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Növekszik a gépvásárlási kedv

Két évig tartó visszaesés után újra
lendületbe jöhet a hazai számítástechnikai
(IT) és elektronikai piac Romániában –
vélik az ágazat szakemberei, miután az
eladási mutatók már tavaly év vége óta
biztató keresletnövekedést jeleznek.

Gazdaság 6

A Mandinga megy Bakuba

A Mandinga együttes képviseli Romániát
Bakuban, az Eurovision 2012 dalfesztivá-
lon. A csapat Zaleilah címû számával nyerte
meg az országos döntõt, amelyben a szak-
mai zsûri opciója és a közönségszavazatok
fele-fele arányban nyomtak a latban a végsõ
pontszám kiszámításakor. A gyõztes csapat
22 ponttal került az elsõ helyre. 

Kultúra 8

Változások évada
Az, ami Szlovákiában történt,
Orbánék kegyenceinek újabb veresége:
figyelmeztetés kell hogy legyen a

romániai magyarok
számára is. Nem tehetjük
kockára politikai képvise-
letünket, az RMDSZ nem
„foghat össze” olyan

alakulattal, amelyet a
magyar kormány az õ
ellenében hozott létre
és támogat politikailag

és anyagilag.Ágoston Hugó

(Bér)felemelõ hétvége
A közalkalmazotti fizetések növelését helyezte kilátásba az államfõ és a kormányfõ

Vallásoktatásban is részesül-
nek heti egy alkalommal az

elõkészítõ osztályokban a gyere-
kek – derült ki az oktatási mi-
nisztérium múlt héten társadal-
mi vitára bocsátott tantervterve-
zetében. E szerint a kisdiákok
megtanulják, hogyan kell imád-
kozni, mi az isten szerepe az em-
ber életében, karitatív tevékeny-
ségekben vesznek részt és temp-
lomba is elviszik õket. A tan-
tervbõl nem derül ki, hogy köte-
lezõ lesz-e a részvétel a vallás-
órákon valamennyi diák számá-
ra. Az érintettek harminc napig
jelezhetik észrevételeiket az ok-
tatási minisztériumnak. Folytatá-
sa 7. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3545 ▲
1 amerikai dollár 3,2918 ▲
100 magyar forint 1,4821 ▲

Tûz pusztított Krasznahorkán

Leégett a Felvidék egyik csodálatos ékszer-
darabjának, „Krasznahorka büszke várá-
nak” tetõszerkezete. A magyar miniszterel-
nök-helyettes azonnal felvette a kapcsola-
tot a pozsonyi kormány képviselõivel,
hogy részt vállaljon a felújítás költségeibõl.

Háttér 4

Félretették év eleji óvatosságukat az ország vezetõ politikusai, és egymásra licitálva helyeztek
kilátásba béremelést a hét végén a közalkalmazottak számára. A miniszterelnök a jegybanki
kormányzóval tartott találkozóján beszélt a fizetések növelésérõl, csupán ennek arányát nem
említette. Segítségére sietett Traian Bãsescu, aki a Pro TV-nek adott tegnapi interjújában nem
tartotta kivitelezhetetlennek a 15 százalékos béremelést sem.  3. oldal 

Több mint harminc, a ma-
gyar történelmi egyházaktól

korábban elkobzott ingatlan
visszaszolgáltatásáról döntött
Bukarestben az illetékes tárca-
közi bizottság – közölte a hét
végén Markó Attila államtitkár,
a testület egyik tagja. Tájékoz-
tatása szerint Romániában kö-
rülbelül hétezer államosított in-
gatlant kértek vissza az egyhá-
zak, az ezredforduló után meg-
hozott úgynevezett restitúciós
törvények alapján. Az ingatlan-
visszaszolgáltatások ügyében
illetékes tárcaközi bizottság
csaknem egyéves szünet után
kezdte újra munkáját.
7. oldal Bugár Béla, a Most–Híd elnöke az ünnepi tortát szeli. Az MKP gyászolhat

Folytatódik 
a restitúcióRobert Ficót, a szlovákiai

választásokon szinte föld-
rengésszerû gyõzelmet arató
Smer elnökét kérte fel kor-
mányalapításra Ivan Gaspa-

rovic államfõ. Átlépte a parla-
menti küszöböt a Most–Híd, a
Magyar Koalíció Pártja azon-
ban ezúttal is kimaradt.
2. oldal 

Küszöb fölött a Most–Híd

Mugur Isãrescu jegybanki kormányzó és Mihai Rãzvan Ungureanu kormányfõ találkozóján utóbbbi közölte: az év elsõ felében bért emel Fotó:  gov.ro

Imatanulás már
a nulladik évben
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Röviden

Borbély Károly vezeti 
az Oltchim igazgatótanácsát

Borbély Károlyt, a gazdasági minisztérium
államtitkárát választották az Oltchim vegy-
ipari kombinát vezetõségi tanácsának elnö-
kévé. Az RMDSZ-es politikus azután vette
át ezt a tisztséget, hogy a testület elfogadta
az eddigi elnök, Constatntin Dascãlu fel-
mondását. Az Oltchim vegyipari kombinát
egyike azoknak a veszteségesen mûködõ ál-
lami vállalatoknak, amelynek élére a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF) kérésére a ma-
gánszférából neveznek ki menedzsert.

ANI: Lovász kiesett 
a versenyvizsgán

Nem érte el az írásbeli vizsgán a szükséges
70 pontot, így nem pályázhat az Országos
Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) alelnö-
ki tisztségéért Lovász Miklós, a Környezet-
védelmi Õrség bukaresti regionális fõbizto-
sa. A kolozsvári jogásznak két ellenjelöltje
volt, egyikük, Marius Bãlan, meg sem je-
lent a vizsgán, másikuk, Bogdan Stan 81
pontot írt, így részt vehet a március 21-i
szóbeli vizsgán. Az ANI elnöki székéért
Horia Georgescu, az intézmény jelenlegi
fõtitkára maradt versenyben.

Sarkozy Schengen jövõjérõl

A másfél hónap múlva esedékes francia el-
nökválasztás elõtt a schengeni egyezmény
felülvizsgálatát sürgette tegnap Nicolas
Sarkozy francia államfõ a Párizs közeli
Villepinte-ben megtartott választási nagy-
gyûlésén. Amennyiben egy éven belül nem
valósul meg egy „schengeni politikai kor-
mányzat”, Franciaország felfüggesztheti az
övezetben való részvételét – jelentette ki.

Magyar választókerületet kérnek

Magyar többségû parlamenti választókerü-
let kárpátaljai kialakítását kéri Viktor
Janukovics ukrán elnöknek írt levelében a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
választmánya, amely szombaton ülésezett a
Beregszászhoz közeli Nagyberegen.

Santorum is, Romney is gyõzött

Elsöprõ fölénnyel nyerte meg Rick
Santorum az amerikai Republikánus Párt
szombati Kansas állambeli jelöltállító gyû-
léseit. A volt pennsylvaniai szenátor a sza-
vazatok 51 százalékát szerezte meg, ezzel
maga mögé utasítva Mitt Romney egykori
massachusettsi kormányzót, aki csak 21
százalékot kapott. Ugyanakkor az egyre
biztosabban gyõztes pozícióba kerülõ Mitt
Romney gyõzött a szombati Guam- és
Észak-Mariana szigeteken tartott kaukus-
zokon: az Egyesült Államok tengerentúli
területeinek összes delegátusa támogatásá-
ról biztosította.

Két egyházfõ közös miséje

XVI. Benedek pápa fogadta a Vatikánban
Rowan Williams canterbury érseket (képün-
kön jobbról), akivel szombat délután ökume-

nikus szertartáson vett részt Rómában a
Nagy Szent Gergelyrõl elnevezett temp-
lomban a Coelius-dombon.

Magyar szakácssiker Washingtonban

Merényi Viktor, a washingtoni magyar
nagykövetség séfje nyerte el csütörtök este
az amerikai fõvárosban mûködõ diplomá-
ciai képviseletek szakácsainak versenye, az
Embassy Chef Challenge nagydíját. A 15
versenybe szállt mesterszakács feladata 400
adag elkészítése volt egy hazájára jellemzõ
ételbõl.

Gy. Z.

Robert Ficót, a szlovákiai vá-
lasztásokon gyõztes Irány –

Szociáldemokrácia (Smer) elnö-
két kérte fel kormányalapításra
Ivan Gasparovic államfõ. A
szombaton szinte földrengéssze-
rû gyõzelmet aratott Fico pártja
ugyan kormányképes többséget
ért el, de nyitott az egyeztetésre a
többi parlamenti párttal. A szlo-
vák–magyar Most–Híd azonban
nem lát valódi teret a koalíciós
együttmûködésre.

A Smer a szavazatok 44,41
százalékát kapta, így 83 képvi-
selõje lesz a 150 tagú pozsonyi
parlamentben. Gyõzelmi beszé-
dében Robert Fico – aki egyszer
már volt kormányfõ – arról be-
szélt, hogy gyõzelmükkel meg-
valósíthatják a szociális állam
kialakítására és a közpénzek
konszolidációjára vonatkozó,
európai irányultságú program-
jukat. A törvényhozásba össze-
sen hat párt jutott be. A máso-
dik legjobb eredményt a jobbol-
dali konzervatív Keresztényde-
mokrata Mozgalom (KDH) érte
el, 8,32 százalékkal (16 képvise-
lõ). A parlament tagja lett a libe-
rálisokból kivált heccpárt, az
Egyszerû Emberek és Független
Személyiségek (OLaNO) is 8,55
százalékkal (16 mandátum). Be-
küzdötte még magát a parla-
mentbe 6,09 százalékot (11 he-
lyet) szerezve a Szlovák Keresz-
ténydemokrata Unió – Demok-
rata Párt (SDKÚ-DS). A válasz-
tói szavazatok 5,88 százalékát

és ezzel 11 mandátumot szer-
zett a liberális Szabadság és
Szolidaritás (SaS) párt.

A Bugár Béla vezette
Most–Híd ugyancsak át tudta
lépni a törvényhozásba való be-
jutáshoz szükséges 5 százalékos
küszöböt: 6,89 százaléknyi sza-
vazattal 13 parlamenti mandá-
tumhoz jutott. A Berényi József
vezette Magyar Koalíció Pártjá-
ra (MKP) leadott voksok száza-
lékaránya – 4,28 százalék – ez-
úttal sem lett elegendõ a tör-
vényhozásba való bejutáshoz.
Ugyancsak nem jutott be a po-
zsonyi parlamentbe a Ján Slota
vezette Szlovák Nemzeti Párt a
szavazatok 4,55 százalékával.

Berényi József az eredmények
ismeretében úgy nyilatkozott,
hogy kissé csalódott, mert 5 szá-
zalék fölötti eredményre számí-
tottak. Elmondása szerint ha kö-
zösen indultak volna a
Most–Híddal, a második legerõ-
sebb pártként lehetnének a parla-
mentben. Az MKP tett ennek irá-
nyában lépéseket, de elutasításba
ütközött. Hozzátette: a választá-
sok eredményeinek ilyen alakulá-
sa nem csak az MKP számára je-
lent rossz kimenetelt, de a Szlová-
kiában élõ magyarság számára is,
amelyre nehéz évek várnak.
Bugár Béla, a Most–Híd elnöke a
kampány minden nehézsége elle-
nére pozitívnak értékelte a párt ál-

tal elért eredményeket. Közölte:
leülnek tárgyalni a Smerrel, de
véleménye szerint Robert Fico
pártjának nincs szüksége koalíci-
ós partnerre; ettõl függetlenül el
tudják képzelni az együttmûkö-
dést a Smerrel.

A szlovákiai választást nagy
mértékben beárnyékolta, hogy hi-
ába mutatták fel szlovák személyi
igazolványukat, nem szavazhat-
tak azok, akik fölvették a magyar
állampolgárságot is, köztük
Észak-Komáromban Boldoghy
Olivér és Fehér István, Léván
Kassai Gyula, Gubík László és
Dolník Erzsébet sem. Az errõl
szóló törvényt még az elõzõ Fico-
kormány idején hozták. 

ÚMSZ

Megjelentek pénteken a Beth-
len Gábor Alapkezelõ és a Ha-

tártalanul! program új pályázati
kiírásai. A felhívásokat hat külön-
bözõ kategóriában tették közzé:
oktatási és nevelési intézmények;
felsõoktatás, felnõttképzés és ku-
tatás; intézmények és civil szerve-
zetek eszközfejlesztése; ifjúsági,
illetve hagyományõrzõ progra-
mok támogatása; sajtókiadvá-
nyok, könyvkiadás, színházi
programok, dokumentumfilmek
készítése. A négy legnagyobb ré-
gióban – Erdély, Felvidék, Vajda-
ság, Kárpátalja – kis összegû pá-
lyázati kiírások is megjelentek. A
Határtalanul! program keretében
magyarországi közoktatási intéz-
mények pályázhatnak külhoni ta-
nulmányi kirándulások, együtt-
mûködések megvalósítása céljá-
ból a 2012/13-as tanévre, hogy ál-
talános iskolás, gimnazista és
szakképzõ iskolás diákok juthat-
nak el Erdély, Felvidék, Délvidék,
Kárpátalja, valamint Horvátor-
szág és Szlovénia magyarlakta te-
rületeire. Március 15-én megjele-
nik a Szülõföldön magyarul címet
viselõ pályázati felhívás is, amely-
nek célja a Kárpát-medencei ma-
gyarság nemzeti azonosságtuda-
tának erõsítése a szülõföldön fo-
lyó magyar nyelvû oktatás és ne-
velés támogatása révén. A pályá-
zatokat 2012. március 15. és ápri-
lis 30. között várják a lebonyolító
szervezetek. 

Bethlen Alap:

új pályázatok

Küszöb fölött a Most-Híd
Robert Fico pártja gyõzött a szlovákiai parlamenti választásokon

Hírösszefoglaló

Orbán Viktor lemondását kö-
vetelték szombaton a buda-

pesti Kossuth Lajos téren a Ma-
gyar Szolidaritás Mozgalom kor-
mányellenes tüntetésén, amelyen
csaknem tízezren gyûltek össze.
Az Együtt egy új köztársaságért!
címmel meghirdetett demonstrá-
ción Kónya Péter társelnök úgy
fogalmazott, hogy „Orbán Vik-
tornak és bandájának egy mielõb-
bi választáson egy fülkeforrada-
lom által meg kell buknia”, az új
alaptörvényt, a kormány intézke-
déseit és az új törvényeket pedig a
„történelem szemétdombjára kell
hajítani, és el kell égetni”. Állás-
pontja szerint nincs más alternatí-
va, „az önkényuralomnak csak
így lehet vége”. Közben többször
is felhangzott, hogy „Orbán, ta-
karodj!”

A Der Spiegel címû német heti-
lap ma megjelenõ száma arról
cikkezik, hogy a magyar kor-
mányfõ az elmúlt héten a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara ren-

dezvényén Budapesten élesen bí-
rálta az EU válságkezelését. „Ho-
gyan akarjon az ember kijutni a
válságból, ha a rosszakat támo-
gatja, a jókat meg bünteti? Ezzel a
gondolkodásmóddal egy vidéki

kócerájt se lehetne eligazgatni” –
idézte a lap Orbánt. Az írás sze-
rint a magyar miniszterelnök az
ország ellen zajló eljárások miatt
„fröcsög” az Európai Unió ellen.

Orbán Viktor szerint egyébként
az IMF/EU-tárgyalások elhúzó-
dásáért nem Magyarországot ter-
heli a felelõsség, s bár lehetséges,
hogy a tárgyalások megkezdésé-
rõl hamarosan döntés születik,
ám az IMF továbbra is a magyar
kormány tartós elkötelezettségére
vár, például a jegybanktörvény
kérdésében. Legújabb elõrejelzé-
sükben londoni felzárkózó piaci
elemzõk azt jósolják, hogy a meg-
állapodás a hitelkeretrõl a nyár
végéig is eltolódhat. 

Elkergetné Orbánt a Szolidaritás

Ficónak van oka az ünneplésre. Másodszor alakíthat kormányt, elõtte tárgyalna a parlamenti pártokkal

Tüntetõk, táblák, transzparensek. Önkényuralmat emlegetnek 

„Különbséget kell tenni jogos aggodalmak és a tisztán ideológiai
alapú elítélés között a Magyarországgal kapcsolatos vitában” –
mondta a cseh külügyminiszter a Die Presse címû osztrák napilap
tegnapi kiadásának. Karel Schwarzenberg szerint a magyar mi-
niszterelnök „provokált ugyan” néhányakat, ezért nem szabad
csodálkoznia a következményeken, ugyanakkor az európai bünte-
tõintézkedéseket Magyarország ellen „nem tartja éppen értelmes-
nek”, ahogy 2000-ben az Osztrák Néppártnak az Osztrák Szabad-
ságpárttal kötött koalíciója miatti diplomáciai szankciókat sem
tartotta annak.

Schwarzenberg: Orbán Viktor provokált, ne csodálkozzék

Fotó: MTI



Egy évvel ezelõtt a világ el-
borzadva nézte az egyik leg-
nagyobb eddigi földrengés
és következménye, a giganti-

kus cunami pusztításait.
A felkelõ nap országának
lakossága, amely a múlt

század derekán (mind-
eddig, szerencsére,

egyedüliként) két atombomba hatásait is
elszenvedte, ismét, mint annyiszor, rendkí-
vüli fegyelmezettségrõl és regenerációs ké-
pességrõl tett tanúbizonyságot. Tûr, de so-
sem tétlenül, romokat takarít, dolgozik, jó-
formán minden, ami építés – világhírû
technológiájáig elmenõen –: voltaképpen
újjáépítés. A katasztrófának tragikusak vol-
tak a világkihatásai is. Fukusima után a
közvélemény (és nemegyszer a pánik és a
populizmus) hatására döntõ kormányok
gyökeresen megváltoztatták atompolitiká-
jukat, befagyasztva a bõvítési terveket,
csökkentve atomenergia-függõségüket. Is-
merve népének alkalmazkodóképességét és
kitartását, nincs kizárva, hogy miután a
nukleáris technológiában volt mintaország,
Japán az újrahasznosítható energiaforrás-
ok iparában válik azzá. 
Nagy átalakulások elé néz a világ legna-
gyobb kiterjedésû országa, Oroszország is.
Vlagyimir Putyin gyõzelmét Barack
Obama is elismerte, véglegessége tény. Az
orosz vezetõ, a „nagy rendbeszedõ” azon-
ban már elfogadottsági problémái miatt
sem odázhatja el a beígért s az ellenzék ál-
tal is követelt gazdasági, társadalmi és in-
tézményi reformokat. Moszkvában és
Szentpéterváron a tüntetéssorozat para-
doxális módon nem csupán a Putyinnal és
a választási csalásokkal szembeni lázado-
zásnak a jele, hanem a szólásszabadságé,
egyfajta demokráciáé is. A változások min-
denképpen elengedhetetlenek. 
Kormányellenes megmozdulás volt Buda-
pesten is, fontos megjegyezni: nem bértünte-
tõkkel és nem csõcselékkel. Célját az egyik
felszólaló így fogalmazta meg: „Történelmi
idõket élünk. Nagy változásokat akarunk
mindannyian. Azért jöttünk, hogy ennek a
két éve tartó õrületnek legyen vége.” Bár fé-
lõ, hogy az elkövetett kapitális baklövések és
visszaélések, az intolerancia és a párbeszéd-
re való képtelenség, a kihívó, fölényeskedõ
nemzetközi viselkedés és a demokráciának-
jogállamiságnak okozott mérhetetlen károk
után az „õrületnek” nem lehet vége egyha-
mar, a változások tavaszi szele a tudatok-
ban, a tömegekben elindult. Az Orbán-kor-
mány sorozatban kapja a pofonokat, a leg-
utóbbi pedig mindnyájunknak fájhat, akik
magyarokként a szülõföldünkön való boldo-
gulást és a többséggel való egyenlõséget és
harmóniát óhajtjuk. 
Az, ami Szlovákiában történt, Orbánék ke-
gyenceinek újabb veresége: figyelmeztetés
kell hogy legyen a romániai magyarok szá-
mára is. Nem tehetjük kockára politikai
képviseletünket, az RMDSZ nem „foghat
össze” olyan alakulattal, amelyet a magyar
kormány az õ ellenében hozott létre és tá-
mogat politikailag és anyagilag. Nem csak
döntési, beleszólási képességünk ellehetetle-
nítésébe, de a gyengítésébe sem törõdhetünk
bele, ismerve a román nagypolitika stílusát,
erkölcsi labilitását, kiszámíthatatlanságát. 
A változás szükséges és elengedhetetlen –
de nem önmagában, pusztán a változás
kedvéért. 

Változások évada

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Cigarettával a szájában és alkoholos üve-
gekkel a kezében fényképezték le a szülõk
egy év körüli kislányukat, majd a fotót a
Facebookra is feltették. (Adevãrul) Egy
1345-bõl származó bolgár szövegben fel-
fedezték a @ („kukac”) jelet. (Evenimentul
zilei) Leonard Orban miniszter vagyona
250 ezer euró és három lakás, Claudia
Boghicevicinek viszont kétszázezer euró
adóssága van (România Liberã). Össze-
sen már közel száz emós fiatalt öltek meg
eddig Irakban. (Libertatea)

Cs. P. T.

Keserûen nyilatkozott a PRO
TV kereskedelmi televízió-

nak adott tegnapi interjúban el-
nöki mandátumáról Traian
Bãsescu. Az államfõ szerint éle-
te legnagyobb megaláztatásai a
Cotroceni-palotában töltött évek
alatt érték, és azt mondta, meg-
bízatása lejártával felhagy a poli-
tikával. Bãsescu határozott nem-
mel válaszolt arra a kérdésre,
hogy az elnöki mandátuma le-
jártával vállalna-e kormánytiszt-
séget. „Amint kiléptem a
Cotroceni-palota kapuján, a po-
litikából is kiléptem. Elég volt.
Az elmúlt öt évben, 2007-tõl
kezdõdõen életem legnagyobb

megaláztatásainak voltam kité-
ve, reggeltõl estig sértegettek kü-
lönféle emberek a televízióban
és népgyûléseken” – panaszko-
dott az államfõ. Úgy fogalma-
zott: jó szakembernek tartja ma-
gát, aki nagy kedvvel és méltó-
sággal végezte munkáját, ám az
elnöki mandátum évei csak
megaláztatásokat hoztak számá-
ra. „Ezt küldetéstudattal próbál-
tam ellensúlyozni. Egy államfõ-
nek sok mindent le kell nyelnie,
de mindennek van egy határa” –
jelentette ki.

Kérdésre válaszolva leszögez-
te: esze ágában sincs önként
megválni tisztségétõl. „Egy ál-
lamfõnek soha nem szabad le-
mondani” – jegyezte meg. 

Túl sok megaláztatást

nyelt le Traian Bãsescu?

ÚMSZ

Egymással versenyezve ígértek
béremelést a közalkalmazot-

taknak a hét végén az ország veze-
tõ politikusai. A sort a miniszterel-
nök kezdte a jegybanki kormány-
zóval tartott pénteki találkozóján:
hírügynökségi értesülések szerint
Mihai Rãzvan Ungureanu közölte
Mugur Isãrescuval, hogy minden-
képpen növelné a fizetéseket, csak
azt nem tudja még, hogy az eme-
lés milyen arányú lehet. A szán-
dék bejelentésére a Román Nem-
zeti Bank kormányzója úgy rea-
gált: az intézkedés a kormány ha-
táskörébe tartozik, a jegybankot
csupán a fogyasztás növekedése
érdekli.

MRU dilemmája

A miniszterelnök és a jegyban-
ki kormányzó találkozójáról Dan
Suciu kormányszóvivõ is beszá-
molt. Elmondta, a kormányfõ két
fogyasztásserkentõ intézkedést
vázolt Isãrescunak: a közalkal-
mazotti bérek emelését és a tár-
sadalombiztosítási járulékok
csökkentését. Az elõbbinek azon-
nali hatása volna a fogyasztásra
is, utóbbi csak késõbb érezteti ha-
tását – mondta Suciu. Hozzátette,
a kormány mindkét intézkedést
fontolóra veszi, ám csupán az el-
sõ évnegyed gazdasági eredmé-
nyeinek ismeretében dönt az al-
kalmazásukról. A szóvivõ szerint
Románia gazdasága idén növe-
kedni fog. Azt mondta: az elsõ
évnegyed várhatóan gyenge ered-
ményei nem írják felül ezt a prog-
nózist. „Lehet, hogy ebben az év-
negyedben technikai recesszióba
kerülünk, de ettõl még az évet nö-
vekedéssel zárjuk” – jelentette ki.

„Szakértõi tanács”
Traian Bãsescutól

A miniszterelnök felvetése
azonnali reakciót váltott ki Traian
Bãsescu államfõben, aki az
Evenimentul Zilei címû kor-
mányközeli napilapnak elmond-
ta, a belsõ fogyasztás növelése ér-
dekében inkább a közalkalmazot-
ti béreket kellene emelni, és nem
szabad módosítani a tb-
járulékokon. Hozzátette: a múlt
szerdai parlamenti beszéde elõtt
elemezte az ország gazdasági ada-
tait. Ezekbõl kitûnt, hogy a kor-

mánynak már tavaly sikerült elér-
nie a 2014-re kitûzött célt: a brut-
tó hazai termék (GDP) hét száza-
lékára szorította le a közalkalma-
zottak béralapját. „Ne feledjük,
hogy 2010-ben 9,6 százalékról in-
dultunk” – jelentette ki. Az állam-
fõ azért nem csökkentené a tb-
járulékokat, mert ez szerinte a
nyugdíjalap deficitjének növeke-
déséhez vezetne. „A nyugdíjalap
éves hiánya 3,6 milliárd euró, a
tb-járulékok csökkenése pedig ezt
a deficitet is növelné. A béremelés
ezzel szemben csökkentené a
nyugdíjalap deficitjét” – magya-
rázta. A PRO TV kereskedelmi te-
levíziónak adott tegnapi interjú-
ban az államfõ már a béremelés
arányát is meghatározta, szerinte
idén 15 százalékkal kellene emel-
ni a közalkalmazotti béreket,
hogy a fizetések visszaálljanak a
levágás elõtti szintre. Hangsúlyoz-
ta, Románia gazdasági helyzete
már a múlt év végén lehetõvé tet-
te ezt az intézkedést. „Államfõ-
ként nem hazudhatom azt, hogy
nem teljesültek a bérek visszaállí-
tásának a feltételei” – jelentette ki.

Ismét betelefonált

Az államfõ a parlament múlt
szerdai együttes ülésén idén elõ-
ször lebegtette meg a közalkalma-
zotti bérek megemelésének lehe-
tõségét. Januárban még azt
mondta: nem látja, hogyan lehet-
ne az ehhez szükséges költségve-

tési forrásokat elõteremteni. Ami-
kor ezt a következetlenségét teg-
nap a PRO TV-s interjúban el-
hangzottakat elemzõ újságírók a
Realitatea TV-ben szóvá tették,
Traian Bãsescu betelefonált a stú-
dióba, és úgy replikázott: soha
nem állította azt, hogy a közalkal-
mazotti bérek nem emelkedhet-
nek. „Januárban csak annyit
mondtam: legyünk óvatosak. Az-
óta eltelt közel két hónap, és azt
látjuk, hogy a gyenge év eleji gaz-
dasági teljesítmény ellenére az ál-
lam mûködése finanszírozható, a
második évnegyedtõl pedig ismét
gazdasági növekedés várható” –
mondta élõ adásban az államfõ.

Teljesül az RMDSZ 
koalíciós követelése?

Mint ismeretes, az Ungureanu-
kabinet felállításához vezetõ koalí-
ciós tárgyalások során az RMDSZ
vezetõi ismételten hangsúlyozták,
hogy a szövetség kormányzati sze-
repvállalásának feltétele a bérek és

nyugdíjak mihamarabbi visszaállí-
tása a korábbi, levágások elõtti
szintre. Borbély László, az
RMDSZ politikai alelnöke a múlt
heti kormányülés után arról be-
szélt, hogy a kormánykoalíció áp-
rilis elején dönt majd a tb-
járulékok csökkentésérõl, illetve a
nyugdíjak kiigazításáról és a köz-
alkalmazotti fizetések növelésérõl. 

Victor Ponta szociáldemokrata
elnök szerint nem vagylagosan
kell a fizetésemelés és a tb-járulék
csökkentésének kérdését feltenni,
ugyanis „mindkettõ megvalósít-
ható, ha a kormányon levõk keve-
sebbet lopnak”. Vasárnapi blogbe-
jegyzésében kifejtette, a gazdaság-
élénkítõ, munkahelyteremtõ in-
tézkedések nélküli fizetésemelés
zsákutcába vezet, ugyanis bevéte-
lek hiányában 2013-tól nem lesz
mibõl kifizetni a megnövelt bére-
ket. Éppen ezért az ellenzéki párt-
vezér úgy véli, a tb-járulékok
csökkentésének társulnia kell fize-
tésemeléshez, ugyanis munka-
helyteremtõ hatással bírna. 

„Én tudom, hogy mit beszélek.” Traian Bãsescu államfõ tizenöt százalékos béremelést irányozott elõ

M. Á. Zs.

Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök a hétvégén Kolozs-

váron bejelentette, „figyelembe
kell venni az itteni emberek igé-
nyeit, nagyobb autonómiát kell
biztosítani Erdélynek”. Az ellen-
zéki politikus leszögezte, elkötele-
zett híve a decentralizációnak, és
ennek nyoma kell legyen a párt-
ban is. Ezt az igényt kielégítendõ
létrehozzák a PSD erdélyi szerve-
zetét. „Az erdélyi megyék vezetõi-
vel abban egyeztünk meg, hogy
felelevenítjük azt a hét évvel ez-
elõtti projektet, amely specifikus
arculatot biztosítana Erdélyben a
PSD-nek. Nincsenek bennem
semmilyen félelmek ezzel kapcso-

latban, nem tartok attól, hogy ki-
szakadnak az alakulatból” – fogal-
mazott Ponta. Hozzátette: az er-
délyieknek különleges elvárásaik
vannak a párttól, és kötelességé-
nek érzi, hogy ezekre megoldást
találjanak. Arra a kérdésre, hogy
miképpen képzelték el a PSD er-
délyi szervezetének felállítását,
Ponta elmondta, az ellenzéki ala-
kulat alapszabályzatát úgy módo-
sították a legutóbbi kongresszu-
son, hogy az lehetõvé teszi a regi-
onális szervezetek létrehozását.
Mint ismeretes, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) regionalizálását
elõször a „Kolozsvári csoport-
ként” ismertté vált Ioan Rus,
Vasile Dâncu és Vasile Puºcaº hár-
mas vetette fel elõször 2005-ben. 

Ponta nagyobb autonómiát

adna az erdélyi PSD-nek

Fotó: Mediafax

Az IMF-es vállalás a bérbefagyasztás
Egyelõre nem emelhetné a fizetéseket a kormány a Nemzetközi
Valutaalapnak (IMF) írt szándéklevél szerint. A HotNews hírpor-
tál birtokába került dokumentum ugyanis azt tartalmazza, hogy
a béreket és nyugdíjakat továbbra is fagyasztja az állam, és a jut-
tatásokat csak az év folyamán, a késõbbiekben növelhetné a kor-
mány, ha ezt a gazdasági növekedés valóban lehetõvé teszi. A
szándéklevél szerint idén is csökkenteni kellene a közalkalmazot-
tak számát, viszont meghirdethetnek munkahelyeket azokon a
területeken, ahol kevés a munkaerõ. 

(Bér)felemelõ hétvége
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Lokodi Imre

Kelemen Hunor szövetsé-
gi elnök szerint az utóbbi 22
év legnehezebb önkormány-
zati választása elé néz a szö-
vetség. 
– Valóban. Egyrészt nagyon
nehéz kormányzati idõsza-
kot tudunk magunk mögött,
másrészt az elmúlt 22 évben
elõször fordul elõ, hogy há-
rom magyar szervezet ver-
seng az erdélyi magyar vá-
lasztók szavazatáért. Az er-
délyi magyar többpártiság
szószólói mindig azzal ér-
veltek, hogy ez felrázza a
közösséget, alternatív meg-
oldások kibontakozására ad
lehetõség. Ez idáig nem így
történt, a többpártiság a
közélet, a közviták színvo-
nalának nagymértékû meg-
romlását hozta. Úgy vélem,
az RMDSZ-nek nagy vesz-
teség, ha bármely erdélyi
magyar elfordul, és más, ro-
mán vagy magyar pártra
szavaz. De ennél is nagyobb
veszteség, ha elfordul a kö-
zélettõl, a politikától, hi-
szen ez sokkal hosszabb
idõre szól.

Az önkormányzati vá-
lasztások elõtt a szövetségen
belül miként érvényesül a
pluralizmus?
– Az SZKT által elfogadott
jelölési szabályzatban hang-
súlyosan szerepel a nyitott-
ság, a közösségi támogatott-
ság szem elõtt tartása. Ezt,
valamint a hiteles jelöltek állí-
tását szem elõtt tartva állítot-
tuk össze azt a szabályzatot,
amelynek jegyében elkezdõ-
dött a felkészülés az idei ön-
kormányzati választásokra.

Ki hivatott annak eldön-
tésére, hogy ki a hiteles je-
lölt?
– A helyi RMDSZ szerveze-
tek döntik el, milyen módo-
zatot választanak a felkínál-
tak közül. A szövetség azt ké-
ri tõlük, hogy minden olyan
helységben, ahol a magyarság
aránya meghaladja a 15 szá-
zalékot, állítsanak polgár-
mesterjelöltet, mindenütt,
ahol a magyarok létszáma
esélyessé teszi tanácsosi hely
megszerzését, indítsanak je-
löltet. Három módozat van:
az álló- vagy mozgóurnás
elõválasztás, az elektoros,

küldöttgyûléses kiválasztás,
illetve a helyi választmány és
a megyei vezetõség közös
döntésén alapuló nevesítés.
Az RMDSZ felkészült a vá-
lasztásokra, hiszen a felké-
szülést az elmúlt 4 év munká-
jára alapozta. Erre a munkára
alapozva következik a döntés,
amikor a megszerzett önkor-
mányzati tapasztalatok meg-
õrzésére kell odafigyelni, illet-
ve a jövendõbeli önkormány-
zati munkát fiatalítással kell
fellendíteni. Ezt követi a tisz-
tességes megmérettetés. Hu-
szonkét év tapasztalata azt
mutatja, hogy az önkor-
mányzati munkának három
fontos eleme van. Az egyik a
szûk értelemben vett közigaz-
gatás. Az önkormányzati
tisztségviselõnek tudnia kell
hatékonyan felhasználni az
erõforrásokat, újabbakat elõ-
teremteni. Mindezen túlme-
nõen azonban ott van a köz-
szolgálat, ami azt jelenti,
hogy mindezeket az erõforrá-

sokat a közösség érdekében
használja fel, és ott van még a
közösségépítés. Itt már a civil
szervezetekkel, egyházakkal,
helyi közösségekkel együtt-
mûködve kell olyan célokat,
programokat megfogalmaz-
ni, amelyeket az egész helyi
közösség a magáénak érez. 

Mindezek alapján nem
volt hiábavaló az erdélyi ma-
gyar konzultáció.
– Az erdélyi konzultáció tá-
gabb folyamat része volt, ve-
le egyidejûleg lebonyolítot-
tuk az önkormányzati kon-
zultációt is. Elõbbi az erdélyi
magyarok RMDSZ-rõl alko-
tott véleményét, az RMDSZ
irányába megfogalmazott el-
várásokat próbálta összegez-
ni, utóbbi az önkormányzati
képviselõink részérõl szeret-
te volna felmérni a megvaló-
sításokat, a feladatokat. E
kettõ összevetésébõl érdekes
kép alakul ki arról, mennyi-
ben egyezik az önkormány-

zati képviselõ saját munkájá-
ról alkotott véleménye a kö-
zösség elvárásaival.

Az utóbbi közvélemény-
kutatás ételmében az
RMDSZ 7 százalék körül
áll, ez optimizmusra adhat
okot?
– Én nem szeretem a közvé-
lemény-kutatásra alapozott
túlzott optimizmust. Az el-
következõ idõszakban az er-
délyi magyarság bölcsessé-
gére lesz szükségünk. 2008-
hoz képest változott az ön-
kormányzati választási tör-
vény, az egyfordulós polgár-
mester-választás hatalmas
esélyt rejthet magában, hi-
szen kisebbségben élõ ma-
gyar közösségek ott, ahol a
román választók több irány-
ba szavaznak, akár polgár-
mesteri székhez is juthatnak.
De nagy veszélyt is jelent-
het, hiszen veszélybe kerül-
het az eddig elért önkor-
mányzati képviselet is, ha a
többpártiság, a verseny je-
gyében a magyar szavazatok
megoszlanak.

Mi lehet a sikeres szerep-
lés titka?
– A hatékonyság és az ered-
ményesség, és mindennek
tudatosítása a helyi közössé-
gekben.

A pénzt elfelejtette
megemlíteni…
– A pénz fontos, de ahogy
mondják: jár, de nem jut, az
önkormányzati képviseletek

erõforrásait tudni kell meg-
szerezni. A választásokat
nem szûk értelemben vett
kampánnyal lehet megnyer-
ni. A négy évig tartó kam-
pány, amelynek része az el-
végzett munka, az lehet iga-
zán sikeres.

Mikor lesz a fõtitkárság
asztalán a polgármester- és
tanácsosjelöltek névsora?
– A listát 40 nappal a válasz-
tások elõtt kell hivatalosan ik-
tatni a választási bizottságok-
nál. Ezért, biztonsági szelepe-
ket is beépítve, április 15-ét je-
löltük meg határidõként. Sok
helyen, Bihar megyében pél-
dául Nagyvárad kivételével
valamennyi településen urnás
választást rendeznek, így
óhatatlanul felmerülhet az
óvások lehetõsége.

Lehetõségük nyílik vá-
lasztási egyezségek megkö-
tésére más politikai erõkkel.
– Szükség van ilyen választá-
si egyezségekre. A helyi szer-
vezetek tudják legjobban, mi-
lyen választási meggondolás-
ból kötik meg ezeket. De
szükséges a szövetségi elnök-
ség láttamozása is, hiszen e
döntések meghatározóak le-
hetnek a választások lebo-
nyolításában, meghozataluk
alapozhatja meg azt a böl-
csességet, amelyre számítunk
a választók részérõl. Ebbe a
bölcsességbe vetett bizalom
jegyében indulok magam is,
akárcsak az RMDSZ min-
den jelöltje a választásokon. 

Választások a bölcsesség jegyében

Gy. Z.

Szombat kora  délután
csaptak fel a lángok a

Rozsnyóhoz közeli történel-
mi mûemlékben. A szlovák
belügyminiszter szerint a kö-
zelben felgyújtott tarlóról ter-
jedt át a tûz a magyar népdal-
ban is megénekelt várra; a
rendõrségnek már gyanúsí-
tottjai is vannak. Szerencsére
senki sem sérült meg, és a ki-
állított tárgyak is csak kis
mértékben károsodtak. A na-
gyobb lángokat késõ délután-
ra sikerült megfékezniük a
tûzoltóknak, és elfojtották a
kisebb tûzfészkeket is.

Semjén: segít 
a magyar kormány

Krasznahorka vára túlélte
mindkét világháborút, most
pedig rövid idõ alatt olyan
pusztítást végeztek a lángok,
amilyenre a legöregebbek
sem emlékeznek. A megrá-
zó eseményt ezrek bámulták
dermedten a közeli fõút
mentén, autósok és bicikli-
sek egyaránt.

Tragédiának nevezte a tör-
ténteket Daniel Krajcer,
Szlovákia kulturális minisz-
tere, aki még a történtek esté-
jén a helyszínre érkezve ígé-
retet tett, hogy a leégett tetõt
lehetõleg a nyári idegenfor-
galmi idény kezdetéig felújít-
ják. A Magyar Koalíció Párt-
ja felkérte a budapesti kor-
mányt, vállaljon részt a rend-
kívüli jelentõségû kulturális
emlék felújításának a kiadá-
saiból. Közleménye szerint
Semjén Zsolt nemzetpoliti-
káért felelõs magyar minisz-
terelnök-helyettes fel is vette
a kapcsolatot a pozsonyi kor-
mány képviselõivel.

Üzen a múlt

A szlovák idegenforgalmi
hivatal magyar nyelvû hon-
lapja rendkívüli részletesség-
gel ír a magyar történelem, a
közös múlt páratlan mûkin-
csérõl. A Rozsnyói-katlan
egy szembetûnõ, nem erdõ-
sített hegycsúcsán, Rozsnyó-
tól (Roznava) keletre emel-
kedik Krasznahorka vá-
ra (hrad Krásna Hôrka).

Egyik fõ látványossága Jókai
Mór A lõcsei fehér asszony cí-
mû regényéhez témául szol-
gáló Andrássy-Serédy Zsófia
múmiája. Az eredetileg góti-
kus stílusú vár 1320-ban
épült. A szabálytalan három-
szög alaprajzú, nem nagy
várból az úgynevezett felsõ
várudvar maradt fenn. A vá-
rat a török veszély idején
kezdték megerõsíteni,
amelynek eredményeként
három ágyúbástyával és
ágyúterasszal ellátott rene-
szánsz erõdítmény keletke-

zett. Ebben az idõben a vár
belseje is barátságosabb góti-
kus-reneszánsz jelleget öl-
tött, külseje pedig fölvet-
te mai alakját. Az Andrássy
család három nemzedéke
tett erõfeszítéseket a vár
megszerzéséért, az igyekeze-
tet végül 1642-ben siker ko-
ronázta. A vár elõkapuja és a
kapubejárat elõtt a barokk
Nepomuki Szent János ká-
polna 1735-ben épült. A 18.
század második felében az
egyik bástyát Szûz Mária
születésének kápolnájává

alakították át barokk-klasszi-
cista stílusban. A fõoltáron
a Krasznahorkai Szûz Mári-
ának elnevezett fekete Ma-
donna képe látható, amely
késõbb egyházi körmenetek
célpontjává lett. Krasznahor-
ka így Mária-kegyhellyé vált.

A közmondásos népdal

A történelemre emlékezik
a népdal is, amelynek elsõ
sora szinte közmondásként
izzott bele a magyar beszéd-
be: „Krasznahorka büszke

vára, ráborult az éj homálya.
/ Tornyok ormán az õszi
szél, rég múlt dicsõségrõl
mesél. / Rákóczinak dicsõ
kora, nem jön vissza többé
soha. // Harcosai mind pi-
hennek bujdosó fejedelem-
nek. / A toronyból késõ este
tárogató nem szól messze. /
Olyan kihalt, olyan árva,
Krasznahorka büszke vára.

Napjainkban a várban ka-
pott otthont a Betléri Múze-
um kiállítása, amely a vár
történelmét és építészeti fej-
lõdését, valamint a nemes-
ség akkori életmódját és la-
káskultúráját mutatja be. A
vár egyike a legjobb állapot-
ban fennmaradt váraknak
Szlovákiában, eredeti belsõ
részekkel. Sok érdekesség-
gel kecsegtet a vár konyhája
és fegyvergyûjteménye,
egyebek mellett az 1547-bõl
származó bronz ágyú a pus-
kaporos hordóval és ágyú-
golyókészlettel, vagy a vár-
puskák, a 18. és 19. század-
ból származó szakállas pus-
kák. A vár mellett a 20. szá-
zad végén hatalmas közép-
kori parkot létesítettek,
amelyet az évente megren-
dezett várünnepségek alkal-
mával vesznek igénybe.
Krasznahorkaváralja  köz-
ségben az Andrássy-család
márványkoporsóit érde-
kes szecessziós mauzóle-
um rejti. 

Tûz pusztított a krasznahorkai várban 
Leégett a Felvidék egyik csodálatos
ékszerdarabja, a szlovákiai hatósá-
gok által példás rendben tartott, 
káprázatos mûkincsekkel berendezett
krasznahorkai vár. 

Háttér-oldalunkon hétfõnként rövi-
dített változatban közöljük az Er-
dély TV Többszemközt címû mûso-
rában elhangzó interjúkat. A mai in-
terjúalany Horváth Anna, az
RMDSZ önkormányzatokért felelõs
fõtitkárhelyettese.

Krasznahorka büszke vára – ezúttal a lángokkal dacolva

Horváth Anna, az RMDSZ fõtitkárhelyettese



Jöhetnek a kommentárok, magyarázatok vé-
geláthatatlan hosszúságban, jobbról-balról,
alulról-felülrõl, de a kézzel fogható igazságot
egyikük sem tudja megcáfolni: ha a szlováki-
ai magyarságnak egy pártja lett volna a kettõ
helyett, akkor a második helyen kerül be a
parlamentbe, második országos politikai erõ-
ként pedig jobban tudná érvényesíteni a fel-
vidéki magyarság érdekeit, ugyanakkor más
lenne a szava abban a magyar nemzetpoliti-
kában is, amely kiegyensúlyozott szlovák–
magyar viszony hiányában nem mûködõké-
pes. Következésképpen újból bebizonyoso-
dott: hibás minden olyan magyarországi
nemzetpolitikai törekvés, amely a határon
túli magyar közösségek szétbomlasztására
törekszik, azzal az alig titkolt céllal, hogy ki-

sebb-nagyobb csoportokat
magyarországi politikai érde-

keknek rendeljen alá. 
Egyértelmû, hogy a kisebb-

ségi politizálás fõ irányvo-
nalainak kidolgozását meg
kell hagyni az ott élõknek,
hiszen helyzetismeretüket, a
megélt hétköznapokon ala-

puló tapasztalataikat

nem pótolja semmi. Ez az alapelv demokra-
tikus, ebben az elvben nyilvánvalóan benne
van az oly sokat emlegetett szubszidiaritás
(hogy tehát a döntéseket ott és olyan szinten
kell meghozni, ahol a problémák keletkez-
tek). Minden más elméleti megközelítés mel-
lett nyilvánvalóan ugyanezt
diktálja maga a józan ész
is: a Kárpát-medencei ma-
gyar közösségeknek nem az
önmaguk elleni iszapbirkó-
zásban kell felmorzsolniuk
erejüket, hanem a demok-
rácia, a jogállamiság eszközeivel együtt kell
küzdeniük saját maguk jelenéért és jövõjéért,
elérve a többség együttmûködését vagy
mindaddig keményen kiállva meg nem érté-
sével és akaratával szemben, amíg ez nem
módosul.  Hiszen nap mint nap van tenniva-
ló bõven, azon kívül, hogy kívülállók bizta-
tására, buzdítására, ilyen meg amolyan aján-
dékok kecsegtetésére minduntalan egymás-
nak feszüljenek. 
A szlovákiai választások ugyanakkor azt is
megmutatták, hogy a szlovákok demokrati-
kus eszközökkel legyõzték a maguk ultrana-
cionalistáit, közelébe sem engedték azokat a

pozsonyi parlamentnek, ami egyben azt is
jelenti: szinte biztosra vehetõ, hogy a gazda-
ságilag eddig is életképesnek bizonyuló or-
szág még jelentõsebb lépéseket tesz az euró-
pai integráció útján, ez pedig nem marad po-
zitív hatások nélkül a mindennapi életben.

Ha pedig fokozódik a sta-
bilitás és a jólét, ha a nö-
vekedés eredményeként
csökkennek az ország kü-
lönbözõ régiói közötti gaz-
dasági aránytalanságok,
akkor várható, hogy a

szlovákiai magyar kisebbség is sokkal jobban
érzi magát a saját országában. 
Mint ahogyan az sincs kizárva: amiként az
átalakított magyarországi felsõoktatási törvé-
nyek, az állami támogatások megcsappanása
miatt egyre több magyarországi diák indul el
Szlovákiába (vagy éppen Erdélybe), ugyan-
úgy hamarosan bekövetkezhet, hogy elõször
a határ mentén, majd késõbb nagyobb terü-
letekrõl a munkaerõ áramlása Szlovákia felé
fordul. Különösképpen, ha Magyarország
képtelen lesz változtatni azon az aggasztó
gazdasági helyzetén, amelybe a szavak és az
ígéretek – nyilvánvalóan nem csupán az

utolsó két esztendõben – belerángatták. És
ha képtelen lesz megfékezni azokat a foko-
zódó szélsõjobb gerjedelmeket, amelyek a
növekvõ szegénység és a nacionalista dema-
gógia miatt egyre mélyebbre hatolnak be. 
Szombaton leégett a magyar történelemhez
ezer szállal kötõdõ, felvidéki Krasznahorka
büszke vára, és nem az éj, hanem a füst
homálya borult rá. Erdélyi és székelyföldi
apáink második világháború utáni, bezárt
ajtók mögötti nótázásában már-már miti-
kus fogalommá nõtte ki magát az a kastély,
amely a négy folyó zúgásával, a Hargitán
õrt álló honvéd alakjával egyetemben leg-
alább érzelmi síkon fájdalmas ûrt próbált
pótolni. Akik szeretik a Kárpátiát, aligha-
nem ugyanezt érzik. Csakhogy a mai és az
elkövetkezõ nemzedékeknek nem a búson-
gás és az állandó sértõdöttség kellene hogy
legyen a fõ elfoglaltsága, hanem az új Eu-
rópában úgy versenyképessé tenni a ma-
gyarokat és a magyarságot, hogy az általuk
lakott területeket fel nem adva legyenek ké-
pesek mindenhol huszonegyedik századi
életet élni. Mert ha valaki lemarad, azt
hosszabb távon semmiféle történelem nem
menti fel és nem menti meg.

Az európai változásokra elsõként a Habsburg-birodalom legszerve-
zettebb politikai ereje, a Kossuth vezette reformellenzék reagált. Az
osztrák császárság tartományainak is alkotmányt követelõ felirati ja-
vaslat páratlan visszhangot váltott ki a birodalom legfejlettebb váro-
sában, Bécsben. Ott tanuló magyar diákok fordították németre Kos-
suth szavait, s a március 13-án megindult forradalmi küzdelemben
jelszó lett neve és az udvarhoz intézett intelme. A bécsi forradalom
lemondásra és menekülésre kényszerítette Metternichet, és alkotmá-
nyos fordulat ígéretére a megszeppent uralkodót. S ekkor ismét a vál-
tozást követelõ magyar politikusok léptek elõtérbe: a következetes re-
formerek Kossuthtal az élükön Pozsonyban s az ifjú forradalmárok
Petõfi vezetésével Pesten. Most érett be a reformkor vetése. Az ér-
dekegyesítés valósággá vált, ha csak idõszakosan is. Egyszerre moz-
dultak, egy irányba haladtak; a Kossuthék által kidolgozott program
közössé tette a közvetlen célokat, ha érdekek és vágyak a távolabbi-
akat már sokban eltérõkké formálták is.
A bécsi forradalom hatására és a hazai feszültség növekedésének sû-
rûsödõ híreire március 14-én megtört a konzervatív kormányzat és a
fõrendi tábla ellenállása. Most már hajlandónak mutatkoztak a fel-
irati javaslat elfogadására. Kossuth felismerte azonban, hogy elérke-
zett az idõ a polgári átalakulás és Magyarország alkotmányos önkor-
mányzata tényleges megvalósítására, ezért és a nemesi reformellen-
zék politikai vezetõ szerepének biztosítása érdekében is március 14-
én délelõtt így beszélt az alsótábla ülésén.

Szabad György: Kossuth politikai pályája

Krasznahorka
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Traian Bãsescu vagy feledékeny, vagy bennünket néz
– no, fogalmazzunk finoman – feledékenynek. Elsõ
esetben csupán arról lenne szó, hogy egyszerûen nem
emlékszik rá, hogy valamely kérdésrõl mit nyilatko-
zott korábban, így aztán önfeledten mondja korábbi
állítása ellenkezõjét. Utóbbi esetben viszont joggal
feltételezhetjük, hogy egyszerûen megpróbál újból és
újból átrázni bennünket, arra alapozva, hogy az
egymásnak ellentmondó politikai nyilatkozatok
özönében már régen elveszítettük a fonalat. Abból a
ténybõl kiindulva viszont, hogy mennyire számon
tartja politikai ellenfeleinek a saját személyével szem-
beni minden megnyilvánulását, feledékenység helyett
inkább ezt a változatot tarthatjuk hihetõnek.
Legutóbb a romániai válsághelyzet értékelése kap-
csán vitatkozott el önmagával, megfelelõ gazdasági
képesítés hiányában természetesen nem gazdasági
szakelemzõként, hanem politikusként. Így aztán
nem vehetjük zokon tõle, hogy nyilván nem a gaz-
dasági, hanem a pártnépszerûségi mutatókat vette
figyelembe. Ha ugyanis elõbbiekre lett volna tekin-
tettel, akkor bizony tartania kellett volna magát év
eleji kijelentéséhez, miszerint nincs pénz a bérek
emeléséhez, hiszen akkor még az ötszázalékos
béremelésre lehetõséget látó politikusokkal is pörölt,
az általa nem létezõnek minõsített pénzforrások
megjelölésére felszólítva õket. 
A demokrata liberálisok szavazótáborának –
választási évben különösképpen nyugtalanító –
rohamos fogyatkozását jelzõ közvélemény-kutatá-
sok eredményei miatti aggodalmában viszont már-
cius elején halálmegvetõ bátorsággal szállt szembe
januári önmagával, és meggyõzõdéssel állította,
hogy adottak a pénzalapok a „bérek
újrakiegészítéséhez”. Igaz, korábbi felszólítását
önmagára már nem vonatkoztatta – a pénz felku-
tatását a parlamentre meg a kormányra bízta.
Ez alkalommal nem csak attól nem zavartatta
magát, hogy – éppen általa nyilvánosságra hozott
adatok szerint – átlagban számolva az ország min-
den lakosa, a csecsemõtõl kezdve az aggastyánig,
fejenként 4750 euró adósságot halmozott fel, de
nagyvonalúan legyintett a makrogazdasági
mutatókra is. Egyebek között arra, hogy a tavalyi év
utolsó évnegyedében az elõzõ negyedévhez képest
0,2 százalékkal csökkent a bruttó nemzeti összter-
mék, a Nemzetközi Valutaalap pedig lefaragott

Románia idei gazdasági gyarapodásá-
nak irányszámából. 
Amibõl az az egyszerû következtetés
vonható le, hogy Romániában a bérek
nem úgy emelkednek, ahogyan a

gazdasági termelés, a bruttó hazai
termék nõ, hanem aszerint,
ahogyan a kormánypárt népsz-

erûsége csökken.Bogdán Tibor
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Legyenek képesek a ma-
gyarok mindenhol hu-
szonegyedik századi éle-
tet élni.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Hogy állandóan boldog lehess, folyton változ-
nod kell.” Konfuciusz

Kényszerpálya

Egy irányba

Bãsescu 
kontra Bãsescu

Székedi Ferenc

A nap címe. Egy német: Adrian Nãstase,
Ion Cristoiu, Adevãrul

Magyarázat. Az ismert publicista lelkes
cikkben ismerteti a kiváló jogtudós, a rend-
szerváltás utáni elsõ külügyminiszter leg-
újabb munkáját. Románia Málta után a tízkö-
tetes sorozat címe, történészek és politológu-
sok alapkönyve lehet, kutató nemzedékek
forrásmunkája, most az utolsó három kötete
jelent meg. S hogy miért „német” ettõl a
szerzõ? Hát attól, hogy a megaláztatások, a
bosszúból (de lehet, hogy intellektuális félté-
kenységbõl és alacsonyabbrendûségi érzés-
bõl is) indított jogi-politikai hadjárat ellenére
hat év alatt kitartó munkával végigvitte a
projektjét. „A füstbe ment tervek országá-
ban Adrian Nãstase megvalósítása különle-
ges. Ha pedig arra gondolunk, kicsoda õ,
egyenesen rendkívüli. (…) Arról, ami az
egyik legtehetségesebb fordulat utáni román
politikussal történt és történik, már véle-
ményt mondtam, azt a kérdést boncolgatva,
hogy milyen Románián kívüli erõk és miért
bõszültek fel ellene. (…) A legjobb minisz-
terelnök létedre, aki a nemzeti megmentési
frontos pártot európai szocialista párttá ala-
kítottad, aki csupán és csakis gyalázatos
politikai-mediatikus diverziók miatt nem let-
tél államelnök, Románia európai uniós csat-
lakozásának egyik megvalósítójaként meg-
hurcolnak a bíróságokon, mint valami utol-
só tyúktolvajt, háttérbe szorulva, miközben
a porondon nullitások terpeszkednek, nem
lenne csoda, ha kegyetlen undor fogna el az
íróasztaltól, amelynél egy olyan projektet
kellene befejezned, amelyrõl tudod, hogy
jottányit sem javít politikai és jogi helyzete-
den. Nos, Adrian Nãstasét nem fogta el ez
az undor. Íróasztalához ült mindennap. (…)
Mivel magyarázható ez? Kétségtelenül
Adrian Nãstase egyik lényeges jellemvoná-
sával, amellyel nemigen találkozni a román
politikusoknál: a rögeszmés ragaszkodással
ahhoz, hogy befejezzük, amit elkezdtünk.”

Jaj! Ion Barbu legutóbb, az Adevãrulban.
Karikatúráján ketten poharaznak, az egyik
azt mondja: „Éljen március 8., a dolgozók
nemzetközi napja!” (Románul szó szerint:
„azoknak a nemzetközi napja, akik dol-
goznak”.) 

A nap álhíre. Pártatlan statisztikusok kimu-
tatták: Adrian Nãstase több könyvet írt,
mint ahányat Traian Bãsescu olvasott. 
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Két évig tartó visszaesés
után újra lendületbe jö-

het a hazai számítástechni-
kai (IT) és elektronikai piac
Romániában – vélik az ága-
zat szakemberei, miután az
eladási mutatók már tavaly
év vége óta biztató kereslet-
növekedést jeleznek. Az idei
év elsõ két hónapjában már
7-8 százalékot javult a forga-
lom, és ez a trend az elkö-
vetkezõkben is folytatódni
fog – szögezte le Violeta Lu-
ca, a  szektor egyik legna-
gyobb szereplõjének számí-
tó Flanco cég marketing-
igazgatója a Ziarul Finan-
ciarnak (ZF). Mint mondta,
becsléseik szerint az ország-
ban idén 1,25 milliárd euró-
nak megfelelõ összeget fog
megmozgatni ez az ágazat –
mindezt áruforgalmi adó
nélkül.

Sikk a konyhában

Az elektronikai és IT-
eladások javulását elõsegíti
az, hogy jócskán van hova
növekedni. Amint a háztar-
tási gépeket gyártó Indesit
romániai igazgatója emlé-
keztetett, a hazai háztartá-
soknak az elektronikai fel-
szereléseket illetõen is ko-
moly lemaradásaik vannak,
nemcsak az európai uniós
átlaghoz, de a régió más or-

szágaihoz képest is. Habár a
hûtõszekrények és gáztûz-
helyek elterjedtségi rátája 90
százalékos, a mosógépek a
háztartások csak 70 százalé-
kában vannak jelen, nem is
beszélve olyan – néhol lu-
xusnak számító – gépeze-
tekrõl, mint például mély-
hûtõ, mosogatógép vagy ká-
véfõzõ berendezések. A
szakemberek szerint a keres-
kedõk kezére játszik az is,
hogy a romániai „háztartási
géppark“ lassan teljesen elé-
vül, így egyre többen lesz-

nek kénytelenek ezeket le-
cserélni, míg lassan „rákap-
nak“ a divat diktálta vásár-
lásokra is. Ezt a tézist tá-
masztják alá a ZF által kö-
zölt statisztikák  is: Románi-
ában tavaly több mint 320
millió euró értékben vásá-
roltak nagy háztartási gépet
és közel 110 millió euró ér-
tékben kisebb háztartási fel-
szereléseket – de míg az
elõbbiek aránya 4,1 százalé-
kot nõtt 2010-hez képest, az
utóbbiban 15,1 százalékos
növekedést mértek.

Tábla, LCD, 3D

Az elektronikai szaküzle-
tek „leghálásabb”, azaz leg-
több profitot hozó termékei
azonban a  számítástechnikai
és szórakoztatóelektronikai
felszerelések maradnak –
ezen belül pedig a laptopok,
táblagépek, LCD, LED, illet-
ve 3 dimenziós tévékészülé-
kek vonzzák a legtöbb vásár-
lót. Az utolsó generációs
„kütyük“ forgalmán szintén
lendít az, hogy aránylag ala-
csony még elterjedtségük Ro-

mániában, de a cégek erõtel-
jes reklámkampányai és ál-
landó árleszállítási akciói is
hozzájárulnak ahhoz, hogy
egyre többen fektessék pén-
züket IT-felszerelésekbe. 

Okos gép, okos vevõ

A legjobb példa erre az
Emag.ro sikereinek alakulása:
a legnagyobb hazai inter-
netes elektronikai áruház for-
galma tavaly 42 százalékkal
nõtt az elõzõ évhez képest.
Igaz ugyan, hogy a portált
mûködtetõ Dante Interna-
tional cég eredetileg ennél
nagyobb növekedésre számí-
tott, a forgalom azonban 145
millió eurónak megfelelõ
összeget tett ki. Bár az inter-
neten kütyüt és háztartási gé-
peket vásárlóknak tavaly is
több mint 70 százaléka dön-
tött az Emag mellett, a cég
képviselõi számára nincs
megállás: idénre 180 milliós
forgalmat céloztak meg – rá-
adásul egy egyre szorosabb
piaci versenyben. Iulian
Stanciu vezérigazgató rámu-
tatott: már nem elég azzal
reklámozni a céget, hogy a
legalacsonyabb áron kínálja
a portékákat vagy hogy a leg-
jobb szolgáltatást nyújtja,
mert a vásárlók „kiokosod-
tak”.  „Megtanultak összeha-
sonlítani, ellenõrizni és
választani” – summázta a
cégvezér. 
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UPC: kemény a terep

Erõs verseny, alacsony árak
és a szabályozások be nem
tartása – ez jellemzi legin-
kább a romániai kábeltévé-
szolgáltatások piacát Marc
Fries szerint. Az amerikai
UPC vezérigazgatója egy
Brüsszelben tartott ágazati
konferencián kijelentette, az
itt szerzett tanulságok nagy
segítségére lesznek a válla-
latnak, hogy más piacokon
jobban megállja a helyét –
idézte a Ziarul Financiar.

Trójai Moszkvából

Elsõ ránézésre a Putyin-elle-
nes tüntetések részleteirõl tá-
jékoztat Oroszországban egy
spamüzenet, amelynek
azonban a valódi célja az,
hogy rosszindulatú progra-
mot telepítsen a felhasználó
számítógépére – fedezte fel a
Symantec biztonsági cég. Az
e-mailt megnyitók egy meg-
mozdulás részleteirõl olvas-
hatnak, amelyhez még térké-
pet is csatoltak, de közben a
háttérben elindul egy prog-
ram, amely .doc, .exe, .xls és
.zip kiterjesztésû fájlokat tö-
röl a felhasználó gépérõl.
Ezután bekövetkezik az ope-
rációs rendszer összeomlása
(„kék halál”). Az elektroni-
kus üzenetek a „trójai vírus”
egy fajtáját tartalmazzák, és
az e-mailek különleges ismer-
tetõjegye, hogy a szokásos
10 helyett több mint 500 ki-
lobájtosak – írta a techline.hu.

Növekszik a gépvásárlási láz

Totka László

Piros betûs napot írtak
múlt hét szerdán az

Apple-rajongók és tablet-
kedvelõk, akkor mutatta be
ugyanis az „almabirodalom”
legújabb iPadjét. A San
Francisco-i termékismerte-
tõn tartott beszédében Tim
Cook Apple-vezér poszt-pc
forradalmat emlegetett:
olyan korszakot, amelyben a
digitális világ központjában
már nem a személyi számí-
tógép, azaz a PC áll, hanem
a hordozható és könnyen
használható termékek egész
sora.

A most piacra dobott har-
madik generációs táblagépet
elõdeihez hasonlóan egysze-
rûen iPad névre keresztelték,
ám a fejlesztõk igyekeznek
hangsúlyozni, hogy a vív-
mány csupán nevében emlé-
keztet az elõzõ szériákra. Az
új kütyü erõsebb és fejlettebb
lesz, mint elõdei – ezt bizo-
nyítja többek között 9,7 hü-
velykes kijelzõje, amely a ko-
rábbi készülékekhez képest
négyszer nagyobb, 2048 x
1536 pixel felbontású.
(Amint az Apple közlemé-
nye hangsúlyozza, ez 3,1
milliárd képpontot jelent,
ami egymillióval több, mint
amennyivel a HD televíziók
bírnak.) A kijelzõnek azon-
ban nemcsak felbontása, ha-
nem színtelítettsége is javulá-
son ment át, a kép így 44 szá-

zalékkal gazdagabb és kont-
rasztosabb, mint az elõzõ
modelleken. A különösen
részletgazdag pixelsûrûség a
Japánban kifejlesztett, úgy-
nevezett Super High
Aperture (SHA) technológi-
ának köszönhetõ. A nagy
felbontás hátránya azonban
a nagyobb fogyasztás, így az
új iPad elõdje 6944 milliam-
peres akkumulátora helyett
11666 milliamperessel van
felszerelve.

A táblagép belsejében egy
nagyobb teljesítményû két-
magos processzor meg egy
négymagos grafikus chip la-
pul. A korábbi modellek so-
kat kritizált hátoldali kame-
ráját is öt megapixelesre cse-
rélték és ellátták képstabi-
lizátorral, valamint 

autofókusszal. Az új kütyü
támogatja a 4G LTE típusú,
negyedik generációs kom-
munikációs standardokat is.
Az iOS operációs rendszer
egyik legfontosabb újítása,
hogy a felhasználó gépelés
helyet akár diktálhat is. A 16
gigabájtos (GB)  modell 499
dollárba kerül majd, a 32
GB-s változat viszont 599
dollárért, a 64 GB-os pedig
699 dollárért kapható, a vá-
sárlók fekete és fehér dizájn
közül válogathatnak. A táb-
lagép már rendelhetõ az
Amerikai Egyesült Államok-
ban, Nagy-Britanniában,
Németországban, Svájcban
és Japánban. 

Piacon az Apple iPad

harmadik generációja
Hírösszefoglaló

Az Anonymous nemzet-
közi hackercsoporto-

sulás múlt héten jelentette
be, hogy sikerült betörnie a
pápai állam hivatalos hon-
lapjára. A Vatikán nem cá-
folta és nem is erõsítette
meg a hírt, de a Vatican.va
honlapra egész szerda dél-
után nem lehetett belépni –
adta hírül az MTI római tu-
dósítója.

A Szentszék szerverei a
két arkangyal, Gábriel és
Mihály nevét viselik, ez az
elsõ alkalom, hogy hack-
ereknek sikerült behatolni-
uk a világ egyik legbiztonsá-
gosabbjának ismert vatikáni
rendszerek egyikébe. Olasz
sajtóértesülések szerint ta-
valy augusztusban a pápai
állam számítástechnikusai
sikerrel verték vissza az
Anonymous egy hasonló tá-
madási kísérletét. Az utóbbi
években a Vatikánban ren-
dezett technológiai konfe-
renciákra svájci hackereket
is meghívtak biztonsági
rendszerük erõsítésére. 

Történelmi lecke?

A kalózszervezet olaszor-
szági képviselõi blogjukon
úgy érveltek, a támadás csu-
pán válasz volt  a „kizárólag
haszon hajtotta egyház ab-
szurd és anakronisztikus ta-
nítására”. A hackerek „vád-
irata” hangsúlyozta, hogy

az egyház páratlan értékû
történelmi és irodalmi mû-
vek elégetéséért felelõs, bar-
bár módon kivégezte ellen-
feleit és kritikusait, egyete-
mesen érvényes téziseket ta-
gadott, ezenkívül beleszól
Olaszország politikai és tár-
sadalmi életébe, miközben
hatalmas vagyona után még
adót sem fizet (az olasz saj-
tó épp a napokban szellõzte-
tett meg néhány kiszivárog-
tatott, pénzmosásra utaló
szentszéki dokumentumot –
a szerk. megj.). Az Anony-
mous blogja hangsúlyozta,
hogy a támadás nem a ke-
resztény vallás és a hívõk,
hanem a római apostoli egy-
ház ellen szólt. 

„Szent” csipogás

A Vatikán egyébként feb-
ruár végén jelentette be,
hogy heteken belül XVI. Be-
nedek elnevezéssel Twitter-

oldalt indít azzal a céllal,
hogy tovább növelje a pápai
állam által evangelizációs
eszközként használt kom-
munikációs csatornák szá-
mát. A közlemény szerint a
85 éves katolikus egyházfõ
@BenedictusPPXVI címmel
még húsvét elõtt megkezdi a
twitterezést. 

Claudio Maria Celli ér-
sek, a Tömegtájékoztatás
Pápai Tanácsának elnöke a
Vatikáni Rádiónak elismerte
ugyan, hogy a pápa nem
személyesen írja majd a –
maximum száznegyven ka-
rakteres – üzeneteket, de
minden Tweet csak bele-
egyezésével jelenik meg. A
pápai mikroblog hatnyelvû
lesz: olasz, spanyol, angol,
francia, német és portugál
nyelven követhetik majd hí-
vei. Celli elmondása szerint
a Twitter-üzenetek a katoli-
kus egyházfõ beszédeit és a
vasárnapi Úrangyala imád-

ságokat is tartalmazni fog-
ják. 

A pápa ugyan elismerte,
hogy nem ért a modern tech-
nológiához (beszédeit és
könyveit is kézzel írja, még
csak nem is számítógéppel),
de a neki írtakat mindig ma-
ga olvassa el. A kortárs kom-
munikációs eszközökhöz va-
ló csatlakozást még II. János
Pál indította el, aki elõször a
televízió kameráit engedte be
a Vatikánba, majd 2001-ben
„netre lépett”: emailben
küldte el apostoli buzdítását
Óceániába. A Szentszék az-
óta az elsõk között alkalmaz-
za az összes internetes és
mobilcsatornát, a fiatalok
közötti evangelizáció hasz-
nos eszközének tartva eze-
ket. A legelsõ vatikáni
Twittert a News.va hírportál
indította, de azóta több, fon-
tos tisztséget betöltõ egyház-
férfi is „csivitel” ezen a csa-
tornán. 

A pápa szervere sem „szent”?

Elektronikai „fegyverkezés”: Románia le van maradva a háztartási és számítástechnikai gépek terén

A cél szentesíti az eszközt: katolikus igehirdetés már interneten is
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Röviden

Folytatás az 1. oldalról

A Transindex által is ismerte-
tett tanterv szerint vallás-
órán a diákok a tanárral
együtt a vallásos hit egyes
elemeinek azonosítása során
beszélgetnek Istennek az
ember életében betöltött sze-
repérõl, imagyakorlatokat
végeznek, elmagyarázzák
nekik a Szentháromság-tant,
és párbeszédet folytatnak a
keresztény élet meghatározó
elemeirõl. Továbbá elemzik
a jó keresztényi magatartást
a napi élethelyzetek megra-
gadása révén. Ennek során
jó és rossz cselekedetekrõl
mesélnek, önmagukat, csa-
ládtagjaikat, barátaikat és
osztálytársaikat jellemzik já-
tékos feladatokkal, és a ke-
resztény erkölcsiség szabá-
lyainak a családi életben va-
ló alkalmazásáról tanulnak.

Király András: 
nem lesz kötelezõ

Király András oktatási ál-
lamtitkár kérdésünkre el-
mondta: a közvitán lévõ
tantervben nincs rögzítve,
ám ugyanúgy, ahogy a fel-
sõbb osztályok esetében, a
nulladik évben sem lesz kö-
telezõ a vallásoktatás. „A
szülõk kérvényezhetik,
hogy gyerekük ne vegyen
részt ezeken az órákon. A
lelkiismereti szabadságot az
alkotmány írja elõ” – emlé-
keztetett az államtitkár. Ma-

gyarázata szerint az egyes
iskolák hatáskörébe tartozik
majd annak a megoldása,
hogy mivel tölti a kisdiák az
idejét a kiesõ óra alatt. A
legtöbb tanintézmény ezt
úgy oldja meg, hogy a val-
lásórát az órarend elejére
vagy a végére rögzíti, így a
gyerek vagy késõbb megy is-
kolába, vagy hamarabb jön
el. Király tájékoztatása sze-
rint az elõkészítõ osztályok
vallásórájára vonatkozó le-
írás csupán a román tago-
zatra vonatkozik, a magyar
tagozat számára készül a
tanterv, ebben benne lesz a
magyarság által gyakorolt
vallásokra vonatkozó ren-
delkezés is. Az államtitkár
közölte: a minisztérium már
közzétette az interneten a
kisebbségi diákok románok-
tatásának tantervét is.

Teremhiányt is okozhat

Az érintettek szerint a val-
lásoktatás a nulladik évben
pluszterhet jelenthet az is-
koláknak több szempontból
is. „Eléggé nagy gond a te-
remkérdés, a helyhiány,
ugyanis a magyar osztályok-
ban római katolikus, refor-

mátus, unitárius és evangéli-
kus gyerekek tanulnak” –
mondta az ÚMSZ-nek Páll
Irénke marosvásárhelyi ta-
nítónõ, aki szerint közösen
kellene a gyerekeket hittan-
ra tanítani, azt átadni szá-
mukra a vallásból, ami kö-
zös, ami összeköti a külön-
bözõ felekezetûeket.

A tanítónõ szerint a tan-
könyv és tananyag is némi
gondot okoz, hiszen vannak
vallásoktatók, akik ragasz-
kodnak a tantervhez, és nem
veszik figyelembe a gyermek
életkori képességeit. Nagy
Erika vallástanár számára
nem elég világos, kitõl mit
várnak el. „Én megtartom
az óráimat, feleltetem a gye-
rekeket, akiktõl elvárom,
hogy a leadott tananyagot
megtanulják, úgy, mint bár-
mely más tantárgyat” – ma-
gyarázta. Emlékeztetett ar-
ra, hogy más felekezetûek,
mint például az unitáriusok,

többnyire szombatonként
járnak a vallásórára. 

Kádár Réka fiatal pedagó-
gus szerint a gyerekeket
nem dogmákra, „kõbe vé-
sett igazságokra” kellene ta-
nítani, hanem önálló, kriti-
kus gondolkodásra, kérdé-
sek megfogalmazására. „A
minisztérium elképzelése
az, hogy szó szerint és mér-
legelés nélkül el kell fogadni
ezeket a tanokat, fel sem
merülhet a kételkedés, a vita
lehetõsége. Ez, úgy érzem,
ez visszafejleszti a gondol-
kodás képességét” – magya-
rázta a fiatal tanárnõ. 

Kilenc tantárgy az elõkészítõ osztályban
A vallás mellett további nyolc tantárgyat fognak oktatni az
elõkészítõ osztályokban: társadalmi nevelés, matematika
és környezetfelfedezés, zene és mozgás, információs és
beszédkézség feljesztése, testnevelés és sport, tanácsadás,
vizuális mûvészetek és kézimunka.

ÚMSZ

Több mint harminc, a
magyar történelmi egy-

házaktól korábban elkobzott
ingatlan visszaszolgáltatásá-
ról döntött Bukarestben az il-
letékes tárcaközi bizottság –
közölte a hét végén az MTI-
vel Markó Attila államtitkár,
az Etnikumközi Kapcsolatok
Hivatalának vezetõje, a testü-
let egyik tagja.

A visszaszolgáltatott in-
gatlanok között van egyebek
mellett az irgalmasok rendjé-
tõl elkobzott nagyváradi
Pénzügyi Palota és a Maros
mûvészegyüttes székházául
szolgáló marosvásárhelyi

mûemlék épület. Az
RMDSZ államtitkára szerint
a magyar egyházak viszony-
lag jól állnak a kommuniz-
mus idején államosított in-
gatlanok visszaszerzése te-
rén. Erdélyben ugyanis – a
Kárpátokon túli térségekkel
ellentétben – telekkönyvi
rendszer mûködött, így nem
jelent különösebb gondot a
tulajdonjog bizonyítása – tet-
te hozzá.     Tájékoztatása
szerint Romániában körül-
belül hétezer államosított in-
gatlant kértek vissza az egy-
házak, az ezredforduló után
meghozott úgynevezett
restitúciós törvények alap-
ján. Ezek közül 1500-1600-

ra tehetõ a magyar történel-
mi egyházak követelése. A
magyar egyházak ingatlan-
visszaigényléseinek körülbe-
lül kétharmada, mintegy
ezer épület esetében hozott a
tárcaközi bizottság kedvezõ
döntést – mondta Markó At-
tila. Az ingatlan-visszaszol-
gáltatások ügyében illetékes
tárcaközi bizottság csaknem
egyéves szünet után kezdte
újra munkáját. Az ebben
részt vevõ kisebbségügyi ál-
Slamtitkár maga is nehez-
ményezi, hogy„olyan ritkák
lettek az ülések, hogy a jo-
gos igénylõk egy idõ után
kénytelenek beperelni a bi-
zottságot”. 

Munkatársunktól

Hat kisdiáknak adtak át a
hétvégén Gyarmathy

Zsigmond-ösztöndíjat Kalo-
taszentkirályon. Az ösztöndí-
jat a Kolozs megyei nagyköz-
ség szülöttei, az Ady Endre
Iskola öregdiákjai, Kiss B. At-
tila Liszt-díjas énekmûvész és
Okos Márton alapították, az
alaphoz Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök, illetve az
RMDSZ számos, vezetõ poli-
tikusa is hozzájárult. A név-
adó Gyarmathy Zsigmond,
1832-ben Kalotaszentkirály-
on született, az 1848-as forra-

dalom idején a harctéren
szolgálta hazáját. Hazatérve
feleségével közösen a kalota-
szegi magyarság szolgálatába
állt, anyagiakkal is támogatva
a szegény sorsú, ám tehetsé-
ges diákokat. 

A hétvégi ünnepélyes át-
adáson részt vett Kelemen
Hunor szövetségi elnök is,
aki elmondta:kiemelkedõ
fontosságúnak tartja egy
ilyen jellegû hagyomány ápo-
lását. Emlékeztetett az
RMDSZ által indított, „Min-
den magyar gyermek szá-
mít” programra, amelynek
szintén az a célja, hogy meg-

gyõzzék a szülõ-ket: gyerme-
küket magyar iskolába járas-
sák. „Az RMDSZ munkája
nyomán az elmúlt években
számos önálló magyar iskola
jött létre, különösen a szór-
ványban, és eredményeik is
azt bizonyítják, hogy ha egy
gyerek magyar iskolába jár,
akkor magyar lesz! Ezt látjuk
Kalotaszentkirályon is, ahol
a szórványkollégium és az is-
kola Kalotaszeg minden
szegletébõl összegyûjtötte a
magyar gyermekeket, és
anyanyelvi oktatásban része-
sítette õket” – emelte ki be-
szédében Kelemen. 

Ösztöndíj kisdiákoknak

Pótlék helyett 
ajándékutalvány

Ajándékutalványokat kap-
nak a Zsil-völgyi bányászok
a veszélyességi pótlék meg-
emelése helyett  – ebben
egyeztek ki a gazdasági mi-
nisztérium képviselõi és a
szakszervezeti vezetõk a hét-
végi tárgyalásukon. A meg-
egyezést követõen felhagytak
az öt napja tartó tüntetések-
kel, és péntek este újrakezd-
ték a munkát. Az Országos
Kõszénfejtõ Társaság (CNH)
igazgatótanácsa  szombati ,
petrozsényi  ülésén felhatal-
mazta vezérigazgatóját az
egyezmény aláírására. Esze-
rint a bányászok februárra
300 lej, márciustól júniusig
200 lej értékben kapnak aján-
dékutalványokat. 

Több az adófizetõ 
Sepsiszentgyörgyön

Február végéig 16 ezer ma-
gánszemély, az adóköteles
polgárok több mint fele fizet-
te ki az évi ingatlan- és jár-
mûadóját, így 10 százalékos
kedvezményben részesültek,
mondta el Bálint József,
Sepsiszentgyörgy alpolgár-
mestere. Idén az adófizetési
kedv nagyobb volt, mint az
elmúlt év hasonló idõszaká-
ban, naponta átlag 600 sze-
mély kereste fel a városkasz-
szát. A magánszemélyek az
épületadójuk 54,5, a terület-
adó 55,8 és a jármûadó 39,1
százalékát fizették be. A cé-
gek és intézmények mindös-
sze 24 százaléka élt a ked-
vezményes adófizetés lehetõ-
ségével. 

Magyari Tivadar 
köszönetet mondott

Magyari Tivadar, az
RMDSZ oktatási fõtitkárhe-
lyettese a hét végén köszöne-
tet mondott mindazoknak,
akik bekapcsolódtak a „Min-
den magyar gyermek szá-
mít” kampányba. Az akciót
az RMDSZ azért indította,
hogy minél több erdélyi ma-
gyar családban tudatosuljon:
fontos magyar iskolában ta-
níttatni a gyereket. „Köszö-
nöm a részvételt a bekapcso-
lódó pedagógusoknak, az
azonnal kedvezõen reagáló
egyházainknak, civil szerve-
zeteknek, tanfelügyelõségek-
nek. Az õk segítségükkel e
tájékoztató kampány messze
meg is haladta azokat a mé-
reteket, amiket mi tervez-
tünk, egy önmagát felerõsítõ
folyamattá vált” – mondta a
fõtitkárhelyettes.

Érvénytelen közgyûlés

Érvénytelennek bizonyult a
Moldvai Csángómagyarok
Szövetsége (MCSMSZ)
szombatra összehívott láb-
nyiki küldöttgyûlése, ezért a
korábban lemondott veze-
tõknek újabb közgyûlést
kell összehívniuk. A szövet-
ség alapszabályában az áll,
hogy a közgyûlés akkor ér-
vényes, ha legalább 15 helyi
szervezet küldöttei vesznek
részt ezen, ám a szombati
ülésen csak négy szervezet
vett részt. 

Imatanulás nulladik évben

A nulladik évben kézimunkát, zenét, vizuális mûvészeteket és testnevelést is tanulnak a diákok
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Tovább gyûrûzik a nyá-
rádszeredai parkvita. A

legutóbbi fejleményrõl Kere-
kes Károly képviselõ szá-
molt be a hétvégén: prece-
dens nélkülinek nevezte,
hogy a kormány a környe-
zetvédelmi  minisztérium ré-
vén a helyi tanács oldalán be
kíván lépni a perbe. Ugyan-
akkor az ortodox egyház is
hasonló kérést tett le, de a
prefektúra oldalán. A politi-
kus a nyárádszeredai polgár-
mesteri hivatalban tartott saj-
tótájékoztatót. Emlékezte-
tett, hogy tavaly szeptember-
ben a parkban tartott  sajtó-
tájékoztatón fel akarták hív-
ni a figyelmet, hogy a prefek-
tus megtámadta és felfüg-
gesztette a helyi tanácsnak
azt a határozatát, amellyel
létrehozta a zöldövezetek
nyilvántartását, holott az ön-
kormányzat a 2007. évi 24-
es számú, a zöldövezetek ad-
minisztrálásáról szóló tör-
vénynek megfelelõen tette
meg ezt a lépést.

A képviselõ hangsúlyozta,
nem vitatják az ortodox egy-
ház tulajdonjogát az 1022
négyzetméteres parkrész fö-
lött, de a zöldövezetbe bele
kell foglalni, egyrészt mert
európai uniós elõírás, más-
részt nem módosítja a telek-
könyvi beírást és a tulajdon-
jogot. Viszont pontosan tud-

ni kell, mekkora egy telepü-
lés zöldövezete, mert ennek
függvényében lehet lehívni
európai uniós vagy kormány-
pénzeket. 

Az önkormányzat két mi-
nisztériumnak – a fejlesztési
és a környezetvédelmi mi-
nisztériumnak is – kikérte a
véleményét, hogy helyesen
járt-e el vagy sem. Az írásos
válasz megerõsítette, hogy
törvényesen jártak el.  Ezt a
levelet elküldték a prefektus-
nak, hogy lássa, mi a kor-
mány hivatalos álláspontja,
és újra felkérték, vonja visz-
sza a pert. Ennek ellenére
nem vonta vissza – számolt
be Kerekes.

Ebben a helyzetben a kor-
mány, amelyet zöldövezetek
problémáiban a környezet-
védelmi minisztérium kép-
visel, belépett a perbe a he-
lyi tanács oldalán. Ezzel
precedens nélküli helyzet
állt elõ, ami még sosem volt
Románia történetében: a
kormány területi megbízott-
ja perben van saját kormá-
nyával. Ez nemcsak nevet-
séges, de rontja a kormány
hitelét – jelentette ki Kere-
kes Károly. „Értesítettem az
ügyrõl a kormányfõt egy in-
terpellációban, s kértem, te-
gyen valamit, mert ebben a
helyzetben nevetségessé vá-
lik a sajtó és az ország köz-
véleménye elõtt” – mondta
a politikus. 

Nyárádszeredai telekvita: 

prefektus kormány ellen
Folytatódik a restitúció
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A szentegyházi Gábor
Áron Mûvelõdési Ház-

ban tartott, Homoródmenti
Népdalvetélkedõn vettek
részt a pusztinai csángó-
magyarok, Márton Attila
lészpedi tanító és Nyisztor
Ilona népdalénekes irányítá-
sával. A vetélkedõt immár
tizennegyedik alkalommal
szervezte meg a Szentegy-
házi Gyermekfilharmónia,
közismert nevén a Fili, négy
korcsoportban: kisgyermek
kategória (7–12 év), ifjú
(12–20 év), felnõtt (20–60
év), idõs (60 és 100 éves kö-

zött). A gyerekek és ifjak a
szabályzat értelmében
10–10 énekkel készültek, a
felnõttek 6 dallal, az idõsek
pedig 5-tel. Ezekbõl egyet
szabadon választott a ver-
senyzõ és egyet a zsûri. A
bírálóbizottság korosztá-
lyonként állapította meg a
díjakat, az elbírálásnál az
elõadásmód mellett az el-
énekelt népdalok eredetisé-
ge, hiteles elõadásmódja, a
népviselet és hajviselet au-
tentikussága is fontos szem-
pont volt. 

A homoródmenti falvak
bemutatkozását a Szentegy-
házi Hagyományõrzõ Hu-

száregyesület katonadalai
zárták, õket kísérte a
homoródszentmártoni és
szentegyházasfalvi népi ze-
nekar. Ezután következtek a
távolabbról érkezõ zenészek
és énekesek, köztük a
pusztinaiak is, akik számos
díjat elvittek: az ifjúsági kor-
csoportban Mátyás Mihaela
elsõ, Pusztiánu Valeria
Daniela második díjat ka-
pott, a harmadik korcso-
portban Szõcs Tinka „ezüst-
érmes”, a negyedik kategó-
riában pedig Tamás Magdó
elsõ, Timár Katalin máso-
dik helyezett lett – adta tud-
tunkra Nyisztor Ilona. 
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Kovács Zsolt 

Pénteken kezdõdik Sep-
siszentgyörgyön a Ref-

lex 2 Nemzetközi Színházi
Biennále, amelynek kereté-
ben két hét alatt hét ország
tizenhárom díjazott elõadá-
sát mutatják be, illetve több
kísérõrendezvényre is sor
kerül. A fesztivált a napok-
ban Bukarestben is népsze-
rûsítették a fõszervezõk a
fõvárosban tartott sajtótájé-
koztatón és beszélgetésen.
Bocsárdi László fesztivál-
igazgató kijelentette: nem
véletlen, hogy éppen Sepsi-
szentgyörgy a helyszíne a
rangos rendezvénynek, hi-
szen a város elsõ az ország-
ban az egy fõre esõ, kultú-
rára elkülönített anyagi tá-
mogatások tekintetében,
kulturális kínálata pedig a
harmadik leggazdagabb,
Kolozsvár és Nagyszeben
után. „A Reflex 2 az utolsó
két évadban készült, díja-
zott produkciókat sorakoz-
tatja fel. Színház-esztétikai
szempontból ezek az elõ-
adások nagyon eltérnek
egymástól. Ez a gazdag kí-
nálat úgy vált lehetõvé,
hogy többfajta játszóhely
állt a fesztiválszervezõk
rendelkezésére” – ismertet-
te a válogatás szempontjait
Bocsárdi László. A Reflex
Nemzetközi Színházi Bien-
nále második kiadásán a
szakma nagyjaival találkoz-

hatnak a nézõk: Oskaras
Korsunovas világhírû litván
rendezõnek két új produk-
cióját is láthatják, ugyanak-
kor az egyik legizgalma-
sabb európai társulat, a
Rimini Protokoll is részt
vesz a fesztiválon, amely-
nek produkcióira az jellem-
zõ, hogy nem drámai szö-
vegeket adnak elõ, szerep-
lõi nem profi színészek, de
amit létrehoznak, az mégis
színház. Egy másik nagy
meghívottja a fesztiválnak
Kristyan Lupa, a jelenkori
lengyel színház iskolát te-
remtõ alkotója és a Persona.
Marilyn címû elõadása. A
Reflex 2 Nemzetközi Szín-
házi Biennáléra meghívott
magyarországi produkciók
között túlsúlyban vannak a
politikai vonatkozású elõ-
adások, állapította meg
Iulia Popovici kritikus.
„Magyarország mûvészeti
életét jelen pillanatban erõs
politikai állásfoglalás jel-
lemzi. A közéleti változá-
sokra sokkal érzékenyeb-
bek a színházi alkotók,
munkájukat legtöbbször a
már-már nyílt politizálás
jellemzi, ami nem ritkán
egyszerûbb, nyersebb for-
mát eredményez. A ma-
gyarországi válogatás en-
nek az irányvonalnak a fel-
mutatására tesz kísérletet”
– mondta a biennále válo-
gatásáról Bocsárdi László
fesztiváligazgató. 

A pusztinai népdalénekesek a rangos elismerések közül ötöt vittek haza Szentegyházáról

HIRDETÉS

T. K. I.

A Mandinga együttes
képviseli Romániát Ba-

kuban, az Eurovision 2012
dalfesztiválon. A csapat
Zaleilah címû számával
nyerte meg az országos
döntõt, amelyben a szak-
mai zsûri opciója és a kö-
zönségszavazatok fele-fele
arányban nyomtak a latban
a végsõ pontszám kiszámí-
tásakor. A gyõztes csapat
22 ponttal került az elsõ
helyre. 

A Mandinga a közönség-
nek köszönheti helyezését:
12 pontot kapott a TVR né-
zõinek szavazatai alapján, a
szakmai zsûri pedig csak a
második helyre tartotta ér-
demesnek, 10 ponttal. A
zsûri elsõ díjazottja az
Electric Fence lett volna
ªun-ta címet viselõ dalával,

amelynek 12 pontot ítélt –
ez utóbbi viszont nem tarto-
zott a közönség kedvencei
közé. Az Electric Fence szá-
ma korábban számos vitát
kavart és megosztott a nézõ-
ket, mivel a megszokott ro-
mán vagy angol helyett ci-
gányul írták és énekelték
szövegét. A balkáni és ci-
gány népzenei elemekbõl
inspirálódott etnodal szer-
zõit az a kritika érte, hogy
nem a román nyelvet és kul-
túrát népszerûsítik ezzel a
számukkal, hanem a ci-
gányt, és ezzel a román kö-
zönség jelentõs része nem
kívánt azonosulni. A hely-
zet iróniája, hogy a nyertes
Zaleilahot szintén nem ro-
mánul, hanem spanyolul
éneklik, a refrént pedig an-
golul.

A zsûriben a szórakozta-
tóipar olyan közismert alak-

jai foglaltak helyet, mint
Luminiþa Anghel popéne-
kesnõ, Liliana Levintza me-
nedzser és George Zafiu rá-
diós DJ. Luminiþa Anghel a
nyertes kihirdetésekor úgy
nyilatkozott: megérti, hogy
a közönségnek a „keleties
hangzású, ritmusos, diva-
tos” dal tetszett a legjobban,
de azt is hozzátette: a szak-
emberek által legtöbbre érté-
kelt ªun-ta lenyûgözõ volt az
elõadásmód és a hangminõ-
ség tekintetében is, és simán
vette volna az akadályokat
az Eurovízión is. „Szeren-
csét és sikert kívánok a
Mandingának,  mert az Eu-
rovízió kiszámíthatatlan
eredményeket szokott tarto-
gatni” – mondta az énekes-
nõ, aki a Sistem zenekarral
2005-ben képviselte Romá-
niát a dalfesztiválon, harma-
dik helyezést érve el. 

A Mandinga megy Bakuba

Öt nap múlva kezdõdik 

a Reflex színházfesztivál

Röviden

Tavasz az Inter-Artban

A nõnap folytatásaként nyílt
meg az Inter-Art alapítvány
tavaszi tárlata a nagyenyedi
kultúrotthonban, ahol a ha-
zai mûvészeken kívül a szer-
biai Dragana Grujicic, a gö-
rög Floriana Iliopoulou, il-
letve a horvát Zeljko Hudek
alkotásai is a téli dermedt-
ségbõl éledõ, megújuló ter-
mészetrõl szólnak. Balog
István, az alapítvány elnöke
beszámolt arról, hogy a
hannoveri kultúrpalotában
rendezett Globalizáció – Idõ –
Kapcsolat címû kiállításso-
rozat záróakkordjának szá-
mító tárlaton érdeklõdést
mutattak az alapítvány ber-
lini bemutatkozása iránt,
Szabadság és mûvészet –  hatá-
rok nélkül címmel pedig
újabb világkörüli projekt in-
dul.

Versmondó város 

Szatmárnémetiben szomba-
ton egy idõben több szavaló-
verseny is zajlott. A Hám
János Katolikus Iskolaköz-
pontban 12. alkalommal
rendezték meg a Vidám Ver-
sek Versmondó Versenyének
országos döntõjét, amelyen
tizenkét megye több mint öt-
ven diákja vett részt. Nagy
sikere volt a március 15-e
tiszteletére elõször megren-
dezett Hazafias versek ver-
senynek is, amelyen huszon-
öt iskola 76 tanulója vett
részt. 

Zaleilah, everyday, When you love, you say everyday – énekli a gyõztes román zenekar

Díjazott csángók



Ma Gergely és Ince napja
van.
A Gergely férfinév a
görög eredetû Grégoriosz-
ból származik. Eredeti
ógörög formájában ég-
regó, melynek jelenté-
se éberen õrködõ. 
Az Ince a latin Inno-
centius névbõl származik,
jelentése ártatlan, senki-
nek se ártó. 
Holnap az Ajtony, Egyed
és Ida nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1821 – Kolozsváron meg-
nyitják a Farkas utcai
kõszínházat, a legelsõ ma-
gyar színházépületet.
• 1946 – Kivégzik Szálasi
Ferencet.
• 1947 – Truman-dok-
trína elkötelezi az Egye-
sült Államokat amellett,
hogy Európában vagy má-
sutt beavatkozzék a kom-
munista vagy kommunista
támogatású mozgalmak-
kal szemben.

Vicc
Két rendõr betéved egy

roncstelepre. Megállnak,
döbbenten körbenéznek,
majd az egyik tátott szájjal
megszólal:
– Nem semmi! Ekkora bal-
esetet még életemben nem
láttam!

Recept
Banánnal töltött palacsinta
Hozzávalók: személyen-
ként: 2 db palacsinta, 1
db banán. A karamellhez: 3
ek vaj, 1 ek barnacukor, 1 ek
méz, mogyorópehely, dara-
bolt dió vagy mandula, cit-
romlé. Valamint: csokiöntet.
Elkészítés: A karamellhez
egy nagyobb serpenyõben
felolvasztjuk a vajat, hozzá-
adjuk a cukrot, a mézet, a
mogyorópelyhet, és habzá-
sig hevítjük. Ekkor tesszük
bele a hosszában félbevágott
és citromlével meglocsolt
banánokat, jól átforgatjuk a
mázban, majd a már kisü-
tött palacsinták közepére
tesszük a meleg banánokat,
és ráöntjük a karamellt, fel-
tekerjük a palacsintá-
kat. Tálra rendezve olvasz-
tott csokoládéval díszítjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy munkahelyi konfliktus so-
hase jön jól. Különösen nem egy
ködös-borús hétfõ reggelen. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ha végképp oda a hite, minden
felborulhat ön körül. De a felfor-
dulásból jó is származhat. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha ön még független, akkor itt
az ideje, hogy észrevegye, valaki
önre ácsingózik a munkahelyén. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Végre helyrebillent a lelki egyen-
súlya. Ezt egy jó barátjának is
köszönheti, aki kényes ügyek-
ben végre helyére tette az ön lel-
két.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Mostanában kissé önzõ módon
bánik a családtagjaival. Ideje
lenne elgondolkoznia, mi min-
dent is köszönhet nekik
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma végre sokat bepótolhat ab-
ból, amit az eddigiekben elmu-
lasztott megcselekedni, legyen
az hivatalos ügy, vagy otthoná-
ban felhalmozódott vasalni va-
ló. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az önt súlytó munkahelyi ne-
hézségeket beszélje meg a család-
tagjaival is! Nem hordozhat el
minden problémát magában. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Hogy ez a nap jól vagy rosszul
alakul, az szinte teljese egészé-
ben az ön kezében van. Minden-
esetre igyekezzen megtalálni a
hangot azokkal az emberekkel,
akikkel kapcsolatba kerül. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma kifejezetten forrófejû, sõt, mi
több, forróvérû lehet. Flörtölni
nem árt. Egy fájó munkahelyi
probléma ma végre megoldód-
hat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Mosolyra csak mosoly lehet a
válasz: ez nagy igazság, és való-
ban meglepõen sokszor bejön. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma végre rendezheti függõben
levõ pénzügyeit, így egy csomó
problémájára megoldást talál-
hat. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Munkahelyi karrierje felfelé
ível. Sok illúzióját megvalósít-
hatja a közeljövõben. Legyen
bátor az álmodozásban!
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6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás az 
Országos Természetfilm-
fesztivál filmjeiből
10.25 Palackposta
11.00 Tudásakadémia -
Junior
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Mesélő cégtáblák
14.20 Bordal, Bor-kultúra
14.45 Főtér
16.15 Hogy volt!?
17.45 Delta
18.15 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Sporthírek
21.30 Rocca parancsnok
(ol. sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (auszt.
krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
0.55 Az Este
1.25 A hölgy, 
aki túl sokat tudott 
(am. krimi, 1999)
2.55 Tudorok (sor.)
3.45 Rocca parancsnok
(sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Luther (német életr.
dráma) 13.25 Immigrants
- Jóska menni Amerika
(amerikai film) 14.55 Ör-
dögi bosszú (kananadai
krimi) 16.45 Én vagyok
Batman! (amerikai akció-
vígjáték) 18.30 A gonosz
sosem alszik (amerikai
horror) 20.15 Az elnök
zsoldosa (amerikai akció-
film) 22.00 A Bestia
(amerikai-angol-német hor-
ror) 0.05 Szörnyek szigete
(amerikai akciófilm)

FILM+

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Hírvilág (ism.)
12.05 Sportré (ism.)
12.30 Retrográd (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
0.05 Rájátszás (ism.)

9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ismétlés
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Népzene 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Zene 18.30 Híradó 19.00
Metszet 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.30 Füves élőhelyek
Magyarországon 21.00
Híradó 21.30 Metszet
22.00 Rejtélyek és ragá-
lyok 22.30 Híradó

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Esmer-
alda (sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Tit-
kok a múltból (sorozat)
19.30 Elárult lélek (soro-
zat) 20.30 Eva Luna
(sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (sorozat)
23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek (izra-
eli sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paran-
csoni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 A szív-
nek parancsoni nem lehet
(sorozat)
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6.25 Gazdakör
6.40 Híradó
7.00 Közbeszéd (ism.)
Aktuális háttérműsor
7.30 Híradó
7.35 Roma Magazin
8.05 Domovina
8.30 Híradó
8.35 A férfi a legjobb or-
vosság (német vígj. sor.)
(ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az
Országházat 
Parlamenti közvetítés
17.35 Szürke kincsünk
A magyar szürkemarha
18.15 TÉRkép ráadás
Székelyföldi magazin
18.20 Kisváros (magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.05 Térkép
20.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Mad Men - 
Reklámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Szerelem életre-
halálra (francia-kan.-
német filmdráma, 2008)
0.15 Dunasport
0.20 Magyar Jazz Ünnep
2011.
1.10 Misike (dokumen-
tumf.)

m1, 21.40
A hölgy, aki túl sokat tudott

Ő a legjobb hiba, ame-
lyet a CIA valaha elkö-
vetett. Az özvegy Mrs.
Pollifax életének nagy
titkos vágya akaratla-
nul is valóra válik, és tit-
kos-ügynök lesz, amikor
a CIA tévedésből elküldi
egy marokkói bevetés-
re. De a rutin feladat hir-
telen halálos kalanddá
válik a nemzetközi ter-
rorizmus és a fegyver-
kezési hajsza kellős kö-
zepén, és csakis Mrs.
Pollifax és a temérdek
esze tudja megmenteni
a helyzetet.

DUNA Tv, 22.30
Szerelem életre-halálra

Nathan, a New York-i sztárügyvéd életét a munka tölti ki. Fe-
leségétől, Claire-től egy családi tragédia következtében elhi-
degült, s jelenleg egyedül él. Mindennapjai szürke, érzelem-
mentes robotolással telnek, míg nem egy nap megjelenik az
irodájában a titokzatos Doktor Kay, akinek fontos üzenete
van a számára: azt állítja, hogy Nathan meg fog halni.

TV2, 22.00
King Kong

A vállalkozó szellemű és kalandvágyó rendező, Carl Denham
lelép a stúdiója vezetői elől, akik azzal fenyegetik, hogy nem
adnak pénzt legújabb filmje befejezéshez. Carl gőzösre száll
csapatával és az alkalmi főszereplőjével, Ann Darrow, állás-
talan színésznővel. Szingapúr helyett azonban Denham a
misztikus, legendákkal övezett Koponya-szigeten akar for-
gatni.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa
teknőcök újabb kalandjai,
Boci és Pipi, Star Wars - 
A klónok háborúja
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 Trükkös halál 
(kan.-am. 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!
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 A mentalista 
(am. krimisor.)
23.20 A Grace klinika
(am. drámasor.)
0.25 Reflektor
0.40 Vészhelyzet 
(am. sor.)
1.35 Vészhelyzet 
(am. sor.)

9.55 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.50 Kútfejek
(magyar akció-vígj., 2006)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 Amerikai mester-
szakács (ismétlés) 14.55
Monk (sorozat) 16.40 CSI
(ismétlés) 17.35 Bűnös
szándék (sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mester-
szakács 20.30 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Két pasi
(ismétlés) 22.20 Éden Ho-
tel 2. (reality show) 23.20
Doktor House (sorozat)

9.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Prosport óra 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.05 1000 halá-
los történet 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Es-
tate of panic 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
Wrestling RAW

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.00 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.25 Unser Bildschirm
14.55 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.25 Hacktion 
(magyar sor.)
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 MM
A megoldások magazinja
18.45 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 A hölgy, aki túl
sokat tudott 
(am. krimi, 1999)
23.10 Az Este
23.45 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasor.)
0.40 Barangolások öt
kontinensen
1.10 Esély
1.35 Sporthírek
1.45 Everwood 
(am. sor.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(dél-koreai drámasor.)
11.25 Négyszemközt
12.20 Sztárgyár
12.40 Az eltévedt 
lovag legendája 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű 
műsor az egyesen
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 A Pál utcai fiúk
(olasz-magyar 
filmdráma, 2003)
18.25 Az eltévedt lovag
legendája 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Sztárgyár
21.15 UEFA Champions
LeagueStudió (live)
21.40 Bayern Munchen –
Basellabdarugó mérkőzés
(live)
23.50 UEFA összefoglaló
0.40 Crazy Horse 
(dokumentumf.)
1.40 Visszajátszás
2.50 Európai roma (ism.)
3.15 Sport
3.30 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Fogadás 
az élettel 
(román sorozat)
11.00 Fogadás 
az élettel 
(román sorozat)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Lois és Clark
(amerikai sor.)
15.00 Lois és Clark
(amerikai sor.)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour –
szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Tisztítótűz
(amerikai akciófilm,
1996)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Spartacus: Vér és
homok (amerikai sorozat)
0.00 Tisztítótűz (amerikai
akciófilm, 1996) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné - 
Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
11.30 Nálam az irányítás
(reality show)
13.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony a fi-
amnak – reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló – 
új szezon
22.15 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Hó hull a cédrusra
(amerikai romantikus drá-
ma, 1999)
Sz.: Ethan Hawke, 
Rick Yune, 
Youki Kudoh
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(am. krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem
tökéletes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az
anyákról (realit show)
16.00 A cseresznye a
tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat) 
(ism.)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 House Broken
(amerikai vígjáték, 
2009)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 Világok harca
(amerikai sci-fi, 2005)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Teo – talk show
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Szuperöltönyök
10.30 Hogyan 
csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág - 
Franciaország
13.00 Autókereskedők
újratöltve - 
BMW 635
15.00 Újjáépítők - 
Mean Anemul
16.00 Hogyan 
csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Behúzható golyóstoll,
szolársó, 
tuba
17.00 A túlélés törvényei
- Csendes-óceáni sziget
19.00 Autókereskedők -
Mini Moke
20.00 Autókereskedők -
Mini 1000 City
21.30 Hogyan készült?
Halutánzatok,
szirénarendszerek
22.00 Állítólag... - A
piszkos tizenkettő
23.00 Viharvadászok - 
Vihar St. Louis felett
0.00 Autókereskedők -
Bogárhátúból 
Beach Buggy
2.00 Cella-napló - 
Alaszka 

6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Autómánia
8.30 Végrendelet
(amerikai vígjáték, 2006)
10.00 Caterina és a
lányok (olasz sor.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra
13.00 Késhegyen
14.00 Parlementi 
pártok fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a
lányok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 Otthon 
a Liberty Streeten
(amerikai filmdráma,
2004)
20.10 Adrenalitica
20.25 Egészségpasztilla
20.30 Biznisz óra 
(ism.)
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, 
időjárásjelentés
23.30 Éld az életed! 
(francia-spanyol dráma-
sorozat, 2009) 
2. rész
1.15 Éld az életed! 
(francia-spanyol dráma-
sorozat, 2009) 
1. rész (ism.)
1.55 Lehet, hogy nem
tudtad (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvénya-
jánló 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene 17.55
Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.30
Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Híradás, Kultúr-
Presszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó, Könyv és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15
Művelődési hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden

KEDD
2012. március 13.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI 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 króni-
ka 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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.40 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.05 EZO.TV
13.40 Táncos visszatér
(kan.-am. családi film,
2001)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
20.55 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 King Kong 
(új-zél.-am.-német 
kalandf., 2005)
Közben: Kenósorsolás
1.30 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
2.00 Tények Este
2.35 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.10 Bajnokok Ligája
(Highlights)



Labdarúgás

T. J. L. 

A 20. forduló mérkõzé-
seivel folytatódott a lab-

darúgó Liga-1 2011-12-es
idénye. 

A pénteki nyitányon a FC
Vaslui 4-0-ra nyert a
Concordia Chiajna ellen, a
gólokat Wesley (13. perc),
Adailton (34.), Paito (43.) és
Sînmãrtean (64.) szerezte.
Az újoncot tulajdonképpen
a hálóõre ásta el, hiszen
Baruch három gólnál is na-
gyot bakizott.  

Az esti, medgyesi találko-
zón a Gaz Metan 1-1-et ját-
szott a CFR 1907-tel, a gó-
lokat Petre (3.), illetve
Kapetanosz (13.) szerezte.
A nyiltsisakos, de sportsze-
rû csatában mindkét küzdõ-
fél kicsikarhatta volna a
gyõzelmet, a kolozsvári gól-
szerzõ például az utolsó má-
sodpercekben gurított mel-
lé. A meccset a viszonylag
ismeretlen Adrian Cojocaru
vezette – közmegelégedésre.  

A kettõtõl ötezer euróig
terjedõ pénzbüntetések

sem rázták fel a galaciakat,
a címvédõ Oþelul nem tud-
ta legyõzni a Ceahlãult, 0-
0. Szintén szombaton,
Târgu Jiuban, a „pandú-
rok” 2-2-re mérkõztek a lis-
tavezetõ Dinamóval, ame-

lyet pár perc választott el a
sikertõl. Viera (6.) gyors ta-
lálatára Dãnciulescu (16.),
majd Marius Niculae (29.)
válaszolt és miután a 67.
percben, Voiculet kiállítá-
sával, a Pandurii emberhát-

rányba került, értékes ven-
dégsiker körvonalazódott.
Ovidiu Haþegan játékveze-
tõ azonban a 82. percben
vitatható tizenegyest ítélt a
házigazdák javára, amit
Pintilii értékesített és ezzel

pontot mentett a Gorj me-
gyei alakulat. Gyõzelme
esetén a Dinamo három
pontra megugrott volna az
üldözõ CFR 1907-tõl, így
azonban maradt a minimá-
lis különbség a két gárda
között. 

Tegnap a Sportul Stu-
denþesc visszavágott a Bras-
sói FC-nek az augusztusi 0-
1-ért és 2-1-es sikerével idei
második gyõzelmét köny-
velte el. A gólokat Lazãr
(34.) és Dobre (64.), illetve
Ilijoski (17.) szerezte. 

Kevéssel lapzárta elõtt fe-
jezõdött be a Marosvásárhe-
lyi FCM–Nagyszebeni
Voinþa mérkõzés, amelyet a
házigazdák nyertek meg 0-
0. A FCM-nél kezdõember
volt Sepsi László, akinek já-
tékjogára végre rábólintot-
tak az illetékesek. 

A Rapid tegnap este a
Petrolt fogadta. Ma 19 órá-
tól a Dolce Sport közvetíti
élõben az U–Steaua mérkõ-
zést. A forduló zárómér-
kõzését Ploieºti-en vívja az
Astra és a CS Mioveni,
21.30-tól a Digi Sport sugá-
roz élõben. 
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A "pandúrok" emberhátrányban mentettek pontot: a döntetlen igazságosnak mondható  

Új gyepszõnyeg 

Sorin Oprescu bukaresti
polgármester és Mircea
Sandu RLSZ-elnök arról
számolt be, hogy az Európa
Liga május 9-i döntõjének
kezdõ sípszaváig teljesen ki-
cserélik a National Arena
gyepszõnyegét. Az STRI
cég közel egymillió eurót
kasszíroz a munkálatokért,
egyebek közt a fõ alatti ho-
mokréteget is optimizálja.  

Az év fociválogatottja 

4,5 millió szavazat alapján
alakult ki 2011. UEFA-vá-
logatottja. A voksolók sze-
rint az év all star labdarúgó-
csapata Iker Casillas (Real
Madrid) – Daniel Alves (FC
Barcelona), Gerard Piqué
(FC Barcelona), Thiago
Silva (AC Milan), Marcelo
(Real Madrid) –Arjen
Robben (Bayern Munchen),
Xavi Hernandez (FC Barce-
lona), Andres Iniesta (FC
Barcelona), Gareth Bale
(Tottenham Hotspur) –
Lionel Messi (FC Barcelo-
na), Cristiano Ronaldo
(Real Madrid) összeállítású
kellene legyen, Josep „Pep”
Guardiolával a kispadon. 

Liga-1: botlások az élen Röviden

Labdarúgás 

T. J. L. 

Mindkét manchesteri
csapat vereséget szen-

vedett a labdarúgó Európa
Liga nyolcaddöntõjének
elsõ mérkõzésén és nagyon
nehéz visszavágó vár rá-
juk. Hiába szerezte meg
Wayne Rooney (képünkön)
az Old Traffordon megren-
dezett találkozó elsõ és utol-
só gólját, a Manchester
United totógyilkos veresé-
get szenvedett az Athletic
Bilbaótól, 2-3. A Vörös Ör-
dögök vezetõ góljára
Llorente, De Marcos és
Muniain válaszolt, s ezzel a
baszk csapat került közelebb
a továbbjutáshoz. 

A City Lisszabonban lé-
pett pályára, ahol a portugál
Sporting Xandao (51. perc)
pimasz, sarokkal lõtt góljá-
val nyert 1-0-ra. Az éjszakai
mulatozás miatt Roberto
Mancini vezetõedzõ által
megbüntetett Balotelli nem

volt ugyan kezdõember a
ManCityben, de az utolsó
húsz percben két angol hely-
zetben is „benne volt”. 

A Steauát elbúcsúztatott
Twente Enschede 1-0-ra
nyert hazai pályán a német
Schalke 04 ellen, a gólt
Luuk De Jong szerezte a 61.
percben, büntetõbõl. A
gelsenkircheniek emberhát-
rányban játszották le az
utolsó félórát, miután
Matipot kiállították. 

Az 56. percben már 4-0-ra
vezetõ Valencia végül 4-2-re
verte a PSV Eindhovent, s
viszonylag megnyugtató
elõnyt szerzett a szintén hol-
land AZ 67 Alkmaar is az
Udinese ellenében, 2-0.
Madridban az Atlético 3-1-
re nyert a Besiktas ellen, de
nem lesz könnyû dolga az
isztambuli visszavágón. A
belga Standard Liége nem
tudta legyõzni a német ven-
dég Hannover 96-ot (2-2), a
görög Olimpiakosz viszont
Fuser-góllal diadalmasko-
dott Harkivban az ukrán

Metaliszt ellen. A pireuszi-
ak kapusaként a magyar
Megyeri Balázs végigját-
szotta a mérkõzést.   

A visszavágókat március
15-én, csütörtökön rende-
zik. 

Logó orrú manchesteriek

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A vendégek egyetlen
pontot sem szereztek a

magyar labdarúgó OTP
Bank Liga 19. fordulójának
pénteki és szombati mérkõ-
zésein. 

Pintér Attila vezetõedzõ
gyõzelemmel tért vissza a
Gyõri ETO-hoz: együttese
4-1-re nyert a vendég Siófok
ellen a forduló pénteki nyi-
tómérkõzésén. A kispadon
Csertõi Aurélt váltó szak-

embert kedden - napra pon-
tosan egy évvel szerzõdésé-
nek felbontása után - nevez-
ték ki ismét a gyõriek tréne-
révé.

A sereghajtó Zalaeger-
szegi TE 2-0-ra kikapott
Kispesten a Honvédtól, így
– a mezõnyben egyedüli-
ként – továbbra is nyeret-
len. Szintén szombaton a
Haladás magabiztosan, 3-
0-ra nyert az utolsó félórá-
ban tíz emberrel játszó ven-
dég Vasas ellen. A 19. for-
dulót az utolsó elõtti hely-
rõl kezdõ Rákóczi 2-0-ra

nyert Kaposváron a
Lomard Pápa ellen, míg a
nyolcadik helyen álló Paks
Hrepka Ádám elsõ félidõ-
ben szerzett góljaival 2-0-ra
legyõzte a vendég Újpestet.
A listavezetõ Debrecen a
jobb hátvéd Nagy Zoltán
utolsó pillanatokban szer-
zett góljával gyõzött 2-1-re
a Kecskeméti TE ellen és
továbbra is veretlen ebben a
szezonban.

Tegnap: Pécsi MFC–Fe-
rencváros 0-2. A Diósgyõri
VTK–Videoton találkozó
lapzárta után ért véget. 

OTP Liga: hazai sikerek

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A német labdarúgó
Bundesliga 25. forduló-

jának szombati mérkõzésén
a Bayern 7-1-re nyert az
1899 Hoffenheim ellen, a
müncheni gólokat Gomez
(3), Robben (2), Kroos és
Ribéry szerezte. 

További eredmények: VfB
Stuttgart–Kaiserslautern 0-
0, 1. FC Köln–Hertha Ber-
lin SC 1-0, FSV Mainz–
Nürnberg 2-1, Borussia
M ö n c h e n g l a d b a c h – S C
Freiburg 0-0, VfL Wolfs-
burg–Bayer 04 Leverkusen
3-2, FC Augsburg–Borussia
Dortmund 0-0, Werder
Bremen–Hannover 96 3-0.

A spanyol Primera
División 27. fordulójának
szombati esti mérkõzésén a
Real Madrid kínkeserves
gyõzelmet aratott Sevillá-
ban a Betis ellen, 2-3.
Higuian egy, Cristiano
Ronaldo pedig két gólt sze-
rezett a királyi gárdának.
További eredmények: Mála-
ga–Levante 1-0, Real
Sociedad–Real Zaragoza 3-
0, Sporting Gijón–Sevilla
FC 1-0, Atlético Mad-
rid–Granada 2-0, Espanyol–
Rayo Vallecano 5-1 Valen-
cia–Real Mallorca 2-2.

Az angol Premier League
28. fordulójnak szombati ta-
lálkozóján a Chelsea 1-0-ra
nyert a vendég Stoke City
ellen, az elefeántcsontparti
Didier Drogba (képünkön)
pedig századik gólját szerez-
te Angliában. 

További eredmények: Bol-
ton Wanderers–Queens Park
Rangers 2-1, Aston Villa–
Fulham 1-0, Sunderland
AFC–Liverpool FC 1-0,

Wolverhampton Wande-
rers–Blackburn Rovers 0-2,
Everton–Tottenham Hot-
spur 1-0, Manchester Uni-
ted–West Bromwich Albion
2-0, Swansea City–Man-
chester City 1-0 Norwich
City–Wigan Athletic 1-1.
Az Arsenal ma este fogadja
a Newcastel Unitedet. 

Az olasz Serie A 27. for-
dulójában hosszú nyeretlen-
ségi sorozatnak 

Vetett véget az Inter-
nazionale, 2-0-ra verte Vero-
nában a Chievót. Az SSC
Napoli 6-3-ra nyert a
Cagliari ellen, az AS Róma
pedig Bogdan Lobont ka-
pus-bravúrjainak köszönhe-
tõen verte idegenben a Pa-
lermót, 0-1. 

Tegnap: Cesena–Siena 0-
2 AC Milan–Lecce 20- Ata-

lanta–Párma 1-1 Catania–
Fiorentina 1-0 Genoa–Ju-
ventus 0-0. A Lazio–Bolog-
na és Novara–Udinese talál-
kozók lapzárta után kez-
dõdtek meg. 

A francia Ligue 1 27. for-
dulójában: AC Ajaccio–
Olympique Marseille 1-0,
Évian Thonon Gaillard–
Sochaux 2-3, OGC Nice–
AS Nancy 1-1 (a vendégek
gólját Daniel Niculae sze-
rezte), Stade Brest– Giron-
dins Bordeaux 0-2, Tou-
louse–Lorient 1-1, Valen-
ciennes–AS Saint-Étienne
1-2, Olympique Lyon–OSC
Lille 2-1,

Dijon FCO–Paris St. Ger-
main 1-2 Stade Rennes–AJ
Auxerre 1-1 A Montpellier
HSC lapzárta után játszott
az SM Caennel. 

Hetet lõtt a Bayern München 



Atlétika 

ÚMSZ

Isztambulban rendezték
meg a múlt hét végén a

15. fedettpályás atlétikai vi-
lágbajnokság küzdelmeit, de
sem a románoknak, sem pe-
dig a magyaroknak nem sike-
rült érmet szerezniük. 

Angela Moroºanu 8,37
másodperccel verekedte be
magát a 60 m gát középdön-
tõjébe, azaz a legjobb 16
kõzé, ahol azonban a 8,24
kevésnek bizonyult a döntõ-
be jutáshoz. Esthera Petre
1,92 méterrel utolsóként ju-
tott  a magasugrás fináléjába.
Ott ugyanannyit ugrott és a
hetedik helyen végezett. 

Cristina Bujin (13.80 m) és
Adelina Gavrilã (13.65 m) a
hármasugrás, Ioana Doagã
(4:47.50 perc) az 1500 m,
Marian Oprea (16.58 m) a
hármasugrás, Mihai
Doniºan (2,22 m) pedig a
magasugrás távolugrás kvali-
fikációiban esett ki. Idei leg-
jobb teljesítményével Viorica
Þigãu (6,64 m) bejutott a tá-
volugrás döntõjébe, Cornelia
Deiac (6,16 m) viszont nem. 

A három magyar atléta
közül egy sincs már verseny-
ben. Miután 7.81 mp-cel a
középdöntõbe jutott, Baji Ba-
lázs tegnap 7.76 mp-et futott
és nem jutott az esti döntõbe.
Nguyen Anasztázia 7.59 mp-
cel ötödik lett elõfutamában,

így búcsúzott a nõi 60 méter
további küzdelmeitõl.
Kürthy Lajos sem került be a
súlylökés nyolcas döntõjébe,
19,62 métere a 14. helyhez
volt elegendõ.

A vb elsõ aranyérme pén-
teken délután az amerikai
Ryan Whitingnek jutott, aki
kereken 22 métert ért el súly-
lökésben. Az ezüstérmet a
német David Storl szerezte
meg 21,88 m-es egyéni-, a
bronzot pedig Tomasz
Majewski 21,72 m-es lengyel
csúccsal. 

A további dobogósok: nõk:
ötpróba: 1. Natalia Dob-
rinszka (ukrán) 5013 pont –

világcsúcs, 2. Jessica Ennis
(brit) 5962 pont – országos
csúcs, 3. Austra Skujyte (lit-
ván) 4802 pont – ocs. hár-
masugrás: 1. Yamilé Aldama
(brit) 14,82 m, 2. Olga
Ripakova (kazah) 14,63 m, 3.
Mabel Gay (kubai) 14,29 m.
1500 m: 1. Genzebe Dibaba
(etióp) 4:05.78, 2. Mariem
Alaoui Selsouli (marokkói)
4:07.78, 3. Asli Cakir
Alptekin (török) 4:08.74 – or-
szágos csúcs. Súlylökés: 1.
Valerie Adams (új-zélandi)
20.54 m, 2. Nagyezsda
Osztap-csuk (fehérorosz)
20.42 m, 3. Michelle Carter
(amerikai) 19.58 m. magas-

ugrás: 1. Chaunte Lowe
(amerikai) 1,98 m, 2. Anna
Csicserova (orosz), Antoniet-
ta Di Martino (olasz) és
Ebba Jungmark (svéd) 1,95-
1,95 m. 400 m: 1. Sanya
Richards-Ross (amerikai)
50.79, 2. Alekszandra Fedo-
riva (orosz) 51.76, 3. Natasha
Hastings (amerikai) 51.82.
60 m gát: 1. Sally Pearson
(ausztrál) 7.73 – a világ idei
legjobb eredménye, 2.
Tiffany Porter (brit) 7.94, 3.
Alina Talaj (fehérorosz) 7.97.
távolugrás: 1. Brittney Reese
(amerikai) 7.23 m – új vb-
csúcs, 2. Janay Deloach
(amerikai) 6.98 m, 3. Shara

Proctor (brit) 6.89 , … 7.
Viorica Tigau 6.34 m. 800 m:
1. Pamela Jelimo (kenyai)
1:58.83 – a világ idei legjobb
eredménye, 2. Natalia Lupu
(ukrán) 1:59.67, 3. Erica
Moore (amerikai) 1:59.97.
3000 m: 1. Hellen Onsando
Obiri (kenyai) 8:37.16, 2.
Meseret Defar (etióp)
8:38.26, 3. Gelete Burka (eti-
óp) 8:40.18. rúdugrás: 1.
Jelena Iszinbajeva (orosz)
4.80 m, 2. Vanessa Boslak
(francia) 4.70 m, 3. Holly
Bleasdale (brit) 4.70 m.
4x400 m: 1. Nagy-Britannia
3:28.76 – a vial idei legjobb
eredménye, 2. Egyesült Álla-
mok 3:28.79, 3. Oroszorszûg
3:29.55 … 5. Románia
3:33.41. 60 m: 1. Veronica
Campbell-Brown (jamaikai)
7.01 – a világ idei legjobb
eredménye, 2. Murielle
Ahoure (elefántcsontparti)
7.04, 3. Tianna Madison
(amerikai) 7.09  
Férfiak: rúdugrás: 1.

Renaud Lavillenie (francia)
5,95 m – a világ idei legjobb
eredménye, 2. Björn Otto
(német) 5,80, 3. Brad Walker
(amerikai) 5,80 m. távolug-
rás: 1. Mauro Vinicius da
Silva (brazil) 8.23 m, 2. Hen-
ry Frayne (ausztrál) 8.23 m,
3. Alekszandr Menykov
(orosz) 8.22 m. 1500 m: 1.
Abdalaati Iguider (marok-
kói) 3:45.21, 2. Ilham Tanui
Özbilen (török) 3:45.35, 3.
Mekonnen Gebremehdin

(etióp) 3:45.90. 400 m: 1.
Nery Brenes (costa ricai)
45.11 mp – új vb-csúcs, 2.
Demetrius Pinder (bahamai)
45.34, 3. Chris Brown (baha-
mai) 45.90. 60 m: 1. Justin
Gatlin (amerikai) 6.46, 2.
Nesta Carter (jamaikai) 6.54,
3. Dwain Chambers (brit)
6.60. hétpróba: 1. Ashton
Eater (amerikai) 6645 pont –
világcsúcs, 2. Olekszij
Kaszjanov (ukrán) 6071
pont, 3. Artyem Lukja-
nyenko (orosz) 5969 pont.
3000 m: 1. Bernard Lagat
(amerikai) 7:41.44, 2.
Augustine Kiprono Choge
(kenyai) 7:41.77, 3. Edwin
Cheruiyot Soi (kenyai)
7:41.78. 800 m: 1.
Mohammed Aman (etióp)
1:48.36, 2. Jakub Holusa
(cseh) 1:48.62, 3. Andrew
Osagie (brit) 1:48.92. magas-
ugrás: 1. Dimitriosz
Chondrokukisz (görög) 2.33
m, 2. Andrej Szilnov (orosz)
2.33 m, 3. Ivan Uhov (orosz)
2.31 m. hármasugrás: 1. Will
Claye (amerikai) 17.70 m – a
világ idei legjobb eredménye,
2. Christian Taylor (ameri-
kai) 17.63 m, 3. Ljukman
Adams (orosz) 17.36 m. 60
m gát: 1. Aries Merritt (ame-
rikai) 7.44, 2. Hsziang Lju
(kínai) 7.49, 3. Pascal
Martinot-Lagarde (francia)
7.53. 4x400 m: 1. Nagy-Bri-
tannia 3:04.72, 2. Trinidad és
Tobago 3:06.85, 3. Oroszor-
szág 3:07.35. 
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Röviden
Halál a sípályán 

Versenybalesetben életét
vesztette szombaton Nick
Zoricic kanadai síakrobata
a svájci Vk-futamon. A 29
éves síkrossz-versenyzõ el-
vétette az egyik ugratót, és
a pályát övezõ védõhálóba
csapódott óriási sebesség-
gel. Azonnal elterült, moz-
dulatlanul feküdt, majd he-
likopterrel kórházba szállí-
tották, de olyan súlyos sé-
rülései voltak, hogy már
nem tudták megmenteni. A
szervezõk törölték a szom-
bati viadalt.

Vereség a rangadón 

Az Európai Nemzetek Ku-
pája szombati rangadóján
Románia rögbiválogatottja
19-13-ra kikapott Bukarest-
ben Grúziától. Az elmaradt
mérkõzéseket megelõzõen a
táblázaton a grúzok (32
pont) vezetnek a románok
(26), a spanyolok (19), a
portugálok (16) és az oro-
szok (15) elõtt.   

Négy kudarc 

Egyetlen meccset sem nyert
a hollandiai Drachtenben
megrendezett, Fryslan
Trophy elnevezésû nemzet-
közi tornán az április köze-
pi, trieszti olimpiai kvalifi-
kációra készülõ magyar nõi
vízilabda-csapat. A kanada-
iak 17-11-re és 10-7-re, a há-
zigazdák 13-12-re nyertek.

Iszinbajeva két ugrással gyûjtötte be újabb világbajnoki címét az isztambuli versenyen

Kézilabda 

T. J. L. 

A férfi kézilabda Nemze-
ti Liga 19. fordulójának

legérdekesebb mérkõzésén a
Székelyudvarhelyi KC 37-31-
re vesztett Bákóban a ªtiinþa
Dedeman ellen. Vlad Caba
tanítványai jól  kezdtek, ve-
zettek is az elsõ félidõben, de
szünetben már háromgólos
hátrányban voltak. A máso-
dik játékrészben a házigaz-
dák akarata érvényesült, tíz
perccel a vége elõtt 35-24-re
vezettek, s az udvarhelyiek
hajrája már csak a szépítés-
hez volt elegendõ. Az SZKC

góljain Kuzmanoszki (5),
Adomnicãi (4), Rusia (4),
Florea (4), Johansson (3),
Komporály (3), Ferenczi (3),
Mihalcea (2), Tálas (2) és
Câmpan osztozott, a kapu-
ban Ciobanu 9 lövést hárí-
tott, Orbán pedig 3-at. 

További eredmények: Te-
mesvári Poli–Krassószörény
HC 18-22, Bucovina Sucea-
va–Dinamo Cãlãraºi 40-28,
CSM Ploieºti– Kolozsvári U-
Transilvania 25-27, Szatmár-
németi CSM–Tordai Po-
taissa 29-33, Konstancai
HCM– Bukaresti Steaua
CSA 48-23, Energia Târgu
Jiu–Buk. CSM 30-28

A Konstanca (38 pont) ve-

zet a Bakó (30), a Suceava
(24), a Krassószörény HC
(23) és az SZKC (21) elõtt.    

A nõi Nemzeti Liga cson-
ka 19. fordulójának eredmé-
nyei: Kolozsvári U-Jolidon–
Brassói Corona 32-25, Buk.
CSM–SCM Craiova 27-23,
Galaci Oþelul–Dunãrea
Brãila 22-27, CSM Ploieºti–
Dévai Cetate 29-22, Kon-
stancai Neptun– Nagybányai
HCM 26-27. A HCM
Roman– Zilahi HC találko-
zót március 14-én, szerdán
pótolják. 

Az Oltchim (30) vezet, a
Zilah (27), a Brãila (25), a
Kolozsvár (25) és a Galac
(23) elõtt. 

Kikaptak az udvarhelyiek

Kosárlabda 

T. J. L. 

Bukarestben rendezték
meg a múlt hét végén a

férfi kosárlabda-bajnokság
25. fordulójának rangadó-
ját. Két alapember, Cãru-
þaºu és Mckenzie hiányában
a CS Municipal nem tudta
felvenni a versenyt a vendég
Gaz Metannal, a medgye-
siek 125-90-re nyertek. A ta-
lálkozó 21 hárompontos ko-
sarából tizet Craig Alan
Moore, a medgyesiek játé-
kosa vállalt be, míg a másik
oldalon Goran Martinics 32
pontig jutott.További ered-
mények: Poli Iaºi–
Kolozsvári U-Mobitelco BT
70-81, Temesvári
BC–Csíkszeredai Hargita
Gyöngye KK 107-68, CSS

Giurgiu–Marosvásárhelyi
Maros KK 58-92, Nagysze-
beni CSU Atlassib– Buk.
Dinamo 112-92, CSU
Ploieºti–SCM U Craiova
103-78.  

A nõi bajnokság 27. for-
dulójának eredményei:
Buk. Olimpia–CSM Târ-
goviºte 30-132, Poli Na-
þional Iaºi–Szatmárnémeti
CSM 43-79, SCM Craio-
va–Rapid 108-65, Brassói
Olimpia–CST Alexandria
36-61, Nagyváradi CSM
U–Aradi ICIM UVG 41-77,
Temesvári BCM Danzio–
CSM Sportul Studenþesc
84-70, Gyulafehérvári
CSU–Bball 6 Sepsi BC 78-
21, Marosvásárhelyi Nova
Vita–Kolozsvári U 71-44. A
30. fordulóból elõre hozott
mérkõzésen: Târgoviºte–
Nagyvárad 105-39. 

Hengerelt a listavezetõ 

Kézilabda

Hírösszefoglaló 

A már biztos csoportel-
sõként elõdöntõs Gyõri

Audi ETO KC  32-25-re kika-
pott a címvédõ norvég
Larvik otthonában a nõi ké-
zilabda Bajnokok Ligája kö-
zépdöntõjének zárásán. Az
ETO-nak a szombati volt az
elsõ veresége a szezon köz-
ben kinevezett új edzõvel,
Karl Erik Böhnnel, aki ko-
rábban éppen a Larviknál
edzõsködött. Miután a cso-
port másik mérkõzésén a
spanyol Itxako Navarra 24-
21-re nyert a dán FC

Midtjylland ellen, az alábbi
sorrend alakult ki: 1. Gyõr 9
pont, 2. Larvik 6, 3. 2.
Navarra 5, 4. FC Midtjylland
4. A másik negyesben a szlo-
vén RK Krim Mercator 28-
24-re nyert Ljubljanában a
francia Metz Handball ellen,
s mindkét csapat búcsúzott.
Lapzárta után Buducsnoszt
Podgorica–Oltchim csoport-
rangadót rendeztek, amely-
nek végeredménye már nem
befolyásolhatta a csoportsor-
rendet. Az elõdöntõben
Larvik–Buducsnoszt és
Oltchim–Gyõr párosításban
játszanak. A címvédõ Fe-
rencváros bejutott a legjobb
négy közé a nõi kézilabda

KEK-ben, miután a népligeti
32-24-et követõen a negyed-
döntõ szombati visszavágó-
ján is nyert, mégpedig 35-31-
re az orosz Zvezda Zvenyi-
gorod otthonában. A másik
magyar csapatnak, a Debre-
ceni VSC-nek semmi esélye
nem volt tegnap a továbbju-
tásra, miután a dán Viborg
otthonában 42-25-re kapott
ki. Az EHF Kupában a Zila-
hi HC 29-29-re mérkõzött
hazai pályán a HBC Nimes-
mel, de mert Franciaország-
ban 27-24-re nyert, bejutott
aza elõdöntõbe. 

A KEK és az EHF Kupa
elõdöntõjének sorsolását hol-
nap tartják Bécsben. 

Gyõr: vereség Norvégiában

Messze az érmektõl a románok

Craig Alan Moore (jobbra) tíz hárompontos kosarat dobott


