoltán nagyváradi üzletember. W

Lapunk internetes olvasóinak a Maszol.ro
szavazógépén feltett legutóbbi kérdésünkre
(Ön szerint kinek a felelõssége a morfiumtabletták biztosítása?) válaszolók több mint ötvenöt százaléka nyilatkozta azt, hogy az
Egészségügyi Minisztériumot teszi felelõssé a napokban bekövetkezett morfiumhiányért. A kérdésre válaszoló internetes olvasóink huszonkilenc százaléka azonban
úgy véli, hogy a morfiumhiány az egészségügyi biztosítót terheli. Internetes olvasóink tizenhat százaléka hárította mindezt
a gyógyszerforgalmazókra.Tehát az Egészségügyi Minisztérium érte el a legtöbb
szavazatot az olvasók körében.
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A nap filmjei
TV2, 13.30

Csak egy csók
Egy férfi és egy nő találkozik az utcán, és azonnal felizzik
köztük a vonzalom. Hamarosan már egy bárban beszélgetnek, de amikor Gabriel búcsúzóul megcsókolná Emilie-t, a nő
elmesél egy történetet arról, hová vezethet egyetlen csók.
Judith és Claudio boldog házasok, ám amikor a nőt legjobb
barátja, Nicolas megkéri, hogy segítsen feloldani a másik
nemmel kapcsolatos gátakat benne.

Pro Tv, 22.30

Rendõrakadémia 2
Pete Lassard kapitánynak alaposan meggyűlt a baja a körzetében tevékenykedő bandákkal. Ha nem sikerül leszámolnia
velük sürgősen, elveszti az állását, amelyre már szemet is
vetett Mauser hadnagy. Épp kapóra jön a rendőrakadémián
frissen végzettek hada: Mahoney, aki soha nem akart zsaru
lenni, Hightower, a fegyverbolond Tackleberry, a hangeffektusaival népszerű Jones és a többiek.

www.maszol.ro 2012. március 6., kedd

DUNA TV
7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.35 Unser Bildschirm
8.05 Srpski Ekran
8.30 Híradó
8.35 Mad Men - Reklámőrültek (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver (am.kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.45 Önök kérték! (ism.)
16.40 Talpalatnyi zöld
(ism.)
17.10 A megregulázott
fény
17.25 Korea, Kína és Japán
kultúrájának története
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (sor.)
21.30 A király kalóza
(francia sor.)
22.20 Híradó
22.30 Az utolsó kalandor
(francia filmdráma, 2.
rész, 2001)
0.10 Dunasport

TVR 1

TVR2, 23.35

Anyegin
Lenszkij bemutatja őt menyasszonya, Olga családjának, s e
látogatás során ismeri meg a lány nővérét, Tatjanát, aki annyira más, mint bárki a környezetében. A lányra óriási hatást gyakorol a különc szomszéd, és szenvedélyes szerelmes levélben vallja meg neki érzelmeit. Nem sokkal később
azonban Anyegin hűvös udvariassággal utasítja vissza szerelmét, majd látványosan flörtölni kezd Olgával.

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

BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról napra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Ítéld meg te!
(ism.)
12.20 Ismétlés közkívánatra
12.40 Az eltévedt lovas
legendája (ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
17.30 A Pál utcai fiúk
(olasz-magyar filmdráma,
2003)
18.25 Az eltévedt lovas
legendája (s)
19.45 Sport
20.00 Híradó,
a nap témája,
időjárásjelentés
20.44 Dr. House
(amerikai sor.)
21.31 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 UEFA Champions
League (live)
23.50 UEFA napi összefoglaló (live)
0.40 Dilis detektívek
(amerikai krimi sor.)
1.30 Négy szem közt
(ism.)
2.20 La vie en rose
(ism.)

VIASAT 3
11.10 Ace Ventura 2. - Hív
a természet (am. vígjáték)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 Amerikai mesterszakács (ismétlés) 14.50
Monk (ism.) 16.40 CSI: A
helyszínelők (sorozat)
17.35 Esküdt ellenségek
(am. sorozat) 18.35 Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mesterszakács 20.30 Jóbarátok
(ism.) 21.25 Két pasi
(ism.) 22.20 Éden Hotel 2.
23.20 Szégyentelenek
(sorozat)

m1
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve
(dél-kor. sor.)
11.00 Hölgyek és urak
(tévéf.)
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.25 Ecranul nostru
14.55 Marslakók
(magyar sor.) (ism.)
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.50 MM
18.45 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók
(magyar sor.)
21.40 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)
22.35 Pesty Fekete Doboz
23.30 Az Este
0.05 KorTárs
0.35 “Játsszunk nyugodtan”
1.05 Zegzugos történetek
1.30 Sporthírek
1.40 Család csak egy van
(vígj. sor.) (ism.)

TVR 2
7.00 Teleshopping
8.00 UCL napi összefoglaló
8.50 Lehet,
hogy nem tudtad
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(s)
9.10 A sas szárnyán
(olasz filmdráma, 2000)
1. Rész (ism.)
10.50 Vallomások
(ism.)
11.50 Bazár (ism.)
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 UCL napi összefoglaló (ism.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, Sport
18.25 Egészség A-tól Z-ig
(s)
18.35 A sas szárnyán
(olasz filmdráma, 2000)
2. Rész
20.20 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Bortestvérek
23.35 Anyegin
(angol-am. filmdráma,
1999)
1.25 Az élet nélkülem
(kanadai-spanyol filmdráma, 2003) (ism.)
3.05 Biznisz óra
(ism.)

SPORT.RO
7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pontos sportidő 19.05 Információk 20.00 Pontos
sportidő 20.05 Wipeout
21.00 Sport.ro Hírek
(live) 22.00 Boxbuster
23.00 Sport.ro Hírek

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Időutazás
10.25 Tudástár
10.50 Lássuk Indonéziát!
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Szép otthonok, remek házak
14.40 Bordal
15.05 Aphroditétől
- Zeuszig, a görög tartományok A-tól Z-ig:
Macedónia
15.30 Valaki
16.00 A rejtélyes XX. század
16.25 Múlt-kor
16.50 Zegzugos történetek
17.20 Világokon át
18.10 English 4U
18.40 Família Kft. (sor.)
19.05 Angyali érintés
(sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
0.55 Az Este

PRO TV
6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
10.00 Lois és Clark
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport,
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak
(amerikai vígjáték sor.)
14.15 Balfácán
(francia-mex. vígj., 1981)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek,
Sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
20.30 Román Komédia
Társaság
22.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
22.30 Rendőrakadémia 2
(amerikai vígj., 1985)
0.30 Pro Motor
- sport magazin
(ism.)
1.00 Pro Tv hírek,
Sport,
időjárásjelentés
2.30 Rendőrakadémia 2
(amerikai vígj., 1985)
(ism.)

ACASÃ
9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lélek (sorozat) 12.15 Eva Luna (sorozat) 14.30 Esmeralda (sorozat) 15.30 Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lélek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Éjszakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (sorozat) 23.30 Hét bűn (brazil sorozat) 0.30 Igaz történetek (ism.)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

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

7.00 Babavilág (magazinműsor) (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Csak egy csók
(francia rom. vígj., 2007)
15.20 Marina
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krimisor.)
17.20 La Pola
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
20.55 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Doktor House
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.00 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Aktív (ism.)
0.30 Tények Este
1.05 EZO.TV
2.30 Született feleségek
(am. vígj. sor.) (ism.)
3.20 Babavilág (ism.)

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

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó,
sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony
a fiamnak
- reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Csillagháló
– új szezon (ism.)
13.00 Híradó,
sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak – reality show
16.00 Híradó,
sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen hozzáférés - talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó,
sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kikezdesz
a szőkékkel?
– Dan Negru szórakoztató
műsora
21.50 Mr. Bean
(angol vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.00 Egy bűnös show
– Dan Capatos műsora
1.00 Office
(amerikai sorozat)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium
(amerikai krimisor.)
11.30 Teleshpping
12.00 Senki sem tökéletes (román sorozat)
12.30 Senki sem tökéletes (román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent
az anyákról
16.00 A cseresznye
a tortán
17.00 Lököttek
(román sor.) (ism.)
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Kötekedők
krónikája – új szezon
22.15 Lököttek
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium
(amerikai krimisor.)
0.30 Border Blues
(amerikai thriller, 2004)
2.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
- ‘65-ös Mustang
8.00 Autókereskedők
- Mini 1000 City
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Robotok
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
- Dél-Korea
13.00 Autókereskedők
- Bel Air
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Fejhallgató

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A javulás útja
(amerikai
filmdráma)
12.55 Armageddon 3 Földindulás (am.-kan. akciófilm) 14.35 Lejárt lemez (am. vígjáték) 16.40
Felicity (am. kalandfilm)
18.20 Immigrants - Jóska
menni Amerika (animációs
film) 19.50 A magánnyomozó (am. thriller) 22.00
Csapatleépítés (német-angol horror-vígjáték) 23.45
Végzetes fotók (amerikai
akciófilm)

KANAL D
8.45
Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépés a boldogságig
(török sorozat) 16.45 Célpontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Véletlen anya (ismétlés) 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek (ismétlés)

17.00 A túlélés törvényei
- Vietnam
18.00 A túlélés törvényei
- Szahara
19.00 Autókereskedők
- Land Rover Defender,
Audi Quattro
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- Európai Alpok
23.00 Mocsári favágók
0.00 Costa Concordia:
egy óceánjáró tragédiája
1.00 Autókereskedők
- Range Rover
2.00 Miami alvilág
3.00 A túlélés törvényei
ETV
10.00 Moldoványi Judit:
Az álruhás királyfi 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Metszet
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium
17.55
Könyvajánló 17.57 Életképek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Székelyföld Magazin 21.30 Hitélet 21.30
Híradó 22.00 A sör krónikája 22.30 Híradó 23.00
Napraforgó
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Az év 10. hete és 66. napja, hátravan 300 nap
Ma Ágnes és Elvira napja
van.
Az Ágnes görög eredetû
nõi név, a hagnosz szóból
származik. Jelentése: szûzies, tiszta, szemérmes. Korábbi magyarázatok szerint
az agnus („bárány”) szóból
ered, ez azonban csak a hasonló hangzás és a jelképes
jelentése miatti vélt egyezés.
A Elvira nõi név eredete vitás: egyesek a nyugati gót
Al(ah)wara névbõl (jelentése: mindent megõrzõ), míg
mások az arab Elmira névbõl származtatják.
Holnap a Tamás és Ubul
nevûek ünnepelnek.

XÉvforduló
• 1777 – Mária Terézia Budára helyezteti a Nagyszombati Egyetemet.
• 1899 – Felix Hoffmann
(Bayer) szabadalmaztatja
az acetilszalicilsavat (Aspirin).
1919 – Az európai kommunista pártok Moszkvában megalapítják a III. Internacionálét, közkeletû nevén a Kominternt.

Gondolatjel

– Melyek egy ideális feleség
méretei?
– 90-60-40. 90 éves, 60 milliója és 40 fokos láza van.
Fokhagymás-joghurtos
csirkemell
Hozzávalók: 2 dl natúr joghurt, 2 db csirkemellfilé, zúzott fokhagyma, zsálya, só,
bors, olívaolaj.
Elkészítése: A csirkemelleket sózzuk, borsozzuk. A
szárított zsályát, a joghurtot, a reszelt fokhagymát
összekeverjük, és a melleket
1 órát pácoljuk benne. Kivajazunk egy hõálló tálat, és a
joghurtos csirkemellet beleöntjük, olívaolajjal meglocsoljuk, fóliával lefedjük, és
megsütjük. A sütés vége felé
leveszszük a fóliát, egy kevés reszelt sajttal megszórjuk. Visszatesszük addig,
amíg a sajt ráolvad.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ön igazán melegszívû ember,
mégis gyakran nyûgös, ingerült.
Különösen az utóbbi idõben.
Gondolkozzon el, talán túl sok
terhet vállalt magára.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Vigyázzon jobban magára, mert
könnyen megbetegedhet. Sérthetetlennek érzi az immunrendszerét, pedig korántsem az.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kellemes napra számíthat, és
ezen még az sem igazán tud változtatni, hogy a fõnöke kissé
megfeddi.

Ma inkább kerülnie kellene a
szokatlan helyzeteket. Ne vágjon
bele új dologba, és a régieket is a
régi módszerekkel végezze.
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SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hirdetési ajánlat a honlapon
és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ
a Román Postánál (katalógusszám:
19302), közvetlenül a szerkesztõségnél és elõfizetés-szervezõinknél.
Magánterjesztõk forgalmazzák.

Úgy érzi, összecsaptak a feje felett
a hullámok, már nem bírja azt a
fizikai, érzelmi és lelki megterhelést, amit a családja és a munkája önre rótt.

Elõfizetési díjak:
1 hónapra
15 lej,
3 hónapra
38 lej,
6 hónapra
75 lej,
12 hónapra
148 lej

A reggel nehéz volt, és talán nagyon morgósra is sikerülhetett.
Ne hagyja, hogy az indulatai elragadják.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Változás közeleg az életében.
Mint minden változás, természetesen ez is belülrõl indul el. Ha
tudja már, mit is akar, akkor a
legjobb úton van.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Jobb lenne vigyáznia azzal, mit
mond ki. Különösen, ha titkolnivalója van, jobb lenne lakatot
tenni a szájára.

Ön szereti irányítani a helyzeteket. De igazából az sincs mindig
ellenére, ha a sorsa sodorja. Ma
valahogy a kettõ között kellene
megtalálni az egyensúlyt.

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

HALAK (II. 20.–III. 20.)

Magánéleti konfliktusok nehezíthetik az életét. Pedig, alighanem már így is eléggé nehéznek
érzi azt.

Ön mindig is bízhat a megérzéseiben. Van valaki, aki eddig sem
volt nagyon szimpatikus önnek,
de ma rászolgál a gyanakvására.

OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Visky István rovata

Horoszkóp

BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Mb. felelõs szerkesztõ:

Salamon Márton László

XRecept

meri elhagyni a kikötõt, az nem
fog elérkezni soha sehova. Vannak emberek, akik úgy horgonyoznak a kikötõkben, mintha
éppen megérkeztek volna, a legyõzött távolság és viharok ragyogásával vonva körül magukat, noha el sem mozdultak a
kikötõbõl. Nem is könnyû megállapítani egy kikötõben, hogy
egy hajó indul vagy érkezik éppen. Az õszinteség nagy pillanatai a nyílt tengeren vannak.

Ma azonban igazán örülhet az
újdonságnak. Végre nem felzaklató, hanem felemelõ dolgok kapnak szerepet életében.

Postacím:
Redacþia „Új Magyar Szó”
OP 15, CP 40, sector 5, Bucureºti

XVicc

Minden hajó biztonságban
van a kikötõben, de a hajókat
nem ezért építették. Kikötõkre
szükség van, hiszen a kikötõk
elindulási és megérkezési pontok, amelyek biztonságot adnak egy kiszámíthatatlan világban. Csakhogy az ember
nem élheti le egész életét a kikötõben. Bármennyire is minden érv azt mondja, hogy a
kikötõben lehetsz a legnagyobb biztonságban, aki nem

KOS (III. 21.–IV. 20.)

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

• 1924 – Anglia, Franciaország és Olaszország megbízottai aláírják a Magyarország pénzügyi szanálásáról
szóló jegyzõkönyveket.

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)
ISSN 1841-5520
Az Új Magyar Szó bármely részének
másolásával kapcsolatos minden
jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak az Új Magyar Szóra való hivatkozással lehet. A szerkesztõség
fenntartja magának a jogot, hogy a
beküldött leveleket rövidítve, illetve
szerkesztve közölje.
Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

MÉDIAPARTNEREK

XApróhirdetés
A bukaresti AFI Palace mallban lévõ MBT szaküzletbe gyógytornász képesítéssel rendelkezõ orvostanhallgatót, kereskedelmi végzettséggel
rendelkezõ eladót alkalmazunk. Érdeklõdni lehet a 0259-4425 255-ös
telefonszámon! A fényképes önéletrajzokat kérjük a következõ e-mail
címre küldeni: info@simplestep.ro.
Eladó 1950-es kiadású, 35 kötetes Lenin-sorozat. Érdeklõdni a 0265259 989-es telefonszámon lehet 9-14 óra között.
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Kecses léptek a parketten
Versenytánc
Turós-Jakab László
Péntektõl vasárnapig,
reggeltõl a késõ esti órákig, fülbemászó zenétõl volt
hangos a nagyszebeni Transilvania-csarnok, ahol a brassói Fan Dance Club és a Román Versenytánc-szövetség
együtt rendezte meg a 2012es országos bajnokságot.
A hét hivatalos korcsoportban immár hagyományosan
külön osztottak érmeket a
standard- és latin táncokban,
a nagy meglepetések pedig
elkerülték a versenyeket –
szinte mindenhol a nagy esélyesek nyertek. Pedig idén is
14 országból hívtak meg
semleges bírókat, az elbírálás
minõségét pedig csak emelte
a két versenytánc iskola, az
orosz és az angol képviselõinek egyensúlya.
„Negyedik vagy ötödik alkalommal vagyok Romániában, és lehetetlen nem észrevennem a fejlõdést” – nyilatkozta exkluzív az Új Magyar
Szónak Sándor Judit, a magyar bíró. „Ami engem különösen megragadott, az a tömegbázis növekedése, no
meg az, hogy minden verse-

A hét hivatalos korcsoportban külön osztottak érmeket a standard- és latin táncokban

nyen más-más korcsoport lepett meg minõséggel. Most
például az utánpótlás- (16-18
évesek – szerk. megj,) korosztály mezõnye nagyon erõs és
kiegyensúlyozott, de a felnõtteket még nem láttam. Be
kell vallanom, hogy szerintem a román versenytánc
már a magyar elõtt jár, mind
a tömegbázis, mind a kima-

Federer nyert Dubajban
Tenisz

gasló teljesítmények szempontjából.”
A bajnokságon 518 páros
vett részt, s ha a kiegészítõ
Hermannstadt-kupa versenyek, valamint a nem hivatalos kategóriák részt vevõit
is figyelembe vesszük, több
mint kétezer táncossal számolhatunk.
Ime Románia 2012-es ver-

Labdarúgás
Hírösszefoglaló

Roger Federer

orosz Viktorija Azarenka
(8980 pont), az orosz Marija
Sarapova (7680) és a cseh
Petra Kvitova (7095) áll.
Arn Gréta és Czink Melinda az Indian Wells-i torna selejtezõjének elsõ fordulójában érdekelt, csakúgy, mint
Gallovits-Hall. A tengeren
túli viadalon fõtáblás Niculescu, Halep, Cîrstea és Dulgheru.
A múlt heti acapulcói tornán gyõztes spanyol David
Ferrer feljött az ötödik helyre
a férfi teniszezõk világranglistáján, amelyet továbbra is a
szerb Novak Djokovic (13
310) vezet a spanyol Rafael
Nadal (10 415), valamint a
Dubajban szombaton diadalmaskodó svájci Roger Federer (8 710) elõtt. A legjobb
százban Victor Hãnescu a
90., Adrian Ungur pedig a
98. helyet foglalja el, míg
Kellner Ádám (137) – legjobb magyarként – a 324. W

senytánc-bajnokságának
gyõztesei:
19-35 évesek, standard:
Rareº Cojoc, Tatiana Timuº
(Szászrégeni Dansul Viorilor,
Bukaresti Alessia Dance)
19-35 évesek, latin:
Roman Ciflicli, Mirona
Toncean (Dansul Viorilor)
16-18 évesek, standard:
Vlad Pîslariu, Pop Eszter

Menesztették Villas-Boast

T. J. L.
Olasz, tajváni, svájci,
spanyol és dél-afrikai
gyõzelem született a múlt heti nõi és férfi tenisztornák
döntõiben. A mexikói Acapulcóban Sara Errani nyerte
(Flavia Pennetta ellenében)
az olasz, míg a férfiaknál
David Ferrer (Fernando
Verdasco ellenében) a spanyol finálét. Kuala Lumpurban a tajváni Hszie Szu-vej
döntõbeli ellenfele, a horvát
Petra Martic feladásra kényszerült, míg Delray Beachben a dél-afrikai Kevin Anderson két játszmában nyert
az ausztrál Marinko Matosevic ellen.
A legrangosabb viadal
azonban a dubaji volt,
amelynek döntõjében Roger
Federer 7-5, 6-4-re verte a
skót Andy Murray-t. A 30
éves svájci 72. (idei második)
tornagyõzelmét pipálta ki
egyesben (102 fináléban) és
823-188-ra javította gyõzelem-vereség örökmérlegét.
A nõi teniszezõk világranglistáján továbbra is két
magyar található a legjobb
százban. Babos Tímea maradt a 68., míg Arn Gréta öt
pozíciót rontva a 70. Románia hét játékost ad a Top100nak Monica Niculescu a 29.,
az Acapulcóban elõdöntõs
Irina-Camelia Begu a 46.,
Sorana Cîrstea a 48., Simona
Halep az 50., Alexandra
Dulgheru az 57., Alexandra
Cadanþu a 79., GallovitsHall Edina pedig a 96.
Az elsõ 14-ben nem történt
változás, a képzeletbeli dobogón pedig továbbra is a fehér-

Fotó: Mediafax

(Nagybányai Rus Team)
16-18 évesek, latin: Paul
Moldovan, Cristina Tãtar
(Marosvásárhelyi Dance Art,
Mv. CSS)
14-15 évesek, standard:
Raul Faliboga, Loredana
Butea (Galaci Fantezia)
14-15 évesek, latin: ªtefan
Mãlin ªofroni. - Alexandra
Lãcrãmioara
Acatrinei
(Danceplanet.ro Iaºi)
12-13 évesek, standard:
Tiberiu Stan, Daria Frigore
(Bukaresti Pas în Doi, Buk.
Palatul Naþional al Copiilor)
12-13 évesek, latin: Alin
Beca, Elena Tâmpãu (Bákói
Authentic Dance Sport
2007)
10-11 évesek, standard:
Sebastian Zicoane Heler,
Anca Copos (Temesvári
Sportim Dance)
10-11 évesek, latin: Paul
Cioloca, Antonia Bacoº (Mv.
Dance Art, Mv. CSS)
6-9 évesek, standard: Lukas Câmpean, Raluca Robu
(Nagybányai Prodance 2000)
6-9 évesek, latin: Stefan
Mãtãsaru, Alexandra Moþoc
(Dance Energy Iaºi)
Szeniorok, standard és
latin: Virgil Boroº, Alexandra Boroº (Buk. Hobby
Dance). W

A West Bromvich Albion otthonában elszenvedett vereség edzõi székébe
került Andre Villas-Boasnak:
a Chelsea vezetõsége menesztette a portugál szakembert. Amíg Roman Abramovics
csapattulajdonos
dönt az utódlásról, az edzõi
teendõket Roberto di Matteo, Villas-Boas segédje látja
el.
Az angol labdarúgó-Premier League 27. fordulójának vasárnap esti zárómérkõzésén a Manchester United
3-1-re nyert a Tottenham
Hotspur otthonában, és veretlen maradt a londoni csapatokkal vívott idénybeli csatákban. Továbbra is a Man-

chester City (66 pont) vezet
az MU (64), a Tottenham
(53), az Arsenal (49) és s
Chelsea (46) elõtt.
A spanyol Primera División 26. fordulójának vasárnap esti mérkõzésein: Granada–Valencia 0-1 és Real
Madrid–Espanyol 5-0. A
Levante tegnap este fogadta
a Betist, ezt megelõzõen a
táblázaton a Real Madrid (67
pont) vezetett az FC Barcelona (57), a Valencia (43), az
Athletic Bilbao (37) és a Málaga (37) elõtt.
Null-kettõrõl állt fel az
utolsó 20 percben az Internazionale, amely az olasz
Serie A 26. fordulójának vasárnap esti zárómérkõzésén
2-2re végzett a Cataniával.
Szerdán három elmaradt
mérkõzést (Cesena–Catania,
Párma–Fiorentina, Bologna

–Juventus) pótolnak, ezeket
megelõzõen az élmezõnyt a
AC Milan (54 pont), a
Juventus (51), a Lazio (48),
az Udinese (46) és az SSC
Napoli (43) alkotja.
A német Bundesliga 24.
fordulójának utolsó mérkõzésén a Hoffenheim remizett
(1-1) az FC Kölnnel. A címvédõ Borussia Dortmund (55
pont) immár hét pont elõnynyel áll a Bayern München és
nyolccal a Borussia Mönchengladbach elõtt.
A francia Ligue 1 26. fordulójának vasárnap esti zárómérkõzéséna Stade Rennes
2-1-re nyert a Lorient vendégeként. Továbbra is a Paris
Saint-Germain (55 pont) vezet a Montpellier (54), az
OSC Lille (47), a Rennes
(43), a Saint-Étienne (43) és a
Toulouse (43) elõtt. W

Röviden
Vendégsikerek
A látogató csapatok nyerték
a labdarúgó-Liga-1 19. fordulójának vasárnap esti mérkõzéseit. A FC Vaslui szünet
után fordított Ploieºti-en és
végül 2-1-re verte a Petrolt.
A gólokatWesley (11 m) és
Stanciu, illetve Buhuºi szerezte. A sereghajtó CS Mioveni 1-0-ra kikapott a Steauától, a gólt Rusescu lõtte a
12. percben. Lapzárta után
Ceahlãul–Sportul Studenþesc
és Concordia Chiajna–Galaci Oþelul-mérkõzéseket
rendeztek.

Iaºiban nyert a CSM
A férfi-kosárlabdabajnokság
24. fordulójának tegnapi
mérkõzésén a Bukaresti CS
Municipal 97-52-re verte
Iaºi-ban a Polit. Lapzárta
után a címvédõ Kolozsvári
U-Mobitelco BT idegenben
csapott össze az Energia
Rovinari csapatával. A nõi
bajnokság 25. fordulójába
számító mérkõzésen a Poli
Naþional Iaºi 76-28-ra ütötte
ki a Bball 6 Sepsi BC-t.

Menesztették Csertõit
Tegnap szerzõdést bontott
Csertõi Aurél edzõvel a magyar labdarúgó-OTP Bank
Ligában szereplõ Gyõri
ETO FC vezetõsége. A tabella második helyén álló
csapat a tavaszi nyitányon 11-es döntetlent játszott a Haladás vendégeként, a Magyar Kupa negyeddöntõs
párharcának elsõ mérkõzésén pedig kiütéses, 5-1-es vereséget szenvedett Székesfehérváron a Videotontól februárban. Csertõi tavaly március 7-e óta irányította a
Gyõri ETO-t, megbízatása
2013. június 30-ig szólt.

Slágermeccs
Lisszabonban
Az orosz Zenit egygólos
elõny (3-2) birtokában lép
pályára a Benfica vendégeként, míg az Arsenal hazai
pályán próbálhatja meg ledolgozni négygólos hátrányát az AC Milannal szemben (0-4) a labdarúgó-Bajnokok Ligája nyolcaddöntõs párharcainak ma esti
visszavágóin.

Pontokat veszített a Gyõr
Labdarúgás
Hírösszefoglaló
A második helyen álló
Gyõr hiába szerzett korán vezetést, 1-1-es döntetlent játszott a Haladás otthonában a magyar labdarúgóOTP Bank Liga 18. fordulójának vasárnapi zárómérkõzésén, így hátránya hat
pontra nõtt a listavezetõ
Deberecennel szemben. A
gyõriek botlása a címvédõ
Videotonnak is jól jött,
ugyanis már csak három
pont választja el a második
pozíciótól.

A mezõnyben egyedüli
veretlen Debrecen a Ferencváros vendégeként nyert, a
Videoton a Kaposvári Rákóczit gyõzte le, a Budapest
Honvéd pedig a Vasas otthonából vitte el mindhárom
pontot. A sereghajtó Zalaegerszeg továbbra is nyeretlen maradt, miután remizett
a vendég Péccsel. A házigazda Kecskemét a 11. másodpercben megítélt tizenegyessel gyõzte le a Diósgyõrt.
Danilo (Honvéd) 14 találattal vezeti a góllövõlistát,
míg Alves (Videoton) 12,
Peric
(Videoton)
és

Coulibaly (Debrecen) pedig
egyformán 11 alkalommal
volt eredményes.
A hétvégi 19. forduló mûsora, zárójelben az õszi eredmények: március 9., péntek:
Gyõri ETO–FGSZ Siófok
(1-0); március 10., szombat:
Budapest Honvéd–Zalaegerszegi TE (4-0), MVM
Paks–Újpest (2-0), Kaposvári Rákóczi–Lombard Pápa
(0-1),
Szombathelyi
Haladás– Vasas (0-0), Debreceni VSC– Kecskeméti TE
(1-0); március 11., vasárnap:
Pécsi MFC–Ferencvárosi
TC
(1-0),
Diósgyõri
VTK–Videoton (0-2). W

A táblázaton:
1. Debrecen 1813 5 0 37-12
2. Győri ETO 1812 2 4 31-19
3. Videoton 1811 2 5 34-13
4. Honvéd 18 9 5 4 34-22
5. Pécsi MFC 18 7 8 3 27-26
6. Kecskemét18 8 4 6 29-24
7. Diósgyőr 18 8 4 6 28-24
8. MVM Paks18 6 6 6 31-33
9. FTC
18 5 4 9 17-19
10. Pápa
18 5 310 18-26
11. Újpest 18 5 310 23-32
12. Haladás 18 4 6 8 18-25
13. Vasas 18 3 8 7 17-26
14. Siófok 18 3 8 7 16-25
15. Kaposvár 18 211 5 20-27
18 0 7 11 16-43
16. ZTE

44
38
35
32
29
28
28
24
19
18
18
18
17
17
17
7

