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12 oldal
Ára: 1,5 lej

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

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3558 ▲
3,3114 ▼
1,4769 ▼

Aktuális

2

VIII. évfolyam,
47. (1619.) szám

Feleség vagy áldozat?
A jogvédõk szerint a hatóságok tehetetlenek a családon belüli erõszakkal szemben

A „szuperkedd” sem döntött
Noha tíz államból hatban Mitt Romney
nyert, mégsem sikerült megsemmisítõ vereséget mérnie legfõbb ellenfelére, Rick
Santorumra a republikánus jelöltállítási
küzdelem eddigi legnagyobb horderejû
megmérettetésén, a „szuperkedden”.

Aktuális

3

Csapatépítés béremeléssel

„Megoldást kell találni arra, hogy június
elsejétõl a bércsökkentés elõtti szintre állítsuk vissza a közalkalmazottak fizetését” –
jelentette ki tegnap a parlamentben az államfõ. Traian Bãsescu beszédét az ülésterem erkélyén lévõ tüntetõk zavarták meg.

Kultúra

8

Természet-szobrok Londonban

Bartha Ernõ erdélyi képzõmûvész szénaszobrait is kiállítják Londonban, a nyári
olimpiai játékokkal párhuzamosan szervezett Kulturális Olimpia keretében. A
Román Kulturális Intézet (ICR) tavaly
kiírt pályázatára 105 mûvész vagy mûvészi társulás jelentkezett.

Vezércikk
A rózsa (ál)neve

3

A demokrata liberálisok a legegyszerûbb választási stratégiát fontolgatják:
egyszerûen megbújnak egy másik tömörülés mögött, annak nevét
felhasználva a kampány
során, abban a reményben, hogy ismét sikerül
becsapniuk az oly sokszor átejtett választót. Egyelõre persze
csak a helyhatósági
Bogdán Tibor
választásokon. W

Március 8. tüntetésekkel. A nõk egyenjogúságért fellépõ szervezetek a nõk nemzetközi napjára demonstrációt terveznek Bukarestben

Fotó: archív

Közleményben ítélte el tegnap a nõk egyenjogúságáért küzdõ Filia nevû szervezet a Bukarest
központjában férje által meggyilkolt nõ esete kapcsán azt, hogy a román hatóságok tehetetlennek bizonyulnak a családon belüli erõszakkal szemben. Ezt fél szájjal elismerik maguk a hatóságok is, amelyek az Országos Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság által megyénként
létrehozott, úgynevezett krízisközpontokban próbálnak menedéket nyújtani a férjüktõl elmenekülõ, bántalmazott feleségeknek. A pszichológusok szerint a Bukarestben történtek csak a
jéghegy csúcsát jelentik: a nõk nem szívesen tárják fel családi problémáikat. 4. és 7. oldal X

MOGYE: karok
vagy tagozatok?
Cseke Péter Tamás
Magyar karokat vagy magyar
tagozatot hozzanak létre kormányhatározattal a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen? – ezen a kérdésen
akadt el MOGYE-n kialakult
helyzetrõl szóló kedd esti vita a
Demokrata Liberális Párt és az
RMDSZ között – tudtuk meg tegnap Fekete Szabó Andrástól, a
tárgyalások egyik résztvevõjétõl.
Az RMDSZ szenátusi frakcióvezetõje kérdésünkre megerõsítette:
ezen a kérdésen akár a koalíció
sorsa is múlhat. „A PDL nem hajlandó belátni, hogy kormányhatározattal csak karok hozhatók létre
az egyetemeken, magyar vonal
vagy tagozat nem” – mondta a
politikus. Folytatása a 3. oldalon X

Zsil-völgye: munkát, kenyeret Brüsszelnek
Ismét forrong a Zsil völgye:
hét bánya több ezer alkalmazottja vonult az utcára tegnap – a
héten immár harmadszorra –
Petrozsényben, hogy azon juttatásait követelje, amelyekre még

januárban kapott ígéretet a gazdasági minisztériumtól. A vájárokat az államfõ is védelmébe
vette, kérve, hogy a kormány
hagyjon fel a bányabezárási tervvel. 6. oldal X

A tüntetõk jelszavai a kormányt és az államfõt sem kímélték

Fotó: Mediafax

maradtak még
aggodalmai
Az Európai Bizottság tegnap
döntött, hogy két témában –
az adatvédelmi hatóság függetlenségérõl és a bírói tevékenység
felsõ korhatáráról – folytatja Magyarország ellen a gyorsított kötelezettségszegési eljárást, a központi bank függetlenségével kapcsolatban pedig további tájékoztatást kér a magyar kormánytól. Az
EB szóvivõje szerint a problémák
rendezésében jelentõs elõrelépések történtek, de maradtak aggodalmaik. A magyar kormány
örömmel értesült arról, hogy
Brüsszel az általa kezdeményezett ügyek 90 százalékában elfogadta a magyar válaszokat, így
ezeket az ügyeket le lehet zárni.
2. oldal X
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IMAS: Arafat a legnépszerûbb
A lakosság több mint háromnegyede megbízik Raed Arafat egészségügyi államtitkárban, a SMURD rohammentõ szolgálat alapítójában – derül ki az IMAS legújabb felmérésébõl. Az Adevãrul címû napilap által
megrendelt közvélemény-kutatás szerint a
mentõorvosban szinte ugyanannyian bíznak, mint Traian Bãsescu államfõben,
Mihai-Rãzvan Ungureanu miniszterelnökben, Victor Ponta és Crin Antonescu ellenzéki pártvezérben összesen (78,2 százalék).

Sova: a holokausztagadás ára
Menesztette szóvivõi tisztségébõl Dan
ªovát a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, mert arról beszélt egy televíziós
mûsorban, hogy Romániában semmilyen
bántódás nem érte a zsidókat. Victor
Ponta, az ellenzéki alakulat vezetõje
ugyanakkor elmondta, tanulmányútra
küldte Dan ªova szenátort az amerikai
holokausztintézetbe, és majd utólag eldönti, hogy ªova ismét elfoglalhatja-e
vagy sem a PSD-szóvivõi tisztségét.

Juhok a román utánfutóban
Elaltattak 16 növendék juhot és megsemmisíttették a tetemüket Magyarországon
az állategészségügyi szakemberek, mert az
M7-es autópályán lefoglalt szállítmány
semmilyen szükséges állategészségügyi
dokumentummal nem rendelkezett. A román állampolgár által vezetett utánfutós
személyautót február végén állították meg
ellenõrzésre az autópálya-rendõrök. Az állatok szállítására alkalmatlan utánfutón
tulajdonosaik a juhokat Olaszországból
Romániába szállították volna.

Szíriából menekülnek az amerikaiak
Szíriába érkezett Valerie Amos, az ENSZsegélyek fõkoordinátora (képünkön), aki a
külügyminisztériumban folytatott megbe-

szélései után lapzártánkkor úton van
Homsz városába. Miközben egyébként az
Egyesült Államok Szíria elhagyására szólította fel állampolgárait, és egymás után
zárnak be a nyugati külképviseletek, kétoldalú megállapodás alapján Magyarország
damaszkuszi nagykövetsége az elmúlt hétfõ óta Kanada politikai képviseletét is ellátja Szíriában.

Váltóhiba elõzte meg a balesetet
Hibás lett az egyik váltó a szombati lengyelországi vasúti szerencsétlenség elõtt néhány perccel. Az értesülést Adam
Mlodawski, a nemzeti vasúti vállalat helyi
kirendeltségének igazgatója megerõsítette.

Mire képes Irán és mire nem?
Irán közel jár ahhoz az urándúsítási szinthez, amelyen a hasadóanyag már felhasználható nukleáris fegyverek elõállítására,
konfliktus esetén azonban a teheráni vezetés nem tudná tartósan lezárni a világ
nyersolajellátásban alapvetõ fontosságú
Hormuzi-szorost – olvasható egy tegnap
ismertetett jelentésben. A Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete (IISS) adatai szerint Irán fõ nukleáris fejlesztési központjában, Natanzban jelenleg kilencezer
dúsító centrifuga mûködik, jóllehet novemberben még csak hatezer ilyen berendezés volt az üzemben.
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Még maradtak aggodalmak
Hírösszefoglaló
Az Európai Bizottság tegnapi
ülésén döntött arról, hogy két
témában – az adatvédelmi hatóság függetlenségérõl és a bírói tevékenység felsõ korhatáráról –
folytatja Magyarország ellen a
gyorsított kötelezettségszegési eljárást, a központi bank függetlenségével kapcsolatban pedig további tájékoztatást kér a magyar kormánytól. A bizottság „szakszerû
és konkrét eszmecserét folytatott
a Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásokról” –
szögezte le tegnapi brüsszeli sajtótájékoztatóján a testület szóvivõje. Pia Ahrenkilde Hansen elmondta, hogy a bizottság a kezdetektõl fogva „szigorúan jogi és
objektív alapon” kívánja tartani a
kötelezettségszegési eljárások
ügyét. Hangoztatta, hogy az uni-

Pia Ahrenkilde Hansen

ós végrehajtó testület álláspontja
szerint a problémák rendezésében
jelentõs elõrelépések történtek,
ám „aggodalmak sora továbbra is
nyitva maradt”, de a bizottság reményei szerint a két fél közti
együttmûködéssel hamarosan

ezek is megoldhatók. A testület
ezúttal ismét egy hónapos határidõt határozott meg a válaszokra.
Pia Ahrenkilde Hansen megerõsítette azt is: reményeik szerint
minden probléma rendezõdik
még azt megelõzõen, hogy az eljárások harmadik szakaszába kellene lépniük, azaz a brüsszeli bizottság az Európai Bírósághoz
fordulna.
Az Európai Bizottság szerint
ugyanakkor még nem teljesültek
annak a feltételei, hogy bármilyen
pénzügyi támogatásról nemzetközi tárgyalások kezdõdhessenek
Magyarországgal. A sajtótájékoztatón Hansen elmondta, hogy a
feltételek közé tartozik azoknak
az információknak a megadása,
amelyeket a bizottság a jegybankra vonatkozó szabályozással kapcsolatban tegnapi bejelentése szerint kért a magyar hatóságoktól.

Ugyanilyen feltétel továbbá a bizottság korábbi kérdéseire adott
válaszokban szereplõ vállalások
„tettekre fordítása”.
A magyar kormány örömmel
értesült arról, hogy az Európai
Bizottság az általa kezdeményezett ügyek 90 százalékában elfogadta a magyar válaszokat, így
ezeket az ügyeket le lehet zárni –
közölte a miniszterelnök szóvivõje és a kormányszóvivõ. Az
ehhez szükséges törvénymódosító javaslatokat a kormány szerdán (tegnap – szerk. megj.) jóváhagyta, és még a nap folyamán
megküldi egyeztetésre az Európai Központi Banknak – tudatta
közös közleményben Szijjártó
Péter és Giró-Szász András. Hozzátették, hogy a nyitva
maradt kérdésekrõl a kabinet készen áll a további konzultációra
az Európai Bizottsággal. W

A „szuperkedd” sem döntött
Mitt Romney-nak nem sikerült megsemmisítõ vereséget mérnie Rick Santorumra
Gy. Z.
Noha tíz államból hatban
Mitt Romney nyert, mégsem
sikerült megsemmisítõ vereséget
mérnie legfõbb ellenfelére, Rick
Santorumra a republikánus jelöltállítási küzdelem eddigi legnagyobb horderejû megmérettetésén, a „szuperkedden”. Ohiót, a
legfontosabb „trófeát” Romneynak még úgy is csak egy hajszállal
sikerült megszereznie, hogy a
kampánykiadásokra sokszorosan
többet költött Santorumnál.
Romney-nak Ohio mellett a liberális Massachusettsben, Virginiában, Vermontban és Idahóban,
valamint Alaszkában sikerült
gyõznie, Santorum a konzervatív
Tennessee-t, Oklahomát és
Észak-Dakotát, Newt Gingrich
pedig Georgiát tudta bevenni.
Ron Paul továbbra sem nyert, de
a texasi képviselõ öt államban –
ezúttal Alaszkában – is a második, egyben pedig a harmadik helyen végzett.

Elhúzódó lesz a küzdelem
A megrendítõ gyõzelem elmaradása nyomán a republikánusoknak nagy valószínûséggel
elhúzódó elõválasztási küzde-

Santorum (balra) és Romney „iszapbirkózása”. Bár utóbbi fölényesen vezet, elõbbinek sem szálltak el a reményei

lemre kell berendezkedniük.
Elemzõk rámutattak, hogy
ahogy halad elõre a vetélkedés,
úgy csökken a nagy pénzekkel
dobálózó és negatív kampányolással operáló Romney-gépezet
hatékonysága.
A keddi republikánus választói akaratnyilvánításon összesen
419 olyan küldött sorsa dõlt el,
aki a Republikánus Párt augusztus végi konvencióján fog sza-

vazni arról, hogy ki legyen a hivatalos elnökjelölt.

Négy kihívó Obamának
Bár a legtöbb figyelem a republikánusok iszapbirkózásnak nevezett küzdelmére összpontosul világszerte, közben szép csendben
folyik az elõválasztás a Demokrata Párt soraiban. Ezen a kedden
Oklahoma államban került sor

fordulóra, amelyet kínkeservesen,
a szavazatok mindössze 57 százalékával a jelenlegi elnök – egyúttal a demokraták favoritja – Barack Obama nyert el: a 77-bõl 15
körzetet teljesen elveszített. Bár
az is igaz, hogy a maradék szavazatok négy kihívója között oszlanak el. Közülük a mûvi vetélést
ellenzõ Randall Terry 18 százalékot szerzett (12 körzetben gyõzte
le Obamát). W

Budapest beleszól, de nem akarja
ÚMSZ
Magyarország mellett a határon túli magyarok és a külföld
is érdekelt a sikeres nemzetpolitikában, amelynek kereteit meghatározza az alaptörvény – jelentette ki Németh Zsolt, a magyar
külügyminisztérium parlamenti
államtitkára a Budapesti Corvinus Egyetemen Nemzet és nemzetpolitika címmel kedd este megtartott elõadásában. A március
10-i elõrehozott szlovákiai parlamenti választással összefüggésben az államtitkár megjegyezte:
a szlovákiai magyarság megmaradásának elengedhetetlen feltétele a magyar intézményrend-

szer, ezért a magyar kormány kívánatosnak tartja, hogy a Magyar Koalíció Pártja sikeresen
szerepeljen. (Ezt a kijelentését
tegnap Bugár Béla, a szlovák–
magyar Most–Híd párt elnöke
visszautasította.)
Magyarország és Románia
kapcsolatáról Németh Zsolt elmondta, hogy a 20. századdal
összehasonlítva „nem nagyon
voltak olyan évek, amelyek azzal
a fajta nyugalommal jellemezhetõk, mint amilyen [...] most tapasztalható. A sok kérdésben
meglévõ közös érdekek felismerése vezetett el oda, hogy a két
ország az együttmûködés és az
összefogás lehetõségeit próbálja

Németh Zsolt

Fotó: MTI

keresni. Szlovákiához hasonlóan
Románia esetében is a magyarság minél erõsebb képviseletének
elérését nevezte célnak a magyar
külügyi államtitkár az idén õszszel esedékes parlamenti választásokon. A júniusi önkormányzati választásokról szólva pedig
arról beszélt, hogy a voksolás három magyar párt közötti versenyre ad lehetõséget a tömbmagyar területeken, és a verseny
lehetõségével élni is akarnak a
romániai magyar pártok. „Azon
vagyunk, hogy ezekre a kérdésekre õk találják meg a minél
jobb válaszokat. A magyar kormány nem kíván beavatkozni” –
hangsúlyozta. W

ÚMSZAKTUÁLIS 3

2012. március 8., csütörtök www.maszol.ro

MOGYE: karok
vagy tagozatok?
Folytatás az 1. oldalról
Fekete beszámolója szerint a
kedd esti vitán az RMDSZ és az
igazságügyi miniszter is hangoztatta, a karok létrehozása az
egyetlen törvényes megoldás.
„Ezt teszi lehetõvé a törvény. A
magyar tagozatok vagy úgynevezett intézetek felülrõl történõ létrehozása már sértené az egyetemi autonómiát. Ha ezekrõl szólna a határozat, a MOGYE vezetõi azonnal perelnének és nyernének” – magyarázta Fekete. Mint
ismert, a PDL jövõ hétfõig kért
haladékot álláspontja kialakítására. „Félnek attól, hogy mit szólnának a szavazóik, ha engedélyeznék a magyar karok megalakítását” – mondta a szenátor. Bár
egyes sajtóértesülések szerint a
„PDL nem enged, mert megelégelte, hogy az RMDSZ folyton a
koalícióból való kilépéssel fenyegetõzik”, a nagyobbik kormánypárt alelnöke, Sorin Frunzãverde
tegnap bizakodóan azt mondta,
megoldás születik majd az ügyre.
„Nem kellett volna a kormányhatározatig eljutni. A magyar tagozatok kérdését a MOGYE
chartájában kellett volna rendezni” – mondta a politikus. Hasonlóan bizakodó volt tegnap Borbély László, az RMDSZ politikai
alelnöke is. „A koalícióban mindenki egyetért azzal, hogy a
MOGYE-nak be kell tartania a
törvényt, s ha nincs más megoldás, kormányhatározattal kell erre kényszeríteni. Hétfõn eldöntjük, mit tartalmaz majd a határozat” – jelentette ki. Mint ismert,
korábban Markó Béla kormányfõ-helyettes kilátásba helyezte lemondását is, ha a MOGYE ügye
nem rendezõdik. W

Csapatépítõ elnök

A plénum erkélyérõl eltávolították a Traian Bãsescu államfõ lemondását kérõ polgárokat

ÚMSZ
„Kötelességünk megoldást találni arra, hogy június elsejétõl
a bércsökkentés elõtti szintre állítsuk vissza a közalkalmazottak fizetését” – jelentette ki tegnap a
parlamentben az államfõ. Traian
Bãsescu beszédét az ülésterem erkélyén lévõ tüntetõk zavarták
meg, akik a lemondását követelték, és Mihály királyt éltették. A
rendzavarókat néhány perc alatt
eltávolították az erkélyekrõl a teremõrök.
Az államfõ „fél ház” elõtt tartott beszédet a honatyáknak, az
ellenzék már az ülés elõtt jelezte,
nem kívánja meghallgatni. Traian
Bãsescu ezt szóvá is tette. „Nem
tartom jó megoldásnak az állam

legfontosabb intézménye tekintélyének aláásását. Az a kérésem az
ellenzékhez, hogy térjenek vissza
a parlamentbe, és innen folytassák
a politikai vitát a kormánypártokkal” – jelentette ki.
Traian Bãsescu elmondta, azért
tartotta fontosnak, hogy a képviselõkhöz és szenátorokhoz beszélhessen, mert az elmúlt napokban több fontos esemény is történt: új kormány alakult, Románia aláírta a költségvetési szigorról szóló uniós kormányközi
szerzõdést, illetve megszûnt a
párbeszéd a kormánypártok és az
ellenzék között.
Az államfõ megköszönte a honatyáknak, hogy támogatták az elmúlt évek megszorító intézkedéseit, és ismét emlékeztetett arra,

RMDSZ-hez igazolt egy MPP-s
Kovács Zsolt

Fotó: Mediafax

hogy ezek nélkül Románia Görögország sorsára jutott volna.
Traian Bãsescu azonban úgy látja, eljött az ideje, hogy a közalkalmazottak ismét megkaphassák a
csökkentések elõtti fizetésüket június elsejétõl. A szónok szerint a
bérkiegészítésekhez szükséges
összeg elõteremtése nem lesz könnyû, ugyanis Románia februári és
márciusi költségvetési mérlege negatív lesz. „Meggyõzõdésem
azonban, hogy a parlamenti többség és – miért ne? – az ellenzék is
megtalálja a módját annak, hogy
a befektetésekre szánt összegek
megnyirbálása nélkül mandátumának végén elmondhassa a közalkalmazottaknak: sikerült visszaállítanunk a béreiteket” – mondta
Traian Bãsescu. W

Alkotmányos
az új kormány
ÚMSZ

Párttársait is meglepte a
Kovászna Megyei Tanács tegnapi rendkívüli ülésén Nagy
András, az MPP tanácstagja, a
párt megyei ügyvezetõ elnöke,
aki napirend elõtti felszólalásában bejelentette: azonnali hatálylyal kilép az MPP önkormányzati frakciójából, és az RMDSZfrakción belül tevékenykedik tovább. Nagy András döntését azzal indokolta, hogy az elmúlt
négy évben bebizonyosodott,
hogy a polgári párt nem tart
igényt szakemberi szolgálataira.
„A 2008-as belépésemet követõen
megpróbáltam a pártban érdemben tevékenykedni a saját szakterületemen, de idõvel az az érzésem alakult ki, hogy erre az alakulat nem tart igényt, ezért a frakcióból való távozás mellett döntöttem. Ugyanakkor úgy vélem,
hogy mindenki megérdemel egy
második esélyt, ezért felajánlom
a tudásomat a szövetség frakciójának” – fejtette ki Nagy András,
aki reményét fejezte ki, hogy az
RMDSZ frakcióján belül sikerül
megfelelõ módon végeznie a
munkáját a Kovászna Megyei
Gyógyszerkamara elnökeként.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a bejelentés kapcsán kijelentette: szükség
van a megfelelõ szakemberekre,
és köztudott, hogy Nagy András
háromszéki fõgyógyszerészként
valóban értékes szakember, ezért

Nagy András (állva) bejelentése meglepte MPP-s párttársait

semmilyen akadálya nincs, hogy
az RMDSZ frakciójában folytassa tevékenységét. Arról, hogy
Nagy András a szövetség tagjává
is válik, a tanácselnök elmondta,
hogy ez elsõsorban a tanácstag
döntésén múlik.
Kulcsár Terza József, az MPP
Kovászna megyei elnöke a tanácsülést követõ sajtótájékoztatóján bejelentette, megvonják a bizalmat Nagy Andrástól, így elveszíti párttagságát és tanácstagságát is, helyét a listán következõ
személy foglalja el az önkormányzatban. „A polgári párt nem veszített semmit, ez egy tisztulási folyamat, az élet megy tovább” –
nyilatkozta Kulcsár Terza József,
aki nem érti a távozó politikus
nyilatkozatát, amely szerint nem
tartottak igényt szakmai szolgál-

tatásaira, hiszen az MPP jelölte õt
a sepsiszentgyörgyi kórház vezetõ
tanácsába, és az RMDSZ ezt nem
fogadta el. A polgári párt háromszéki elnöke kifogásolta, hogy
Nagy András elõzetesen nem
egyeztetett kollégáival, õk is a tanácsülésen szembesültek a helyzettel.
Fazakas Tibor, az MPP országos alelnöke hozzátette: „szerencsétlen kezdésnek” tartja, hogy
„Nagy András politikai parancsra, egy bársonyszékért cserébe,
úgy próbálta megalázni volt kollégáit, hogy eközben saját magát
alázta meg”.
Nem hivatalos értesülésünk
szerint a háromszéki fõgyógyszerész az egészségügyi minisztériumba készül a gyógyszerellátással
foglalkozó igazgatói tisztségbe. W

Alkotmányos az a parlamenti határozat, amellyel beiktatták hivatalába a Mihai Rãzvan
Ungureanu vezette kormányt –
állapította meg tegnap egyhangú
döntéssel a taláros testület. Az
új kormány beiktatásáról szóló
parlamenti határozatot a Szociál-Liberális Szövetség (USL)
támadta meg az Alkotmánybíróságon. Arra hivatkoztak, hogy a
jogszabály megszegi az alaptörvény 1-es, 64-es és 103-as cikkelyét. Ez utóbbi paragrafus a kormány beiktatási procedúrájára
hivatkozik. Ennek értelmében a
miniszterjelöltek alkalmasságát
véleményeznie kell a parlament
szakbizottságainak. Az Ungureanu-kabinet beiktatása elõtt az
ellenzéki honatyák nem jelentek
meg a miniszterjelöltek szakbizottsági meghallgatásain, így a
testületek többségében nem volt
kvórum. Ezért az ellenzék úgy
vélte, hogy a véleményezés jogszerûtlenül történt. Márton Árpád, az RMDSZ jogász-képviselõje korábban megelõlegezte,
hogy a taláros testület elutasítja
majd az ellenzék óvását. „Nincs
olyan paragrafusa az alkotmánynak, amely sérült volna.
Az Alkotmánybíróság amúgy
sem foglalkozik a parlament eljárásbeli kérdéseivel” – magyarázta korábban az Új Magyar
Szónak. W

A rózsa (ál)neve
„Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk,/ Bárhogy nevezzük, éppoly
illatos” – mondatja ki
a nagy Will a halhatatlan erkélyjelenetben Júliával a mély
és örök igazságot.
Bogdán Tibor Vagy, ahogyan a demokrata liberálisok oszlopos tagja, Radu
Berceanu fogalmaz, ha szõke parókát venne föl, akkor is Radu Berceanu maradna.
Mindezzel csak éppen Traian Bãsescu államfõ és közeli hívei nincsenek tisztában.
Õk ugyanis abban bíznak, hogy a notórius ígéretszegéseivel, hazudozásaival, megszorító intézkedéseivel önmagát teljesen lejárató Demokrata Liberális Párt tekintélye – és ezzel legfõképpen választási esélye
– egy csapásra helyreáll, ha belebújtatják
egy más néven futó tömörülés bõrébe. Erre
lenne jó számukra az általuk tervezett Népi Mozgalom, amely – remélik – átmentheti halódó pártjukat. Ehhez persze még
kissé át is festenék, színét narancsvörösrõl
zöldre változtatnák, választási jelét pedig
a rózsáról vörös szívre cserélnék át. Ez valóban hozzájuk illõ színkombináció lenne,
hiszen köztudott, hogy a zöld és a narancsvörös keveréke – szalonképesen fogalmazva – amolyan khakira emlékeztetõ
barnás színt ad.
Mindez igencsak stílusos lenne a Demokrata Liberális Párt esetében, amelynek soha nem okozott gondot az ilyen-olyan átállás, ezért akkor is csak igen kevesen ütköztek meg, amikor baloldali doktrínáját
jobboldalira cserélte fel, az Európai Parlament szociáldemokrata frakciójából zavartalanul átlépve az európai néppárti csoportba.
A demokrata liberálisok tehát a legegyszerûbb választási stratégiát fontolgatják: egyszerûen megbújnak egy másik tömörülés
mögött, annak nevét felhasználva a kampány során, abban a reményben, hogy ismét sikerül becsapniuk az oly sokszor átejtett választót. Egyelõre persze csak a helyhatósági választásokon. Az feltehetõen
meg sem fordul a fejükben, hogy saját nevüktõl elhatárolódva voltaképpen tulajdon
galádságukat ismerik be.
A csel ezúttal túlságosan is átlátszónak tûnik, hiszen az új név mögül igencsak kilátszik a régi politikusok lólába, már csak
azért is, mert a Népi Mozgalom nevet maga az államfõ nagyobbik lánya, Ioana
Bãsescu jegyeztette be és védette le, még az
elmúlt esztendõben.
És ha a választó emlékezete olykor esetleg
ki is hagyna, az ellenzéknek minden bizonnyal gondja lesz majd rá, hogy – ha
valóban létrejönne és beindulna a demokrata liberálisok „fedõmozgalma” – mindezt sûrûn és nyomatékosan eszébe vésse a
kampány idején.
Dehát szegény demokrata liberálisoknak
az utolsó szalmaszálba is bele kell kapaszkodniuk, mivel egyetlen esélyüket a választási gyõzelem jelentheti. Jól tudják ugyanis, hogy vereség esetén nem csak a húsosfazéktól kerülnének idõben és térben egyaránt jókora távolságra, de a csalások, lopások, hazudozások elképesztõ sorozata
után nem váratna sokáig magára az elszámoltatás sem.

Román lapszemle
Túl hosszú orra miatt kellett lemondania
egy egyiptomi képviselõnek. Az iszlámista honatyának azért kellett megválnia
mandátumától, mert a Korán tiltását semmibe véve sebészkés alá feküdt hosszú orrát korrigálandó. (România liberã) X Saját
ügyvédjét vádolta hazugsággal Gigi
Becali, amikor félbeszakítva érvelését
megerõsítette, hogy a CFR ellenfeleinek
díjazása céljából küldte Kolozsvárra az
1,7 millió eurót tartalmazó bõröndöt.
(Evenimentul Zilei) X A román állam már
csak 0,04 százalékos részesedéssel rendelkezik a Proprietatea alapban. (Puterea)
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Nõnek lenni Romániában
Romániában a neveltetés a nõk negatív diszkriminációján alapul, ez képezi a velük szemben megnyilvánuló
elõítéletek gyökerét.
Bogdán Tibor
Romániában a nõknek
továbbra is számos hátrányos megkülönböztetést kell
elszenvedniük a gazdasági és
társadalmi élet csaknem valamennyi területén.

Az általános helyzet
Az Országos Szakszervezeti Tömb esélyegyenlõségi
szakértõje, Carmen Banu
mindezt konkrét adatokkal
bizonyította. Így például Romániában a nõi alkalmazottak ugyanabban a munkahelyi besorolásban, ugyanazért
a munkáért országos átlagban 17 százalékkal kisebb fizetést kapnak férfi kollégáiknál. Ahhoz, hogy ugyanakkora bérben részesüljenek
,vagy többet kell dolgozniuk,
vagy pedig jobb eredményeket kell elérniük.
Igen gyakran férfi társaikkal azonos felkészültséggel
kénytelenek
alacsonyabb
munkahelyi besorolással,
vagy a végzettségükkel nem

egybevágó beosztással, munkahellyel beérni. Sok esetben
kedvezõtlen munkakörülmények között, feketén dolgoztatják õket.
Nemegyszer el kell viselniük férfi kollégáik vagy fõnökeik fölényes, lekezelõ magatartását, és õket sújtja legelsõsorban a romániai óvodákban, bölcsõdékben tapasztalható krónikus helyhiány is,
hiszen rendszerint õrájuk hárul a gyermeknevelés csaknem minden gondja.
Szociológusok szerint a
gyengébb nem képviselõit
Romániában hátrányosan
különböztetik meg a munkahelyi alkalmazás esetében is.
A férfi fõnökök általában gyanakvással fogadják a felvételre jelentkezõ hölgyeket, esélyeik jelentõsen csökkennek,
ha kisgyermeket nevelnek,
vagy éppen terhesek. Olyan
helyzet is elõfordult, hogy a
kérvényezõt megalázó orvosi
vizsgálatokra kötelezték.
Hasonlóképpen, a nõi beosztottnak férfi kollégáinál
sokkal jobban meg kell küz-

denie az elõléptetésért, a fõnöki tisztség elnyeréséért.
Mindennek következtében
gyakran visszahúzódnak,
nem is tartanak igényt magasabb munkahelyi besorolásra.

Mellõzve –
minden szinten
Jóllehet a nõk lakossági
részaránya valamivel ötven
százalék fölött van, számos
területen ennél jóval alacsonyabb arányban vannak jelen. Bár képviseletük a romániai politikai életben az
utóbbi években kissé nõtt, intézményi szinten még mindig rendkívül rossz a helyzet
ilyen tekintetben.
Az Országos Esélyegyenlõségi Ügynökség egy korábbi felmérésének megfelelõen 2009-ben például a román kormány miniszterei
között csupán 19 százalékban voltak jelen, ami nem
egészen 20 százalékot jelent
– ez az arány a mostani kabinet esetében tovább romlott, a kabinet 18 tagja között csupán egyetlen hölgy
található,
Claudia
Boghicevici munka-, családügyi és szociális védelmi
miniszter személyében, miközben európai viszonylatban ez az arány 25 százalé-

kos – ami természetesen
úgyszintén nem kielégítõ.
A megyei tanácsok tisztségeinek csupán nem egészen
13 százalékát töltik be a szebbik nem képviselõi. A román
törvényhozás felsõházában
137 szenátor közül mindöszsze 8 nõ akad, a képviselõház
333 honatyája között pedig
csupán 38 a nõ. A választott
funkciókhoz viszonyítva még
rosszabb a helyzet a kinevezett tisztségeknél: az ország
42 prefektusa között egyetlen
nõt sem találunk.
Mindennek megfelelõen
erõsen alulképviseltek a nõk
a romániai médiában is. A
hírek 76 százaléka a férfiakkal kapcsolatos eseményekrõl számol be a Daniela
Roventa Frumuºani által
végzett médiafelmérésbõl. A
sajtóanyagok 6 százalékában
még mindig tetten érhetõk a
nõkre vonatkozó elõítéletek.

A hölgyek dicsérete
Romániai szociológusok
meggyõzõdése, hogy jelentõsen megváltozna a politikai
diskurzus, ha a nõk nagyobb
számban vehetnének részt a
politikai életben. Szerintük
ugyanis a hölgyek kevésbé
keresik a konfliktusos helyzeteket, éppen ellenkezõleg:

sokkal inkább hajlanak a
kompromisszumra, a párbeszédre, a kiegyezésre, mint a
férfiak, mindez pedig rendkívül fontos az indulatok lehiggadása, a politikai élet kiegyensúlyozottsága szempontjából. Ugyanakkor férfi
társaikat felülmúlják olyan
tekintetben is, hogy nagyobb
mértékben képesek konkrét
problémákra összpontosítani, és konkrét megoldásokat
találni. A helyzet gyökeres
megváltoztatása céljából a
demokrata liberális képviselõ, Sulfina Barbu, aki még
2010-ben törvénytervezetet
terjesztett a parlament elé,
ennek értelmében a politikai
pártok jelöltjeinek legalább
40 százaléka kellene, hogy a
nõk sorából kikerüljön.
Vannak azonban, akik
még ennél tovább mennének.
A Filia nem kormányzati
szervezet elnöke, Oana
Bãluþã szerint ahhoz, hogy a
nõk képesek legyenek befolyást gyakorolni a politikai
döntésekre, jelenlétük „kritikus tömegének” el kellene érnie a 30 százalékot az intézményekben. A teljes egyenlõség – vagy valamilyen ahhoz
közeli állapot – csupán akkor
jöhetne létre, ha a nõkhöz hasonlóan a férfiak is részt vállalnának a „második mû-

szakból”: a háztartásból, a
gyermeknevelésbõl – vallja
Bãluþã. Marius Pieleanu szociológus arról beszélt, hogy a
nõk fokozottabb társadalmipolitikai jelenléte nyomán jelentõsen megváltoznának a
politikai prioritások. Mivel a
hölgyek sokkal érzékenyebbek, fogékonyabbak a szociális kérdések iránt, nyilvánvalóan elõtérbe kerülnének a
szociális védelem, az egészségügy, az oktatás alapvetõ
problémái.
A szakember sajnálatosnak tartja, hogy a Romániában a neveltetés a nemek közötti megkülönböztetésen,
nevezetesen a nõk negatív
diszkriminációján alapul,
ebben gyökereznek a velük
szemben megnyilvánuló elõítéletek. A szocializáció alapvetõ intézményei – a család,
az iskola, az egyház, a média
– nem tartják fontosnak a társadalmilag aktív nõ modelljének a népszerûsítését, ennek tudható be az is, hogy a
szebbik nem képviselõi nem
éreznek magukban indíttatást arra, hogy bekapcsolódjanak a társadalmi-politikai
tevékenységbe. Egyben az a
magyarázata annak is, hogy
a választók sem részesítik
elõnyben szavazáskor a nõi
jelölteket. W

A vajdaságiak örülnek a tagjelöltségnek
Könnyû „szülésnek” indult, végül mégsem lett az: egy
héttel ezelõtt az Európai Unió külügyminiszterei – román
kezdeményezésre – nem tudtak dönteni, ezért az államés kormányfõk csúcsértekezlete elé utalt Szerbia uniós
tagjelölti státusát. Az Európai Tanács végül zöld jelzést
mutatott fel Belgrádnak.
Gy. Z.
Szerbia uniós tagjelölt
lett, és Borisz Tadics
szerb elnök szerint ez nagy
lépés elõre, de korszakalkotó
majd csak a teljes jogú tagság elnyerése lesz. Ennek
azonban nincsen konkrét
határideje, hiszen a tagjelöltség nem egyéb szándéknyilatkozatnál: a két fél hajlandó valamikor a jövõben fölvenni a csatlakozási tárgyalások fonalát. (Hogy pontosan mikor is, az gyakorlatilag Brüsszelben dõl el, számos tényezõ – elsõsorban a
már uniós tagok érdekei – figyelembevételével. Jó példa
erre a 2005 óta parkolópályán lévõ Törökország,
amellyel már a tárgyalások
is megkezdõdtek – a másik
oldalon pedig Izland, amelylyel 2010-ben ültek le tárgyalóasztalhoz, és elsõsorban az
unió érdeke, hogy minél
elõbb sor kerüljön a szerzõdés aláírására.)

Koszovó a kerékkötõ
„Szerbia polgárainak nagy
tettérõl van szó, de mostantól még sokat kell tenni
azért, hogy az Európai Unió
tagjává váljunk” – jelentette

ki a szerb elnök. Értékelése
szerint Szerbiában létre kell
hozni egy „funkcionális és
korszerû társadalmat, és ez a
reformok lényege”. Tadics
ugyanakkor emlékeztetett
arra, hogy „egyes országok
hamar megtették ezt az utat,
mások azonban évekig tárgyalnak, amíg megkapják
ezt a dátumot”. Szerbia esetében különleges tárgyalási
pont lehet Koszovó státusa,
amelyet gyakorlatilag az EU
és a legtöbb tagország elismer, Ciprus, Görögország,
Spanyolország, Szlovákia és
Románia kivételével. Tadics
nem számít arra, „hogy valamely uniós ország megkísérli ezt feltételül szabni, hisz
van olyan uniós tagállam,
amely nem ismerte el és nem
is fogja elismerni Koszovó
függetlenségét” – és hozzáfûzte: sok olyan ország van,
amely Szerbiához hasonló
problémákkal küzd.
„Szerbia uniós tagjelölti
státusának megszerzése nagy
megkönnyebbülést jelentett a
Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) és a vajdasági magyarság számára, a helyi magyarság szemében megváltozott az EU megítélése” – jelentette ki Pásztor István. A
VMSZ elnöke szerint a vaj-

dasági magyarok már többszörösen bebizonyították,
hogy „elkötelezett hívei az
uniós csatlakozásnak és a közeledésnek az EU-hoz. A közeledés tempóját azonban
lassúnak tartjuk. Örülünk
ugyan annak, hogy a tagjelölti státust Szerbia megkapta,
de egy kicsit keserû a szájunk
íze, mert túl sokat kellett rá
várni” – mondta a politikus.

A vajdaságiak
„hazanéznek”
Az utóbbi hónapokban
Szerbiában 50 százalék alá
esett az uniós csatlakozás híveinek a száma, és ebben
azok a hírek is közrejátszottak, amelyek az egyes uniós
országokból érkeztek, és a
sokasodó súlyos gazdasági
problémákról szóltak. „Ezek
a hírek egyre kevésbé tették
vonzóvá az uniót a Szerbiában élõ emberek számára” –
hangsúlyozta Pásztor István. Kiemelte, hogy a vajdasági magyar közösség „arra
is élénken odafigyelt, ami
Magyarország körül zajlott
az unióval kapcsolatosan, és
ez jelentõsen felülírta az uniós csatlakozással kapcsolatos sóvárgó várakozásokat”.
Pásztor megfogalmazása

szerint „a magyarországi
belpolitikai dilemmákban a
vajdasági magyar közösség
túlnyomó része a kezdetektõl fogva a kormány oldalára állt. A vajdasági magyarság átlátta a helyzetet és felismerte, hogy itt tulajdonképpe n, hogy úgy mondjam, meg akarnak zabolázni
egy országot.”
„Mindez a vajdasági magyar emberekben olyan érzést váltott ki, amelynek folyományaként megváltozott
az unió, az uniós intézmények, az Európai Parlament

megítélése, elsõsorban az ott
lefolytatott viták miatt. Megváltozott az Európai Bizottság szakmai tekintélyének és
komolyságának a megítélése
is, hiszen kiderült, hogy úgy
mondanak véleményt, és úgy
hoznak ítéletet, mondjuk
Magyarország alaptörvényérõl, hogy el sem olvasták” –
jelentette ki Pásztor István.

Feladni
a semlegességet
Az európai uniós tagjelöltségnek Szerbia nemzet-

közi megítélése szempontjából van jelentõsége, de
belpolitikai üzenete is van,
tekintettel arra, hogy növekszik a szerbiai demokratikus erõk politikai tõkéje, ami a küszöbönálló választások miatt fontos – vélekedett Egeresi Sándor, a
vajdasági képviselõház elnöke. „Az uniós tagjelöltség fontos lépés az integrálódás folyamatában, vajdasági szemmel nézve pedig
új kihívást és új lehetõséget
is jelent. A szerb állam vezetésének nagyon komolyan kell vennie mindazokat a feladatokat, amelyeket el kell végeznie a csatlakozási tárgyalások idõpontjának kitûzése érdekében” – hangsúlyozta.
Egeresi Sándor képviselõházi elnök szerint a
brüsszeli döntésben „a vajdasági magyarságnak is
fontos szerepe volt és van.
Itt, a Vajdaságban mi azt
reméljük, hogy megnyílnak
a különbözõ elõcsatlakozási alapok, és lehetõség lesz
a külföldi beruházókkal való sokkal eredményesebb
együttmûködésre. Ez érinti
a régiók közötti és a határokon átívelõ együttmûködést is.” Ezzel kapcsolatban Pásztor István hozzáfûzte: „felgyorsítaná Szerbia eurointegrációjának az
ütemét, és nagymértékben
erõsítené az ország tõkevonzó képességét is”, ha
Belgrád feladná a titói Jugoszláviától örökölt semlegesség álláspontját, és közelednék a NATO-hoz. W
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Laptop

Csúszópénz szindróma

A nap címe. Hogyan lopta el egy román
állampolgár az államelnök kabátját,
Adrian Nãstase, Jurnalul naþional
Magyarázat. A. N. elírta elõlünk a témát.
Történt, hogy a libanoni belügyminiszternek már bukaresti látogatása elsõ reggelén
ellopták a felöltõjét, majd a második napon ellopták a román államelnöktõl kölcsön kapottat is. A diplomáciatörténet
nem jegyezte fel a harmadik kabát sorsát.

Egy kulák a gyilkos! Traian Igaº volt belügyminiszter kijelentette (a ziare.com szerint), hogy a fodrászüzleti gyilkos „a hátsó
ajtón” jött a belügyminisztériumba, mert
„PNL-s szimpátiái vannak”. Tehát a gyilkos az (osztály)ellenség soraiból jön, ez liberális, nem pedig féltékenységi dráma
volt. Errõl Bajor Andor zseniális Tetemrehívás-paródiája jut eszünkbe, amelynek végén kiderül, hogy Bárczi Benõt „a radványi sötét erdõben” nem Kund Abigél segítette át a másvilágra, hanem a gyilkosa
egy kulák.
Nagy baj a szerelem. Szegény kis Oana
Mizilt leváltották a Cãlãraºi megyei PSD
területi szervezet élérõl, mivel – nem is
olyan frissen ellenezte Marian Vanghelie
intim barátja leváltását a bukaresti szervezet élérõl. A döntés még megfellebbezhetõ,
de véleményünk szerint nem fellebbezõdik
meg: sokkal kellemesebb szerelmünkért áldozatot vállalni, mint elárulni azt. Gondoljunk Trisztánra és Izoldára (bár nem
könnyû, és nem valószínû, hogy Vanghelie
tudná, kik voltak õk).

Minden napra egy mondás
„Könnyebb a költészetet mívelni, mint felfogni.”
Michel de Montaigne

Horváth Szekeres István

A nagy zengõ
cselfogás
SZELLEMIDÉZÉS

Alfa: Arafat. Az egyik újságban remek
cím hívja fel magára és egy orvosra a figyelmet: Egy arab a legnépszerûbb román.
Igen, Raed Arafatról van szó, és személyében – esetleg Bölöni László óta – az elsõ
marosvásárhelyirõl, aki az ország legnépszerûbb embere. A mutatók még elképesztõbbek: Arafat a „szavazatok” 76, 1 százalékát, a táblázatban elsõ politikus, Victor
Ponta pedig mindössze 23,7 százalékát
gyûjtötte be. Jellemzõ, hogy Traian
Bãsescu elnöknek, Mihai Rãzvan
Ungureanu kormányfõnek és a két ellenzéki vezetõnek, Pontának és Antonescunak
együttesen van 78, 2 százaléka. Persze az
avatottak tudják, hogy a fõ érdem ebben is
az államelnöké.

Éjszakára lepihentek az erdõben. Vad Marci még elfújta nekik trombitáján az esti takarodót, álomra hunytak a fáradt szemek, a trombitás
pedig titkon elhagyta az erdõt. Szakadt az esõ, zúgott a szél, lován
csendesen baktatott a sáros országúton a város felé, ahol az ellenség tanyázott. Mikor pedig a város elsõ házához ért, sarkantyúba kapta lovát
és belefújt a huszártrombitába. Fújta, teli tüdõbõl fújta azt az indulót,
amellyel a huszárok rohamra szoktak indulni. Végig nyargalt a városon
és egy percig se hagyta abba a zengõ trombitálást. A vaksötét éjszakában riadtan ébredt föl az ellenség.
–Itt vannak a huszárok! – kiabálták mindenfelé.
A trombita pedig recsegett, mintha egy hadseregre való huszár jött volna valahonnan. Az ellenség fejvesztetten szaladgált jobbra-balra. Hol
vannak a huszárok? A trombita zengett folytonosan a sötét éjszakában.
– Körülfognak bennünket, mind itt pusztulunk! – kiabálták.
Futott mindenki arra, amerre tudott, kifelé a városból.
A törpe trombitás hajnalban azzal költötte fel Pap Jánost:
– Õrmester uram, kitakarodott az ellenség a városból. Menjünk be mi
addig, amíg észre nem veszik a cselfogást.
Igy szólt Vad Marci és elmondta az éjszakai huszárrohamot, amit egymaga rendezett trombitájával.
A vén õrmester csak megölelte a törpe trombitást.
– Fiúk, – kiáltotta dörgõ hangon – ne bántsátok többé ezt a gyereket.
Aki bántja, vasra veretem. Igazi Krimóczy-huszár ez!

Mestermunka
Ha újra kezdhetném, életem egy részét a sikeres
román diplomácia tanulmányozásával tölteném.
Az eredményt pedig jó magyarhoz híven átadnám
Pestnek, hogy külön tantárgyként oktassák a diplomata-csemetéknek. S javasolnám, hogy a két ország
mai stratégiai partneri kapcsolata keretében a
román diplomaták a tokaji pincékben külön tanfolyamon osszák meg tudásukat magyar kollegáikkal. Ámbár mire ezt megszerveznék a közelgõ választások okán borulhat az a kitûnõ kapcsolat, amit az Erdélybe tervezett, de végül elmaradt
közös román-magyar kormányüléssel tovább
lehetett volna erõsíteni.
De több budai és gyergyói kocsmában is azt beszélik: a baráti kormányülés azért nem jött össze, mert
Orbán Viktor és Németh Zsolt nem akart az
Erdélyi Magyar Néppárt területén kezet fogni
Markó Bélával és Kelemen Hunorral, mert õk is a
román kormány tagjai. Márpedig egy ilyen kézfogás búskomorságba kergetné a jelenetet csak
képernyõn irigyen nézõ Szász Jenõt és Toró T.
Tibort.
Csodálatra méltó, hogy Bukarest szûk évszázad
alatt, szinte puskalövés nélkül több mint megkétszerezte országa területét, s olyan vidékeket is
megkapott, amelyekrõl nem is álmodhatott.
Trianon után, az eredményt látva joggal mondhatta
neves külügyminiszterük: Románia olyan szerencsés ország, hogy nincs is szüksége diplomatákra.
Lehet, valóban nincs, csak szemszúrásból jelenik
meg olykor ez a foglalkozás. Mint ahogy az is elõfordulhat, hogy a magyar diplomatákat meg nagyon is túlképzik és ezért si-kertelenek.
A románoknál utalhatnánk a Kígyó-szigettel kapcsolatos diplomáciai sikerre és a szerbiai vlachok
jogainak gyors elismertetésére. Miközben magyar
véreink pár fiaskót begyûjtöttek. Például a közös
magyar-szlovák dunai erõmû, a Dunaszaurusz
építésének egyoldalú leállításával, minek okán a
szomszédok megalázóan elterelték a folyót, s a magyarok maradtak a hatalmas kárral.(Megtekinthetõ
a Szigetközben!) Az utóbbi idõk „szabadságharca”
is rontotta az anyaország megítélését, ezért sem
lehetett az ENSZ BT idõleges tagja. Azerbajdzsán
plusz 17 szavazattal csúfosan megelõzte.
A vlachok (román) nemzeti jogainak elismertetése
ismét mestermûve a román diplomáciának.
Megvárták a legkedvezõbb pillanatot, két nappal
Szerbia EU-tagjelölti státusának elismerése elõtt
dobták be, amikor már nem lehetett visszakozni.
Akaratlanul is eszünkbe jut: bezzeg a
magyar miniszterelnöknek (éppen
nem balliberális volt) nem jutott
eszébe kérni valamit az EU-s
aláírásért Romániától. Legalább az
önálló Bolyai egyetemet vagy a
moldvai csángók magyar oktatását s
a magyar misét. Pedig õk is érnek
annyit, mint a vlachok.
Sike Lajos

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

Második holokauszt?
Soha nem voltam még a Szentföldön, én ahhoz túl gyáva vagyok. Pedig nagyon szeretném látni a megelevenedett Bibliát, akár cetlit is dugnék a Siratófal repedéseibe, ha egyszer gyûjtenék elég bátorságot (és pénzt) az
úthoz. Ám attól tartok, hogy mire minden
összejönne, már nem lesz hová menni. Lehet, hogy ez túlzott pesszimizmus, vagy újságírói hatásvadászat, de a dolgok jelenlegi
állása szerint „van némi valóságalapja” is.
Egyszer régen, 1995-96-ban rádiós külpolitikai magazint szerkesztettem. Így kerültem
kapcsolatba Rachellel, aki Izraelbõl jelentkezett hetente. Nem sokkal az elsõ intifáda oslói lezárása után voltunk, akár boldog békeidõknek is nevezhetném azokat a hónapokat
izraeli viszonylatban, de nekem még így is
pokolnak tûnt. Megkérdeztem
Rachelt, hogyan lehet ott élni, lehet-e egyáltalán normális
életet élni úgy, hogy minden
nap azzal a tudattal engedi el
a gyermekét iskolába, hogy
bármikor az õ autóbuszát,
iskoláját is levegõbe röpítheti egy öngyilkos merényGál Mária
lõ? Le lehet-e ülni nyu-

godtan egy kávézó teraszán még, miután
nemzetközi hangulat az „erõs Izrael” ellen
szép lassan már mindenkinek akad egy-egy
fordult, a szentföldi hírekben általában már
rokona, barátja, ismerõse, akit békés kávézcsak az izraeli hadsereg sokszor indokolatlagatás vagy épp bevásárlás közben küldött a
nul kemény válaszcsapása kap teret, a kiváltúlvilágra a házilag barkácsolt vagy iráni
tó ok legfeljebb lábjegyzetben található meg.
pénzbõl beszerzett bomba? Rachel szerint le- A BBC 2007 óta készít éves felmérést arról,
het, mert kell. Szerintem
hogy az öt kontinens lanem lehet, de mint mondkossága miként vélekedik
Területi célok és más
tam, én gyáva vagyok. Vimás országokról. Tavaly
hatalmi érdekek mentén
szont tisztelek mindenkit,
ugyan enyhe javulást muszövetségre léptünk
aki bátor, márpedig Rachel
tatott Izrael megítélése,
az ördöggel.
és társai, azok az emberek,
mégis a Közel-Kelet
akik nap, mint nap ezzel a
egyetlen nyugati típusú
fenyegetettséggel is élni, dolgozni, szeretni és demokráciája a legvadabb diktatúrákéhoz –
ha kell, harcolni is tudnak, õk kétségtelenül
Iránéhoz, Észak-Koreáéhoz – hasonló megbátrak.
ítélés alá esett. Ez remélhetõleg a palesztiMostanában, a közel-keleti helyzet eldurvunokkal való globális szolidaritással, illetve
lása kapcsán sokszor eszembe jutnak Rachel az izraeli megszállás elleni elkötelezett eurószavai, amikor valahogy úgy fogalmazott,
pai meggyõzõdéssel (is) magyarázható, de
hogy a zsidóságot nem kényeztette el a törfélõ, hogy nemcsak a humanitárius elvek
ténelem, de most új feladatot is kiszabott rá: állnak mögötte, legalábbis ezt sejteti a gazmár nemcsak fizikai létét, hanem országát is dasági válság nyomán Európa-szerte újjáélemeg kell védenie. Azóta eltelt tizenhét év, és dõ antiszemitizmus. Az iráni atomfenyegea jelenlegi iráni atomfenyegetettség árnyéká- tésre legyint a keresztény világ, a tõzsdék
ban már gyerekjátéknak tûnik az intifáda, a
idegesen reagálnak minden izraeli háborús
dzsihád, meg minden más szörnyûség. De
készülõdéssel kapcsolatos hírre. Persze, az
nem csak ennyiben változott a helyzet. A
iráni atom elsõsorban nem ellenünk irányul,

s hogy mi lesz az Izraelben élõ hétmillió
ember sorsa, eltörpülni látszik az üzemanyagárak emelkedése mellett. Még a hagyományosan Izrael-párti amerikai vezetés
is tétovázni látszik. Hétfõn Obama elnök
azzal (is) nyugtatta Benjamin Netanjahu
miniszterelnököt, hogy elismeri Izrael önvédelemhez való jogát, és nem fog habozni
erõt alkalmazni, ha a diplomáciai erõfeszítések végképp nem hozzák meg a várt eredményt, az iráni atomprogram leállítását. Ebben valószínûleg Netanjahu sem kételkedik,
de a történelem és a holokauszt emléke arra
inti, hogy Tel-Avivra pottyanhat az elsõ
atombomba, mire közös nevezõre jut a
nemzetközi közösség.
Félreértés ne essék: nem háborút sürgetek,
csupán azt akarom mondani, hogy szemünk
láttára érlelõdik a második holokauszt. Az
elsõt is még meg lehetett volna akadályozni,
ha tényleg akarja, és ha még idõben lép a keresztény Európa. De különpaktumokat kötöttünk Hitlerrel, területi célok és más hatalmi érdekek mentén szövetségre léptünk az
ördöggel. Ha a második holokausztot sem
akadályozza meg a világ, az már a humanizmus végsõ halála lenne. És az ENSZ-é.
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Zsil-völgye: munkát és kenyeret
Ismét forrong a Zsil völgye: hét bánya mintegy
kétezer alkalmazottja tegnap is az utcára vonult
Petrozsényben, hogy jogait
követelje. Az utcai felvonulókhoz késõbb további háromezren csatlakoztak az
Országos Kõszén Társaság
(CNH) székhelyén, ahol a
himnusz eléneklése után
kormányellenes jelszavakat
skandálva autóbuszokat követeltek, hogy Bukarestbe
utazhassanak. A tiltakozók
azt rótták fel a gazdasági
minisztériumnak – amely a
CNH fõrészvényese is egyben – hogy nem tartotta be
a szakszervezetekkel január
folyamán kötött megállapodást, és nem utalta ki a
megígért speciális juttatásokat. A vájárok képviselõi
tegnap délután kezdtek tárgyalni a gazdasági tárca
szakembereivel.

Elnöki védelem
Habár a bányászok az államfõt sem kímélték – jelszavaik közt volt az is, hogy
„Jöjjön Bãsescu, levisszük a
bányába, onnan meg a dutyiba“ („Bãsescu sã vinã, sã
îl bãgãm în minã ºi apoi cu
bucurie
sã
intre
la
puºcãrie”) – az elnök tegHIRDETÉS

nap délelõtt a parlamentben
tartott beszédében védelmébe vette a vájárokat. Bãsescu arra kérte a képviselõket
és a kormány tagjait: hagyjanak fel bányabezárási tervükkel, mivel ennek az ágazatnak van jövõje. Az elnök
rámutatott, a munkahelyek
megõrzése hosszú távon is
prioritása kell hogy legyen
az országnak, hiszen néhány évtized múlva az
egész nyugdíjrendszer öszszeomolhat a munkavállalók elenyészõ száma miatt.
A tiltakozások már hétfõ
óta tartanak, a résztvevõk
annak ellenére vonultak utcára szerdán, hogy Lucian
Bode gazdasági miniszter
elõzõ este ígéretet tett arra,
hogy a tárca március 7-én,
azaz tegnap átutalja a
Hunyad megyei kincstár
számlájára a szükséges öszszeget, amelybõl a bányavállalat kifizetheti a tavaly
elbocsátott mintegy 900
dolgozó kártérítésének harmadik részletét, illetve a
nyugdíjasok idei elsõ negyedévi illetékeit. A bányászok tegnap továbbmentek
ennél és követelték, hogy a
jelenlegi 600-ról 700 lejre
emeljék a veszélyességi pótlékot (amely 2008 óta változatlan), valamint növeljék
az általuk kitermelt kõszén
árát is. Borbély Károly, a

formájában. „Egy bánya
nem egy kis mûhely, amelynek az ajtajára lakatot teszünk, és ezzel vége, a cég
bezárt. Szigorú környezetvédelmi elõírásoknak is eleget kell tenni, és ezek nagyon költségigényesek” –
magyarázta az ÚMSZ-nek.

Elsõ az infrastruktúra

Fotó: excluzivnews.ro

Cs. P. T., Sz. Zs.

Három Zsil-völgyi bányára lakat kerül 2018-ig, ám még nem tudni, ezt követõen mi lesz a régióval

gazdasági minisztérium államtitkára korábban már
utalt arra, hogy megpróbálnak javítani a bányászok
munkakörülményein azáltal, hogy az állami vállalat
által a hõenergia-központoknak eladott szén árát
módosítják, hogy nagyobb
bevételre tehessen szert a
vállalat.

Túlélés támogatásból?
Mint arról beszámoltunk,
a kormány alig egy hete
hagyta jóvá a közel 214 millió lejes támogatást a CNHnak, amely – az európai
uniós törvényekkel össz-

hangban – lehetõvé teszi a
nem versenyképes kõszénbányák állagmegõrzését és
a kitermelés fokozatos felszámolását, illetve garantálja az elbocsátottak végkielégítésének kifizetését. Erre a
célra 2018-ig összesen 1,17
milliárd lejt utalhat ki a kormány – a tervek szerint eddig az idõpontig felszámolják a petrillai, az urikányi és
a parosényi kitermelést,
míg másik négy egységben
(Lupényben, Livezényben,
Lónyán és Zsilvajdejvulkányban) folytatódik a kõszénbányászat.
Mint Dézsi Zoltán kormányfõtitkár – aki koráb-

ban Hunyad megyei prefektusként sokat foglalkozott a
Zsil-völgyi bányák helyzetével – lapunknak elmondta,
a bányabezárások programjának lebonyolítója a gazdasági minisztérium, a kiutalt
összeget pedig az Országos
Kõszén Társaság kapja és
menedzseli.
Kérdésünkre, hogy milyen formában jut majd a
régióba a támogatás, a kormányfõtitkár
elmondta,
hogy az összeg nagy részét
a bányabezárások technológiai folyamatára fordítják,
de a bányászok zsebébe is
jut pénz végkielégítések, illetve energiaár-támogatás

Dézsi kérdésünkre elismerte, a végkielégítés nem oldja
meg a térség gazdasági problémáit, emlékeztetett azonban arra, hogy folyamatban
van egy memorandum kidolgozása a Zsil völgye gazdasági fejlesztésérõl. „Ez a dokumentum tartalmazza majd
azt, hogy egészen pontosan
milyen fejlesztésékre van
szüksége a térségnek, és ezeket milyen pénzbõl lehet
majd finanszírozni” – jelentette ki. Tájékoztatása szerint
kiemelt szerepet kaphat a jövõben a Zsil völgyében a turizmus, a könnyûipar, de
nem hanyagolnák el a nehézipart sem. „Olyan emberek
lakják a vidéket, akik nehéziparhoz szoktak” – magyarázta. Hozzátette: mindenekelõtt a térség infrastrukturális
problémáit kellene megoldani, bõvíteni az úthálózatot,
mivel a Zsil völgye egyelõre
csak észak-dél irányban járható át. W
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Feleségek vagy áldozatok?
Cseke Péter Tamás,
Tasnádi Sáhy Péter
„Úgy érzem, hogy a
napjaim meg vannak
számlálva mellette. Lõfegyvere is volt, és rettegek attól,
hogy végez velem” – ezeket
írta a fõvárosi 14-es számú
rendõrkapitányságra március elsején benyújtott panaszában az a nõ, akit öt napra rá, hétfõn este fõbelõtt a
féltékeny férje. A bukaresti
rémtörténet egy egész országot megrázott, mert a
férfi egy másik asszonyt is
lelõtt, további hatot pedig
megsebesített, amikor felesége munkahelyén eszeveszetten lövöldözni kezdett.
Florina Vlãdanról azt
mondják, még ma is élne,
ha a rendõrök komolyan veszik a panaszát.

A fenyegetés
is bûncselekmény
A Kolozs Megyei Rendõrségre is gyakran érkeznek
hasonló panaszok – számolta be tegnap az ÚMSZ megkeresésére Anca Sidonia
Purdea szóvivõ. Ám a felügyelõ azt állítja: a fõvárosi
rendõrökkel ellentétben eddig valamennyi panaszt komolyan vettek. „Valamenynyit iktatjuk, és azonnal
nyomozást indítunk az ügyben” – biztosított a szóvivõ.
Tájékoztatása szerint legtöbbször a férjük fizikai ag-

Lelki agresszió

ressziójára panaszkodnak a
hozzájuk forduló nõk. „Ez
esetben törvényszéki orvostani látleletet kérünk tõlük.
Utána kihallgatjuk a szomszédokat,
ismerõsöket,
majd behívjuk a férjet. Ha a
bántalmazásnak
nyoma
van, nehezen tudja megúszni büntetés nélkül” – magyarázta. A szóvivõ elismerte, ha verbális agresszióról
szól a panasz, már jóval nehezebb a dolguk. „Ám a
büntetõjog szerint a fenyegetés is bûncselekmény. Ha
pedig családtag részérõl érkezik, az a Btk. szerint súlyosbító körülmény. A törvény három hónaptól egy
évig terjedõ börtönnel, vagy
pénzbüntetés jár” – tudtuk
meg a felügyelõtõl.

Krízisközpont
„menekülteknek”
A rendõrszóvivõ állításai
ellenére a férjük által bántalmazott nõk többsége nem bízik abban, hogy a rendõrség
segíteni tud a helyzetükön.
Ennek tudatában vannak a
hatóságok is. A Kovászna
Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság
már négy éve mûködtet családon krízisközpontot a családon belüli erõszak áldozatául esett nõknek és gyermekeiknek. Az otthon egyszerre hat felnõtt befogadására
alkalmas – tájékoztatta lapunkat Vass Mária vezér-

A jogvédõ szervezetek szerint a hatóságok tehetetlenek a nõk elleni erõszakkal szemben

igazgató. Az esetek legnagyobb részében az alkohol,
illetve az anyagi természetû
viták elfajulása váltja ki az
erõszakot – magyarázta.
Mint elmondta, évente átlagosan 20-25 bejelentés érkezik hozzájuk, ami nagyjából
megfelel az országos átlagnak. A központ kapacitása
az utóbbi években elegendõnek bizonyult, mivel a bántalmazottak nem egyszerre
fordulnak hozzájuk, és átlagosan csak maximum 3 hónapot töltenek a menedékben. A párjuk által bántalmazott nõk általában szemé-

lyesen keresik fel az otthont,
sok esetben azután, hogy a
rendõrségtõl nem kaptak hatékony segítséget. „A mi
együttmûködésünk viszont
kifejezetten jónak mondható
a rendõrséggel, törvényszéki
orvosokkal, és a többi megye hasonló intézményeivel” – tette hozzá. A központ nem csak menedéket
nyújt, hanem egy új élet elindításában is segítséget
nyújt. „A minimális anyagi
biztonság megteremtése a
legalapvetõbb lépés ahhoz,
hogy a bántalmazottak függetlenné válhassanak az ag-

resszortól. Mi ebben is segítünk, természetesen teljes titoktartás mellett. Fontos,
hogy a férjek ne bukkanhassanak védenceink nyomára
új lakhelyükön, munkahelyükön. Az agresszió mértéke
különbözõ, ezért a szükséges lépések is eltérnek. Vannak, akik a megyét is elhagyják, és olyanok is, akik
meg tudnak egyezni a férjükkel. Volt, hogy a feleség
megbocsátott, hazament, de
egy év múlva újra a központban kötött ki. Minden
eset más és más” – mondta
el a vezérigazgató.

„Bár a fizikai bántalmazás
a családon belüli erõszak leglátványosabb esete, de a pusztán pszichikai agresszióról
sem szabad megfeledkezni,
ami szintén – ha nem is látható, de maradandó - sérüléseket okoz” – fejtette ki lapunk
érdeklõdésére Simon Gabriella pszichológus, aki szerint
a törvény még mindig nem
védi eléggé a bántalmazott
nõket és gyerekeket. Szerinte
ami a médiában megjelenik,
az csak a jéghegy csúcsa,
ugyanis nagyon sokan vannak, akik még a legközelebbi
hozzátartozójuknak sem tárják fel problémáikat. „Jellemzõen az történik, hogy az agresszor aláássa partnere önbizalmát, elhiteti vele, hogy értéktelen, egyedül cselekvésképtelen” – ismertette a szakember a leggyakoribb esetek
lelki hátterét. Az személyiségtípustól is függ, hogy ki
mennyire hagyja magát. A
teljes alárendelõdés leginkább
a depresszióra hajlamos
egyénekre jellemzõ, õk képesek a legapróbb, hétköznapi
cselekedetekben is igazodni.
„Ezt a típusú embert lehet a
legkönnyebben terrorizálni,
bántalmazni, akár fizikailag,
akár pszichikailag, mivel soha vagy nagyon ritkán vág
vissza, meg sem próbál önmaga lenni és véget vetni az e
fajta kapcsolatnak.” – magyarázza Simon Gabriella. W
HIRDETÉS

Nem az iskolai egyenruhára
ÚMSZ
A szenátus oktatási bizottsága kedden délután
elutasította azt a törvénytervezetet, amely kötelezõvé
tenné az egyenruha viselését
az oktatási intézményekben.
A többórás vitát követõen
Bokor Tibor, a bizottság
RMDSZ-es tagja elmondta:
jelen pillanatban is hatályban
van olyan törvény, amely lehetõséget biztosít minden

tanintézménynek, hogy a vezetõtanács döntése alapján
egyenruha vagy más azonosító jel bevezetését szorgalmazza. „Ha komolyan gondoljuk, hogy decentralizációt
akarunk, akkor meg kell
hagyni a döntés szabadságát
valamennyi oktatási intézménynek ebben a kérdésben.
A szülõbizottsággal és a diákönkormányzattal folytatott konzultáció után a vezetõtanácsok feladata, hogy a

legjobb döntést meghozzák
ebben a kérdésben” – tette
hozzá. Bokor Tibor úgy gondolja, hogy minden egyes iskolának magának kell meghatároznia az adottságaihoz
leginkább illeszkedõ, nevelési
irányelveket. Az ülésen a koalíciós pártok tagjai vettek
részt, akik 4-2 arányban utasították el a kezdeményezést.
Az egyenruha kérdésérõl a
végsõ döntést a szenátus plénuma hozza majd meg. W

„Ciánpárti” államtitkár?
Cs. P. T.
A verespataki bányaprojekt környezetvédelmi
engedélyezésében illetékes
szakértõi bizottság elnöke,
Marin Anton államtitkár leváltását követelték tegnap
Bukarestben a bányaprojekt
ellenzõi – közölte az Agerpres
hírügynökség. A csendõrség
becslése szerint a környezetvédelmi minisztérium elõtti
tüntetésen körülbelül 60 ember vett részt.
A
megmozdulást
a
„Mentsétek meg Verespatakot” elnevezésû kampányban részt vevõ egyesületek szervezték. A Roºia
Montanã Gold Corporation
(RMGC) ciántechnológiára
alapozó, verespataki bányaprojektjének ellenzõi elfo-

gultsággal vádolják Marin
Anton államtitkárt. A környezetvédelmi tárca tisztségviselõje vezeti azt a szakértõi bizottságot, amelynek véleményeznie kell az RMGC
bányaprojektjének esetleges
környezeti hatásait. A civil
szervezetek azt kifogásolják,
hogy Marin Anton a közszolgálati televízió egy korábbi mûsorában állítólag
„tiszta beruházásnak” minõsítette az RMGC bányanyitási tervét, és úgy vélekedett, hogy a cián használata
veszélytelen.
Borbély László környezetvédelmi miniszter azt mondta az Agerpresnek, hogy párbeszédre hívta a tüntetõket,
de azok nem éltek a lehetõséggel. A tárcavezetõ szerint
a szakértõi bizottság arról

tájékoztatta, hogy a beruházó Európa egyik legmodernebb zárt aranymosó rendszerét akarja kiépíteni Verespatakon. A miniszter hozzátette: rávette az RMGC-t,
hogy a tározó ciánkoncentrációját 3 milliomodrész alá
csökkentse, amit a szakértõk már veszélytelennek tartanak. A miniszter elmondta: a környezetvédelmi
szakértõi bizottság most arra vár, hogy a parlament
megoldást találjon egy joghézagra.
A
beruházó
ugyanis elterelne egy folyóvizet, de a – Románia által
is átvett – európai elõírások
nem teszik egyértelmûvé,
hogy egy ilyen beavatkozást
az érintett településeknek
vagy a kormánynak kell engedélyeznie.W

FELHÍVÁS
A bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum tárt kapukkal vár új diákokat minden évfolyamra,
az óvodától az érettségiig!
Tanintézményünk a városközponttól 15 percre, jól megközelíthetõ helyen, egy vonzó,
klasszikus épületben található.
A bukaresti magyar tannyelvû oktatás közel kétszáz éve folyamatosan mûködik. Az intézményben folyó magas szintû oktatói-nevelõi munka eredményeként tanulóink sikerrel
felvételiznek felsõoktatási intézményekbe, és eredményesen munkálkodnak a legkülönbözõbb szakterületeken, bel- és külföldön egyaránt.
Intézményünk különleges oktatási - nevelési stílusára jellemzõ a családias hangulat,
közvetlen hangvételû, szoros diák-tanár, illetve szülõ-tanár kapcsolat; tehetséggondozás és felzárkoztatás; egyénre szabott módszerek alkalmazása kis létszámú osztályokban, jól felszerelt szaktantermekben; egyéni képességek kibontakoztatása, a gyermek
személyiségének harmonikus fejlesztése; korszerû alapmûveltség megszerzésének
biztosítása. Mindezt egy jól felkészült, magát állandóan továbbképzõ, didaktikai és tudományos fokozatokkal rendelkezõ, szakmai díjakkal és állami kitüntetésekkel elismert
tantestület biztosítja.
ELÕNYÖK: iskolai étkezde; napközis foglalkozás (after school) az I-V. osztályos diákoknak; testvériskolai kapcsolatok bel- és külföldön; nemzetközi projektekben való részvétel; hagyományos és alternatív tantárgyversenyeken való részvétel; hangszeres zeneoktatás; mûvészeti csoportokban való tevékenység; épülõfélben levõ kollégiumunk hamarosan lehetõvé teszi nagyszámú vidéki tanuló beiskolázását is (elsõsorban a IX–XII. osztályokba), megkönnyítve az egyetemi továbbtanulásra való felkészülést.
ELÉRHETÕSÉGEINK: www.liceuladyendre.ro
CÍM: Bd. Ferdinand 89. szám, II. kerület, Bukarest
TEL: 021-2520192, Fax: 021-2521123
MEGKÖZELÍTHETÕSÉG: metró (Iancului megálló), trolibusz (69,85; Oborul Nou megálló,
(volt Dimitrov útkeresztezõdés)), villamos (1, 46, Ferdinand megálló, 14-es villamos,
Mihai Bravu megálló ), autóbusz (101, 335, 330, Mihai Bravu megálló).
Minden érdeklõdõ diákot szeretettel vár a bukaresti Ady Endre Elméleti Líceum!
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Röviden
A Kolozsvári Rádió
nem enged az 58-ból

Szerves szobrok Londonban
T. Koós Imola

Ötvennyolc éves a Kolozsvári
Rádió. A Kolozsvári Rádiós
Napok rendezvénysorozat
ma délben 12 órakor indul,
a Függõleges zöld jegyében,
a Donát úti stúdió halljában. A „tárgyasult fotókiállítás” három rádiós, Rostás
Péter István, Oborocea Mónika és Váradi Nagy Pál
projektje. A trió tagjainak
fényképezõgépei elsõsorban
az Óvárosban és Farkas utcában kattogtak, olyan épületeket „szólaltatnak” meg,
amelyek mondhatni „életre
keltek”, bokrok, fák, virágok nõttek ki belõlük. Március 10-én, szombaton este
7 órától a Gázsa Band muzsikál a Kolozsvári Rádió
koncerttermében. Március
15-én, csütörtökön, 19 órától a Bigg Dim’A Band ad
koncertet a Rádió koncerttermében. Az ünnepi napokon a Kolozsvári Rádió adásaiban elhangzanak a saját
produkciók is.
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Bartha Ernõ erdélyi képzõmûvész szénaszobrait
is kiállítják Londonban, a
nyári olimpiai játékokkal
párhuzamosan szervezett
Kulturális Olimpia keretében. A Román Kulturális
Intézet (ICR) tavaly írt ki
pályázatot azon mûvészek
számára, akik részt szeretnének venni a több mint
ezer kulturális eseményt kínáló londoni rendezvénysorozaton. A 105 pályázó közül 18 mûvész vagy mûvészi társulás projektje fogja
képviselni Romániát, köztük Bartha Ernõ, a „szerves
szobrászat” mûvésze, aki a
Kolozsvár melletti Magyarfenesen él és egyedi, óriási
méretû szénaszobraival vált
ismertté.
„Régi vágyam, hogy világ
körüli kiállítókörútra vigyem a szobraimat, hisz a
Természet a városban cím éppen erre utal: bevinni a
nagyvárosba a természetet.

Londonban hatalmas kiállítóterek vannak, rengetegen
fogják látni a szobraimat,
amik, úgy érzem, nagy nyilvánosságot
érdemelnek.
Utána szeretném, ha ott is
maradhatna a kiállításom”
– nyilatkozta lapunknak a
mûvész. Bartha Ernõ itthon
készíti majd el a szobrokat,
és teherautóval szállítják ki
Londonba az akár 7-8 méter
magas és 11-12 méter hosszú, fémvázra rögzített szénából készült alkotásokat.
„Szeretem ezt az anyagot,
mert szerves, mert hálás,
múlandó és ciklikus – vallja
Bartha Ernõ a szénáról –
úgy érzem, szerves szobraim révén sikerül közvetítenem az univerzum és az ember között.”
Bartha Ernõ munkáit a
tervek szerint júliusban és
augusztusban láthatja a közönség Londonban, de ha a
mûvész tervei valóra válnak,
akkor tovább is. Szénaszobrai ugyanis, noha anyaguk
múlandó, évekig ellenállnak

Emberi test és természet, szerves anyag és nagyváros – Bartha Ernõ mûvészete mindezt összekapcsolja

az idõjárás viharainak, amint
ezt magyarfenesi szabadtéri
szoborparkjának darabjai is
igazolják. A londoni Kultu-

rális Olimpiára új szobrokat
alkot, témája azonban állandó: a természet és az ember,
a nagyváros és az univerzum

kapcsolata. „Keresem az
analógiát a természet és az
emberi test között” – mondta a mûvész. W

Bérletek a Reflexre
Már lehet bérleteket váltani
a Reflex 2 Nemzetközi Színházi Biennáléra a sepsiszentgyörgyi Városi Kulturális
Szervezõirodában. A március 16–30. között zajló rangos színházi esemény bérletei tíz nagytermi elõadást
tartalmaznak, amelyek közül
kilenc színházi elõadás, a tizedik pedig a világhírû Bãlãnescu Quartet nyitókoncertje
március 16-án a színház
nagytermében. A helyek minõségétõl függõen a bérletek
ára változó: a színpadra való
jó rálátást biztosító helyekre
szóló bérletek ára 240 lej, a
kevésbé jó helyekre szóló
bérleteké pedig 185 lej. A
fesztiválbérlettel látogatható
elõadások teljes listája megtalálható a www.reflexfest.ro
honlapon. A fesztivál többi
elõadására (a kistermi produkciókra) csak jegyek vásárolhatók, ezek árusítása
március 12-én kezdõdik. Érdeklõdni lehet a 0267-312 104es, a 0728 083 336-os és a
0746 208 811-es telefonszámokon.

Pályázat
Az RMDSZ könyvkiadási
pályázatai
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2012. évi alapjából. A
szövetség a pályázat lebonyolításával a Communitas
Alapítványt bízta meg. A
pályázatokat a Communitas
Alapítvány Könyvkiadás
Szaktestületéhez kell eljuttatni, leadási határidõ 2012.
április 5. Bõvebb információk a Communitas Alapítvány titkárságán igényelhetõk a 0264-594 570 és a
0723-250 324 telefonszámokon, valamint a unitas@
rmdsz.ro e-mail címen. A pályázati kiírás megtalálható a
www.communitas.ro oldalon.

Származástudat
és beolvadás

Milánói kortárs festõk
állítanak ki Kolozsváron

ÚMSZ

T. K. I.
La Scuola Di Pittura, vagyis A festõiskola a címe
annak a tegnap Kolozsváron megnyílt tárlatnak,
amelyet a képzõmûvészeti
egyetem szervezett közösen
a milánói Brerai Szépmûvészeti Akadémiával (Accademia di Belle Arti di Brera
– Milano). A festmények
március 14-éig tekinthetõk
meg a Mátyás-ház galériájában és a két mûvészeti intézmény közti együttmûködési
megállapodás révén érkeztek Kolozsvárra. A kiállítás
átfogó képet nyújt az olasz
kortárs festészetrõl. Tegnap
a milánói intézmény professzora, Renato Galbusera
nyitotta meg a tárlatot,
amely a kolozsvári képzõmûvészeti egyetem vezetõségének reményei szerint
„új színt hoz a város mûvészi életébe”. W

Több mint húsz olasz kortárs festõ alkotásait ismerhetjük meg a Mátyás Házban

Fotó: Sipos M. Zoltán

Falvakba mennek zenélni
Kovács Zsolt
Tizennyolc helyi zenekar és elõadó jelentkezett a Kovászna Megyei
Mûvelõdési Központ által
meghirdetett, Háromszéki
Koncert Karaván nevû pályázatra. Mint arról beszámoltunk, a mûvelõdési központ
arra buzdította a helyi zenekarokat és elõadókat, hogy
készítsenek különbözõ korosztályoknak szóló, minõségi zenei produkciókat, amelyeket majd egy koncertturné során elõ is adhatnak
több háromszéki települé-

sen. Imreh Marton István,
az intézmény igazgatója szerint ezáltal szeretnének bemutatkozási lehetõséget teremteni a helyi zenekaroknak, együtteseknek vagy
egyéni elõadóknak, de azoknak is, akik csak egy bizonyos zenei projekt kapcsán
állnak össze. A versenybe
óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló zenés produkcióval nevezett be az Égvilág
zenekar, a Folker együttes, a
Kelekótya együttes, a Kerekecske esztendõcske, a
Minestrone Band és a
Mozsikácska. Ezt a kategó-

riát a Folker együttes nyerte
Kecsketánc címû produkciójával. A középiskolás fiataloknak, egyetemistáknak és
fiatal felnõtteknek szóló kategóriában 9 zenekar – a
Blúz Bend, a Cover ‘n cover,
az Ego Sum, az Equinox
együttes, Funky Munky zenekar, Kátai István, a Selfish
Murphy zenekar és a
Waterlily’s Band két produkciója várta a kedvezõ elbírálást, az öttagú zsûri pedig a
Funky Munky zenekar a
Cover, slágerek feldolgozása
címû produkcióját tartotta
legjobbnak. A felnõtteknek

és nyugdíjasoknak szóló zenés produkciók kategóriájában pedig az Omnibusz zenekar, a Transylmania
együttes és a Vadrózsák zenekar nevezett be, de mindhárom zenekar formailag hibás pályázatot nyújtott be,
ezért ebben a kategóriában
március 13-án újabb kiírást
hirdetnek. A kategóriák
gyõztesei számára szerveznek egy hét fellépésbõl álló
háromszéki koncertturnét,
amelynek keretében kifizetik
a tiszteletdíjakat, az utazás-,
a szállítás- és a hangosítás
költségeit is. W

Szórvány és asszimiláció –
egy modell vitája címmel
tartott elõadást Magyarország Kolozsvári Fõkonzulátusán két politológus: Bodó
Barna és Bakk Miklós. A rendezvényen elhangzott: noha
az asszimiláció problémája
jellegzetesen kelet-európai
probléma, eddig nagyrészt
csak amerikai szociológusok,
kutatók taglalták. Bodó Barna, „strukturális asszimiláció”-elméletével a kelet-európai társadalmakra jellemzõ
asszimilációs folyamatot írja
le. „Kelet-Európában a magyar közösség az egyetlen,
amely eddig ellenállt az aszszimilációs folyamatoknak.
Ez világszinten is egyedülálló példa” – fogalmazott Szilágyi Mátyás, Magyarország
kolozsvári fõkonzulja, az est
házigazdája. Mint azt a szakemberek kifejtették: az angolszász és nyugat-európai tudósok által használt „diaszpóra” kifejezés nem alkalmazható a romániai asszimilációs folyamatok megértésében: ennek a közösségnek az
esetében ugyanis a szórványra jellemzõ állapot, életérzés
és asszimilációs folyamatok a
magyar közösség életterében
zajlanak le. „Az asszimilációs folyamat nemcsak megtörténik velünk, hanem döntés
kérdése is. Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy
mennyit ér az anyanyelv
használata. Ennek függvényében dõl el, hogy egy kisebbségben élõ ember vállalja-e az asszimilációt vagy
sem” – fejtette ki elõadásában Bodó Barna. A beszélgetésen az is elhangzott: teljes
asszimiláció nem lehetséges,
hisz kisebbségiként megmarad a származástudat még
akkor is, ha az illetõ a többségi nyelvet választja. W
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Eurovízió, rasszizmussal
Roma nyelvû dallal versenyezhet Azerbajdzsánban Románia
T. R.
Ezen a hétvégén fellebben a
fátyol a hazai showbizniszt
foglalkoztató nagy kérdésrõl: ki
képviseli majd Romániát a májusban megrendezésre kerülõ Eurovíziós Dalfesztiválon, Azerbajdzsánban? Európa legnagyobb televíziós show-ján, az Eurovízió 57. kiadásán összesen 43 ország képviselteti magát dalaival.
Románia egyébként ballábbal
indult neki az idei Eurovíziós kampánynak: finanszírozási gondokról szólt a fáma, és rémhírek terjengtek arról, hogy vissza is lépne
az ország a szerepléstõl. Ezt megcáfolta Dan Manoliu projektmenedzser, aki szerint Románia valóban nem áll jól szponzorok tekintetében, de egyetlen pillanatig
sem gondoltak visszalépésre.
A versenyre 109 jelentkezõ dala
érkezett be, de ebbõl 46 nem felelt
meg a kiírásnak. Az országos
döntõbe végül tizenöt dal jutott
be, köztük a Call My Name címû,
Cãtãlin Josan elõadásában, a
Zaleilah (Mandinga), az If You
Ever Feel (Viky Red), a Don’t Say
Sorry (Bianca Purcãrea) és a ªunta (Electric Fence).
A verseny vádaskodásoktól
sem volt mentes: egy roma származûsú „manele”-énekes, Liviu
Mititelu – miután nem került be a
döntõbe, etnikai diszkriminációra is panaszkodott. Mititelu szerint – aki azzal fenyegetõzött,
hogy a nemzetközi szerveknél
emel panaszt – a zsûri nemcsak
zenéjét minõsítette negatívan, hanem a roma származását is figyelembe vette a döntéskor. Manoliu
cáfolta a vádakat, szerinte a zsûri
nem etnikai szempontok alapján
hozta meg a döntéseit. Ezt igazolja szerinte az Electric Fence
együttes roma nyelven elõadott

Két órán keresztül elérhetetlen volt tegnap reggel a
Facebook. Az egyik legnépszerûbb közösségi oldal leállásának oka egyelõre ismeretlen –

Postafiók
Elévülõ bûnügyek – újra
Az Electric Fence együttes roma nyelven elõadott dala, a ªun-ta nem úszta meg a rasszista beütésû bírálatokat

dalának döntõbe jutása. Ám a
ªun-ta sem úszta meg a rasszista
beütésû bírálatokat: az Eurovízió
egy korábbi kiadásának román
képviselõje, Mihai Trãistaru szerint „hallatlan, hogy Romániát
egy roma nyelvû dal képviselhe
Európában”.
Az idei esélyesek között tartják
egyébként számon Cãtãlin Josan
besszarábiai énekest, aki már
többször is részt vett a válogatón,
és általában a mezõny elsõ részében végzett, 2009-ben a második
helyig jutott. Ám neki is vannak
ellenségei, akik úgy gondolják:
nem szerencsés, hogy az országot
egy másik állam polgára képviselje egy nemzetközi dalversenyen.
Mint arról hírt adtunk, a magyarországi válogató gyõztese a
Compact Disco együttes volt. A
magyar elõadók az Eurovíziós Dalfesztivál elsõ, május 22-i fordulójá-

ban vesznek részt, dõlt el a bakui
sorsoláson. Az elsõ elõdöntõbe
többek közt olyan riválisok kerültek még, mint Ausztria, Belgium,
Dánia, Írország, Izrael, Románia
vagy Oroszország. A fellépõk sorrendjérõl márciusban döntenek
egy újabb sorsoláson. A második
elõdöntõt két nappal késõbb, május 24-én tartják, és mindkét elõdöntõbõl 10–10 ország jut tovább
a május 26-i döntõbe, amelyben a
házigazda Azerbajdzsánon kívül

adta hírül az Index.hu. A
Twitter-felhasználók tegnap reggel fél 8-tól kezdtek írni a
Facebook leállásáról: érkeztek
hozzászólások Romániából,
Olaszországból, Németországból, Indonéziából és még Ne-

állandó hely biztosított az öt nagy
nyugat-európai országnak: Franciaországnak, Nagy-Britanniának, Németországnak, Olaszországnak és Spanyolországnak. A
dalfesztivált az azeri fõváros még
épülõ többfunkciós rendezvényközpontjában, az úgynevezett
Kristálycsarnokban (Crystal Hall)
tartják. A csarnokban akár 23 ezren is elférnek, de a fesztivál eseményeire csak 15–16 ezer nézõt
engednek be. W

Transilvanian Music Awards 2012 Gála Szentgyörgyön
Az év egyik legnagyobb erdélyi showmûsorában reménykednek az idén elõször megrendezendõ Transilvanian Music Awards
2012 Gála szervezõi. A március 30-i, sepsiszentgyörgyi gálát
megelõzõen két héten át zajló, internetes szavazás végeredménye dönti el, hogy a több mint húsz kategóriában versengõ,
szakmai partnerek által javasolt jelöltek közül kik kapják meg a
Transilvanian Music Awards Zenei Díjat. A rendezvényt az
MCP Programiroda és a Sepsi Rádió szervezi.

pálból is.
A Downforeveryone és a
downorjust.me monitoroldal szerint a szolgáltatás teljesen elérhetõ, a Downrightnow.com grafikonja ugyanakkor teljes szolgáltatás-kiesést mutatott, ezek
alapján feltételezhetõ, hogy
nem globális leállásról volt szó.
A hiba forrása egyelõre nem ismert, a probléma okát keresik.
A Facebook közösségi oldal nem
hozott nyilvánosságra hivatalos
közleményt a tegnap reggeli
szolgáltatás-kimaradás okáról,
egyelõre csak találgatások vannak.
A PC World informatikai magazin online kiadása elképzelhetõnek tartja, hogy a hibát a közösségi oldal két frissen üzembe
állított szerverének (a glb1.facebook.com és a glb2.facebook.com)
megbénulása okozta. Lehetséges
verzióként felmerült az Anonymus közismert hacker csoport támadásának lehetõsége is, hiszen
korábban a csapat már többször
jelentett be akciót a közösségi oldal ellen. Arra azonban, hogy a
mostani leállás hátterében az
Anonymus állna, semmi jel nem
utal. A leállásban Románián kívül érintett volt Magyarország és
több más európai ország is. W

(Bogdán Tibor szerkesztõ úrnak.) Múltkori
válaszával kapcsolatosan kérem, szíveskedjen közölni a lapban alábbi rövid véleményemet, ha úgy gondolja Ön által kommentálva: Az a tény, hogy milliárdos bûnügyi iratok, iratcsomók, 5–10 éve megoldatlanul elfekszenek az irattartókban, számomra nem bizonyít mást csupán azt,
hogy a bûnügyi eljárások, nyomozások
kezdetekor, de jelenleg sem léteznek megalapozott bûnügyek. Tehát, nem léteztek
és nem léteznek kellõ bizonyítékok a vád
megalapozásához. Kötve hiszem, hogy a
vádlottaknak sikerült volna az illetékesek
sokaságát lefizetniük az ügyek elnapolásáért, habár pénzzel bárkit meg lehet szédíteni, szerencse, hogy vannak kivételek. Ön
azt írja, hogy számos demokratikus ország törvénykezésében megtalálhatók a
megoldatlan bûnügyek elévülésére vonatkozó jogszabályok. Nálunk még nem létezik semmilyen erre vonatkozó törvényes
elõírás, a bûnügyi perrendtartások teljesen
demokratikusak, nem engedik, hogy bárkit elítéljenek megfelelõ bizonyítékok,
alaptalan vádaskodások alapján. Szerintem ez is lehet oka a hosszú késlekedésnek. Meggyõzõdésem, hogy akik valóban
milliárdos bûnöket követnek el bizonyíthatóan, nem mentesülnek csak az elévülés
alapján a felelõsségre vonás alól, errõl
gondoskodni fog a törvényhozó, a büntetõ
perrendtartási szabályok módosításakor.
Tisztelettel,
Nagy Árpád, Csíkszereda
MÉDIAPARTNEREK

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.

✁

Órákig szünetelt a Facebook

Az internet remegett és zsongott attól a hírtõl,
hogy márc. 7-én be fogják mutatni a legendás
Apple iPad HD nevezetû termékét. Az érintõképernyõs táblagépek forradalmasították a
multimédia-élményünket, ámde mindegyik
ilyen multimédiás „kütyüvel” csak azt érjük el,
hogy pár év után sóvárogni kezdünk a következõ, gyorsabb és több tárhelyet biztosító kiadása
után. Elképesztõ energiákat ölünk abba, hogy
vágyakozunk egy olyan eszköz után, amelyet
tulajdonképpen csak arra használunk, hogy
magunkra nyissuk a globálmédia szennyétmocskát, és ugyanakkor képtelenek vagyunk
arra, hogy örvendjünk annak, hogy még belélegezhetõ a városok levegõje, és hogy még nem
hülyültünk el annyira, hogy a tévé távirányítson bennünket. De ha így folytatódik a gépek
fetisizálása, lassan oda jutunk, hogy mi, a
techno-szkeptikusok sem az Apokalipszist fogjuk majd várni, hanem az Apokalipszis 2-t,
3D-ben…
(prier)

Nem nyílt ki az „Arckönyv”
Hírösszefoglaló

Kettõs tükör
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A nap filmjei
VIASAT3, 22.20

Terminátor - A halálosztó
2029: a mindentudó Skynet computer az emberi ellenállás
utolsó bázisait akarja megtörni, miután szinte az egész emberiséget felszámolta. Skynet megtalálta a módját, hogy néhány harcosát, a tökéletes cyborgokat, azaz a Terminátorokat visszaküldje az időben, hogy megváltoztassa a történelem menetét. A történet arról a Terminátorról szól, akinek
missziója a lázadók vezérének az anyját megöli.

DUNA Tv, 22.30

Az irányítás határai
Az irányítás határai egy rejtélyes idegen története, aki titkos
megbízás teljesítésére készül. Tettei a törvényen kívülre vezetnek, nem bízik senkiben és céljait teljes homály fedi. Utazása paradoxon, egyszerre fókuszált és álomszerű: egy út,
mely nem csak Spanyolországon, hanem saját tudatán keresztül is vezet. A filmet Jim Jarmusch rendezte.
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DUNA TV
7.30 Híradó
7.35 Rondó
8.05 Kvartett
8.30 Híradó
8.35 Korea, Kína
és Japán kultúrájának
története
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros
(magyar sor.) (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Nyelvőrző (ism.)
15.45 Hazajáró (ism.)
16.15 Vigyázó szemekkel
a világ körül
17.10 Az állatok nyelve
17.40 Ízőrzők: Geresdlak
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (sor.)
21.30 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
22.30 Híradó
22.30 Az irányítás határai
(sp.-angol-jap. krimi, 2009)
0.25 Dunasport
0.30 Beavatás (ism.)
0.55 Másik bolygó
(dokumentumf.)

TVR 1

m2, 1.25

Miss Pettigrew nagy napja
Elbocsátják állásából Miss Pettigrew-t. A második világháború előestéjén a nevelőnőnek esélye sincs arra, hogy új állást kapjon. A véletlen a kezére játszik, más helyett jelentkezik Delysia Lafosse szolgálatába. Miután sikerült elintéznie,
hogy a ledér és bájosan butácska énekesnő három udvarlója ne keresztezze egymás útját, Delysia társalkodónője lesz.

KOSSUTH RÁDIÓ
9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli krónika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Művelődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55
A nap hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 17.55
Hírek, műsorismertető

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai
(drámasor.)
11.25 100%-ban garantált
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 Az eltévedt lovas
legendája (drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parlamentje
17.00 Hírek
17.30 La vie en rose
(magazin)
18.25 Az eltévedt lovas
legendája
(dél-koreai kaland sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató magazinműsor (live)
23.10 Pénz beszél
(amerikai filmdráma,
2005)
1.20 Slingshot
(amerikai krimi, 2005)
2.50 Ha újra szeretné nézni (ism.)
3.00 Sport (ism.)
3.20 Hírek, időjárásjelentés (ism.)

VIASAT 3
9.10 Gyilkos sorok (ismétlés) 10.10 Gyilkos számok (ismétlés) 11.10 A
múlt árnyai (német romantikus film) 12.55 A dadus
(s) 13.55 Amerikai mesterszakács
(ismétlés)
14.55 Monk (ismétlés)
16.40 CSI (s) 17.35 Esküdt ellenségek (s) 18.35
Gyilkos számok (s) 19.30
Amerikai mesterszakács
20.30 Jóbarátok (s)
21.25 Két pasi (s) 22.20
Terminátor - A halálosztó
(am. f.) 0.20 CSI (ism.)

m1
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (s)
11.05 DTK (ism.)
D. Tóth Kriszta show
12.00 Namíbia (dok. sor.)
12.30 Múzeumtúra
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende Roma
kultúra
14.25 Esély
14.55 Marslakók
(magyar sor.)
15.25 Elcserélt lányok
(s) (ism.)
16.10 Angyali érintés (s)
17.00 Veszélyes szerelem
(s)
17.40 MM A megoldások
magazinja
18.40 Vilmos herceg
Afrikája
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók
(magyar sor.)
21.40 Poén Péntek
- Banán, pumpa, kurbli
22.35 Mindenből egy van
23.35 Az Este
0.05 Négy szellem
1.05 Családom és egyéb
emberfajták (s)
1.30 Melissa és Joey (s)
1.50 Sporthírek
2.00 Phil Collins:
Vissza a múltba

TVR 2
8.00 IT zon@ (ism.)
8.30 Túlélők a nagyvárosi
dzsungelben (ism.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 A sas szárnyán
(olasz filmdráma, 2000)
(ism.)
10.55 Vallomások
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
(ism.)
13.15 Késhegyen
(ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Kaland és természet (ism.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 A sas szárnyán
(olasz filmdráma, 2000)
20.20 Biznisz óra
21.10 Topping
(life-style magazin)
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek
ez tetszik
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai sorozat)
0.55 Csavargó halász
(ism.)
1.30 Esküvő monszun
idején
(indiai-amerikai-franciaolasz-német romantikus
vígjáték, 2001)
3.20 Ma a holnapról
(ism.)
3.45 Topping (ism.)

SPORT.RO
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 Prosport óra (live)
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos sportidő 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sportidő 19.05 Információk
20.00 Europa League összefoglaló 21.00 Wrestling RAW 23.00 Sport.ro
Hírek 23.10 Pokerstars
Big Game

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Nemzeti értékeink
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar bulizene
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
(s)
14.20 Magyar elsők
14.35 Bordal
15.00 Aphroditétől
- Zeuszig
15.25 Vigyázz! Kész!
Jazz!
16.00 A tánc legendája
16.30 Innováció
az emberért
16.55 Sírjaik hol domborulnak...
17.20 Világokon át
18.15 English 4U
18.45 Família Kft. (s)
19.10 Angyali érintés (s)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(s)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (auszt. sor.)
0.05 Drága doktor úr (sor.)
0.50 Az Este
1.25 Miss Pettigrew
nagy napja
(angol-am. rom. vígj.)

PRO TV
4.30 Fűrész V.
(ism.)
6.00 Happy Hour
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
10.00 Kisvárosi
gyilkosságok
(A Midsomer gyilkosságok)
(angol krimisor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.45 Nevess csak!
(amerikai sor.)
14.15 Gyilkos a házban
(kanadai thriller, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek,
sport
17.45 Happy Hour
- Cătălin Măruţă
szórakoztató műsora
19.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
20.30 A románok
tehetségesek
– verseny show
23.00 Temetetlen múlt
(am. thriller, 2000)
1.45 Gyilkos a házban
(kanadai thriller, 2006)
(ism.)
3.15 Temetetlen múlt
(am. thriller, 2000)
(ism.)

ACASÃ
9.15 Titkok a múltból (mexikói sorozat) (ismétlés)
10.45 Elárult lélek
(sorozat) 12.15 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeralda (sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Titkok a múltból (mexikói
sorozat) 19.30 Elárult lélek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Lola
(amerikai sorozat) 23.30
Hét bűn (brazil sorozat)
0.30 Igaz történetek (ismétlés)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Pindúr pandúrok,
Boci és Pipi,
Star Wars
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.25 Top Shop
13.05 Asztro Show
14.10 Trükkös halál
(kan.-am. akció sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták
(am. krimisor.)
17.15 Marichuy
- A szerelem diadala
(mex. sor.)
18.20 Teresa
(mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
21.05 Fókusz
21.45 Barátok közt
(magyar sor.)
22.20 CSI: Miami helyszínelők (am. krimisor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
1.25 Reflektor
1.40 Törzsutas (ism.)
2.05 Kemény zsaruk
(am. akció sor.)
3.05 Autómánia (ism.)

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel
Hírmagazin
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.55 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Jégtörők 2
(am. vígj., 2002)
15.20 Marina
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krimisorozat)
17.20 La Pola
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
20.55 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Megasztár 6.
(magyar szór. műsor),
23.35 Grimm (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.35 Aktív (ism.)
1.05 Tények Este
1.40 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.40 Alexandra Pódium
(ism.) Kulturális magazin
3.05 Vers éjfélkor
- magyar versek

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.15 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó, Sport (live)
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
11.30 A „vénlegény”
– verseny show (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 Jackie Chan:
Új csapás
(amerikai akció-vígjáték,
2000)
22.20 Machete
(amerikai akcióf., 2010)
0.15 Mindhalálig buli
(amerikai vígjáték, 2006)
Sz.: Jason Mewes,
David Keith
2.00 Machete
(amerikai akcióf., 2010)
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghevel
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 A médium (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéletes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
16.00 Viceversa
(reality show) (ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye
a tortán
20.30 Darwin-díj
- Halni tudni kell!
(amerikai vígjáték, 2006)
Sz.: Joseph Fiennes,
Winona Ryder,
David Arquette
22.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
1.00 Elárultak a szerelemben (ism.)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Teo
– talk show (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
- Hotrodverseny
8.00 Autókereskedők
- Land Rover Discovery
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány
- Térhajtómű
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
- Égető kérdések
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők
- újratöltve - Alfa Romeo
Spider
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Alaszkai-hegység
18.00 A túlélés
törvényei
- Panama
19.00 Autókereskedők
21.00 A tenger
gladiátorai
22.00 Egyszer
egy ilyet vezetni!
- Nyári iskola
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
- ‘63-as Corvette
1.00 Autókereskedők
- Saab 9-3
2.00 Ross Kemp
- Gengszterbandák
nyomában
3.00 A túlélés
törvényei
- Montana

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Gyilkos.com (német
thriller) 12.45 Britannic
(angol-am.
akciófilm)
14.40 Az Északi-tenger kalózai (spanyol-német kalandfilm, 1. rész) 16.30 Invázió (amerikai thriller)
18.15 Tüzes jég (amerikai
akciófilm, 1999) 20.00 Kígyók a fedélzeten (amerikai akcióf., 2006) 22.00
Rambo 2 (amerikai akciófilm, 1985) 23.45 Államérdek (amerikai thriller,
1997)

KANAL D
8.45
Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 Egy lépés
a boldogságig (török sorozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek, Időjárásjelentés 20.00 Akarsz milliomos lenni? 21.00 Clejaniak (szórakoztató műsor)
22.30 Egyenesen át
(amerikai thriller, 1990)
1.30 Kanal-D Hírek (ismétlés) 2.15 Clejaniak (ismétlés)

ETV
9.30 Hargita magazin
10.00 Lali és a vörös hegedű 10.30 Kárpát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép 16.35 Kárpát Expressz 17.00 Átjáró 17.30 Híradó 17.50
Egészséges
percek
18.00 Értékeink 18.30
Híradó 19.00 Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Gyöngyök és pitykék 21.00 Híradó 21.30
Kultúrcsepp 22.00 Többszemközt 22.30 Híradó
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Az év 10. hete és 68. napja, hátravan 298 nap
Ma Zoltán és János napja
van.
A Zoltán régi magyar személynév, az ótörök sultan,
soltan szóból származik,
eredetileg sz-szel ejtették.
Jelentése: uralkodó, fejedelem.
A János bibliai eredetû férfinév, a Yohhanan névbõl,
illetve ennek latin Johannus
formájából származik. Jelentése Jahve megkegyelmezett.
Holnap a Franciska, Domokos és György nevûek
ünnepelnek.

XÉvforduló
• 1817 – megalapítják
a New York-i tõzsdét.
• 1857 – New Yorkban 40
ezer textil- és konfekcióipari munkásnõ lép sztrájkba a
béregyenlõségért és a munkaidõ-csökkentésért (ennek
emlékére tartjuk a nemzetközi nõnapot).

XVicc
– Jó napot kívánok, van
önöknek 10-es lencséjük?
– Igen van, de önnek 12-es
kellene.
– Honnan tudja kapásból
megállapítani?

Gondolatjel

XRecept
Sonkában sült,
õzgerinces csirkemell
Hozzávalók: 50 dkg csirkemellfilé, 20 dkg vargányagomba, 7 vékony szelet sonka, 2 dl tejföl, 2 db tojás, 10
dkg reszelt sajt, petrezselyemzöld, só, bors. Az õzgerinc kikenéséhez olaj. A szóráshoz: zsemlemorzsa.
Elkészítés: A csirkemellet
csíkokra vagy kockákra vágjuk. A gombát felszeleteljük.
Egy serpenyõben kevés olívaolajon a húst és a gombát
ízlés szerint fûszerezve készre sütjük, majd kissé kihûtjük. A tojásokat felverjük, a
tejföllel, reszelt sajttal, a petrezselyemzölddel és 1-2 evõkanál liszttel összekeverjük,
és hozzákeverjük a gombás
húscsíkokhoz. Az õzgerincet
kiolajozzuk, morzsával megszórjuk, a sonkaszeletekkel
kibéleljük úgy, hogy mindkét
felén a széleken túllógjon.
Beleöntjük a csirkés masszát,
egyenletesen elsimítjuk. A lelógó sonkát ráhajtjuk, még 2
szelettel befedjük. Elõmelegített sütõben megsütjük.

való jogunkat, még nem vonja
maga után azt, hogy mondanivalónkat is komolyan fogja venni. Ha ugyanis ostobaságot beszélünk, azt nem lehet komolyan
venni. Minden ostoba ember
utolsó érve és támasza a jogosság, amivel elvárja, hogy meghallgassák. Aki viszont ostobán
és tartalom nélkül beszél, azt
nem fogják komolyan venni. Komolytalanságunkat leghamarabb beszédünkkel áruljuk el.

Horoszkóp

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Irigyei száma nõttön nõ. Talán
puszta lendületessége, természetes lelkesedése az, amely a siker
álruháját önre ölti.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Váratlan találkozásban lehet része. A találkozás ráébresztheti:
minden visszahozható, semmi
nem múlt el teljesen.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ingadozó hangulata teszi, hogy
belemar olyanba, aki nem is ártott önnek. Talán jobb, ha ma
egyedül munkálkodik.

Ma sokkal jobban kellene vigyáznia az egészségére, mint
máskor. Talán legjobb lenne, ha
ki sem tenné a lábát otthonról.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ha valaki menni akar: engedje
el! Azzal nem megy semmire, ha
akarata ellenére akarja magához
láncolni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Egy jelentéktelen esemény elronthatja ugyan a hangulatát, de ez
csak addig tart, amíg ön komolyan veszi.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Rendet kellene tennie az életében, és a környezetében. A kettõ
hatással van egymásra.

Munkahelyi problémák tehetik
kellemetlenné a napját. Ha magába néz, el kell ismernie, hogy a
feladatait nem az öntõl megszokott alapossággal végzi.

OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Valaki beavatja önt ma féltve õrzött titkába. Legyen jó, és semmiképp se adja tovább, és ne is
akarjon ítélni felette.

Egy régóta halogatott döntés
meghozatalát követeli öntõl a
mai nap. Szerencsére, most végre
a tisztánlátása sem hagyja el.

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

HALAK (II. 20.–III. 20.)

A pénzügyei kedvezõ irányban
változnak meg az eljövõ idõben.
Ön mégis kissé zaklatottnak érzi
magát. Talán többet várna.

Lepje meg kedvesét valami személyesen neki szóló dologgal. Az
utóbbi idõben kissé elmérgesedett
önök közt a viszony.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)
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XApróhirdetés
A bukaresti AFI Palace mallban lévõ MBT szaküzletbe
gyógytornász-képesítéssel rendelkezõ orvostanhallgatót, kereskedelmi végzettséggel rendelkezõ eladót alkalmazunk. Érdeklõdni lehet a 0259-4425 255-ös telefonszámon! A fényképes önéletrajzokat kérjük a következõ
e-mail címre küldeni: info@simplestep.ro.
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Hengereltek
a târgoviºtéi
kosaras lányok
Kosárlabda

BL: kevés volt a 3-0

Röviden
Puskás Öcsi
az álomcsapatban

Labdarúgás
Hírösszefoglaló

T. J. L.
A nõi bajnokság 26. fordulójának tegnap esti
rangadóján a Szatmárnémeti CSM nagy csatában
nyert a Marosvásárhelyi
Nova Vita ellen, 67-64. Idegenben gyõztek a listavezetõ gyulafehérváriak (75-47
a Rapid otthonában), a
CSM Târgoviºte pedig kiütötte a Poli Naþional Iaºi
együttesét, 111-44. Bár gyõzelméhez nem fért semmi
kétség, a a Temesvári Bega
Danziónak meg kellett küzdenie a két pontért Kolozsváron, az Universitatea ellen, 61-69. További eredmények: Bball 6 Sepsi BC–
Bukaresti Olimpia 54-84,
Brassói Olimpia–Nagyváradi CSM U 64-57, CST
Alexandria–Buk.
CSM
Sportul Studenþesc 71-56.
Kedden este a címvédõ Aradi ICIM UVG 74-56-ra nyert
a SCM U Craiova ellen. A
Gyulafehérvár (48 pont / 26
mérkõzés) vezet, a Târgoviºte (47 / 24), a Marosvásárhely (46 / 26), az Arad
(45 / 24), az Alexandria (44
/ 25), a Szatmárnémeti (43 /
25), a Craiova (42 / 26), a
Temesvár (39 / 25) és a CSM
Sportul Studenþesc (39 / 26)
elõtt. Tegnap pótolták a férfibajnokság 20. fordulójából
elmaradt BCM U Piteºti–CSU Ploieºti-mérkõzést, amelyet a vendégek
nyertek meg 90-72-re. W

A labdarúgó-Bajnokok
Ligája nyolcaddöntõjének keddi visszavágói után
az AC Milan, illetve a Benfica Lisszabon jutott tovább a
legjobb nyolc közé.
Bár az elsõ félidõben három gólt szerzett, a házigazda Arsenal végül nem tudta
ledolgozni az elsõ meccsen
összeszedett hátrányát (0-4).
A szentpétervári 2-3 visszavágóján Benfica mindkét félidõ hosszabbításában szerzett egy-egy gólt (Maxi Pereira és Nélson Oliveira révén), és így szintén ott lesz a
negyeddöntõben.
Korábban összesen három csapat volt képes arra a
nemzetközi kupákban, hogy
négygólos hátrányt dolgozzon le a visszavágón, a Leixoes, a Partizan Belgrád és a
Real Madrid. Tanítványai
küzdõszellemében bízva Arsene Wenger az összes támadó felfogású játékosát
pályára küldte, így OxladeChamberlain, Rosicky, Walcott, Van Persie és Gervinho
is szóhoz jutott. A másik oldalon az elsõ meccsen hatalmas gólt szerzõ Boateng
sérülés, Ambrosini eltiltás
miatt hiányzott, Aquilani
még csak most tért vissza,
így Massimiliano Allegrinek nem sok választási lehetõsége maradt, Emanuelsont visszavitte a két labdaszerzõ, Van Bommel és
Nocerino mellé, elöl pedig

Song (Arsenal, piros mez) szereli a milanói Nocerinót: az Ágyúsok közel álltak a bravúrhoz

Robinho és Ibrahimovic társa a BL-ben most debütáló
El-Shaarawy lett.
Az Ágyúsok nekirontottak
a Milannak és a 7. percben,
Koscielny fejesével, be is vették annak kapuját. Szûk húsz
perc múlva Thiago Silva
adott gólpasszt Rosickynek,
aki nem kegyelmezett, 2-0.
Az elsõ játékrész hajrájában
Oxlade-Chamberlain bukott
Mesbah és Nocerino ollójában, a szlovén Skomina büntetõt ítélt, amit Van Persie kegyetlenül bevágott, 3-0. A
holland csatárzseni a 60.
percben hagyta ki a 4-0 lehetõségét, aztán már csak az
olaszok irányítottak fáradt ellenfeleikkel szemben és

Nocerino is ordító helyzetben hibázott.
Az Arsenal óriásit küzdött,
minden dicséretet megérdemel, de kénytelen megbarátkozni a gondolattal, hogy az
elbaltázott elsõ meccs a továbbjutásába került. A Milan
2007 után jutott újra a nyolc
közé, egyben megtörte az angolok elleni negatív sorozatát, az elmúlt három szereplése alkalmával ugyanis Premier League-csapat gáncsolta el a nyolcaddöntõben.
Luciano Spalletti, a Zenit
edzõje az orosz klub történetének legfontosabb meccsének nevezte a Benfica elleni
lisszaboni visszavágót, amelynek egygólos elõnybõl futott
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neki. A portugálok nagy fölényben játszottak, az oroszok pedig fegyelmezetten
védekeztek, Malafejev lakatot tett kapujukra. Az elsõ félidõ hosszabbításában mégis
gólt szerzett a Benfica, amelylyel már jobban állt az összesítésben. Mégis, a gárda tovább hajtott, hogy egy második góllal eldöntse a dolgokat, Cardozo elintézhette volna, hogy a nézõk megnyugodjanak, de óriási ziccerben
elgurította a labdát a jobb alsó mellett. A folyamatos
egykapuzásnak a 92. percben
lett meg az eredménye, 2-0. A
Benfica a visszavágó alapján
teljesen megérdemelten jutott
a nyolc közé. W

Puskás Ferencet beválasztották a Real Madrid labdarúgócsapatának álomtizenegyébe a Marca spanyol
sportnapilap internetes szavazói. A királyi gárda 110
éves történetének legjobb
együttesébe Puskást a középpályások közé sorolták, s
ezen a poszton Zinedine
Zidane mögött a második
legtöbb szavazatot kapta
megelõzve a szintén csapatba került Fernando Redondót és Michelt. A kapusok
között óriási fölénnyel, a
voksok 80 százalékát begyûjtve nyert Iker Casillas.
A védõk között Roberto
Carlos, Fernando Hierro és
Sergio Ramos, a csatárok
között pedig Alfredo Di
Stefano, Raúl és Cristiano
Ronaldo került az álomcsapatba. A 2006 novemberében elhunyt Puskás 1958 és
1966 között futballozott a
Real Madridban, mellyel ötször hódította el a BEK-et.

Veretlen az Oltchim
Tegnap 15. bajnoki mérkõzését is megnyerte az Oltchim
(40-23 a Bukaresti CS Municipallal) és pontveszteség nélkül vezet a nõi kézilabdaNemzeti Ligában. Szintén
tegnap, a 17. fordulóból elmaradt találkozón, a Zilahi
HC 23-22-re nyert a Galaci
Oþelul ellen. A férfi Nemzeti
Liga 18. fordulójának
zárómérkõzésén a címvédõ
Konstancai HCM 39-32-re
verte Tordán a Potaissát.

Nyolcra fogy az Európa Liga

Indy Carban Barrichello

Labdarúgás

Turós-Jakab László

ÚMSZ
A sorozat egyetlen állva
maradt magyar érdekeltségû együttese, a Megyeri
Balázst foglalkoztató görög
Olimpiakosz az ukrán Metalliszt Harkiv stadionjában
lép ma pályára a labdarúgóEurópa Liga nyolcaddöntõjében, a párharc elsõ mérkõzésén. A görög együttes,
amely a remekül védõ Megyerinek is köszönhetõen
magabiztosan vezeti a bajnokságot, az elõzõ körben az

Megyeri Balázs

orosz Rubin Kazanyt búcsúztatta, méghozzá kettõs
gyõzelemmel, s az osztrák

Salzburgot kiejtõ Metalliszt
ellen sem esélytelenként lép
pályára. A nyolcaddöntõ két
manchesteri sztárcsapata közül a City a portugál Sporting Lisszabonnal, míg a
United a spanyol Athletic
Bilbaóval találkozik. Az angol bajnokságot a városi rivális elõtt két ponttal vezetõ
City jó formában, s a párharc
egyértelmû esélyeseként utazik Portugáliába. Roberto
Mancini együttese szombaton 2-0-ra gyõzte le a Boltont
a Premier League-ben, a
Sporting ugyanakkor meglepetésre 1-0-ra kikapott a

Vitoria Setubaltól. A United
szintén favoritnak számít a
Bilbao ellen, amit a spanyol
bajnokságban negyedik helyen álló csapat játékosainak
nyilatkozatai is érzékeltetnek. A további mûsor: Twente Enschede (holland)–
Schalke 04 (német), Standard Liege (belga)–Hannover
96 (német), Valencia CF
(spanyol)–PSV Eindhoven
(holland), AZ 67 Alkmaar
(Holland)–Udinese (olasz),
Atlético Madrid (spanyol)–
Besiktas Isztambul (török). A
nyolcaddöntõ visszavágóit
jövõ csütörtökön rendezik. W

Kutyaszánhúzás a Hargitán
ÚMSZ
A Yukon sportegyesület
rendezésében szombaton és vasárnap kerül sor
Hargitafürdõn a Székelyföldkupával díjazott kutyaszánhúzó nyílt sprintversenyre.
Hat kategóriában terveznek indulást, a megnyitáshoz
legalább három versenyzõ
szükséges. Lesz 8 kutyás verseny, itt számíthatnak a nézõk a leglátványosabb indulásokra. A 8 és 6 kutyás fogatok 8 km-en versenyeznek

(A, B1 kategória), a 4 kutyások 6 km-en (C1, C2), a 2 kutyások pedig 4 km-en (D1,
D2). Utóbbi kategóriákban
külön indulnak a huskyk
(C1, D1), illetve a malamutok és szamojédek (C2, D2).
A pálya dombos, a versernyzõk dolgát 350 méteres szintkülönbség nehezíti.
Szombaton fél 10-kor lesz
az eligazítás, a rajtpisztoly
mindkét futamon 10 órakor
dörren. A végleges helyezések a két nap eredményeinek összegzésével alakulnak

ki. A gyõztesek kupa és oklevél mellett a szponzorok
felajánlásaira is számíthatnak, csakúgy, mint a második és harmadik helyezettek. Az eredményhirdetés
tervezett idõpontja vasárnap 14 óra.
A rendezõk nevében Bencze Tibor és Both László figyelmezteti a résztvevõket,
hogy a verseny területére és
környékére csak olyan kutya
hozható be, amely állategészségügyi szempontból megfelel, megkapta a szükséges ol-

tásokat, és ezt kísérõje a kutya oltási könyvével hitelesen
igazolni tudja. A rendezõség
az oltási könyveket a helyszínen bármikor ellenõrizheti.
A versenyen, annak környékén és a szállásokon a
WSA (World Sleddog Asociation) és a Yukon SE versenyszabályzata és minden
odavágó rendelkezése érvényes, de a rendezõ egyesület
fenntartja a változtatás jogát.
A nevezéssel a hajtók elfogadják a saját felelõsségükre
való indulást. W

Autósport

A száguldó cirkusz mezõnye az egyik legtapasztaltabb versenyzõ, Rubens Barrichello nélkül rajtol
el március 25-én, a 2012-es
idényt nyitó Ausztrál Nagydíjon, az Albert Parkban.
A 39 éves brazil a tengerentúli Indy Carban folytatja
pályafutását, gyermekkori
pajtása, Tony Kanaan KV
Racing nevû csapatában. A
látványos „átnyergelés” közel két évtizeddel azután következett be, hogy Nigel
Mansell is az amerikai autóversenyekre váltott át. A brit
pilóta 1992-ben megnyerte a
Forma-1-es világbajnokságot, majd a következõ esztendõben az akkor a CART
Indy Car World Series nevet
viselõ tengerentúli sorozatot
is megnyerte – erre pedig azóta sem volt példa az autósport világában.
A Indy Carban jelenleg két
volt Forma-1-es pilóta versenyez, a japán Szato Takuma
és a brit Justin Wilson. A
2012-es idény új korszakot
nyit, hiszen a 2.2 literes V6
turbo-motorokat három világhírû cég, a Chevrolet, a és
a Lotus szállítja, a vadonatúj
karosszériát pedig a Dallara.
A 2012-es Indy Car-szezon is
március 25-én rajtol a Florida

állambeli St. Petersburg utcáin megrendezett nagydíjjal.
Az „új fiú” Barrichellóra
egészen biztosan figyelni fognak, hiszen tiszteletet parancsoló (Forma-1es) CV-vel érkezik. Rubens Barrichello az
1993-as Dél-Afrikai Nagydíjon mutatkozott be a száguló
cirkuszban, ahol 326 versennyel zárta pályafutását.
Tizenegy versenyt nyert, 57szer volt dobogós, 14 alkalommal indult az elsõ rajtkockából és 658 pontot gyújtött a
Forma-1-es világbajnokságokon. Hat istálló versenyautóit vezette, neve megtalálható a Jordan, a Stewart, a Ferrari, a Honda, a Brawn GP és
a Williams tisztelettábláján is.
Tavaly és tavalyelõtt „Papa
Williams” pilótája volt, Nico
Hülkenberg, majd Pastor
Maldonado társaságában.
2010-ben a tizedik, 2011-ben
pedig a 17. helyet szerezte
meg a világbajnoki pontversenyben, utoljára tavaly november 27-én, az interlagosi
Brazil Nagydíjon ült egy
Williams-járgány kormánya
mögött. Január 17-én Frank
Williams közölte Barrichellóval, hogy idén a brazil
Bruno Senna lesz a kolumbiai Pastor Maldonado csapattársa a Williamsnél – Rubensnek tehát nem maradt más
választása, mint a visszavonulás vagy az Indy Car. Az
utóbbi mellett döntött… W

