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Eredménytelenül zárult a ko-
alíciós pártok tanácskozása a

Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem ma-
gyar tagozatának megalakításáról
– jelentette be Markó Béla mi-
niszterelnök-helyettes. Tájékoz-
tatása szerint most már a Demok-
rata Liberális Párt is elismeri,
hogy csak kormányhatározattal
lehet a magyar nyelvû orvoskép-
zés szervezeti önállóságát biztosí-
tani, de ennek tartalmáról nem
tudtak megegyezni. „A PDL
március 12-ig kért haladékot: ha
jövõ kedden kormányhatározat-
tal nem rendezzük a kérdést, ak-
kor valószínûleg nem tudunk
együtt menni tovább” – jelentette
ki Markó. Folytatása a 3. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3537 ▲
1 amerikai dollár 3,3126 ▲
100 magyar forint 1,4809 ▼

Vezércikk 3

Pozsony-barát uniós bírák

Nem ütközik uniós jogokba Szlovákia azon
döntése, hogy nem engedte be 2009-ben a
saját területére Sólyom Lászlót – véli az
Európai Bíróság fõtanácsnoka. Yves Bot
szerint a volt magyar államfõ ebben a mi-
nõségében, nem pedig uniós állampolgár-
ként érkezett volna Észak-Komáromba.

Aktuális 2

Aktuális 3

Sikeres vezércsel
Sakknyelven szólva, a vezércsel minded-
dig bejött. A király újra a maga biztonsá-
gos helyére került, és már csak az a kér-

dés, hogy miniszterelnök-
ként az eddigi államelnök
áll az oldalára, vagy me-
net közben más névvel cse-
rélik ki. Közismert, hogy
az orosz nagymesterek
többnyire sakkvilágbajno-
kok. Úgy tûnik, az alkot-
mányjogi játszmákban sin-

csen másképpen.Székedi Ferenc

A novemberi választások
után is a kormány élén ma-

radna Mihai Rãzvan Ungureanu,
ha a választásokat megnyerõ ala-
kulatok erre felkérnék. A köztévé-
nek adott hétfõ esti interjújában a
miniszterelnök megjegyezte:
„építeni jöttem, nem csak foltoz-
gatni”. A kormányfõ nagyon el-
tökélt a gazdaság talpra állítását
illetõen is: televíziós szereplésé-
ben ismét hangsúlyozta, hogy az
adócsalás és a feketegazdaság
visszaszorításában is kíméletlen
lesz, ebben nem fogja elnézni az
illetékes hatóságok „lazsálását”.
Az Országos Pénzügyõrség fõfel-
ügyelõje lapunknak elmondta: a
tisztességes adófizetõknek nincs
mitõl tartaniuk, ám az adócsalók
ellen célzottabban lépnek fel. 
3. és 6. oldal 

A minisztérium attól tart: a szigorítás miatt csökken a vendéglõk forgalma, s így az államkassza is jelentõs bevételtõl esik el

Épít és fehérít

a miniszterelnök

Erdélyi kultúrmenü nõnapra

Március 8-a, a nõk nemzetközi napja kiváló
alkalom kimozdulni a televízió elõl, és mi-
nõségi kikapcsolódással tölteni az estét.
Körképünkben ahhoz nyújtunk eligazítást,
hogy hol lehet tartalmasan szórakozni a vö-
rös rózsás vacsora elõtt vagy után. 

Kultúra 8

MPP-bõl EMNP-be: 
cseberbõl vederbe? 

Hamisnak nevezte tegnap Szász Jenõ, az
MPP elnöke azokat az információkat, ame-
lyek szerint egyre többen lépnek ki alakula-
tából. A napokban az erre utaló híreket
RMDSZ-es élpolitikusok is megerõsítették,
Szász állításának pedig ellentmond az MPP
Szatmár megyei szervezetének elnöke.

„Ez nemdohányzó hely”
Az egészségügyi minisztérium a szórakozóhelyekrõl is kitiltaná a cigarettázókat

Fotó: archív

Nem lehet majd többé rágyújtani egyetlen hazai vendéglõben, bárban, kocsmában vagy
bisztróban sem, ha az egészségügyi tárca komolyan veszi ígéretét, és – Magyarországhoz
hasonlóan – betiltja a dohányzást a zárt légterû szórakozóhelyeken. Ritli László miniszter
sajtótanácsosa szerint a minisztériumban jelenleg dolgoznak a törvénymódosító jogszabá-
lyon, és elfogadása elõtt konzultálnak az érintettekkel. A szaktárcának azt is mérlegelnie
kell: ha radikálisan kitiltanák a füstölést a szórakozóhelyekrõl, akkor nemcsak a vendég-
látó-ipari egységek, hanem az államkassza is jelentõs bevételektõl esne el. 7. oldal 

Huszonkilenc napos vizsgála-
ti fogságba helyezte tegnap az

ügyészek kérésére a Bukaresti
Törvényszék azt a férfit, aki hét-
fõn este lelõtte feleségét és egy

másik nõt, további hat személyt
pedig megsebesített egy fõvárosi
fodrászatban. Gheorghe Vlãdan
azt állítja, nem emlékszik a tör-
téntekre. 4. és 7. oldal 

Letartóztatták az ámokfutótMOGYE-ügy:

halogat a koalíció

A bukaresti helyszínelõk tizenegy töltényhüvelyt találtak Fotó: Mediafax
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Röviden

Fõszerkesztõbõl fõkonzul

Szaloniki fõkonzulként folytatja karrierjét
Salamon Márton László, az Új Magyar Szó
megbízott vezetõ szerkesztõje – döntött teg-
nap a kormány. Ugyancsak tegnap hallgat-
ták meg a parlament két házának külügyi
bizottságai Pataki Júliát, az RMDSZ ko-
rábbi képviselõjét, és alkalmasnak találták a
nairobi nagyköveti posztra történõ kineve-
zésére. Ha Traian Bãsescu államfõtõl meg-
kapja a megbízást, Pataki Júlia nairobi
székhellyel Kenyában, Ugandában, Ruan-
dában, Burundiban és Tanzániában képvi-
seli az országot. 

Tagadja a Holokausztot 
Dan ªova PSD-szóvivõ?

„A történelmi adatok szerint Iaºi-ban hu-
szonnégy zsidó származású román állam-
polgárt öltek meg a német katonák. Ro-
mán katonák nem vettek részt az akció-
ban” – fogalmazott Dan ªova, a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) szóvivõje egy televízi-
ós mûsorban. Az ellenzéki politikus nyilat-
kozata ellen hevesen tiltakozott az Orszá-
gos Holokauszt-kutató Intézet, amely az-
zal vádolja ªovát, hogy tagadja a zsidók
ellen elkövetett népirtást. Victor Ponta
PSD-elnök védelmében vette párttársát,
aki „szerencsétlenül fejezte ki magát”. 

Bíró Zsolt lesz Lokodi kihívója 

Bíró Zsoltot indítja a Magyar Polgári Párt
(MPP) által életre hívott Polgári Koalíció a
Maros megyei tanácselnöki tisztségért. A
polgáriak jelöltje a Marosvásárhelyi Rádió fõ-
munkatársaként dolgozik, de a kampány
idõszakára fizetetlen szabadságot vesz ki.
Mint korábban megírtuk, Lokodi Edit
Emõke jelenlegi RMDSZ-es megyei tanács-
elnök újabb mandátum elnyeréséért indul a
helyhatósági választásokon.

Budapest támogatja az autonómiát

A magyar kormány álláspontja egyértelmû
az autonómia kérdésében – szögezte le Né-
meth Zsolt, miután tegnap Budapesten tár-
gyalásokat folytatott a Székely Nemzeti
Tanács képviselõivel. A magyar külügyi ál-
lamtitkár úgy fogalmazott: az új alaptör-
vény alkotmányos kötelességgé teszi a kö-
zösségi önkormányzatiság támogatását, és
ennek egyik élharcosa a Székely Nemzeti
Tanács. Bíznak benne, hogy elõbb-utóbb
világossá válik: az autonómia nem gyengí-
ti, hanem növeli a román társadalom stabi-
litását, és hosszú távon a gazdaság felemel-
kedését is szolgálja.

Nyitva az út az aláíráshoz

A fiskális paktumhoz továbbra is nyitva áll
a kapu minden olyan európai uniós állam

elõtt, amely még nem írta alá költségvetési
felelõsséget rögzítõ uniós dokumentumot –
jelentette ki Guido Westerwelle német kül-
ügyminiszter (képünkön) tegnap Prágában,
miután tárgyalásokat folytatott cseh ven-
déglátójával, Karel Schwarzenberggel. 

Román csalók a magyar sztrádán

Csalás kísérletének megalapozott gyanúja
miatt indult büntetõeljárás három román
állampolgár ellen, aki az M5-ös autópálya
balástyai felhajtójának parkolójában és az
autópályán többeket próbált leállítani, hogy
pénzt csaljon ki tõlük; a gyanúsítottak
aranynak látszó ékszereket kínáltak kész-
pénzért cserében.

Hírösszefoglaló

Nem ütközik uniós jogokba
Szlovákia azon döntése, hogy

nem engedte be 2009. augusztus
21-én az ország területére Só-
lyom Lászlót – vélekedik az Eu-
rópai Bíróság fõtanácsnoka. Yves
Bot szerint a korábbi magyar ál-
lamfõ diplomáciai látogatás kere-
tében, s nem uniós állampolgár-
ként érkezett volna Észak-Komá-
romba, ennek jogi rendezése pe-
dig a tagállamok önálló döntési
jogkörébe tartozik. 

A luxembourgi székhelyû Eu-
rópai Bíróság utasítsa el a Szlová-
kia elleni magyar keresetet – ezt
ajánlja Yves Bot fõtanácsnok, aki
szerint Pozsonynak joga volt az

államfõi látogatás megakadályo-
zásához; Yves álláspontja az,
hogy mivel az államfõi utazások
a nemzetközi diplomácia és nem
az uniós jog hatáskörébe tartoz-
nak, ilyen esetekben az egyes álla-
mok dönthetik el, hogy kit fogad-
nak, és kit nem. A fõtanácsnok
indítványa ugyanakkor nem
mérvadó az Európai Bíróság dön-
tésére nézve.

Sólyom László 2009-ben egy
szlovákiai székhelyû társadalmi
szervezet meghívására utazott
volna Észak-Komáromba, hogy
részt vegyen a helyi Szent István-
szobor avatási ünnepségén, láto-
gatásának tervérõl pedig a ma-
gyar külügy többször tájékoztat-
ta a szlovák partnereket. A láto-

gatás elõtt 3 nappal ugyanakkor
Ivan Gasparovic szlovák államfõ
és Robert Fico kormányfõ tilta-
kozott a szerintük érzéketlenül
kiválasztott idõpont miatt – a
konkrét nap ugyanis Csehszlová-
kia 68-as megszállásának a 41.
évfordulója volt, amikor a Varsói
Szerzõdés csapatai (köztük ma-
gyar katonák is) lerohanták az
országot. Sólyom László ennek
ellenére megkísérelte az átkelést,
át is haladt a komáromi Duna-
híd egy szakaszán, majd a sodor-
vonalnál, amely Szlovákia ál-
lamhatára, visszafordult Ma-
gyarországra.

A luxembourgi hírt lapzártán-
kig hivatalos magyar helyrõl nem
kommentálták. 

ÚMSZ-összeállítás

Több mint hatszáz tüntetõvel
szemben intézkedett a rendõr-

ség a hétfõi moszkvai és szentpé-
tervári ellenzéki megmozduláso-
kon; a tiltakozások folytatódnak –
közölték a szervezõk. Borisz
Nyemcov egykori miniszterel-
nök-helyettes, a Szolidaritás moz-
galom társelnöke tegnap nyilvá-
nosságra hozta az õrizetbe vett el-
lenzéki tüntetõk listáját. Eszerint
legalább ötszáz embert vittek el
rendõrségi rabszállító teherautók,
köztük az engedély nélküli akciók
fõ szervezõit: Szergej Udalcovot,
a Baloldali Front radikális párt
vezetõjét és Alekszej Navalnij
ügyvéd-bloggert is. A szervezõk
közé tartozó Szerzs Konsztantyi-
novot a rendõrök megverték – ál-
lítja Nyemcov. A rendfenntartók
keményen és határozottan léptek
föl. Ugyanakkor a belügyi sajtó-

szolgálat közlése szerint csupán
250 személyt vettek õrizetbe
Moszkvában, de már éjszaka el is
engedték õket, a tüntetõk pénz-
büntetésre számíthatnak, a szer-
vezõkre viszont akár tizenöt napi
elzárás is várhat.

Hétfõn Novoszibirszkben és
Szentpéterváron is utcára vonul-
tak az elnökválasztás eredménye
és a hatalom ellen tüntetõk. A
Néva-parti nagyvárosban a rend-
õrség keddi közlése szerint a 800
tüntetõbõl 370-et vettek õrizetbe,
és 380 személy ellen eljárást indí-
tottak. Egyikük, egy 21 éves egye-
temista Molotov-koktélt dobott
az egyik rendõrségi jármûre, ame-
lyet azonban nem ért komolyabb
kár. Tegnap a nyugat-szibériai
Tyumenyben körülbelül 300
résztvevõvel a hideg ellenére is
tüntettek az elnökválasztásnak az
ellenzék szerint csalásokkal meg-
hamisított eredménye ellen. 

Orosz tüntetõk õrizetben

ÚMSZ

A keleti parti államokban
megtartották a szavazást az

amerikai republikánusok elnökje-
lölt-állító elõválasztási küzdelmé-
nek eddigi legnagyobb horderejû
napján, a „szuperkedden”. Az el-
lenzéki párt támogatói a nap fo-
lyamán egyszerre tíz államban –
Alaszkában, Georgiában, Észak-
Dakotában, Idahóban, Massa-
chusettsben, Ohióban, Oklaho-
mában, Tennessee-ben, Vermont-
ban és Virginiában – voksoltak ar-
ról, hogy a pártjuk nevében ki
szálljon harcba a Fehér Házért.
Elemzõk szerint azonban a szava-
zók megosztottsága miatt aligha
várható, hogy a lapzártánk után
nyilvánosságra kerülõ eredmé-
nyek alapján dûlõre jutna a kér-
dés. A Republikánus Pártnak
négy talpon maradt elnökjelölt-
aspiránsa van: Mitt Romney volt
massachusettsi kormányzó, Rick
Santorum volt pennsylvaniai sze-
nátor, Ron Paul texasi képviselõ
és Newt Gingrich volt képviselõ-
házi elnök. A „szuperkedden”
összesen 419 olyan küldött sorsa
dõlt el, aki a Republikánus Párt
augusztus végi konvencióján sza-
vazni fog arról, hogy ki legyen a
hivatalos elnökjelölt. (A 10 állam-
ból az automatikusan delegátus-
nak minõsített pártvezetõkkel
együtt összesen 437-en utaznak
majd a nagy floridai összejövetel-
re.) A jelöltség elnyeréséhez leg-
alább 1144 szavazatara lesz szük-
ség. Eddig 13 államban tartottak
elõválasztást és jelöltállító gyûlé-
seket, ezek eredményei alapján
eddig Romney 207, Santorum 86,
Paul 46, Gingrich pedig 39 szava-
zatot mondhat a magáénak. A
„szuperkeddi” gyõzelmi esélyek
megoszlanak a riválisok között. 

„Szuperkedd”

a Fehér HázértPozsonybarát bírák
Várhatóan Szlovákiának adnak igazat Sólyom-ügyben

Gy. Z.

Barack Obama „megértette
Izrael álláspontját”, hogy joga

van az önvédelemhez az iráni
nukleáris fenyegetéssel szemben –
jelentette ki hétfõn Washington-
ban Benjamin Netanjahu izraeli
kormányfõ, miután a Fehér Ház-
ban megbeszélést folytatott az
amerikai elnökkel. Izraeli forrá-
sok szerint ugyanakkor a zsidó ál-
lam vezetése még nem döntött az
Irán elleni katonai csapás végre-
hajtásáról, amelyet az amerikai
fél elhamarkodottnak tartana,
mert nincs rá bizonyíték, hogy
Teherán belefogott volna a nukle-
áris fegyver elõállításába. Ugyan-
akkor sem az Egyesült Államok,
sem Izrael nem hiszi el Iránnak,
hogy a nukleáris programja kizá-
rólag békés célokat szolgál.

A Fehér Ház által kiadott szûk-
szavú közlemény szerint Obama

és Netanjahu több órán át tartó,
kilencedik megbeszélésén a kér-
dések széles körét tekintette át. 

Eközben nyilvánosságra került,
hogy egyéves szünet után ismét
mozgásba lendülnek az atomtár-
gyalások Iránnal: miközben Izra-
el háborús fenyegetései egyre kéz-
zelfoghatóbbá válnak, az EU an-
nak a pártján van, hogy ismét föl-
vegyék a tárgyalások fonalát az
iráni atomprogramról. Catherine
Aston kül- és biztonságpolitikai
fõmegbízott abban reménykedik,
hogy Teherán konstruktív szerep-
re törekszik, és kimutatja jóindu-
latát. Ugyanakkor egyes mérési
eredmények, amelyekrõl mások
mellett a Die Welt címû német na-
pilap is beszámolt, azt mutatják,
hogy Észak-Korea 2010 folya-
mán két titkos kísérleti atombom-
ba-robbantást is végrehajtott,
amelyek közül legalább az egyik
iráni volt. 

Izrael készül a háborúra

Félúton visszafordult Sólyom László. A magyar fél szerint barátságtalan gesztus, hogy Pozsony lezárta elõtte a határt

Netanjahu és Obama. Megakadályoznák, hogy Irán atomfegyverhez jusson

A karhatalom brutalitása. Országszerte tiltakozik az ellenzék
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Valószínû, hogy még azok
az orosz ellenzékiek is tisz-
tában vannak vele: immár

semmiféle akcióval nem
lehet meggátolni Vlagyi-
mir Putyin vasárnapi el-
nökválasztási gyõzelmé-

nek érvényesítését,
akik az elmúlt két

napban Moszkvában ellene tüntettek. Ez a
játszma ugyanis már lezajlott, egyrészt a
közel 64 százalékos választási eredmény,
másrészt a brit, a kínai és több más állam-
fõ gratulációja igazolja, hogy különöskép-
pen nagyhatalmak esetében a nemzetközi
porondon nem nagyon szeretik a bizonyta-
lanságot. 
Oroszországból semmiképpen nem lesz
Ukrajna, a tüntetések szép csendesen elül-
nek, amit viszont nagy valószínûséggel
várni lehet: Putyin valamelyest lazít
Oroszország arab világgal kapcsolatos po-
litikáján, és elképzelhetõ, hogy hagyja
magát meggyõzni attól az ENSZ-indít-
ványtól, amely véget vetne a vérontásnak
Szíriában. Putyin és Angela Merkel né-
met kancellár eddigi jó viszonya ugyanak-
kor azt vetíti elõre, hogy a német–orosz
gazdasági kapcsolatok az eddigieknél is
dinamikusabban fejlõdnek, és az is egyér-
telmû, hogy továbbra is a gazdaság kerül
elõtérbe az orosz–kínai kapcsolatokban. 
Ami az Egyesült Államokat illeti, az orosz
határokhoz közeledõ NATO-infrastruktúra
az elmúlt hónapokban valamelyest ingerelte
ugyan a Kreml vezetését, de a nyilatkozat-
háború még diplomáciai síkon sem tört ki,
így valószínûsíthetõ, hogy ezt a viszonyt to-
vábbra is a geopolitikai és a hozzájuk kötõ-
dõ világgazdasági érdekek határozzák meg,
különös tekintettel az iráni fejleményekre.
Ukrajnával, a balti államokkal és más
olyan szomszédos országokkal kapcsolato-
san pedig, ahol még mindig nagy számban
élnek oroszok – nos, ott az elkövetkezõ na-
pokban-hetekben a kormányhivatalok fõ-
tisztviselõi bizonyosan fokozott figyelemmel
követik majd Putyin minden szavát, és
igyekeznek kihámozni belõle, hogy a régi-új
államelnök a nagybirodalmi Oroszország
vagy a jelenlegi status quo útján halad-e to-
vább. Azaz megelégszik-e azzal, hogy ami-
kor a helyiek már nagyon sok borsot törnek
a jórészt oda települt vagy telepített orosz ki-
sebbség orra alá, akkor néha szorít a gáz-
csapokon. A magyarországi lapok közül
többen arról számoltak be, hogy Putyin sze-
retne utánanézni néhány Mol-mûveletnek
is, ami azzal járhat, hogy a kormányzat ál-
tal többször is jelzett kelet felé fordulás nem
lesz szélmentes, mint ahogyan Romániá-
nak is még jó néhányszor orra alá dörgölik
a dobrudzsai radarokat, vagy éppen az ál-
lamelnök Oroszországra és Putyinra vonat-
kozó, nem túlzottan diplomatikus szófordu-
latait. Sakknyelven szólva, a vezércsel
mindeddig bejött. A király újra a maga biz-
tonságos helyére került, és már csak az a
kérdés, hogy miniszterelnökként az eddigi
államelnök áll az oldalára, vagy menet köz-
ben más névvel cserélik ki. Közismert, hogy
az orosz nagymesterek többnyire sakkvilág-
bajnokok. Úgy tûnik, az alkotmányjogi
játszmákban sincsen másképpen.

Sikeres vezércsel

Székedi Ferenc

Román lapszemle

Ladányi Árpád Csaba, az Országos
Pénzügyõrség fõfelügyelõje úgy véli, az
élelmiszerek áruforgalmi adójának tíz
százalékra való csökkentése jó hatással
lenne az adócsalás visszaszorítására.
(Puterea) Már fél éve mûködik Romá-
niában az az internetes portál, amelynek
segítségével a páciensek elõjegyeztethe-
tik magukat orvosi kivizsgálásra. A
Doctore.ro honlapon eddig 1600 szakor-
vosnak, valamint 4600 páciensnek van
állandó kontója. (Puterea) Mégsem
lesz kötelezõ az iskolai egyenruha visele-
te, miután a szenátus oktatási bizottsága
elutasította az erre vonatkozó törvény-
kezdeményezést. (Puterea) 

Baloga-Tamás Erika,
Antal Erika, Kovács Zsolt

Hamisnak nevezte tegnap
Szász Jenõ, a Magyar Polgári

Párt (MPP) elnöke azokat az in-
formációkat, amelyek szerint egy-
re többen lépnek ki alakulatából.
A napokban az erre utaló híreket
RMDSZ-es élpolitikusok is meg-
erõsítették: Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök egy interjúban be-
szélt arról, hogy tudomása szerint
Mezei János gyergyószentmiklósi
polgármester „igazol át” az MPP-
tõl a tavaly bejegyzett Erdélyi Ma-
gyar Néppártba (EMNP), amely-
nek színeiben indulna a júniusi
helyhatósági választásokon, Bor-
boly Csaba Hargita megyei ta-
nácselnök pedig blogján állítja azt,
hogy „Szász Jenõ pártelnök hagy-
ja átvándorolni polgármestereit,
tanácsosait az EMNP-hez cserébe
azért, hogy az új párt támogassa
Székelyudvarhelyen a polgármes-
ter-jelöltségét”. 

„Káderelszívás”
Szatmáron 

Szász tegnap Marosvásárhe-
lyen az Új Magyar Szó kérdésére
úgy fogalmazott: eddig nemhogy
nem távozott senki a pártból, de
egyre több azoknak a száma, akik
csatlakoznak hozzájuk. „Ezt az
RMDSZ terjeszti, és ez jó jel,
hogy ennyit beszélnek rólunk” –
mondta az MPP vezére. Szász ál-
lításának azonban ellentmond az

MPP Szatmár megyei szervezeté-
nek elnöke, Hegedûs Pál, aki ép-
pen a napokban sérelmezte, hogy
az alakulófélben levõ EMNP-
szervezetek elszívják az MPP tag-
ságát, emiatt két községi szerveze-
tük – a börvelyi és a gencsi – meg
is szûnt, továbbá a nagykárolyi
MPP is valószínûleg „átigazol”
az új alakulatba. 

Hargita: cáfolják az átállást

Ilyés Lászlónak, az MPP Har-
gita megyei ideiglenes elnökének
nincs tudomása arról, hogy több,
alakulat színében mandátumot
nyert elöljáró más pártok színei-
ben indulna a júniusi helyhatósá-
gi választásokon. Ezt erõsítette
meg Gyergyóújfalu MPP-s pol-

gármestere is, akinek a neve fel-
merült már a helyi sajtóban az
esetleges átállás kapcsán. Egyed
József megkeresésünkre kijelen-
tette: egyelõre még arról sem
döntött, hogy jelölteti-e magát
egy következõ mandátumért, ám
az biztos, hogy amennyiben igen,
azt továbbra is a polgáriak színé-
ben teszi. „Az EMNP-be való át-
állásról azt gondolom, hogy fö-
lösleges lenne, cseberbõl vödörbe
lépnék, nem látom értelmét” – fo-
galmazott az elöljáró. Albert Má-
tyás, a szintén Hargita megyei
Farkaslaka MPP-s polgármestere
az ÚMSZ kérdésére elismerte: va-
lóban kapott az EMNP részérõl
erre vonatkozó felkérést, ám nem
fogadta el, nem kíván pártot vál-
toztatni.

Háromszék: az RMDSZ 
begyûjti a függetleneket

Négy, jelenleg is tisztségben
lévõ település független polgár-
mestere, illetve egy zöld párti
polgármester indul Háromszé-
ken az RMDSZ színeiben a jú-
niusi önkormányzati választá-
sokon. Mint arról beszámol-
tunk, Tamás Sándor, a Ko-
vászna megyei RMDSZ elnöke
elmondta, négy év alatt öt füg-
getlen – a bölöni, illyefalvi, bük-
szádi, szentléleki és ozsdolai –,
illetve a gidófalvi zöld párti pol-
gármester iratkozott be az
RMDSZ-be, így õk idén már a
szövetség színeiben indulnak.  

Kulcsár-Terza József, az MPP
Kovászna megyei elnöke la-
punk érdeklõdésére elmondta:
megyei szinten nem kötöttek
semmilyen együttmûködési
megállapodást a másik két ma-
gyar politikai szervezettel.
Kulcsár-Terza József kérdé-
sünkre hozzátette: nincs tudo-
mása arról, hogy a másik két
politikai párt csábítaná a polgá-
ri párti polgármestereket vagy
tanácstagokat. Mindössze Kö-
röspatakon fordult elõ, hogy két
polgári párti tanácstag átállott
az RMDSZ frissen alakult helyi
szervezetébe. Tõlük az MPP
megvonta a bizalmat, így el-
vesztették tanácstagságukat, he-
lyüket a listán következõ másik
két polgári párti tanácstag fog-
lalta el. 

M. Á. Zs.

A novemberi választások
után is a kormány élén ma-

radna Mihai Rãzvan Ungurea-
nu, ha a választásokat megnyerõ
alakulatok erre felkérnék. A köz-
tévének adott hétfõ esti interjújá-
ban a miniszterelnök megjegyez-
te: „építeni jöttem, nem csak fol-
tozgatni”. Ugyanakkor hozzátet-
te, a Demokrata Liberális Párt
(PDL) vezetõi egyelõre nem kér-
ték fel, hogy csatlakozzon a na-
gyobbik kormánypárthoz, és sze-
mély szerint õ sem tartja elérke-
zettnek az idõt egy ilyen lépésre.
Arra az újságírói kérdésre, hogy
indulna-e a 2014-es elnökválasz-
tásokon, Ungureanu leszögezte,
elsõdleges prioritásának a kor-
mány megfelelõ mûködtetését
tartja. „Ha a kormányprogram
életbe léptetése eléri a várt társa-
dalmi hatását, akkor beszélhe-
tünk a hogyan továbbról is” – je-
gyezte meg sokat sejtetõen a mi-
niszterelnök. Kijelentette, teljes
mértékben élvezi a nagyobbik
kormánypárt támogatását. Így
abban sem akadályozza meg a
PDL, hogy leváltsa a politikailag
kinevezett vezetõit azoknak az
intézményeknek, amelyek nem
mûködnek hatékonyan. A kor-
mányfõ finoman odaszúrt a Boc-
kabinet legpénzesebb minisztéri-
umát vezetõ Elena Udreának
megjegyezve, hogy a fejlesztési
és turisztikai tárca által uszoda-
építésre szánt alapokat átirányít-
ják más projektekre, ugyanis
„Románia nem úszóbajnokok
országa”. A volt tárcavezetõ re-
akciója sem késett, Udrea emlé-
keztetett, az uszodák építését
elõdjei, Borbély László és Vasile
Blaga kezdték el, õ csak folytatta
a megkezdett projekteket.  

MRU folytatná 

MPP–EMNP: cseberbõl vederbe? 
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Folytatás az 1. oldalról

Hozzátette: a kormányhatározat-
nak a magyar fõtanszékek, illetve
magyar kar megszervezésérõl
kell rendelkeznie. Ennek tartal-
máról folyik a vita, de olyan al-
ternatíva, hogy ne szülessen ilyen
kormányhatározat, az RMDSZ
számára nincsen.

Markó Béla az MTI-nek meg-
erõsítette: lemond miniszterel-
nök-helyettesi tisztségérõl, ha a
koalíció nem képes az oktatási
törvény elõírásait betartatni az
állami költségvetési intézmé-
nyekkel. „Ez az én esetemben
egyértelmû, de az RMDSZ hely-
zetét is kérdésessé teszi a koalíci-
óban” – fûzte hozzá a bukaresti
kormány oktatásért felelõs mi-
niszterelnök-helyettese.

Mint korábban írtuk, a koalí-
ciós alakulatok egy nappal ko-
rábban is asztalhoz ültek a
MOGYE-ügy rendezése céljá-
ból. A hétfõi tárgyalások után
Markó Béla arról számolt be az
Erdélyi Magyar Televíziónak
(ETV), hogy a koalíciós tanács-
ban éles vitát folytattak a kérdés-
rõl. „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 a miniszterelnök-
helyettes. Hozzátette: azt várja
a partnerektõl, hogy foglaljanak
állást. „Vagy á-t mond, vagy b-t
mond ez a koalíció, és attól füg-
gõen viszonyul az RMDSZ eh-
hez a kérdéshez. A mi álláspon-

tunk nem változott: sürgõsen
kormányhatározattal kell ezt a
kérdést rendezni” – nyilatkozta
az ETV-nek Markó Béla, aki
utalt a magyar t agozat létre-
hozása ellen szervezett hétfõi
marosvásárhelyi román diák-
tüntetésre is.

Szerinte túlzás az analógia az
1990-es marosvásárhelyi márci-
usi eseményekkel, de álláspont-
ja szerint ma is ugyanazok az
indulatok, ugyanazok a nacio-
nalista eszmék jöttek elõ, és
részben ugyanabból az intéz-
ménybõl, hiszen a MOGYE ak-
kor is központi szerepet játszott.
„Én nem játszanék a tûzzel
azok helyében, akik tulajdon-
képpen megint meg akarják
fosztani a magyarokat valami-
lyen joguktól, és akiknek úgy

látszik, semmi sem drága” –
szögezte le Markó Béla. 

A MOGYE szenátusa a buka-
resti oktatási minisztérium több-
szöri felszólítása ellenére sem
volt hajlandó olyan alapszabályt
megszavazni, amely utat nyitott
volna a magyar nyelvû orvoskép-
zés intézményen belüli szervezeti
önállósulása elõtt. A magyar ta-
gozat megalakítását 2011 óta tör-
vény írja elõ, de ezt a tanintéz-
mény – vezetõségének román
többsége  az egyetemi autonómi-
ára hivatkozva - következetesen
megtagadta. A koalíciós pártok
tanácskozása elõtt a román diá-
kok demonstrációt szerveztek
Marosvásárhelyen a magyarok
„etnikai elkülönülése” ellen és el-
ítélték az egyetem ügyeibe való
politikai beavatkozást. 

Halogat a koalíció

Markó Béla kész feltenni tisztségét a MOGYE érdekében

Szász Jenõ cáfolta, hogy MPP-sek állnának át a „Tõkés-pártba” Fotó: ÚMSZ/archív

Fotó: ÚMSZ/archív
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Bogdán Tibor 

Megdöbbenést váltott ki
a fõváros lakóiban, de az

egész román közvélemény-
ben is a Bukarest szívében lö-
völdözõ ámokfutó, aki két
személyt gyilkolt meg, hatot
pedig megsebesített. 

Felelõs tisztségekben 

Gheorghe Vlãdan a bel-
ügyminisztérium alkalma-
zottja volt. Tette elkövetése-
kor ugyan már csak gépko-
csivezetõi minõségben dolgo-
zott a tárcához tartozó Nico-
lae Kretzulescu járóbeteg-
gondozónál, korábban azon-
ban a Belügyminisztérium
igen diszkréten mûködõ egy-
sége, az akciók mûszaki ellá-
tottságáért felelõs részleg
munkatársa volt. Ez az osz-
tály közvetlen kapcsolatban
áll a tárca belsõ védelmi és
hírszerzõ szolgálatával, a ro-
mán köznyelvben egykor ne-
gyedhármas néven elhíresült
0215. számú katonai egység-
gel. Ekkor kapta 9 milliméte-
res oldalfegyverét, amelyet –
akárcsak fegyvertartási enge-
délyét – gépkocsivezetõvé
történt visszaminõsítése után
sem vontak vissza tõle.

Gheorghe Vlãdan lefoko-
zását minden bizonnyal az
magyarázza, hogy az idõk
során négy bûnvádi és egy
polgári dosszié fõszereplõje

is volt, egyebek között fenye-
getés, sértés, verekedés és
más erõszakos akciók vádjá-
val. Mindezek után enyhén
szólva furcsállható, hogy egy
idõben gépkocsivezetõként is
felelõsségteljes feladatokat
bíztak rá, többek között
Florin Mecliu belügyi állam-
titkár sofõre volt. 

Mit mond 
a pszichológus

Az már szinte az elsõ pilla-
nattól egyértelmû volt, hogy
a gyilkos válópert benyújtó
feleségén akart bosszút állni.
Arra azonban, hogy miért
lõtt rá ártatlan emberekre is,
a vizsgálatot lefolytató szer-
vek még keresik a választ. 

Pszichológusok szerint az
erõszakos cselekedetek elha-
rapózása Romániában is
nagyrészt társadalmi okokra
vezethetõ vissza. Hanibal
Dumitraºcu a történtek kap-
csán arról beszélt, hogy a ro-
mániai társadalmi zûrzavar
tökéletes táptalaja az õrült
cselekedeteknek. Az elidege-
nedés és a durvaság általá-
nossá válik Romániában, az
õrültek pedig kezdik magu-
kat abba a meggyõzõdésbe
ringatni, hogy az õ viselke-
désmódjuk a normális. „Az
õrültek 25 évvel ezelõtt még
sokkal normálisabban visel-
kedtek – legalább is olyan ér-
telemben, hogy kevésbé vol-

tak izgágák, agresszívek, ve-
szélyesek. Ma az õrültek vol-
taképpen csak a társadalom-
ban általánossá vált modellt
követik, másolják” – fejtette
ki a pszichológus, aki külö-
nösképpen aggasztónak tart-
ja azt, hogy a mostani bûn-
tényt egy belügyminisztériu-
mi alkalmazott követte el,
egy olyan intézmény munka-
társa, amelynek elsõdleges
feladata éppen a lakosság
biztonságának és nyugalmá-
nak megvédése lenne. Hani-
bal Dumitraºcu a történtek
nyomán arra is kíváncsi len-
ne, vajon mennyire megbíz-
ható módon végzik el a tárcá-
nál a munkatársak pszicholó-
giai ellenõrzését. A megrázó
tragédiáról a Román Nemze-
ti Bank kormányzója, Mugur
Isãrescu is említést tett az or-
szág pénzügyi helyzetének
elemzése alkalmával. Néze-

tének megfelelõen a hét eleji
bukaresti ámokfutást hiba
lenne csupán „ballisztikai
szempontból megvizsgálni”.
A bankszakember meggyõ-
zõdése, hogy az eset össze-
függésben áll az ország pénz-
ügyi állapotával, a monetáris
helyzettel és az inflációval. 

Gyilkosok feketelistája

A hétfõi lövöldözés a fõvá-
rosban ugyan egyedülállónak
mondható az utóbbi két évti-
zed viszonylatában, országos
szinten azonban a rekordot
nem Gheorghe Vlãdan tart-
ja. Hét esztendõvel ezelõtt,
1995-ben Déván Beniamin
Jian öt személyt lõtt le, pusz-
tán azért, mert felesége meg-
csalta õt. Tettét nem is hirte-
len felindultságában követte
el, hiszen áldozatait két nap
alatt mészárolta le. Elõször

felesége testvérét gyilkolta
meg, másnap annak szom-
szédját ölte meg, majd felesé-
ge kollégájával végzett – aki-
tõl egyébként a fegyvert kérte
kölcsönt. Ezt követõen a ta-
karítónõt lõtte fejbe, aki
szemtanúja volt annak,
amint feleségére lesett az asz-
szony munkahelye elõtt, vé-
gül az állítólagos csábító, fe-
lesége fõnöke következett,
akibe négy golyót eresztett.
Jianut életfogytiglani börtön-
büntetésre ítélték. 

Alig egy évvel késõbb a 21
éves bukaresti sorkatona,
Laurenþiu Gabriel Cotea ölt
meg két rendõrt, aki nyomá-
ban volt, miután megszökött
katonai egységébõl. Ráadá-
sul életét veszítette egy ártat-
lan kiskatona is, akit a rend-
õrök összetévesztettek a szö-
kevénnyel. A periºi állomá-
son kapta el egy ötven rend-

õrbõl álló különítmény, miu-
tán sikertelenül próbált meg
öngyilkosságot megkísérelni.
Most õ is életfogytiglani sza-
badságvesztését tölti.

2002-ben a Vâlcea megyei
frãnceºti-i fegyverraktár két
õre, Mihai Cristian Bãrtãgan
és Ion Vasile Mãgureanu szö-
kött meg. Eközben rálõttek
parancsnokukra, aki csak
megsérült, a továbbiakban vi-
szont megöltek egy bãbeni-i
lakost, akinek kocsiját is el-
vették, majd egy süketnéma
férfira mértek halálos ököl-
csapást. 2004-ben Robert
Bulgaru határõr végzett két
személlyel, további hármat
pedig súlyosan megsebesített,
tettére azért ragadtatta ma-
gát, mert fõnöke részegség
miatt hazaküldte. Ekkor gép-
pisztolyt ragadott és vaktá-
ban lövöldözni kezdett. Elsõ
áldozata éppen az a tiszt volt,
aki alkalmatlannak találta az
aznapi szolgálatra, majd egy
közeli étterem teraszának ki-
szolgálója következett. Egy
másik határõrt, egy cégtulaj-
donost és egy gépszerelõt is
találat ért, Bulgaru többi kol-
légája pedig annak köszön-
heti életét, hogy idejében a
Dunába vetette magát. Bul-
garu több mint 200 töltényt
lõtt ki. A bukaresti Giuleºti
lakónegyedben a svájci Jean
Pierre Francois Squeglia kö-
vetett el 2005-ben hármas
gyilkosságot. Tettének kivál-
tó oka élettársa hûtlensége
volt. Miután már különvál-
tak, a férfi Svájcból visszatért
Bukarestbe, és lelõtte volt
szeretõjét és anyját, valamint
egykori élettársa férjét. Szin-
tén életfogytiglanit kapott. 

Õrült gyilkosok a fõvárosban

Gy. Z.

Példásnak tartja az Erdé-
lyi Magyar Néppárt a

szerbiai vlachok jogai mellet-
ti román kiállást, ugyanakkor
reményét fejezte ki, hogy az
új bukaresti kormány nem
fog kettõs mércével mérni, és
ugyanilyen elvszerû lesz az
erdélyi és a csángó magyarok
jogainak megadásában is.

Vlachok és csángók

Az õshonos nemzetiségek
kérdése az Európai Unióban
nemszeretem téma, a politi-
kusok a legszívesebben a szõ-
nyeg alá söpörnék. Valójá-
ban egyetlen jó példa hozha-
tó fel ugyanis: az ötvenes-hat-
vanas évek robbantásos me-
rényletei után Olaszország és
Ausztria megegyezett az
elõbbihez csatolt Dél-Tirol
egészen különleges autonó-

miájáról, amelyet az utóbbi
pártfogóként gondosan fel-
ügyel. Emellett azonban az
uniónak még itt van az
északír feszültség, és nem
utolsósorban a baszk sze-
paratisták ügye; az észako-
lasz „Padániáról” akár már
el is feledkezhetünk. Érthetõ,
ha Brüsszel viszolyogva fo-
gadja, ha az új jelentkezõk,
az új tagok ilyen gondjaikkal
terhelik meg a közösséget:
ezért nem fogadják kellõ em-
pátiával a Kárpát-medencei
magyarokat érõ atrocitáso-
kat, és értetlenül állnak –
vagy csak úgy tesznek – a
Timok-völgyi vlachok és a
moldvai csángók problémái
elõtt is. „Tõkés Lászlótól azt
kértük, hogy az Európai Par-
lament Kulturális és Oktatá-
si Szakbizottságában megvi-
tatásra kerülõ, az európai fel-
sõoktatás jövõjérõl tett jelen-
tésében hangsúlyosan jelen-

jenek meg az õshonos etni-
kai kisebbségek jogai” – nyi-
latkozta a minap Kolozsvá-
ron Kovács Péter, az
RMDSZ fõtitkára. Hozzátet-
te: „megelégedéssel nyugtáz-
zuk, hogy a Winkler Gyula
és Sógor Csaba képviselõk
által iktatott módosítások
nagy része benne van az elfo-
gadott szövegben, amelyet
az EP plenáris ülésének még
jóvá kell hagynia.”

Az unió eszköztelen

Tavaly rendezték meg
Szatmárnémetiben Jakabffy
Elemér politikus, író és lap-
szerkesztõ születésének 130.
évfordulója alkalmából Ki-
sebbségvédelem a 20. és 21.
században – Kisebbségi jogok a
Népszövetségtõl az Európai
Unióig címmel a Jakabffy-
napokat. Az ünnepség kere-
tében megtartott kisebbségi

tanácskozáson Tabajdi Csa-
ba szocialista párti európai
parlamenti képviselõ elõadá-
sában már akkor kifejtette:
az uniónak lényegében nin-
csenek eszközei arra, hogy a
tagországok esetében kisebb-
ségi kérdésekben fellépjen.
Példaként felhozta a lettor-
szági oroszok esetében ta-
pasztalható visszalépést, il-
letve a magyar kisebbség jo-
gait csorbító szlovák nyelv-
törvényt. Tabajdi szerint az
egyesülõ Európa országai-
ban gond van a többségi
identitással is. Ez akkor lát-
szik élesen, amikor egy erõs
identitású kisebbség, például
a muszlimok megjelennek.

Duray Miklós felvidéki
író, politikus Változatlanság a
változóban – Hogyan befolyá-
solta az EU-hoz való csatlako-
zás az elszakított magyar nem-
zetrészek helyzetét? címmel
tartott beszédében kifejtette:
a Kárpát-medencei, évtize-
des etnikai konfliktusok a
Szovjetunió szétesésével ki-
újultak. Hiába reménykedett
abban a magyarság, hogy az
ellentétek feloldódtak – a
szocialista blokkban a közös
ellenségkép mindössze el-
fedte a mélyben húzódó
problémákat. 

Polgári 
kezdeményezés

A Székely Nemzeti Ta-
nács sajátos jogállást kíván
elérni Európa nemzeti, nyel-
vi, vallási és kulturális sajá-
tosságokat õrzõ régiói szá-
mára, ezért a szervezet ta-
valy év végén sepsiszent-
györgyi ülésén megbízta az
állandó bizottságot, hogy
dokumentumot és jogsza-
bálytervezetet dolgozzon ki
a témában. A szervezet élni
kíván az uniós szintû polgári
kezdeményezés lehetõségé-
vel, hogy az õshonos nemze-
ti közösségek önrendelkezési
jogát uniós szintû jogi aktus
ismerje el, és sajátos jogállást
teremtsen az általuk lakott
régióknak, és tavaly nyáron a
marosvásárhelyi küldöttgyû-
lésén jóváhagyta az állandó
bizottság errõl szóló, koráb-
ban elfogadott javaslatát. A
polgári egymillió kezdemé-
nyezéshez legalább aláírás
szükséges, ezt az Európai
Unió több tagállamából kell
összegyûjteni. Az SZNT en-
nek érdekében az Európában
élõ más õshonos nemzeti kö-
zösségekkel szeretne együtt-
mûködni, és szorgalmazza a
különbözõ európai régiók –

például Skócia, Wales,
Észak-Írország, Katalónia,
Baszkföld, Dél-Tirol, Korzi-
ka – közös érdekérvényesíté-
sét.  Pásztor Adél a Buda-
pesti Corvinus Egyetem
Szociológiai és Társadalom-
politikai Intézetébõl már
2006-ban megjelent tanul-
mányában (Ellenszélben – Is-
kolázottsági egyenlõtlenségek a
kisebbségi magyar fiatalok köré-
ben a rendszerváltozást követõ-
en címmel) összefoglalóan
megállapította: „Az etnikai
egyenlõtlenségeket nézve a
bevándorlók a nemzetközi
szociológiai és antropológiai
kutatások középpontjában
állnak, kevés figyelem éri vi-
szont az õshonos kisebbsé-
geket.” A kutató így folytat-
ja, mintegy a feladatot is
megfogalmazva: „Az euró-
pai õshonos kisebbségek is-
kolai életútjának nyomon
követése többnyire hiányzik
a szociológiai kutatási palet-
táról. Pedig a 20. század má-
sodik felében lezajlott okta-
táspolitikai változások okán
aktuális és indokolt lenne
annak feltérképezése, hogy
ma mennyiben jellemzõ az
európai õshonos kisebbsé-
gekre az iskolázottsági
egyenlõtlenség.” 

Kisebbségek, saját szülõföldjükön
Kényes téma: az õshonos európai kisebbségek helyzete.

Kétségtelen, hogy az unió nyugati tagországaiban többet

foglalkoznak a hozzájuk tömegesen bevándorló más kul-

túrájúak gondjaival, így az évszázadok-évezredek óta itt

élõk sorsa elsikkad. Romániai magyar kezdeményezések

ennek kívánják elejét venni.

Pszichológusok szerint az erõszakos

cselekedetek elharapózása Romániá-

ban is nagyrészt társadalmi okokra

vezethetõ vissza.

Az öt személy életét kioltó Beniamin Jian (balra), útban az életfogytiglanig tartó börtönbüntetés felé



A külügyminisztérium váratlan kiállása a
Szerbiában élõ vlach kisebbség jogai mellett
lehetõvé, elkerülhetetlenné teszi, hogy pár-
huzamot vonjunk a Jugoszlávia utódállamá-
ban tapasztalható és a romániai kisebbségek
iránti bánásmód között. Annál is inkább,
mert a megoldás, amelyet Bukarest ráerõltet-
ne Belgrádra, idehaza is számos latens konf-
liktust feloldana. Elsõsorban Csángóföldön,
de Erdélyben is.
Az a kivételes szerencse ért, hogy az elmúlt
években számos vajdasági baráttal ajándé-
kozott meg a sors. Évente legkevesebb egy
hetet a Vajdaságban töltök, így némi – ám
elismerem, homályos – fogalmat alkothat-
tam a magyar kisebbség helyzetérõl, s tanú-
ja lehettem annak, hogy évrõl évre egyre in-

kább kifullad a délszláv hábo-
rú oka és következménye: a
nacionalizmus. 
A hetvenes években Jugo-
szlávia volt az az ország, ahol
a magyar kisebbségnek jó sor-
sa volt. Fõként, ha Ceauºescu

Romániájával vetjük ös-
sze. Jugoszlávia vezetõ-

je, Tito horvát volt,

ezért sem épít(h)ette diktatúráját a többségi
(szerb) nacionalizmusra, kizárólag csak a
pártideológiára, és valamiféle nemzetek kö-
zötti egyensúly-igényre. Amikor a Kommu-
nista Párt felbomlott, eltûnt az egyensúlytö-
rekvés is. Ugyan születtek különbözõ model-
lek a kisebbségi kérdés ke-
zelésére, ám ezek a egy-
mást oltották ki, s a háború
hosszú idõre semmitette a
jogi rendezés lehetõségét.
Milosevics bukása után, az
európai orientáltságú
Gyingyics kormány 2001-ben alkotta meg a
kisebbségi törvényt, amely létrehívta a nem-
zeti tanácsokat, az egyetemeken visszaállí-
tották a többnyelvû felvételit, a többnyelvû
anyakönyvi kivonatok kiadását. Ám Jugo-
szlávia megszûnésével joghézag keletkezett,
kérdésessé vált, hogy érvényes-e a törvény
Szerbiában is. Végül a szerb Képviselõház
2009. augusztus 31-én hozta meg a Nemzeti
kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló tör-
vényt. A Magyar Nemzeti Tanács a vajdasá-
gi magyarság önkormányzata, amely a
nyelvhasználat, az oktatás, a tájékoztatás és
a kultúra kérdéseiben képviseli közösségét,

részt vesz a magyarokat érintõ döntéshozata-
li eljárásokban. Az önrendelkezés gyakorlati
alkalmazása még döcög ugyan, de ezen a té-
ren Szerbia Románia elõtt jár.
Ezért is mondhatta Varga László, a szerbiai
parlament integrációs bizottságának elnöke

kevesebb, mint egy évvel
ezelõtt, hogy Szerbia uni-
ós csatlakozását nem lehet
függõvé tenni attól, hogy
az országban miként érvé-
nyesülnek a kisebbségi jo-
gok. Azzal érvelt, hogy az

EU Szerbiához 2483 kérdést intézett, ám
mindössze negyven olyat, amely kisebbségjo-
gi területet érintett. A népcsoportok közül
egyedül a romák helyzetével kapcsolatban
fogalmazódott meg néhány konkrét számon-
kérés. A magyarok és a többi kisebbségi nép-
csoport helyzetével kapcsolatban az EU
egyetlen kérdést sem tett fel Belgrádnak. Eb-
bõl az következik, hogy a kisebbségi jogérvé-
nyesítés szempontjából szinte lehetetlen lesz
Szerbia uniós csatlakozását a kisebbségi jo-
gok megvalósításához kötni – mondta az in-
tegrációs bizottsági elnök. 
És lám, Bukarest mégis kötni tudta! Ha fa-

nyalogtak is Brüsszelben, az Ungureanu-kor-
mány külügyminisztere, Cristian Diaconescu
mégis szóba hozta, hogy a kisebbségi jogok
védelme nem csupán Románia nemzeti ér-
deke, hanem európai érték. Nos erre nekünk
is lehet ezentúl hivatkozni… Bukarestben.
Vajdasági magyar politikusok úgy vélik,
hogy az egyezség, amelyet a román és a
szerb állam kötött, konkrét megegyezés, és
abban benne vannak a kollektív jogok bizto-
sításának a módjai is – és erre Európa szerte
lehet már hivatkozni.
Végezetül még egy tanulság a volt Jugoszlá-
viából. Amikor Milosevics a nyolcvanas évek
végén megszüntette a vajdasági autonómiát,
akkor a célpont Koszovó volt. Milosevics
váltig azt hangoztatta, hogy azért kell meg-
szüntetni az önrendelkezést, mert ez függet-
lenedés felé vezethet. A koszovói példa
azonban azt mutatja, hogy nem az autonó-
mia, hanem az önrendelkezés megszüntetése
az, ami szakadár mozgalmakat felerõsíti.
A legfontosabb következtetést Winkler
Gyula EP-képviselõ vonta le: ami történt,
újabb érv az európai uniós kisebbségi keret-
szabályozás megalkotásának szükségessége
mellett.

Marci büszkén pödörgette a bajuszát. Nézegette magát jobbról-balról.
– Soh’se hittem, volna, hogy még huszár leszek valamikor!
Felültették egy vezeték lóra, nyakába akasztották a trombitát, aztán ke-
zet szorított vele Pap õrmester:
– Ezentúl pedig megbecsüld magad, mert a legvitézebb huszároknál
szolgálsz, öcsém.
Igy lett huszár a törpe disznópásztorból.
Hanem hát hiába fújta olyan nagyon gyönyörûen Vad Marci a trombi-
tát, azért a huszárok mégis évõdtek vele folyton-folyvást, A délceg,
szálas legények nagyon lenézték a törpe huszárt. Ahány tréfát elkövet-
tek a világ kezdete óta, azt mind elkövették Vad Marcival. A trombitás
pedig búsult, búsult, de nem segíthetett magán. Csak azt emlegette
mindíg:
– Megálljatok, majd megmutatom én egyszer, hogy ki vagyok!
A huszárok erre csak nevettek. Nekik mutatná meg Vad Marci a bátor-
ságát, akik annyi diadalmas csatában vettek részt? Tán a világon sincs
olyan vitéz huszár, mint akármelyik Krimóczy huszár.
Egyszer, amint a Felvidéken járt volna a Krimóczy-huszárok százada,
az elõörsök alkonyatkor azzal tértek vissza, hogy nem lehet tovább
menni, mert az útban esõ várost megszállva tartja az ellenség, most
már visszafordulhatnak vagy megtámadhatják az ellenséget.
– Mennyi az ellenség? – kérdezte Pap János.
– Legalább tízszer annyian vannak, mint mi.
– No, akkor vissza kell fordulnunk.
Éjszakára lepihentek az erdõben. Vad Marci még elfújta nekik trombi-
táján az esti takarodót, álomra hunytak a fáradt szemek, a trombitás
pedig titkon elhagyta az erdõt. 

Krúdy Gyula: 1848. Nagy idõk nagy hõsei, A törpe trombitás

Ó Szerbia, Szerbia!
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A (lelkiismeretes) könyvtáros rendszerint ismeri az
állomány forgási sebességét, a könyvek forgandó-
ságát, divatját. Tudja, melyek a leginkább
kért/óhajtott és a soha ki nem kölcsönzött mun-
kák. Eléggé tükrözik a közízlést, a divat hullámait,
az oktatás preferenciáit és a tantervi elvárásokat.
Ámbátor csalóka dolog, hiszen például Petõfi Sán-
dor verseit alig kölcsönzik, amibõl nem kell elha-
markodottan arra a szociokulturális tényre követ-
keztetni, mintha jó Sándorunk kifutott volna a ne-
ki rendelt idõbõl, hanem sokkal inkább arra, hogy
a legtöbb magyar házban, magánkönyvtárban ha
nem más, de Petõfi Sándor ott van, régebbi vagy
újabb kiadásban, jutalomkönyvként, nagyszülõi
örökségként, mert az úgy illik. Ámbátor Petõfitõl
is féltek a román munkáspárt ideológusai az 50-es
évek végén, a magyar „ellenforradalom” után. Az
MNK kiadói fõigazgatóságának közelharcot kel-
lett folytatnia a román megfelelõjével, ui. Bukarest
irredentának és nacionalistának, a romániai ma-
gyarok tudatát megzavaró költõnek kiáltotta ki Pe-
tõfit és 1848-49-ben írt verseit, ezért szó sem lehe-
tett egy teljes, cenzurázatlan Petõfi összes románi-
ai behozataláról.
Minap a budapesti Egyetemi Könyvtár, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem könyvtárosa arról be-
szélt a híradónak, hogy vannak olyan kiadványok,
amelyeket a kutya (kinológusok kiengesztelésére:
még egy vak macskakölyök) sem kölcsönzött ki a
rendszerváltást követõen. A felsorolt mûvek között
szerepelt a Szovjetunió története, a SzKP bolsevik
pártjának múltját taglaló mestermû, a szakszerve-
zeti mozgalom vagy a szocialista életmódtanulmá-
nyok. Nos, Románia annyival elõbbre tekintõ volt,
hogy az efféle mûveket évekkel a rendszerváltás
elõtt kiparancsolták a könyvtárakból. A szocialista
élemódot mi éltük, tanulmányozása nem volt párt-
feladat, inkább futurológiai feladvány. 
A híradósfilmben ugyan nem nevesítették, de
avatott könyvmolyok felfedezhették, hogy a ki
nem kölcsönzött mûvek között szerepel Áprily
Lajos vagy Szilágyi Domokos is. Persze a
busongók lelkének fölvidítására közölhetõ, hogy
gróf Dabelju Albi regényei elkerülték az olvasói
tagadást.
Vajon a magyar felsõoktatás már átlépett Áprily
Lajos vagy Szilágyi fölött? Egyáltalán, kibillentet-
ték a kánonból az erdélyi magyar irodalmat?

Avagy ezek a szerzõk nem voltak eléggé
acsargók, nem szóltak túlságosan
sok zaklatásról? Nem siránkoztak
elég hangosan? Ócskák? Erdély-ro-
mantikájuk biceg? Arra gondolni
sem merünk, hogy hiányzik minden

magyar egyetemi hallgató és tanár
tudatából ez a fajta irodalom.
Jelentem: mi retardáltak
csakazértis olvassuk õket. Ugye

nem baj, kedves ELTE ?Sebestyén Mihály
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A hetvenes években Jugo-
szlávia volt az az ország,
ahol a magyar kisebbség-
nek jó sorsa volt.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„.Mily bolondok vagyunk! 
„Semmittevéssel múlt el az élete” – mondjuk.

Vagy: „Semmit sem  csináltam ma.” 
Semmit? Hiszen éltél! Ez nem csupán alapvetõ,

de legdicsõbb foglalkozásod is.” 
Michel de Montaigne

Szöveg nélkül

Csúfolódás

Eltevés

Ambrus Attila 

A nap címe. Ion Iliescu – 82 év. Legyõzött?,
Laurenþiu Mihu, România liberã

Magyarázat. Megértük, hogy a hátbor-
zongató cím mellett – szinte változatlanul,
valamennyi lapban, ott van az elsõ olda-
lon, hogy „Mészárlás a fodrászüzletben –
alig találunk valami kiemelnivalót, és a
legfûtöttebb politikai hír is civilnek és
antibulvárosnak tûnik. Mint a fenti is,
amelyiknek a kérdésére a válasz az, hogy
részben igen, részben nem. Iliescu törté-
nelmi szerepérõl az jut eszünkbe, amikor a
Kínai Kommunista Párt egyik vezetõségi
tagját a Francia Forradalomról faggatták.
– Ja, kérem, mondta, arról még nincs táv-
latunk ítéletet mondani, hiszen csak Ion
kétszáz éve történt. 

Szomorú kimenetel. Mint kiderült, a fod-
rásznõ, akit a férje a munkahelyén agyon-
lõtt, Felicia Vlãdan március elsején feljelen-
tést tett a rendõrségen a férje ellen, többek
között azt írva: „elborzaszt a gondolat,
hogy használni fogja a fegyverét ellenem, és
a napjaim meg vannak számlálva”. (Idézi a
Jurnalul naþional.) Nincs kizárva, hogy a
tettes épp azért használta a fegyverét, mert
tudomást szerzett a feljelentésrõl. 

Megint elmaradt. A Gândul eszünkbe jut-
tatja, hogy március 5-én megvolt a „félelme-
tes” bolygóegyüttállás (pályája mentén a
Föld és a Mars egy vonalba került a Nap-
pal). Mint a tévé is bemondta, a világvége
megint csak elmaradt. Sebaj, majd
legközelebb… De most már tényleg: hogy
lehet a világvégének drukkolni?

Politikusi megjegyzés. „Hollandiát nem ne-
vezheted büdös cigánynak.” (Adrian
Nãstase) Hogy kire céloz Nãstase, egyértel-
mû. Hogy az illetõ megfogadja: kétséges. Õ
már úgy beszél, és kész. Különben is ne a
korrupt tanítsa szent életû államfõnket jó
modorra. 

A nap álhíre. „Az ügyet kivizsgáltuk, az ön
gyanúja megalapozatlan”, áll többek között
abban a rendõrségi levélben, amely ma ér-
kezett a fodrászüzleti gyilkosság áldozatá-
nak címére. 



Röviden

Sz. Zs., T. L.

Rövid idõ leforgása alatt
már másodszor szólítot-

ta fel az illetékes hatóságo-
kat Mihai Rãzvan Ungu-
reanu miniszterelnök arra,
hogy fokozzák a küzdelmet
az adócsalás és a feketegaz-
daság visszaszorítására. Ezt
nyomatékosítandó, tegnap
kijelentette: attól sem fog
visszariadni, hogy leváltsa
tisztségükbõl mindazon
döntéshozókat, akiknek
munkája ezt a törekvést
nem segíti.

A kormányfõ emlékezte-
tett, hogy a múlt hónap vé-
gén létrehozott, adócsalás
elleni tárcaközi bizottság el-
sõ ülésén pontos tervet fo-
gadtak el arra nézve, hogy
milyen ütemben, milyen
arányban kell „kifehéríteni“
a feketegazdaságban lando-
ló adólejeket. „Ne azt vitas-
suk, hogy ezek a célok
mennyire reálisak, én azt fo-
gom mérlegelni, hogy ki
mennyire tartotta magát a
megbeszélt célkitûzések-
hez” – fogalmazott Ungu-
reanu a közszolgálati tévé
adásában. 

Ugyanakkor leszögezte:
sem politikai „fékek“, sem
egyéb hátsó megfontolások
miatt nem fog tétovázni,
hogy elmozdítsa funkciójá-
ból azt, aki nem tesz eleget a
megegyezéseknek, legyen
az miniszter, államtitkár
vagy dekoncentrált intéz-
mény vezetõje. Újságírói
kérdésre megerõsítette: az
intézkedés alól Sorin
Blejnar, az Országos Adó-
hatóság elnöke sem kivétel.

Kétmilliárd a tét

A miniszterelnök eltökélt-
ségét jól tükrözik a – tárca-
közi bizottsággal közösen
kitûzött – sarokszámok: feb-
ruártól számítva két hóna-
pon belül a bruttó hazai
össztermék (GDP) mintegy
1,5 százalékát kell „vissza-
terelni“ az államkasszába,
ez pedig nem kevesebb,
mint kétmilliárd eurónak
megfelelõ pénz. Az összeget
elsõsorban az alkoholcsem-
pészet és különbözõ növé-
nyi eredetû termékek fekete-
piacának felszámolásával
kell elõteremteni. 

Célzott kontroll

„A kitûzött adatoknak
megfelelõen, a növekedés
biztosítása érdekében kell az
összes intézmény tevékeny-

ségét átszervezni, beleértve
a pénzügyõrséget is” – nyi-
latkozta az ÚMSZ-nek La-
dányi Árpád Csaba, az Or-
szágos Pénzügyõrség fõfel-
ügyelõje. Kérdésünkre,
hogy hogyan lehet ezt a szi-
gorú célt megvalósítani, és
mi változik az intézmények
mûködésében, Ladányi el-
mondta, a változások lénye-
ge a kockázatelemzés és
mérlegelés – a jövõben
ugyanis ezek alapján törté-
nik majd az ellenõrzési cél-
pontok kiválasztása, ellen-
tétben a korábbi kaotikus,
véletlenszerû kontrollokkal.

„A kockázatelemzés se-
gíthet annak definiálásában,
hogy milyen adócsalási te-
vékenységeket végezhet
egy-egy vállalkozás a cég-
profiljának és különbözõ jel-
lemzõinek megfelelõen.
Ezen jellemzõk adatbázis-

ból történõ szûrése után ki-
választjuk azon cégeket,
amelyek esetén adócsalás
gyanúja áll fent” – magya-
rázta a fõfelügyelõ. Elmon-
dása szerint a pénzügyõrség
munkája lényegében ugyan-
az marad, mint eddig, új-
donság csupán a cégek fi-
gyelmesebb kiválasztásában
lesz, vagyis a felderítésben –
gyakorlatilag azzal válhat-
nak hatékonyabbá, hogy
csak oda szállnak ki, ahol
valóban adócsalás történik.
Ladányi hangsúlyozta: a
tisztességes gazdasági sze-
replõk mindennapjait ez
nem fogja hátrányosan érin-
teni, sõt, éppen ellenkezõ-
leg, ugyanis õk egy tiszta,
átlátható, ésszerû piac meg-
teremtésében érdekeltek.

Ungureanu azonban nem-
csak az államkassza bevételi
oldalára fordítana fokozott

figyelmet, hanem a kiadá-
sokra is. A Mediafaxnak nyi-
latkozó hivatalos források
szerint a kormányfõ arra
kérte a minisztériumok ve-
zetõit, hogy csökkentsenek
költségeiken és spóroljanak
a kiszállásokon, illetve a
külföldi kiállításokon való
részvételen is. 

Újra terítéken a tébé

Amennyire szigorú az
adócsalás kérdésében Ungu-
reanu, annyira „engedé-
kenynek” tûnik a jövedel-
mek jövõbeli növelését ille-
tõen. A miniszterelnök hét-
fõ esti televíziós beszédében
kijelentette: a kormány
elemzi a társadalombiztosí-
tási hozzájárulások (CAS)
3-5 százalékkal való csök-
kentését. „A csökkentést
biztosan alkalmazzuk majd
az alkalmazottak által befi-
zetendõ összegre, de nincs
kizárva, hogy a munkaadók
tebéjárulékrészét is teher-
mentesítjük” – mondta a
kormányfõ, hangsúlyozva,
hogy mindez az ország gaz-
dasági és pénzügyi helyzeté-
tõl függ. 

Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter a teg-
napi kormányülés után új-
ságírói kérdésre elmondta: a
kormánykoalíció április ele-
jén dönt majd a tébé-
járulékok csökkentésérõl,
illetve a nyugdíjak kiigazítá-
sáról és a közalkalmazotti
fizetések növelésérõl – ak-
kor, amikor pontos adatok-
kal rendelkeznek a román
gazdaság elsõ negyedévi tel-
jesítményérõl. 
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Az egészségtelen élelmi-
szereket terhelõ külön-

adó bevezetését javasolja az
Egyesült Nemzetek Szövet-
sége (ENSZ) egy tegnap be-
mutatott jelentésében.
Olivier de Schutter, a világ-
szervezet táplálkozásügyi
különmegbízottja jelentésé-
ben hangsúlyozta: az élelmi-
szertermelés globális rend-
szere „mélyen diszfunkcio-
nális”, a szegényeknek ke-
vés, a gazdagoknak pedig
egészségtelen élelmet bizto-
sít. A jelenlegi agrártámoga-
tási rendszer az egészségte-
len élelmiszerek legfõbb
alapanyagát jelentõ cukor,
szója, olaj és hús nagyipari
termelését ösztönzi, minde-
nekelõtt a zöldség és a gyü-
mölcs rovására, az egészsé-
ges élelmiszer így aránytala-
nul drága – állapította meg
de Schutter. 

A nyugati világ átlagos
adófizetõje valójában há-
romszorosan is megfizet az
egészségtelen táplálkozásért,
hiszen viselnie kell a rosszul
mûködõ agrártámogatási
rendszer költségeit, továbbá
pótolnia kell azt a kiesést,

amely azért keletkezik, mert
az élelmiszer-ipari cégek a
marketingre fordított kiadá-
sokkal csökkentik az adó-
alapjukat. Ezenkívül pedig
fenn kell tartania az egész-
ségügyi rendszert is, amelyet
megterhel az egészségtelen
táplálkozás hatására keletke-
zõ betegségek kezelése – ol-
vasható a jelentésben, ame-
lyet a német Die Welt idézett. 

De Schutter szerint az
ösztönzõk és szabályozók
alapvetõ átalakítására van
szükség. Elõször is külön-
adót kellene kivetni a
chipsekre, kólára és vala-
mennyi más, magas cukor-,
só- vagy zsírtartalmú ter-
mékre, és nagyobb mérték-
ben kell támogatni a friss
zöldség és gyümölcs fo-
gyasztását. Ugyanakkor vál-
toztatni kell az élelmiszerek
marketingjére vonatkozó
szabályokon: az úgynevezett
gyorséttermi ételek gyereke-
ket célzó reklámját kifejezet-
ten tiltani, a felnõtteket cél-
zó reklámokat pedig korlá-
tozni kell. Végül át kell ala-
kítani az agrártámogatási
rendszert is, hogy a szubven-
ciók az egészséges táplálko-
zást segítsék elõ. 

Gazdaságfehérítés szigorral

Versenyt futnak az idõvel: két hónap alatt kétmilliárd eurós adócsalást kell felderíteniük a hatóságoknak

Az ENSZ világszerte

„chipsadót” javasol

ÚMSZ

Az európai uniós for-
ráslehívásokat és az el-

múlt évek vidékfejlesztési
támogatásainak kifizetéseit
elemzi Tánczos Barna vi-
dékfejlesztési államtitkár
kabinetje annak érdekében,
hogy feltérképezzék, mi-
lyen szempontokat érde-
mes figyelembe venni az új
közös agrárpolitika (KAP)
elõkészítésekor. Molnár
Róbert államtitkári taná-
csos elmondta, mivel a glo-
bálisan alkalmazott kiérté-
kelési szempontrendszer
nem teremt lehetõséget az
ország különbözõ övezetei-
nek, erõforrásainak és spe-
cifikus mezõgazdasági fel-
tételeinek hatékony kihasz-
nálására, jelenleg egy olyan
intézkedéscsomagon dol-
goznak, amely „érzéke-
nyebb” a régiók és a szû-
kebb területi egységek sajá-
tosságaira. Ennek érdeké-
ben a kabinet az elmúlt
idõszakban a témában
érintett civil és egyetemi
szférával is szorosan
együttmûködött, és az
egyetemi szféra bevonását

is tervezi a közeljövõben.
A szaktárca adatai szerint
az eddig leadott pályázatok
értéke több mint 50 száza-
lékkal meghaladta az Or-
szágos vidékfejlesztési
program 2007 és 2013 kö-
zötti idõszakra jóváhagyott,
10 milliárd eurós keretét.
Több mint 4 milliárd euró
értékben kötöttek szerzõdé-
seket, ugyanakkor 3,5 milli-
árd eurót már ki is fizettek.
A sikeresen megvalósított
pályázatok összértéke 580
millió eurót tett ki.

„A kedvezményezettek-
nek kiutalt összegek évente
nõnek: míg 2010-ben 1 mil-
liárd eurót és 2011-ben
másfél milliárd eurót fizet-
tünk ki, idén február 17-ig
92 millió eurót sikerült ki-
utalni” – magyarázta
Tánczos Barna. Hangsú-
lyozta: különösen pozitív,
hogy Románia teljesítette a
2008–2009-ben vállalt kifi-
zetéseket – több mint 2 és
fél milliárd eurót utalva ki a
kedvezményezetteknek –,
és a 2010-re vonatkozó kifi-
zetések fele is megtörtént
már. A minisztériumi becs-
lés szerint idén több mint

1,4 milliárd eurót fognak
kiutalni a pályázatokra.

Molnár Róbert elmond-
ta, legnagyobb arányban,
21 százalékban a szatmári,
hatos számú fejlesztési ré-
gióban kötöttek szerzõdé-
seket, ezt követi Târgoviºte
és Iaºi 16 százalékkal, vala-
mint Temesvár és Gyulafe-
hérvár régiója 12 százalék-
kal. A legnagyobb sikere a
versenyképesség növelésére
kiírt 123-as, a falufejlesz-
tést célzó 322-es, a kiterme-
lés modernizálására kiírt
121-es, valamint a mezõ-
gazdasági kisvállalkozások
létrehozását és fejlesztését
támogató 312-es intézkedé-
seknek volt. Ezen kiírások,
akárcsak a térségfejlesztési
LEADER program eseté-
ben, a keretösszegeket
majdnem teljes egészében
leszerzõdték. Ezzel szem-
ben alacsony érdeklõdés
mutatkozott a fiatal farme-
reknek kiírt 112-es, és a
mezõgazdasági infrastruk-
túra-fejlesztõ 125-ös intéz-
kedéseknél, ahol a rendel-
kezésre álló pénzalapok fe-
lére sem köttettek szerzõ-
dések. 

Régiócentrikusabbá tennék
az agrártámogatási rendszert

Román GDP-növekedés

A várakozásoknak megfele-
lõen 2,5 százalékkal nõtt ta-
valy a román gazdaság telje-
sítménye – derült ki az Or-
szágos Statisztikai Intézet
tegnap közzétett adataiból.
A hivatal becslése szerint a
bruttó hazai össztermék
(GDP) 578,551 milliárd lejt
tett ki. A gazdaság motorja
tavaly a mezõgazdaság volt,
amely 11,3 százalékkal nõtt
a 2010-es szinthez képest.

Nagyobb átlagbér

Három százalékkal nõtt egy
év alatt a nettó átlagbér Ro-
mániában:  az Országos Sta-
tisztikai Intézet tegnap köz-
zétett adatai szerint a nettó
januári átlagfizetés 1467 lej
volt. Az év elsõ hónapjában
a  legtöbbet a pénzügyi szek-
tor alkalmazottai kerestek
(átlagban nettó 3557 lejt),
míg a legkevesebbet a ven-
déglátóipar alkalmazottai vi-
hették haza (852 lejt). A köz-
szférában 2011 decemberé-
hez képest csökkentek a bé-
rek: a tanügyben 2,6, az
egészségügyben 1,7 száza-
lékkal.

Gyarapodó ökobüdzsé

Több mint 2,3 milliárd lej áll
idén a Környezetvédelmi
Alap rendelkezésére külön-
bözõ programjai lebonyolítá-
sára – jelentette be Borbély
László környezetvédelmi és
erdészeti miniszter a tegnapi
kormányülést követõen. Az
alap idei költségvetésének el-
sõdleges prioritása a tavaly
elkezdett beruházások kivite-
lezése: több mint 1,7 milli-
árd lejt a vízprojektek befeje-
zésére különítették el, a Zöld
ház program idén 90 millió
lejjel, a gyenge minõségû
mezõgazdasági területek er-
dõsítését szorgalmazó prog-
ram pedig 55 millió lejjel
rendelkezik. Árvízvédelmi
munkálatokra 51 millió lej
áll rendelkezésre. 

Kevesebb autóadóból

A kormány számításai sze-
rint az idei évben csupán
mintegy 624 millió lej fog
begyûlni az államkasszába a
gépkocsik után fizetendõ
adókból, ami legalább há-
romszor kevesebb, mint
2011-ben – adta hírül a
Mediafax. A bevételek csök-
kenésének oka, hogy 25 szá-
zalékkal csökkentették a kör-
nyezetszennyezési adót, va-
lamint jövõ évre halasztották
az autók elsõ beíratásakor
kötelezõ illeték befizetését.

Hajóút a Szamoson

A Szamos turisztikai célú
hajózhatóvá tételét fontol-
gatja Kolozsvár önkormány-
zata, és ennek érdekében
egyeztet a héten egy, a hol-
land kormány által támoga-
tott szakértõi csoporttal – ír-
ta a Ziarul Financiar. Ha a
projekt megvalósul, a sza-
badidõ eltöltésére alkalmas
zöldövezetek és vízisport-lé-
tesítmények épülhetnek a fo-
lyó mentén. 
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Több pénz mûemlékekre

A mûvelõdési minisztérium
idén több mint tízmillió lejt
fordít a Hargita megyei ma-
gyar mûemlékek helyreállítá-
sára – jelentette ki tegnap
Hegedûs Csilla, a miniszter
tanácsosa, aki munkamegbe-
szélést tartott Csíkszeredá-
ban a helyi illetékesekkel az
idei évben támogatásra ja-
vasolt Hargita megyei mû-
emlékekkel kapcsolatban.
„Amíg nem RMDSZ-es
miniszter volt a kulturális
tárca élén, addig a minisz-
térium a rendelkezésére ál-
ló pénznek mindössze a 0,9
százalékát költötte az erdé-
lyi magyar mûemlékekre,
míg idén ez jóval megha-
ladja a 30 százalékot” –
mondta Hegedûs.

Drágult a fûtés
Sepsiszentgyörgyön

Gigakalóriánként 291,03
lejben állapította meg  a
hõenergia referenciaárát a
lakosság számára tegnap a
sepsiszentgyörgyi tanács. A
mintegy harminc százalé-
kos drágítás a tizenöt
ANL-s, illetve két szociális
tömbházban lévõ 170 lak-
részben élõ családokat érin-
ti. Szabó Mária, a helyi ta-
nács alárendeltségében lévõ
fûtés- és melegvíz-szolgál-
tató Urban Locato Kft.
igazgatója lapunknak el-
mondta: a hõenergia refe-
renciaára március 1-jétõl
lép érvénybe, errõl érintet-
tek legközelebb az április-
ban kapnak számlát. Az
önkormányzati ártámoga-
tás a kormány által október
15. és április 15. közötti
idõszakra meghatározott
fûtésidényre érvényes.

Sipos M. Zoltán

Az egészségügyi tárca
mindenképpen szigoríta-

ná a dohányzást korlátozó
hazai törvényt, és az egyik
elképzelés szerint teljes egé-
szében kitiltaná a füstölést a
vendéglõkbõl, bárokból,
klubokból – erõsítette meg
tegnap lapunknak Ritli
László miniszter sajtótaná-
csosa. Kinizsi Zoltánt a tár-
cavezetõ hétfõi kijelentése
kapcsán kerestük meg,
amely szerint a minisztéri-
um a jövõben megtiltaná a
dohányzást a zárt légterû
szórakozóhelyeken is.

A sajtótanácsos tájékozta-
tása szerint a minisztérium-
nak még nincs elkészült ter-
vezete a jelenleg érvényben
lévõ jogszabály módosításá-
ra, ám ezek kidolgozása már
folyamatban van. „Az egyik
elképzelés a már Magyaror-
szágon és más EU-tagállam-
ban alkalmazott modell átül-
tetése lenne. Eszerint vala-
mennyi zárt légterû helyiség-
ben megtiltanánk a dohány-
zást” – jelentette ki. Kinizsi
emlékeztetett: a szomszédos
ország dohányosai máris

megtalálták a módját a janu-
ártól bevezetett törvény kiját-
szásának. „Úgynevezett kö-
zösségi dohányzóhelyeket
alakítottak ki, amelyek ma-
gánlakásokban mûködnek,
és ezekre nem érvényes a
vendéglátó-ipari egységek-
ben bevezetett tilalom” – ma-
gyarázta. Bármilyen újabb
szigorítást vezet majd be a
minisztérium, azt csak szé-

les körû konzultáció után
tenné meg – mondta Kinizsi.
Emlékeztetett arra, hogy a
füstölés további korlátozásá-
nak akár gazdasági vetülete
is lehet. „Ha betiltjuk Romá-
nia területén a dohányzást a
vendéglátó-ipari egységek-
ben, az jelentõs bevételki-
esést jelentene az adófizetõ
üzemeltetõknek, tehát az ál-
lamkasszának is” – jelentette
ki. Az ennél is radikálisabb
szigorítások – például a do-
hányzás betiltása a személy-
gépkocsikban – már a szemé-
lyiségi jogok korlátozásához
vezethetnek, ezért ezektõl a
minisztérium várhatóan elte-
kint majd – vázolta a szaktár-
ca terveit a sajtótanácsos.

A jelenlegi romániai tör-
vény csak a közintézmények-
ben – hivatalokban, kórhá-
zakban stb. – tiltja meg teljes
egészében a dohányzást. A
jogszabály lehetõvé teszi zárt

légterû szórakozóhelyeken a
füstölést, ám kocsmák, bárok
esetében a bejáratnál jól lát-
ható helyen jelezni kell, hogy
a helységben rá szabad gyúj-
tani. A vendéglõket arra kö-
telezi a törvény, hogy külön
termeket alakítsanak ki a
nem dohányzók számára.

Kiürülnek a bárok?

Egy nagy forgalmú ko-
lozsvári szórakozóhely tulaj-
donosa, Negele Enikõ sze-
rint jelentõsen csökkenne a
bevétele, ha megtiltanák a
dohányzást a bisztrójában. 

„Jól látszik ez a nyugati
példákon is: amikor bevezet-
ték azt, hogy nem lehet kocs-
mákban, bisztrókban dohá-
nyozni, a vendégek száma
azonnal rohamosan csök-
kent. Ez lenne Romániában
is a helyzet. Szerintem a je-
lenlegi törvény, amely lehe-

tõséget ad arra, hogy eldönt-
hessük, dohányzó vagy nem-
dohányzó kocsmákat aka-
runk-e mûködtetni, mûkö-
dõképes” – fejtette ki lapunk-
nak Negele Enikõ. 

A további szigorításokat
természetesen maguk a do-
hányosok is ellenzik. „Ne-
héz lenne elképzelni olyan
kocsmát, ahol nem szabad
cigarettázni. Úgy gondolom,
a cigarettázás egy közösség-
formáló rossz szokás: a kocs-
ma hangulata füst nélkül
már nem lenne ugyanaz. Ha-
tározottan ellenzek bármifé-
le megszorító intézkedést,
ami számûzné a dohányoso-
kat a kocsmákból” – fejtette
ki véleményét lapunknak
egy kolozsvári egyetemista.

A jelenlegi törvényt
sem tartják be

Egy hétfõn bemutatott or-
szágos felmérésbõl kiderül,
hogy a romániai dohányo-
sok a jelenlegi törvényt sem
tartják be. A megkérdezett
személyek 20,7 százaléka ál-
lította, hogy dohányzást ész-
lelt kormányzati épületek-
ben, 10,4 százalékuk az
egészségügyi intézmények-
ben, 25,1 százalékuk az is-
kolákban, 47,5 százalékuk
az egyetemeken. A szórako-
zóhelyeken és az éttermek-
ben való dohányzást a vá-
laszadók 94,4, illetve 86,6
százaléka tette szóvá. A ta-
nulmány szerint a 15 évesnél
idõsebb romániaiak 35,4
százaléka, mintegy 6,4 mil-
lió személy kitett otthoná-
ban a dohányfüstnek, ezen
belül a nem dohányzók szá-
ma 3,2 millió. 

„Ez nemdohányzó helyiség”

Az EU több tagállamában valamennyi zárt légterû szórakozóhelyen tilos a dohányzás Fotó: evz.ro

S. M. Z.

Kolozsvár is versenybe
száll az Európa Ifjúsági

Fõvárosa címért, a pályázás-
hoz szükséges dokumentáci-
ót a polgármesteri hivatal a
Pont Csoporttal közösen
május elsejéig készíti el és
adja le – jelentette be tegnapi
sajtótájékoztatóján Radu
Moisin, a kincses város pol-
gármestere. Elmondta, a vá-
rosháza már elkezdte a do-
kumentáció összeállítását,
ezt május elsején nyújtják be
Brüsszelben. Az Európai Fi-
atalok Fóruma és az Európai
Tanács által meghirdetett cí-
met 2015-ben szeretnék el-
nyerni: az említett dátumon
nyújtják be pályázatukat, és

õsszel fog eldõlni, melyik vá-
ros lesz majd 2015-ben Euró-
pa Ifjúsági Fõvárosa – közöl-
te a sajtótájékoztatón Moi-
sin.  A polgármester kifejtet-
te, Kolozsvár jó eséllyel pá-
lyázik erre a címre, hisz min-
den adottsága megvan arra,

hogy elnyerhesse: mind né-
pességében, mind pedig az
itt élõ fiatalok magas aránya
szerint megfelel az elvárá-
soknak. Farkas András, a
Pont Csoport tagja elmond-
ta, a cím elnyerése esély le-
het Kolozsvár arculatának
népszerûsítésére. „Szeren-
csére nem indulunk a nullá-
ról, Kolozsváron sok prog-
ram mûködik, ami a fiata-
loknak szól. Olyan portfoli-
ót állítunk össze, amely be-
mutatja, milyen önkéntessé-
gi programokat, koncerte-
ket, sporteseményeket és
egyéb kulturális és társadal-
mi jellegû programokat sze-
retnénk megszervezni 2015-
ben, ha Kolozsváré lesz a
megtisztelõ cím” – mondta
el Farkas András. 

„Ifi-fõváros” lenne Kolozsvár

Farkas András (balra) és Radu Moisin (középen)

Teljes tilalom több EU-s tagállamban
A zárt légterû nyilvános helyekre, a munkahelyekre – a
bárokat és éttermeket is beleértve – Írország, az Egye-
sült Királyság, Görögország és Magyarország vezetett
be teljes dohányzási tilalmat. Olaszországban, Máltán,
Svédországban, Lettországban, Finnországban, Szlo-
véniában, Franciaországban, Cipruson és Lengyelor-
szágban olyan dohányzásellenes törvények vannak ha-
tályban, amelyek engedélyezik külön dohányzóhelyisé-
gek kijelölését. A többi tagállamban – mint például Ro-
mániában – a dohányzásellenes törvények mentessége-
ket biztosítanak egyes nyilvános helyek, például bárok
és éttermek számára. 

Szentgyögy Székelyföld ifjúsági fõvárosa
A Sepsiszentgyörgy Székelyföld Ifjúsági, Kulturális Fõ-
városa egész éves rendezvénysorozat kezdete után írt alá
támogatási szerzõdést a szervezõkkel a helyi önkor-
mányzat. A sepsiszentgyörgyi tanács múlt heti ülésén a
tanácstagok hosszú vita után nem fogadták el, hogy szer-
zõdést kössenek az egész éves programsorozatot szerve-
zõ kolozsvári Fundamenta Egyesülettel. Az önkormány-
zati képviselõk a tegnapi ülésükön végül vita nélkül meg-
szavazták a partnerségi szerzõdés megkötésérõl szóló ha-
tározatot. A tanácsosokat vélhetõen az gyõzte meg, hogy
a szervezõk támogatási szerzõdés nélkül is megtartották
a hét végén a programsorozatot indító utcai ünnepséget.

Cs. P. T.

Huszonkilenc napos vizs-
gálati fogságba helyezték

tegnap az ügyészek kérésére
a Bukaresti Törvényszék bí-
rái azt az ámokfutó férfit, aki
hétfõn este lõfegyverrel meg-
ölte feleségét és egy másik
nõt, további hat személyt pe-
dig megsebesített egy fõváro-
si fodrászatban. Gheorghe
Vlãdan tegnap azzal védeke-
zett, nem emlékszik a történ-
tekre, és azt kérdezte fogva
tartóitól: él-e még a felesége?
A törvényszéken az ügyvédje
azt mondta: védencét idén ja-
nuárban és februárban súlyos
depresszióval kezelték, sõt
kórházba is beutalták pszi-
chiátriai problémákkal.

Az ámokfutó 2007-tõl a
belügyminisztérium alkal-
mazottja, 2010-tõl fegyver-
viselési engedélye van, és a
legutolsó pszichikai tesztje
nem jelzett magatartásbeli
rendellenességeket.

A nyomozás során kide-
rült, hogy felesége, Florina
Vlãdan már március elsején
panaszt nyújtott be a férje el-
len a 14-es számú fõvárosi
rendõrkapitányságra. A nõ
tudatta a rendõrökkel, hogy
tart Gheorghe Vlãdantól,
mert agresszíven viselkedik

és fegyvere van. Liviu Pop
országos rendõrparancsnok
ezért kivizsgálást rendelt el
az ügyben. A mulasztó
rendõrök ellen várhatóan fe-
gyelmi eljárás indul. Az
ámokfutó hat sebesült áldo-
zata kórházban van. Két nõt
még éjszaka megmûtöttek:
az egyiknek a combjába, a
másiknak a térdébe fúródott
golyó, a lövedékeket sikerült
eltávolítani.

Állítólag amióta tudomást
szerzett arról, hogy felesége
el akar válni, a férfi több íz-
ben megfenyegette azzal,
hogy ennek „nagyon csúnya
következménye lesz”.

Gheorghe Vlãdan hétfõn
este azzal a szándékkal ron-
tott be fegyverével hado-
nászva a Bukarest közpon-
tjában lévõ fodrászatba,
hogy megölje az üzletben
dolgozó feleségét. Florina
Vlãdanon és a fodrászat
pénztárosán halálos sebet
ejtett, majd vaktában lövöl-
dözni kezdett, utána to-
vábbállt. A helyszínre érke-
zõ rendõrök az ámokfutót
egy szomszédos ipari léte-
sítményen találták meg és
õrizetbe vették. A helyszí-
neléskor kiderült: a férfi
összesen tizenegy golyót
lõtt ki a tárból. 

Kovács Zsolt

Az iskolakerülõ diákok
miatt robbant ki heves vi-

ta a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat tegnapi ülésén.
Rodica Pârvan szociálde-
mokrata tanácstag elmondta,
a városban kirívóan magas
az iskolakerülõ diákok szá-
ma, és elmondása szerint elõ-
fordult, hogy egy diák 11
órakor részegen ment iskolá-
ba. A tanácsos azt kérte az
önkormányzattól, hozzon
olyan intézkedéseket, ame-
lyekkel megfékezik az iskola-
kerülést, és büntetik a diáko-
kat alkoholos italokkal ki-
szolgáló kocsmák tulajdono-
sait.  Antal Árpád visszauta-
sította, hogy a diákok visel-
kedéséért a polgármestert  te-
gyék felelõssé. Szerinte elsõ-
sorban az iskolák vezetõségé-
nek és a pedagógusoknak
kell megoldást találniuk erre
a problémára. Meglátása sze-
rint az ilyen tanulókat ki kel-
lene zárni az iskolából.
„Olyan mechanizmust kell
találnunk, hogy a tanintéz-
mények finanszírozását a hi-
ányzások mértékének függ-
vényében is megszabhassuk”
– mondta a polgármester. 

Lógós diákok

Háromszéken
Fogdában az ámokfutó

Fotó: Sipos M. Zoltán
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Hivatalossá vált a Pécsi
Országos Színházi Ta-

lálkozó (POSZT) ez évi ver-
senyprogramja. A 2011.
március 1. és 2012. február
29. között bemutatott ma-
gyarországi és az anyaor-
szág határain túli magyar
színházak elõadásait az idei
fesztivál válogatói – Lõrinc
Katalin táncmûvész, Rocken-
bauer Zoltán mûvészettörté-
nész, Zappe László kritikus,
valamint Bicskey István szí-
nész, rendezõ, koreográfus
– tekintette meg. A váloga-
táskor elsõdleges szempont-
ként a minõséget tartották
szem elõtt, de figyeltek arra
is, hogy a vidéki produkciók
megfelelõ arányban jelenje-
nek meg a versenyprogram-
ban, hogy egy színházból le-
hetõség szerint ne érkezzen
több produkció, illetve hogy
az elõadások a Pécsi Nem-
zeti Színház játszóhelyein
megvalósíthatóak legyenek.
A versenyprogramba bevá-
logatott produkciók között
két erdélyi is szerepel: a Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház Hedda Gabler címû
darabja, Andrei ªerban ren-
dezésében, valamint a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós Társula-
ta és a Yorick Stúdió közös
produkciója, a Bányavirág,
Sebestyén Aba rendezésé-
ben. 

HIRDETÉS

Antal Erika

Ünnepi rendezvényso-
rozatot tervez fennállá-

sának tizedik évfordulójára
a mikházai  Csûrszínház.
Ebbõl az alkalomból közel
harminc rendezvényt készí-
tenek elõ: koncerteket, szín-
házi elõadásokat, kiállításo-
kat, kézmûves foglalkozáso-
kat, és megszervezik azt a
névadó ünnepséget is,
amelynek keretében a Csûr-
színház felveszi a falu szü-
löttének, a Maros Mûvész-
együttes egykori tagjának,
Széllyes Sándornak a nevét.
A fesztivál a május és szep-
tember közötti idõszakra
tartogat programokat, leg-
sûrûbb hete azonban június
10-én kezdõdik majd.

A tegnapi sajtótájékozta-
tón Szélyes Ferenc és
Szélyes Andrea elmondta,
sikerült szinte valamennyi
marosvásárhelyi mûvelõdési
intézményt bevonni a prog-
ramsorozatba, a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatát,
amely állandó szervezõje és
támogatója a fesztiválnak, a
mûvészeti egyetemet, a
Yorick Stúdiót, az Ariel Ifjú-
sági és Bábszínházat, a Ma-
ros Mûvészegyüttest, a Népi
Alkotások Házát is. Az elõ-
zõ évekhez híven az idén is
eljön a magyarországi For-
rás Színház, ezenkívül a ta-
valyi nagy sikerre való tekin-
tettel Kallós Zoltán újabb
gyûjteményét állítják ki: ez-
úttal egy csángó és egy kalo-

taszegi szoba berendezését
csodálhatják meg a látoga-
tók. Újdonság lesz a vajda-
sági Tanya Színház fellépé-
se, akik pályázat útján sze-
retnék az útiköltségeket és a
napidíjat megszerezni, az
itt-tartózkodásról, a teljes el-
látásról a Csûrszínház-fesz-
tivál szervezõi gondoskod-
nak. A könyvbemutatók so-
rában külön helyet kapnak a
mûvészportrék, Balázs Éva,
Farkas Ibolya, Kovács Le-
vente, Makra Lajos, Székely
Szabó Zoltán portréköteteit
mutatják be a székelyvajai
fúvószenekar közremûködé-
sével. „A program többnyire
összeállt, természetesen még
kisebb változtatások lesz-
nek, hiszen a szervezés fo-
lyamatos, egyeztetünk a
meghívottainkkal, és az
anyagi hátteret is próbáljuk
elõteremteni” – mondta
Szélyes Ferenc, aki tavaly ar-

ról beszélt, hogy belefáradt a
szervezésbe, és szándékában
áll abbahagyni. „Akkor any-
nyi biztatást és támogatást
kaptam, hogy most meg-
újult energiával vágtam bele
a szervezésbe. Ez nem zárja
ki azt, hogy közben félek is
egy kicsit az egésztõl, mert
úgy érzem, nagyon nagy fá-
ba vágtuk a fejszénket” – tet-
te hozzá Szélyes.

Az idén felavatják a tavaly
kezdeményezett tájházat, il-
letve egy újabb gyûjtést indí-
tanak egy falusi könyvtár
számára. Szélyes ugyanis
biztos abban, hogy szinte
mindenkinek vannak olyan
könyvei, amelyek vagy két
példányban állnak a polcon,
vagy már nem forgatja õket
tulajdonosuk. Ezért minden
adományt szívesen fogad-
nak, hogy a nyárádmenti fa-
lu számára egy könyvtárat
hozzanak létre. 

Készül a Csûrszínház-fesztivál

Erdélyi darabok 

a POSZT-on

Szélyes Ferenc és Szélyes Andrea a sajtótájékoztatón A szerzõ felvétele

Munkatársainktól

Március 8-a, a nõk nem-
zetközi napja kiváló alka-

lom kimozdulni a televízió
elõl, és minõségi kikapcsoló-
dással tölteni az estét. Körké-
pünkben ahhoz nyújtunk el-
igazítást, hogy hol lehet tar-
talmasan szórakozni a vörös
rózsás vacsora elõtt vagy
után. 

Vásárhelyen 
háromnapos a nõnap

A Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház a március 6-8.
közötti idõszakban tartandó
elõadásokra „Három nap nõ-
nap!” mottóval 8 lejes egysé-
ges áron kínálja jegyeit, hogy
a családok együtt ünnepel-
hessék színházi környezet-
ben hölgytagjaikat. A Tompa
Miklós Társulat ma este 19
órától a nagyteremben Cse-
hov Platonovját adja elõ, hol-
nap délután 17 órától a Kis-
teremben Müller Péter –
Seress Rezsõ Szomorú vasár-
nap címû darabját, 19 órától
pedig a Nagyteremben Carl
Orff Carmina Burana címû
táncszínházi elõadását te-
kinthetik meg az érdeklõdõk. 

Minden nõ számára díjta-
lan a belépés március 8-án,
csütörtökön este 19 órától a
Parasztopera címû darabra,
amelyet a Marosvásárhelyi

Mûvészeti Egyetem diákjai
adnak elõ a Stúdió Színház-
ban. 

Váradon: Köszönöm, 
hogy imádott!

Holnap, március 8-án a
Szigligeti Színház társulatá-
nak elõadásában színpadra
állított Köszönöm, hogy imá-
dott! címû zenés mûsorával
kedveskednek nosztalgiá-
zásra hajlamos hölgyeknek
és uraknak, ugyanis 17 órá-
tól a magyar filmtörténet
klasszikus dalai csendülnek
fel a Nagyváradi Városi

Mûvelõdési Házban. A ko-
molyzene-kedvelõ közönsé-
get a Nagyváradi Állami
Filharmónia nõnapi kon-
certtel várja, amely a késõ
romantika, pontosabban a
19. század utolsó évtized-
ének zenéjébõl nyújt váloga-
tást este 19 órától a Filhar-
mónia Enescu –Bartók ter-
mében. 

Udvarhelyen zene, 
tánc és képzõmûvészet

Rövid ünnepi elõadással
kedveskedik a székelyud-
varhelyi nõknek a város pol-

gármesteri hivatala. Március
8-án 18 órától a Mûvelõdési
Házban táncos, zenés estre
kerül sor a Tomcsa Sándor
Színház két színésze, Vido-
venyecz Edina és Dénes Ger-
gely dalokból, versekbõl ösz-
szeállított ünnepi mûsorára
várják az érdeklõdõket. A be-
lépés díjtalan.

A székelyudvarhelyi Haáz
Rezsõ Múzeum ma délután
18 órától nyitja meg a máso-
dik Termés 2012 címû képzõ-
mûvészeti tárlatot. A Veres
Péter által rendezett kiállítás
bemutatkozási lehetõséget
biztosít a székelyudvarhelyi

képzõmûvészek számára.
Ezúttal 16 székelyudvarhelyi
képzõmûvész munkái lesz-
nek megtekinthetõk a kép-
tárban. 

Zene és színház 
nemcsak lányoknak

Csíkszeredában, a Nagy
István Mûvészeti Szakközép-
iskola aulájában nõnapon 18
órától koncertet ad a Tiberius
vonósnégyes. Mûsoron: J.
Brahms: III. B-dúr vonósnégye-
se és L. van Beethoven:
Serioso vonósnégyese. A Csí-
ki Játékszín a Tóték elõbemu-
tatójával várja nõnapkor az
érdeklõdõket. Örkény darab-
ját Victor Ioan Frunzã vitte
színre, az elõadás 19 órakor
kezdõdik. 

Kolozsváron koncertek 

A kincses városban szá-
mos klub és mulatóhely szer-
vez nõnapi meglepetéskon-
certeket, itt a nõnap apropó-
ján szervezett rendezvények
szinte egész héten és hétvé-
gén is zajlanak. A Heltai
folkkocsmában például
szombaton este 20 órától
kezdõdik a nõnapi gitárkon-
cert, Zorán dalaival. Ma este
20 órától pedig a Kolozsvári
Állami Magyar Színházba
várják a nézõket a Julie kis-
asszony címû elõadásra. 

A virág mellett kitûnõ ajándék lehet március 8-án a hölgyek számára a színház- vagy koncertjegy

Erdélyi kultúrmenü nõnapra 



T. R.

Elõször szerveznek magyar
filmnapokat Nagyszebenben.

Egész estés és rövidfilmeket, ani-
mációs alkotásokat, valamint er-
délyi dokumentumfilmeket vetí-
tenek a március 9-e és 18-a között
zajló fesztiválon.

A fesztivál programjában sze-
repel a számos díjat szerzett Má-
tyás, Mátyás címû animációs do-
kumentumfilm, illetve A repülés
története címû, századfordulós,
kosztümös film, amely a nor-
mandiai tengerparton játszódik
egy családi piknik alkalmával. A
Cannes-ban bemutatott rövidfilm
Kenyeres Bálint rendezése, ma-
gyar–francia ko-produkcióban
készült, a 40-ik Filmszemle nyi-
tófilmje volt, illetve a Rendezõk
Kéthete programjába is bekerült.
Egy másik értékes alkotás, ame-
lyet bemutatnak a fesztiválon, az
a Csicska címû rövidfilm, Till At-
tila rendezésében, amely egy vi-
lágvégi magyar tanyán játszódik,

ahol a családfõ (Thuróczy Sza-
bolcs) kínkeservesen szedi össze
napról napra a betevõt a kemé-
nyen megdolgoztatott feleségé-
nek és gyerekeinek, de ugyanak-
kor rabszolgát tart. Csicskáját
(Szitás Balázs), egy sok hányatta-
tásról árulkodó arcú utcagyereket
ötvenezer forintért vette fél éve,
pajtában altatja, mint egy lovat,
és legalább annyira szüksége is
van rá a túléléshez, mintha a csa-

lád egyetlen haszonállata volna.
A film két, egymásnak kiszolgál-
tatott, megnyomorított férfit mu-
tat be, akiket érdekes módon szo-
rosan fûz össze a szegénység.

Az erdélyi dokumentumfilmek
közül többek között az Apró örö-
möket, a Csendországot és a
Janovics Jenõ, a magyar Pathé cí-
mû alkotást vetítik le. A Kolorádó
Kid és a Puskás Hungary fogja
képviselni az elmúlt évek ma-

gyarországi filmalkotásait.
Amint az a programajánlóból ki-
derült, a filmeket román vagy an-
gol szinkronfordítással vetítik. 

Az I. Magyar Filmnapok szer-
vezõi szeretnének eljutni a Nagy-
szeben környéki településekre,
Vízaknára, Medgyesre, Szent-
ágotára, Szakadátra, Mihály-
falvára a fesztiválón bemutatott
filmekkel, vígjátékokkal és gyer-
mekeknek szóló produkciókkal –
olvasható a szervezõ HÍD –
Szebeni Magyarok Egyesülete
honlapján. 

A magyar filmnapok megszer-
vezésében a szebenieknek segít-
séget nyújt a Nagyszebeni Ma-
gyar Kulturális Központ és a ko-
lozsvári Filmtett Egyesület. A
rendezvényt könyvbemutatók,
az alkotókkal folytatott szakmai
beszélgetések és fotótárlatok gaz-
dagítják. A szervezõk tájékozta-
tójából kiderül az is, hogy a fesz-
tivál ideje alatt kerül sor a szebeni
magyarok március 15-i ünnepsé-
gére is. 
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Felhívás

A Facebrands PRO felmérései alapján kies ha-
zánkban kb. 4,6 millió ember használja a
Facebook-ot. Vagyis pontosabban ennyien
nyomogatják félõrültként a „Like” gombocs-
kát, és ennyien töltenek fel magukról „buli-
zós”, homokos tengerparton végigheverõs, eg-
zotikus városban el- és megtévelyedõs, kedélye-
sen sörözgetõs, becsajozós-meztelenfelsõtestes-
kigyúrtas, esetleg bepasizós-falatfürdõruhás,
Photoshopban retusált, álomidézõ fotóalbum-
salátaönteteket. Ha végigpásztázzuk ismerõse-
inket, esetleg azok ismerõseit is, könnyedén
megállapíthatjuk, hogy mindenütt minden
rendben, mindenki boldog és heppi. S akkor
levonhatjuk a következtetést is: Kárpátok ölelte
hazánkban azok okoznak galibát, azok a bol-
dogtalanok, akik nem Facebookoznak. Igen,
õk rontják le a statisztikákat, csak õk az eleset-
tek. De sajna, többen vannak, mint MI, így,
demokratikusan nekik van igazuk: kutyarossz
idehaza élni.

(prier)

Kettõs tükör 

Röviden

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.

Szebeni Magyar Filmnapok 

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 Alapít-
ványt bízta meg. A pályázatokat a Com-
munitas Alapítvány Sajtó Szaktestületéhez
kell eljuttatni, leadási határidõ 2012. már-
cius. 23. Bõvebb információk a Com-
munitas Alapítvány titkárságán igényelhe-
tõk a 0264-594 570 és a 0723-250 324 tele-
fonszámokon, valamint a e-mail címen. A
pályázati kiírás megtalálható a www.com-
munitas.ro oldalon.

✁

Hírösszefoglaló

Bezárják Nagy-Britanniában
az egy évszázada mûködõ

Twickenham filmstúdiót, ahol a
közelmúltban A Vaslady és az
Egy hét Marilynnel címû produk-
ció is készült. 

Az adminisztrációs vezetõ
Gerald Krasner ennek kapcsán
elmondta, hogy  az utóbbi há-
rom évben nagy veszteséget
könyvelt el a stúdió, ezért az al-
kalmazottak egy részét már el-
bocsátották, a maradék a fel-
mondási idejét tölti a júniusi fel-
számolásig.

A majd egy évszázada pon-
tosabban az 1913-ban megnyílt
Twickenhamben forgatták a
nagy klasszikusokat. 1932-ben
a The Missing Rembrandt címû
Sherlock Holmes-filmet, ké-
sõbb pedig a Help! és az Egy ne-
héz nap éjszakája címû Beatles-
filmeket.

Ugyancsak ebben a stúdióban
készült Roman Polanski Iszo-
nyat és Michael Caine Alfie –
Szívtelen szívtipró címû produk-
ciója. 

A brit stúdióban dolgoztak
Steven Spielberg – Hadak útján
címû Oscar-jelölt filmjén illetve

említésre méltó az a tény is,
hogy Phyllida Lloyd A Vaslady
címû, Margaret Thatcherrõl
szóló drámájának utómunkái is
itt készültek, akárcsak az Egy hét
Marilynnel felvételei. „Szerintem
szégyen, hogy a Twickenham
bezár. Egyike a legöregebb stú-
dióinknak” – nyilatkozta a dísz-
letek biztonságáért fele-
lõs Rupert Lloyd aki A Vaslady
címû produkcióban is közremû-
ködött. 

Belsõ információk szerint a
filmipar fellendült, érkeznek a
munkák, nem lenne indokolt a
filmstúdió bezárása. 

Bezárják a Twickenham stúdiót

Antal Erika

Alig néhány hete léptek fel a
Marosvásárhelyi Nemzeti

Színház nagytermében, hétfõn
újból Marosvásárhelyen koncer-
tezett Szinetár Dóra és Bereczki
Zoltán. 

A fellépésük elõtt találkoztak a
sajtó képviselõivel is, akikkel
közvetlen beszélgetést folytattak
családról, közös fellépésekrõl,
gyerekrõl, erdélyi gyökerekrõl,
tervekrõl, vágyakról. „A múltkor
egy vegyes mûsorral jöttünk,
azokkal a zenemûvekkel, ame-
lyeket sokszor szoktunk énekelni
és amelyet a közönség is jól is-
mer, slágerekkel, operettekkel.
Ez alkalommal a Hollywoodi duett
címû mûsorunkat hoztuk el” –
magyarázta Bereczki Zoltán. A
színész-énekes házaspár elmond-
ta, a szoros együttmûködést egy-
elõre megszakítják, hiszen szín-
padi szerepeket is vállaltak. Je-
lenleg szabadúszóként dolgoz-
nak, ami azt jelenti, hogy nem
vállalnak el minden szerepet,
csak ami közel áll hozzájuk. A
családról és a családi életrõl szól-
va elmondták, a munkát jó ideje
nem viszik haza, mert rájöttek,
hogy nem jó az, ha otthon is dol-
goznak a családi élet, pihenés, ki-
kapcsolódás rovására. „Még sze-

relmünk hajnalán gyakran elõ-
fordult, hogy otthon folytattuk a
színházban elkezdett munkát, de
rájöttünk, hogy ez nem jó. 

Bereczki Zoltán a Megasztár-
ban kifejtett zsûrizõ munkáját
küldetéstudatból végzi, segítve a
tehetséges, utcáról érkezõ fiata-
loknak, akik között sok a tehetsé-
ges, de számos olyan buktatóval
találkoznak, amelyet jó, ha egy
tapasztalt elõadó segít átlépni.
„A tehetséget könnyen meg lehet

találni, de az még nem elég a
mûvésszé váláshoz. Ez inkább
pszichés dolog, ami arról szól,
hogy mennyire bírja elviselni azt
a nyomást, ami ránehezedik” –
számolt be Bereczki a televízió-
ban közvetített mûsorról. 

Az erdélyi turnéval kapcsola-
tosan úgy fogalmazott a házas-
pár, hogy sok koncerten járt már,
így meg tudják állapítani, hogy
milyen közönséggel állnak szem-
ben. „A marosvásárhelyirõl azt

kell elmondanunk, hogy semmi-
ben sem különbözik a magyar-
országi kultúrközönségtõl, va-
gyis érezhetõ volt, hogy ez egy
színházba járó, mûvelt közön-
ség ” – mondta Szinetár Dóra,
aki azt is elárulta, hogy az itteni
fogadtatás minden várakozásu-
kat felülmúlta, ezért is vállal-
koztak most egy újabb turnéra.
A tervek szerint március 17-én
Csíkszeredában és 18-án
Gyergyóban lépnek fel. 

Elõszõr szerveznek magyar filmnapokat Nagyszebenben

A Szinetár–Bereczki páros március 17-én Csíkszeredában és 18-án Gyergyóban lép fel

Goran Bregovics Erdélyben 

Goran Bregovics és a Wedding and
Funeral Band júniusban Marosvásárhe-
lyen, valamint  Kolozsváron lép fel. A vi-
lághírû szerb gitáros és zeneszerzõ mint-
egy kétórás koncerttel örvendezteti majd
meg a mûfaj kedvelõit. Goran Bregovics
szerb és horvát szülõk házasságából szü-
letett 1950-ben, Szarajevóban. Komolyze-
nei tanulmányaival felhagyva, a hegedû-
jét gitárra cserélte tizenhat éves korában,
és különféle rock-zenekarokban  tûnt fel,
majd a legendás Bijelo Dugme etnorock-
zenekar tagja lett. Több mint egy tucat
albumot jelentettek meg, de a jugoszlávi-
ai háború közeledtekor felbomlott a zene-
kar. Ekkor kezdett filmzenéket írni
Bregovics, Emir Kusturica biztatására.
Elsõ közös munkájuk, a Cigányok ideje,
ami rendkívüli sikert hozott. Olyan világ-
sztárok énekelték dalait, mint Iggy Pop,
Scott Walker, Ofra Haza vagy Cesaria
Evora. Ma már világszerte ismertek
Goran Bregovics dalai. 

Erdélyben Szinetár és Bereczki

A szerzõ felvétele



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.50 Néprajzi értékeink
11.00 Tudásakadémia 
- Junior
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Egymillió fontos
hangjegy
14.40 Bordal
15.05 Aphroditétől 
- Zeuszig
15.30 Esély
16.00 KorTárs
16.25 Aranymetszés
17.20 Világokon át
18.10 English 4U
18.40 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés (sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.05 A Szövetség (ism.)
1.00 Az Este
1.30 Egymillió dolláros
zsákmány 
(amerikai krimi, 1952)
3.10 Színészpalánták
(olasz sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Felicity (amerikai
családi kalandfilm) 12.50
A magánnyomozó (am.
thriller, 1998) 15.00 Gy-
ilkos.com (német thriller,
2008) 16.40 Gyilkos ful-
lánk (amerikai-kanadai ka-
tasztrófa f., 2002) 18.15
Britannic (angol-amerikai
akciófilm, 2000) 20.10 In-
vázió (amerikai thriller,
2007) 22.00 Inferno
(amerikai akciófilm, 1999)
23.45 Tűzvihar (amerikai
akciófilm, 1998)

FILM+

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

9.30 Székelyföld Magazin
10.00 Népzene 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Hitélet
16.35 Kárpát Expressz
17.00 A sör krónikája
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 18.00
Cigányok 18.30 Híradó
19.00 Hargita magazin
19.30 Híradó 20.00 Táj-
kép 20.30 A hétmérföldes
21.00 Híradó 21.30 Érté-
keink 21.45 Zene 22.00
Lali és a vörös hegedű

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Esmer-
alda (sorozat) 15.30 Érzé-
ki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (amerikai-mexikói
sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat) 

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

KANAL D
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7.35 Horvát krónika
8.05 Ecranul nostru
8.30 Híradó
8.35 A király kalóza (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
11.55 Magyar elsők
12.20 Kisváros (magyar
sor.) (ism.)
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Élő népzene
15.45 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.15 Törzsasztal (ism.)
17.10 Virág virágossága
17.45 Valóságos kincses-
bánya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca 
20.10 Térkép
20.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 A Sipsirica 
(magyar f.)
22.25 Híradó
22.30 Csinibaba 
(magyar zenés vígj., 1997)
0.15 Dunasport
0.20 Itáliai utazásom
(dok. sor.)
1.25 Plázacicák 
(lengyel filmdráma)

TV2, 22.00
Agyõ, nagy Õ!

Nászútjának harmadik napján Eddie Cantrow úgy érzi, vég-
re megtalálta az igaz szerelmet. Csak sajnos nem az újdon-
sült ara személyében. A sokévnyi agglegényélet és apjának
és legjobb barátjának állandó zrikálása lassacskán megérle-
li Eddie-ben a felismerést, hogy bizonyára túl válogatós, ami-
kor csajozásra kerül a sor. Így aztán véletlenül megismerke-
dik egy csábos, Lila nevű szőkeséggel.

RTL Klub, 22.20
Vadiúj vadnyugat

A büszke déliek visszavágásra készülnek az elvesztett pol-
gárháború után. Hadseregük nem lévén új és minden eddigi-
nél hatékonyabb harci eszköz kifejlesztésén és Grant elnök
meggyilkolásán dolgoznak. Vezérük a zseniális és bosszú-
éhes háborús veterán, Arliss Loveless. Az agytröszt paran-
csára elrabolják az Államok legnagyobb tudósait.

DUNA Tv, 22.30
Csinibaba

1962. augusztus 28. Ezen a szombat reggelen is ellátja Simon
bá’ hírekkel, tanácsokkal és zenével a háztömbrádión keresz-
tül a rábízott állampolgárokat. Közben a KISZ meghírdeti a Ki-
mit-tud-ot, amelynek győztesei kimehetnek a Helsinki VIT-re,
ami a vasfüggönyön túl van. Maga az édes élet. Sok-sok bo-
nyodalom, még több sláger, ármány, szerelem és mulatság
után kiderül, hogy a véletlent sem bízzák a véletlenre.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.35 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.25 Top Shop
13.05 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
15.10 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.10 Döglött akták 
(amerikai krimisorozat)
17.15 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa 
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
Ügyességi vetélkedő
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.20 Vadiúj vadnyugat
(am. akció-vígj., 1999)
0.30 Tudorok 
(ír-kanadai-amerikai
sorozat)
1.40 Reflektor
1.50 Infománia
Multimédia magazin

10.10 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.10 Columbo: A
gyilkosság ártalmas az
egészségre (krimi) 12.55
A dadus (sorozat) 13.55
Amerikai mesterszakács
14.50 Monk (sorozat)
16.40 CSI (sorozat) 17.35
Esküdt ellenségek (soro-
zat) 18.35 Gyilkos számok
(sorozat) 19.30 Amerikai
mesterszakács 20.30
Jóbarátok (sorozat) 21.25
Két pasi (ism.) 22.20 Éden
Hotel 2. 23.20 A célsze-
mély (sorozat) 

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk: Örül-
jünk a focinak 20.00 Pon-
tos sportidő 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV
1.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve 
(dél-kor. sor.)
11.10 Poén Péntek
12.05 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.) (ism.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Rondó
14.25 Kvartett
14.55 Marslakók (ma-
gyar sor.)
15.25 Négy szellem
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.55 MM
18.45 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.25 DTK (talk show)
23.25 Az Este
23.55 Miss Pettigrew
nagy napja 
(a.-am. rom. vígj., 2008)
1.25 Sporthírek
1.35 Család csak egy van
(ism.)
2.20 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasorozat)
11.25 Az ember és az idő
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40,
Lottó 6/49
18.25 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te! 
(live)
22.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.20 Csapd le Chipet!
(amerikai romantikus víg-
játék, 2006)
0.55 Népi hagyaték 
(ism.)
2.35 Közérdek 
(talk show) (ism.)
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Balfácán 
(francia-mex. vígj., 1981)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport
13.45 Nevess csak! 
(amerikai sor.)
14.15 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer 
gyilkosságok) 
(angol krimisor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
21.30 Játssz a túlélésért
(amerikai akciófilm,
1994)
23.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Fűrész V. 
(am.-kan. horror, 2008)
1.45 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 A „vénlegény” 
– második széria, verseny
show
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.30 Madarak 
(amerikai thriller, 1963)
rendező: Alfred Hitchcock
sz.: Tippi Hedren, 
Rod Taylor
3.45 Közvetlen hozzáférés
- talk show (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(am. krimisor.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán
20.30 Kisanyám - Avagy
mostantól minden más
(amerikai vígjáték, 2004)
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Divatdiktátorok
(amerikai filmszatíra,
1994)
2.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Hotrodverseny
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
Hengerelt ostyák/Fapel-
let/Ballagási gyűrűk
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Csillaghajó
10.30 Hogyan csinálják? 
- Vonat/Golyóstoll
11.00 Állítólag... 
- Különös mítoszok
12.00 Megavilág - Texas
13.00 Autókereskedők 
- újratöltve - Jeep CJ7
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Texas
18.00 A túlélés törvényei
- Szahara
19.00 Autókereskedők 
- Volvo P1800S
21.30 Hogyan készült?
Motoros dzsekik, ásók, la-

pátok, kaviár
22.00 X-Machines 
- A szupergépek
23.00 Aranyláz Alaszkában
0.00 Autókereskedők 
- Chevy teherautó
2.00 Katona dolog 
- Ejtőernyősök

6.25 Ókori írások
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser
és a farkasok 
(amerikai-kanadai sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Christy: Nehéz vá-
lasztás (amerikai film,
2001) (ism.)
10.40 Lehet, hogy nem
tudtad
10.50 Vallomások
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 UCL napi összefog-
laló (ism.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 A sas szárnyán
(olasz filmdráma, 2000)
2. széria
20.20 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 It zon@
23.35 Esküvő monszun
idején (indiai-amerikai-
francia-olasz-német ro-
mantikus vígjáték, 2001)
1.35 Anyegin 
(angol-am. filmdráma,
1999) (ism.)
3.20 Légy formában!
(ism.)
3.45 Késhegyen (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

CSÜTÖRTÖK
2012. március 8.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Tiszta szerencse
(amerikai akció-vígj.,
1991)
15.20 Marina 
(mexikói- amerikai sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
20.55 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Agyő, nagy Ő!
(amerikai vígjáték, 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
0.45 Tények Este
1.20 EZO.TV
1.55 Agyő, nagy Ő! 
(am. vígjáték, 2007) (ism.)
3.45 Segíts magadon!
(ism.).10 Vers éjfélkor -
magyar versek



Ma Tamás és Ubul napja
van.
A Tamás férfinév arámi ere-
detû szó, a Teomo névbõl
származik, jelentése: iker. A
görögök vették át Thomasz
formában, mivel a görög-
ben volt egy ilyen alakú
szó, csodálatos jelentéssel. 
Az Ubul régi magyar sze-
mélynév. Eredete bizonyta-
lan, talán a germán Hug-
bald név Ubaldo formájá-
ból való. Elemeinek a jelen-
tése: gondolat és merész.
Holnap a Zoltánokat, Beá-
tákat, Jánosokat köszönt-
jük.

Évforduló
• 1608 – Báthory Gábor,
hajdúi segítségével, az erdé-
lyi fejedelmi trónra lép, le-
mondatva elõdjét, Rákóczi
Zsigmondot.
• 1876 – Alexander Gra-
ham Bell szabadalmat kap
a telefonra.
• 1936 – A német hadsereg
bevonul a demilitarizált
Rajna-vidékre.

Vicc
Két rendõr beszélget:
– Képzeld, az én kutyám

tud hazudni.
– Na nehogy má, hogyan?
Mire az elsõ odaszól a kutyá-
jának:
– Na, Buksi, mit mond a
macska?
– Vau-vau.

Recept
Bundás kenyér másként
Hozzávalók: 8 szelet kenyér,
5 dkg reszelt sajt, 2 tojás, 1 dl
tej, 2 ek olaj, 1 kk ételízesítõ,
1 gerezd fokhagyma, törött
bors és õrölt szerecsendió-vi-
rág, a tepsihez 2 ek olaj.
Elkészítés: A sütõt közepes
lángra kapcsoljuk. A sütõle-
mezt beolajozzuk. A tojást a
tejjel habosra verjük, beleke-
verjük a fûszereket és a zú-
zott fokhagymát. Minden
darab kenyeret belemártunk
a fûszeres tojásba, majd egy-
más után addig mártogatjuk,
amíg el nem fogy a tojás. Ez-
után a kikent sütõlemezre
tesszük a tojásos kenyereket.
A már forró sütõbe toljuk, és
addig sütjük, amíg szép piro-
sas barna nem lesz a tetejük.
Még tûzforrón meghintjük
reszelt sajttal és azonnal tá-
laljuk. Saláta vagy savanyú-
ság illik hozzá.

2012. március 7., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kissé el van varázsolva önmagá-
tól, és ez megnehezíti a tisztánlá-
tását. Már-már mázsás súlyok
kellenek a földön tartásához. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Önnek mindig is meg volt a lehe-
tõsége a boldogságra, de ma ezt
végre észre is veszi! De ne rontsa
el ezt felesleges könnyelmûséggel. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A mai napon inkább kerülje a
vitatkozást. Valahogy nem sike-
rül igazán tisztán és szabatosan
megfogalmaznia a gondolatait. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ellenségei lesben állnak, de ez ne
riassza el önt a lépésektõl, amiket
meg akart tenni. Különösen ak-
kor, ha nincs is más lehetõsége.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Szerelemre és kalandra áhítozik
a mai napon, és minden lehetõ-
sége megvan rá, hogy elérje, amit
akar.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha félreteszi kishitûségét, és vég-
re kiáll a tervei mellett, akkor
meglepõdhet, hogy nem is talál
oly sok ellenzõre. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kicsit bizonytalankodik, már
megint folyton mérlegel, és így
nem csoda, ha mások sem tud-
nak bízni önben.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Csodálatos nap áll ön elõtt: sze-
relmese gyengédségének emléke
kíséri önt egész napján, és az este
sem múlik el szerelem nélkül. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma egy olyan hírt kap közvetlen
környezetérõl vagy rokonairól,
ami átértelmezi napját, sõt akár
egész gondolkodásmódját. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A hideg megkeseríti az életét. A
nap hiánya pedig egyenesen de-
presszióssá teszi. Pedig volna rá
mód, hogy változtasson ezen.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy mai találkozás meghatároz-
hatja sorsát hosszú idõre. Lehet,
hogy az elkövetkezõkben ez több
tevékenységet, lótás-futást, levele-
zést jelent önnek.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Romantikus nap áll ön elõtt. Ne
legyen rest ma korán kelni. Ne-
hogy a felhalmozódott munka és
gondok miatt ne jusson el élete
randevújára.

Horoszkóp
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Thriller
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Az élet sok tekintetben hason-
lít egy kártyajátékhoz. A la-
pokat nem te határozod meg,
hanem azokat úgy kapod a
létben való elindulásodkor.
Van, aki jobb, van, aki gyen-
gébb lapokat, de minden le-
osztásban vannak jó és rossz
lapok is. A leosztás módja el-
len aligha lehet tenni bármit
is, de nem is túl fontos dolog
ez. Ami igazán számít, az a
játék, ahogy egymás mellé he-

lyezed a lapjaidat. Nagyon jó
lapjárást lehet nagyon hamar
elrontani, és rossz lapokkal is
lehet jól és eredményesen játsza-
ni, csupán bölcsesség, türelem
és nem kevés belátás szükséges
hozzá. Az élet mindennapjai
azt mutatják, hogy nem a rossz
lapokat, hanem sokkal inkább
a jó lapokat nehéz jól forgatni.
A hamis biztonságérzet és az
alaptalan magabiztosság sok
tragédia gyökere volt már. 

Gondolatjel Visky István rovata

A bukaresti AFI Palace mallban lévõ MBT szaküzletbe

gyógytornász-képesítéssel rendelkezõ orvostanhallga-

tót, kereskedelmi végzettséggel rendelkezõ eladót alkal-

mazunk. Érdeklõdni lehet a 00225599-442255  225555-ös telefon-

számon! A fényképes önéletrajzokat kérjük a következõ

e-mail címre küldeni: iinnffoo@@ssiimmpplleesstteepp..rroo.

Apróhirdetés



Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A szebeniek szombati si-
kerét követõen további

két, a kiesés elkerüléséért haj-
tó gárda gyûjtötte be a három
pontot a labdarúgó Liga-1
19. fordulójának hétfõ esti
mérkõzésein. 

A Sportul Studenþesc a
Karácsonykõ lábánál fekvõ
stadionban lepte meg a
Ceahlãult (1-2), a gólokat
Gafiþa (29. perc), illetve
Ferfelea (28. perc) és Andrei
Lungu (36. perc) szerezte
meg. Az alsóházi rangadó
érdekessége, hogy Alex-
andru Tudor játékvezetõnek
egyetlen sárga lapot sem kel-
lett felmutatnia. 

Chiajnán bajnokverésnek
tapsoltak, a Concordia 1-0-ra
verte a címvédõ Oþelult. Az
újonc szinte teljes játékos-
keretét kicserélte a téli szü-
netben, az új szerzeményeket
pedig Laurenþiu Reghecampf
edzõ állította csatasorba. A
találkozó egyetlen gólját Vio-
rel Dinu lõtte a 66. percben, a
90. percben a galaci Silviu
Ilie második sárga lapját kap-
ta és mehetett is zuhanyozni. 

A bajnoki címért küzdõ öt
csapat 13 pontot szerzett a le-

hetõ 15-bõl, csak a Rapid
nem tudott nyerni a Kolozs-
vári U ellen. Az alsóháziak
sikeres tavaszi rajtjának tulaj-
doníthatóan tovább tömörült
a veszélyeztetett csapatok
mezõnye, így már a Brassó,
sõt az Astra sem érezheti ma-
gát biztonságban. A listaveze-
tõ Dinamo és üldözõje, a
CFR 1907 kissé megugrott a
többiektõl, de mindkettõjükre
kemény erõpróba vár, Târgu
Jiuban, illetve Medgyesen. A
sereghajtó Mioveni otthoná-
ban aratott kínkeserves gyõ-
zelem után a Steaua Kolozs-
várra látogat, ahol a csapatot
Becali rakja össze, a taktikát
pedig Ilie Stan, a tréner.   

A 19.  forduló 17 góljával a
találatok száma 399-re nõtt,
a megoszlás 225-174. Plo-
ieºti-i tizenegyesével a vaslui-i
Wesley Lopes utolérte a gól-
lövõlistát vezetõ Marius Ni-
culaét (Dinamo), 14 alka-
lommal köszöntek be az el-
lenfeleknek. Dãnciulescu
(Dinamo) 9, Rusescu (Stea-
ua) 7, Opriþa (Petrol) és
Weldon (CFR 1907) pedig 7-
7 gólt lõtt, utóbbi azonban
már nem  léphet elõrébb, hi-
szen Kínába igazolt Kolozs-
várról. Öt játékos rúgott 6,
további tíz pedig 5 gólt. Há-
rom játékos mellett egy edzõt

is kiállítottak, Marian Panãt
(CS Mioveni). A 40 sárgalap
közül 21-et a vendégcsapatok
labdarúgói kaptak.  

A hét végén ismét négy na-
pig zajlik a 20. forduló. Pén-

teken FC Vaslui–Concordia
Chiajna- (19 óra) és Med-
gyesi Gaz Metan–Kolozsvári
CFR 1907- (21.30 óra) mér-
kõzéseket rendeznek, a Digi
Sport  sugároz élõben. A to-

vábbi menetrend: szomba-
ton: Galaci Oþelul–Ceahlãul
Piatra Neamþ (19 óra, Digi
Sport), Pandurii Târgu Jiu–
Dinamo (20.30 óra); vasár-
nap: Sportul Studenþesc–
Brassói FC (15 óra, Digi
Sport), Marosvásárhelyi
FCM–Nagyszebeni Voinþa
(17 óra, Digi Sport), Rapid–
Petrolul Ploieºti (21.30 óra,
Digi Sport); hétfõn: Kolozsvá-
ri U–Steaua (19 óra, Dolce
Sport), Astra Ploieºti–CS
Mioveni (21.30 óra, Digi
Sport). 
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Röviden

Kosárlabda

T. J. L.  

A múlt heti, hazai siklást
követõen újabb vereséget

szenvedett Románia férfi ko-
sárlabda-bajnoka: az U-
Mobitelco BT 80-70-re kika-
pott Târgu Jiuban az Energia
Rovinari együttesétõl. A 24.
forduló hétfõ esti záró-
mérkõzésén a kolozsváriak
visszavágtak volna az õszi,
hazai vereségért (89-92), de
nem tudtak mit kezdeni a
Gorj megyeiek eredményes
támadójátékával. Az Energia
idegenlégiósai 70 pontot sze-
reztek, míg a másik oldalon
csak Dykes (22 pont) nyújtott
elfogadható teljesítményt –
Krsztanovics (14p) gyengébb
napot fogott ki. A kolozsvári-
ak 37 pontnál tartanak, s a
negyedik helyet foglalják el a
táblázaton, a Gaz Metan

(38), a Maros KK (37) és a
CS Municipal (37) nyomá-
ban, viszont a Temesvár (36),
a Nagyvárad (36) és a
Ploieºti (35) elõtt. Az Ener-
gia pontszámban beérte a
nyolcadik helyen álló Nagy-
szebent (34), de nyomukban
ott lohol a kupagyõztes
Piteºti (33). Ma a 20. forduló-
ból elmaradt mérkõzést pó-
tolnak, a Ploieºti lesz a Piteºti
vendége (17.45 óra, Digi
Sport 2). A nõi bajnokság 26.
fordulójának tegnap esti nyi-
tányán a címvédõ ICIM
UVG 74-56-re nyert Aradon
a SCM Craiova ellen.  A mai
mûsor: Kolozsvári U–Temes-
vár, Szatmárnémeti CSM–
Marosvásárhelyi Nova Vita,
Bball 6 Sepsi BC–Buk. Olim-
pia, Rapid–Gyulafehérvár,
Brassói Olimpia–Nagyvá-
rad, Alexandria–CSM Spor-
tul Studentesc, Târgoviºte–
Poli Iaºi.

Megküzdött a három pontért a Sportul Studenþesc  Fotó: prosport.ro

Liga-1: alsóházi offenzíva 
A táblázaton  

1. Dinamo 1913 4 2 34-10 43
2. CFR 1907 1913 3 3 38-14 42
3. Rapid 19 11 5 3 31-18 38
4. Steaua 1910 5 4 24-14 35
5. Vaslui 1910 3 6 30-18 33
6. Oţelul 19 9 4 6 17-15 31
7. Pandurii 19 8 6 5 30-20 30
8. Kv. U 19 7 8 4 25-19 29
9. Astra 19 6 7 6 17-18 25
10. Brassó 19 6 5 8 20-18 23
11. Ceahlăul 19 5 7 7 17-25 22
12. Gaz Metan19 6 310 26-33 21
13. Szeben 19 5 5 9 13-22 20
14. Petrolul 19 4 6 9 16-22 18
15. Sportul 19 3 8 8 19-32 17
16. Vásárhely 19 3 8 8 17-26 16
17. Chiajna 19 3 511 13-32 14
18. Mioveni 19 2 314 12-43 9

Labdarúgás 
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Ma este a címvédõ FC
Barcelona hazai környe-

zetben fogadja a Bayer 04
Leverkusent, míg az Olym-
pique Lyon az APOEL Ni-
cosia vendégeként lép pályá-
ra a labdarúgó-Bajnokok Li-
gája nyolcaddöntõjének
visszavágóján. A Camp
Nou-stadionból a TVR 1, a
ciprusi fõvárosból pedig a
Dolce Sport sugároz élõben,
egyformán 21.45 órai kez-
dettel. A katalán fõvárosban

csak a csodában reményked-
hetnek a német „gyógyszer-
gyáriak”, hiszen hazai pá-
lyán 3-1-re kaptak ki
Messiéktõl. A legutóbbi baj-
noki fordulóban a Barca az
argentin üdvöske nélkül is
nyerni tudott a Sporting
Gijón ellen (3-1), a Bayer pe-
dig éppen a Bayern Mün-
chent fékezte meg a cím
visszaszerzéséért folytatott
menetelésében (2-0). Miután
bajnokságot idén már aligha
nyerhetnek, a katalánok és a
németek is hajtani fognak
egy minél hosszabb BL-
kalandért. A ciprusi APOEL

-nek az Olympique Lyon el-
leni visszavágó „lehetõ kül-
detés” hiszen francia földön
csak 1-0-ra nyertek Gour-
cuffék. Az APOEL idegen-
ben verte 4-1-re az Ermis
Aradipput a ciprusi élvonal-
ban és harmadik a tábláza-
ton, négy pontra a listaveze-
tõ AEL Limasszoltól. A
sokszoros francia bajnok OL
idén gyengélkedik: legutóbb
0-2-t játszott idegenben az
AS Nancyval és csak hete-
dik a Ligue 1-ben, 15 pont
hátránnyal a listavezetõ Pa-
ris Saint-Germainnel szem-
ben. 

Ciprusi bravúr a BL-ben?  

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Kizárólag a nemzetközi
mérkõzéseket figyelem-

be véve az elefántcsontparti
Didier Drogba vezeti a 21.
század legjobb góllövõinek
listáját a labdarúgás történe-
tével és statisztikájával fog-
lalkozó szervezet, az IFFHS
statisztikája szerint.

Az IFFHS keddi kimuta-
tása azt tanúsítja, hogy 2001
óta az Olympique Marseille
korábbi és a Chelsea jelenle-
gi csatára összesen 92 talála-
tot szerzett a válogatottban
és klubcsapatai nemzetközi
kupamérkõzésein, ezzel
négy góllal elõzi meg a né-
met Miroslav Klosét, és öt-
tel a holland Ruud van
Nistelrooyt.

A 102 fõt számláló listára
36 góllal lehetett felférni.
Magyar futballista nem sze-
repel rajta, román viszont
igen, kettõ is. 2001-gyel

kezdõdõen a Dinamo, majd
az AC Párma, a Chelsea, a
Juventus Torino és végül a
Fiorentina színeiben ered-
ményes Adrian Mutu 51
(33 plusz 18) góllal a 35. eb-
ben a rangsorban, míg
Ciprian Marica 36-tal (17
plusz 19) a 99. Utóbbi a
Dinamo, a Sahtar Donyeck,
a VfB Stuttgart és a Schalke
04 színeiben lõtte góljait, és
természetesen a válogatott-
ban is. 

A spanyol élvonal, a
Primera División két gól-
zsákja nem fért a legjobb tíz
közé, az argentin Lionel
Messi (21+48=69) a 12., a
portugál Cristiano Ronaldo
(33+33=66) pedig a 13. A
102-es listán 55 nemzet lab-
darúgói szerepelnek, Brazí-
lia és Argentína 7-7, Német-
ország, Anglia és Hollandia
5-5, Spanyolország pedig 4
futballistával. Európából 50,
Dél-Amerikából 20, Ázsiá-
ból 14, Afrikából 10, Közép-
és Észak-Amerikából pedig

8 labdarúgó neve került fel a
listára. A legjobbak: 1.
Didier Drogba (elefánt-
csontparti, (Olympique
Marseille/Chelsea) 92 gól,
2. Miroslav Klose (német,
Kaisers lauter n/Werder
Bremen/Bayern Mün-
chen/Lazio) 88, 3. Ruud
van Nistelrooy (holland,
Manchester United/Real
Madrid/Hamburg/Málaga)
87, 4. Thierry Henry (fran-
cia, Arsenal/Barcelona) 85,
5. Samuel Eto’o (kameruni,
Real Mallorca/Barcelona/
Internazionale) 84, 6. David
Villa (spanyol, (Real Zara-
goza/Valencia/Barcelona)
80, 7. Raúl (spanyol, Real
Madrid/Schalke 04) 75, 8.
Flávio da Silva Amado (an-
golai, (At. Petróleos Luan-
da/al-Ahli/al-Sabab) 74, 9.
Dimitar Berbatov (bolgár,
Bayer Leverkusen/Totten-
ham Hotspur/Manchester
United) 72, Andrij Sevcsen-
ko (ukrán, AC Milan/Chel-
sea/Dinamo Kijev) 72. 

Drogba a legjobb góllövõ Bajban az U-Mobitelco  

Arn OK, Czink KO

Arn Gréta 7-6 (4), 6-1-re
gyõzött az Indian Wells-i
tenisztorna 4,5 millió dollár
összdíjazású nõi versenyé-
nek selejtezõjében. A ma-
gyar játékos a kvalifikáció
elsõ körében a hazai közön-
ség elõtt szereplõ Madison
Keys ellen nyert, és követ-
kezõ ellenfele is amerikai,
Julia Cohen. Búcsúzott vi-
szont a magyar Czink Me-
linda, miután 6-4, 2-6, 2-6-
ra kikapott az orosz Alla
Kudrjavcevától. 

Nyert a Levante 

A Levante 3-1-re legyõzte a
Betist a spanyol labdarúgó-
Primera División 25. fordu-
lójának hétfõ esti mérkõzé-
sén. A bajnokság meglepe-
téscsapata feljött a negyedik
helyre a tabellán, ami BL-
selejtezõn való indulást sza-
vatol. Az újonc sevillai gár-
da a tizenkettedik a 20 csa-
patos bajnokságban.

Szenvedett a Bologna 

Nagy nehézségek árán a
kapuba passzírozott gól
döntötte el a Bologna–No-
vara-meccset az olasz Serie
A-ban. A két, egyformán
kiesés elõl menekülõ csapat
csatája a 83. percben dõlt
el, amikor Acquafresca be-
vette a kaput. A Bologná-
nak ezzel 31 pontja van, a
legjobb kiesõ Leccének 25,
míg az utolsó elõtti Nova-
rának 17.

Albert, a focilabda

Coventryben bemutatták
azt a futball-labdát, amelyet
a nyári, londoni ötkarikás
játékok labdarúgótornáján
használnak majd a csapa-
tok. A labda az Adidas cég
terméke, fehér színû és a
rózsaszín-kék olimpiai logó
díszíti. A sporteszköz az
Albert nevet kapta. A gyár-
tók korábban 12 ezer brit
lakost kérdeztek meg, hogy
szerintük mi lenne a leg-
megfelelõbb elnevezés. A
válaszok közül Robert
Ashcroft ötlete bizonyult a
legeredetibbnek. Egy angol
szójátékkal az Albert Hall-
ra, a világhírû koncertte-
remre utalt azzal, hogy Al-
bert Ball – utóbbi szó jelen-
tése labda.

Labdarúgás 
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A keddi nap folyamán
március 20-ára halasztot-

ták az ítélethirdetést két, a ro-
mán labdarúgást érintõ híres
bûnügyben. Gigi Becali az
1,7 millió eurós „bõrönd-
ügy”-ben számíthat a tör-
vény szigorára, George Co-
pos, Mihai Stoica, Cristian
Borcea, Ioan Becali, Victor

Becali, Jean Pãdureanu,
Gheorghe Neþoiu és Gheor-
ghe Popescu pedig a törvény-
be ütközõ átigazolások.
Utóbbiak ellen súlyos követ-
kezményekkel járó csalás és
megismételt formában elkö-
vetett adócsalás a vád, az
ügyészek pedig letöltendõ
börtönbüntetést szorgalmaz-
nak. A legtöbbet, 20 évet a
két Becali „ülhet”, Pãdu-
reanu azonban megúszhatja
fele annyival. 

A „nyolcak” meg sem je-
lentek tegnap a bíróságon,
Gigi Becali viszont igen. Elle-
ne megvesztegetés, illetve oki-
rat-hamisítás a vád, amiért
négy plusz két év börtönbün-
tetésre számíthat – de csak
azután, miután lejár euro-
parlamenti mandátuma. A
„bõrönd-ügy”-ben Victor
Piþurcã két év felfüggesztett
börtönbüntetést kaphat,
csakúgy, mint a pénzes bõ-
röndöt szállító Teia Sponte. 

„Bõröndügy”: halasztottak


