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Hatalomátmentés 
az MCSMSZ-nél?

Hatalomátmentési kísérlettel vádolja Petrás
Róbert, a Moldvai Magyar Oktatásért Ala-
pítvány (AMMOA) társalapítója a Moldvai
Csángómagyarok Szövetségének (MCSM-
SZ) lemondott vezetõit. Az egyik érintett,
Solomon Adrián elutasította a vádakat.

Társadalom 7

Média 9

Támpontok
Az önálló magyar kar kialakítása az
egyetemen belül egyrészt tantestületi,
másodrészt intézményszervezési, har-
madrészt pedig elvi kérdés. (…) A lé-

nyeg: a MOGYE-t ki kell
vezérelni a romániai poli-
tikai (választási) játékok-
ból, meg kell szabadítani
az etnikai villongás fel-
hangjaitól, és akkor a
megoldás oktatásjogi, ok-
tatástechnikai dolog. A

kormány vitaanyaga
ezen az úton halad.Székedi Ferenc

Beíratások – a kiskapun
Tömegesen kérvényeznek lakcímváltoztatást a szülõk gyermekük érdekében

ÚMSZ

A magyar forradalom és sza-
badságharc emlékére minden

magyarlakta településen ünnepsé-
geket szerveznek. Egyes székely-
földi városokban már hétvégén
megkezdõdtek a március-idusi
vetélkedõk, rendezvények, ame-
lyek idén kulturális hangsúlyt
kapnak. Háromszéken kimondot-
tan politikamentes ünnepet hir-
dettek az önkormányzatok, Szé-
kelyudvarhelyen pedig – elsõ íz-
ben – a székely tudósoknak és tu-
dománytörténetnek szentelik az
ünnepnapokat. 8. oldal 

HIRDETÉS

új magyar szó
2012. március 14., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 

VIII. évfolyam,
51. (1623.) szám

w
w

w
.m

a
s

z
o

l.
ro

BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3575 ▲
1 amerikai dollár 3,3234 ▲
100 magyar forint 1,4838 ▼

Felfüggesztett eurómilliók 
Magyarországnak

Az uniós országok pénzügyminiszterei teg-
nap jóváhagyták a Magyarországnak jövõ
évre járó kohéziós források részleges felfüg-
gesztését. Ha azonban Budapest megteszi a
szükséges kiigazító lépéseket, az intézkedést
már idén júniusban hatályon kívül helyezik. 

Aktuális 2

Megrohanták ezekben a napokban az iskoláskorú gyermekek szülei a lakosság-nyilvántartó
hivatalokat: lakcímük megváltoztatását kérik azért, hogy az általuk kiválasztott tanintézmény-
be írathassák az elõkészítõ vagy az elsõ osztályba csemetéjüket. A kiskapura azért van szük-
ség, mert a beíratások elsõ körben a lakóhely szerinti iskolákra korlátozódnak. Emiatt például
Kolozsváron az ideiglenes lakcímbejelentések száma a hétszeresére emelkedett. 7. oldal 

Európán belül a romániai vál-
lalkozók tûnnek a második

legoptimistábbnak az alkalmazá-
sok számát illetõen az elkövetke-
zõ negyedévben: minden ötödik
hazai cégvezetõ új munkások fel-
vételét tervezi. A Manpower glo-
bális munkaerõ-közvetítõ legfris-
sebb felmérése szerint Romániá-
ban a legtöbb munkalehetõség az
ország Északnyugati Fejlesztési
Régiójában nyílhat meg – Bihar,
Szatmár, Kolozs, Szilágy, Besz-
terce-Naszód megyékben. A
szakértõk azonban nem zárják ki,
hogy a „boom” csak szezonális
lesz. 6. oldal Markó Béla, Kelemen Hunor és Mihai-Rãzvan Ungureanu kormányfõ

„Kirobbanó” 

alkalmazási kedvTíznapos közvitára bocsátotta
tegnap az Ungureanu-kabinet

azt a – tegnap elsõ olvasatban el-
fogadott – kormányhatározatot,

amely egy új, magyar és angol
tannyelvû kart hoz létre a Maros-
vásárhelyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemen. 3. oldal 

Közvitán a MOGYE-kar

Ügyfelek a lakosság-nyilvántartó hivatalban. Minden második sorban álló azért kér lakcímváltoztatást, hogy gyerekét a kiszemelt iskolába írassa

Fotó: gov.ro

Március 

idusa Erdélyben

Irányváltás a Reggeli Újságnál?

Bár cáfolta az
ÚMSZ-ben év elején
megjelent informá-
ciót, lemondott a
Reggeli Újság nagy-
váradi napilap fõ-
szerkesztõi tisztsé-
gérõl Dénes László,
helyét a napilap
élén Borsi Balázs
vette át, aki koráb-
ban a Bihar megyei
RMDSZ program-
koordinátora volt.
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Röviden

Budapest bízik Ficóban

A budapesti kormány nem adja fel az etni-
kai alapú magyar politika támogatását, és
Felvidéken a Magyar Koalíció Pártját
(MKP) tekinti partnerének – emelte ki
Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-he-
lyettes az Országgyûlés nemzeti összetarto-
zás bizottsága elõtt tegnap a magyar parla-
mentben. Az MKP a hétvégi szlovákiai vá-
lasztásokon nem jutott be a törvényhozás-
ba. A leendõ új szlovák kormányfõvel,
Robert Ficóval való jövõbeni együttmûkö-
désrõl Semjén úgy nyilatkozott: a magyar
kormány nyitott a megegyezésre.

Tûzszünetet a Gázai-övezetben

Izrael és a gázai palesztin csoportok tûz-
szünetet kötöttek egymással négy napon át
tartó öldöklés után – jelentették világhír-
ügynökségek egyiptomi biztonsági illetéke-
sekre hivatkozva, akik közvetítettek a fegy-
vernyugvási megállapodás létrejöttének ér-
dekében. Az egyezmény helyi idõ szerint
tegnap hajnali egy órakor lépett hatályba.
A tûzszüneti megállapodás betartását
Egyiptom fogja felügyelni.

Szíria elaknásítja határait

Moszkva nem zárja ki, hogy a szíriai ellen-
zéknek szánt fegyverek az al-Kaida nem-
zetközi terrorszervezethez kerülnek – fi-
gyelmeztetett Szergej Lavrov tegnap
Moszkvában. Közben Bassár al-Aszad szí-
riai elnök májusra új parlamenti választáso-
kat írt ki. Ezalatt az ország mindinkább
erõszakba és káoszba süllyed: emberjogi
aktivisták tájékoztatása szerint a hatalom
elaknásítja Szíria határait, hogy elzárja a
menekülõ útvonalakat.

Véletlenül rossz gombot nyomtak

Nyílt levélben kérte számon Mesterházy
Attilán, az MSZP elnök-frakcióvezetõjén

(képünkön) Molnár Csaba, a Demokratikus
Koalíció (DK) alelnöke, hogy miért támo-
gatta négy szocialista képviselõ a parla-
mentben a 2006. õszi rendõri erõszakot
vizsgáló Balsai-jelentés elfogadását. Téve-
désbõl történt – közölték válaszul az érin-
tettek: Harangozó Gábor, Kovács László,
Molnár Zsolt és Pál Béla.

Peking a tengeren fegyverkezik

Kína repülõgép-hordozót épít. A hajó,
amely tavaly óta négyszer járt tengeri pró-
baúton, jelenleg az északkelet-kínai Talien
kikötõjében horgonyoz életnagyságú repü-
lõgépmodellekkel a fedélzetén – derül ki a
China Daily címû lap tegnapi összeállításá-
ból. Az egykori ukrán Varjagot, amely ha-
marosan kínai nevet kap, a tervek szerint
az idén rendszerbe állítják – közölte Hszü
Hung-meng, a kínai hadsereg haditengeré-
szetének fõparancsnok-helyettese.

Iránnak még lehet tárgyalni

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia
hisz abban, hogy van még tér és idõ egy
olyan diplomáciai megoldáshoz, amely
visszatérítené Iránt nemzetközi kötelezett-
ségei teljesítéséhez – írta a The Washington
Postban tegnap közölt közös állásfoglalásá-
ban Barack Obama amerikai elnök és
David Cameron brit kormányfõ. A két ve-
zetõ hangsúlyozta, hogy kormányaik diplo-
máciai erõfeszítéseit koordinálják Kínával,
Franciaországgal, Németországgal és
Oroszországgal.

Hírösszefoglaló

Az uniós országok pénzügy-
miniszterei jóváhagyták a Ma-

gyarországot megilletõ kohéziós
források részleges felfüggesztését
a következõ évre, egyúttal azon-
ban úgy döntöttek, hogy ha Bu-
dapest megteszi a szükséges ki-
igazító lépéseket, az intézkedést

már idén júniusban haladéktala-
nul hatályon kívül helyezik – kö-
zölte tegnap Brüsszelben Mar-
grethe Vestager Hansen, az EU-
elnökséget ellátó Dánia gazdasá-
gi és belügyminisztere. Az Euró-
pai Bizottság javaslatára a kohézi-
ós forrásokból 495 millió eurót fa-
gyasztanak be 2013. január 1-jé-
tõl, de csak abban az esetben, ha

Magyarország nem tesz hatékony
lépéseket a költségvetési hiány
tartósan három százalék alá szo-
rítására. 

Az Európai Bizottság szoká-
sos déli sajtótájékoztatóján fel-
vetõdött az a kérdés, hogy a
szervezet miért kezeli máskép-
pen Spanyolországot és Magyar-
országot a túlzott deficiteljárás

ügyében. A kérdés azok után
merült fel, hogy hétfõ éjszaka az
euróövezet pénzügyminiszterei
magasabb hiánycélt engedélyez-
tek a spanyol kormánynak 2012-
re. Pontosabban az eurózóna
pénzügyminisztereinek tanácsa
nem fogadta el a spanyol kor-
mány egyoldalú hiánycéle-
melését, annyit azonban tudo-
másul vett, hogy a korábban ter-
vezett 4,4 százalékos GDP-ará-
nyos deficit helyett 5,3 százalék
lehet a költségvetésen tátongó
lyuk. (Mariano Rajoy spanyol
kormányfõ eredetileg 5,8 száza-
lékot emlegetett.). Ennek alap-
ján minden jel arra mutat, hogy
Brüsszel engedékenyebb Spa-
nyolországgal, míg a 2,8 száza-
lékos hiánycélt tervezõ Magyar-
országgal szemben kemény ál-
láspontot képvisel.

Diplomáciai források szerint
négy tagállam – állítólag Nagy-
Britannia, Lengyelország, Auszt-
ria és Csehország – azt szerette
volna elérni, hogy a felfüggesztés-
rõl szeptemberre halasszák a dön-
tést; más források szerint Német-
ország is hajlott erre a megoldás-
ra, míg az Európai Bizottság ki-
tartott a javaslat mellett. 

ÚMSZ

Június tizedikén rendezik
meg a helyhatósági választá-

sokat – döntötte el tegnapi ülé-
sén a kormány. 
A választások megszervezésére
mintegy százmillió lejt szán a
kabinet, ami egyharmaddal több
a négy évvel ezelõtti összegnél,
akkor ugyanis 66 millió lejbõl
szervezték meg a helyhatósági
választásokat. A 2004-es önkor-
mányzati választások még csu-
pán mintegy 32 millió lejbe ke-
rültek. 

Elfogadták továbbá a szavazó-
cédulák, a szavazáson használt
pecsétek és személyi igazolvány-
ra ragasztott öntapadós matri-
cák makettjét, valamint az állan-

dó, a kiegészítõ és a pótlistán
szereplõ választási névjegyzék
másolatának formáját. 

Ami a szervezés lebonyolítá-
sát illeti, a kormány a következõ
határidõket szögezte le: március
31-ig kijelölik a Központi Vá-
lasztási Bizottság (KVB) bíróit;
április 10-ig a pártok, politikai
szövetségek és a kisebbségek
szervezetei eljuttatják a KVB-
hoz választási jelüket, amelyet
ezután nyilvánosságra hoznak;
május 1-jéig le kell tenni a jelölé-
seket; május 1-jéig lehet benyúj-
tani az antennaidõ-igényléseket. 

A választási kampány a szava-
zás napját megelõzõ 30 napon
zajlik, tehát május 11-tõl június
9-én 7 óráig. A szavazás június
10-én 7 órától 21 óráig tart. 

Június 10-én választások

Felfüggesztett eurómilliók
Hosszas vita után jóváhagyták a Magyarország elleni EU-szankciót

ÚMSZ

Halálbüntetést helyezett kilá-
tásba Leon Panetta amerikai

védelmi miniszter annak a kato-
nának az ügyében, aki vasárnap
16 afgán polgári személyt lõtt
agyon az ország déli tartomá-
nyában, Kandahárban. A kato-
na egyébként kiképzett gyalogos
mesterlövész – közölte tegnap
weboldalán a CNN, magas ran-
gú Pentagon-forrásra hivatkoz-
va. A törzsõrmester – akinek ne-
vét továbbra sem hozták nyilvá-
nosságra – 2010-ben, egy Irak-
ban történt balesetben traumás
agysérülést szenvedett, de az or-
vosok alkalmasnak találták a to-
vábbi szolgálatra. A katonát
szállító jármû nem harci körül-

mények között borult fel, ami-
kor megsérült. A törzsõrmester
családját az afganisztáni inci-
dens után, biztonsági megfonto-
lásokból, a Washington állambe-
li Lewis-McChord bázisra köl-
töztették.

Arról, hogy a mészárlás éjsza-
káján elhagyta a bázist, egy afgán
katona értesítette a törzsõrmester
amerikai bajtársait. Az amerikai
haderõ repülõgépet küldött az
„eltûnt” felderítésére. A hadsereg
elõször onnan értesült a lövöldö-
zésrõl, hogy a bázisnál afgán civi-
lek bukkantak fel, akik sebesülte-
ket hoztak. A katona feladta ma-
gát a keresésére indult egységnek,
de nem beszélt az indítékairól, és
arra a jogára hivatkozott, hogy
nem köteles beszélni. 

Kivégezhetik a katonát

Gy. Z.

Lángba borította Brüsszel
egyik mecsetét hétfõ este

egy férfi. A Joelle Milquet bel-
ga belügyminiszter szerint isz-
lámradikális, szunnita merény-
lõ benzines palackot hajított a
belga fõváros Anderlecht nevû
negyedében lévõ muzulmán
templomra. Az épületben jelen-
tõs károk keletkeztek, szinte
teljes egészében a tûz martalé-
ka lett, és füstmérgezésben
meghalt a mecset 46 éves
imámja, aki 4 gyermek apja.
Könnyebben megsebesült egy
másik ember, aki az imámmal
együtt próbálta meg eloltani a
felcsapó lángokat. A gyújtoga-
tót a rendõrség a helyszínen el-
fogta, aki egyelõre csak annyit
vallott be, hogy tette összefüg-
gésben áll a Szíriában tapasz-
talható erõszakkal. Egy helyi
síita vezetõ azt hangoztatta,

hogy a mecset a múltban fenye-
getõ leveleket kapott a szunni-
táktól. Brüsszelnek ebben a

nyugati kerületében sok beván-
dorló, fõként muzulmán él. A
Rida nevû templom a legjelen-

tõsebb a Brüsszelben és kör-
nyékén épített négy síita me-
cset közül. 

Felgyújtottak egy belga mecsetet

Üléseznek a pénzügyminiszterek. A hosszú vita miatt arra lehetett számítani, hogy szeptemberre halasztják a döntést

Gyülekeznek a környékbeliek. Anderlechtben, a brüsszeli Gare du Midi pályaudvar közelében sok az iszlám bevándorló
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Mivel a tegnap elfogadott – a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemmel

kapcsolatos – kormánydo-
kumentumot közvitára bo-
csátották, talán az intéz-
ményben tanuló több mint

négyezer egyetemistá-
nak is lesz alkalma

arra, hogy pontosan megértse, mirõl is van
szó. Mert ha valaki Marosvásárhelyen szó-
ba áll akár magyar, akár román orvostan-
hallgatókkal vagy más szakok román és
magyar növendékeivel, csakhamar rájön
arra, hogy bizony az egyetemisták egyálta-
lán nem tájékozottak, vagy adott érdekek
mentén félretájékoztatták õket. 
Vegyük csak az orvosi kart: a magyar egye-
temisták mindenekelõtt a gyakorlati órákon
érzik azt, hogy nem tanulhatnak teljes mér-
tékben anyanyelvükön. Itt vegyes csoportok
mûködnek, az oktatók között pedig vannak
magyarok is, románok is. Számukra a gya-
korlati órákra való elõzetes felkészülés, ame-
lyekbõl ki is kérdezik õket, jóval nehezebb,
hiszen különösképpen a székelyföldieknek a
nyelvi nehézségekkel is meg kell küzdeniük.
Az egyetem román diákszövetségének elnö-
ke – amikor egy televíziós beszélgetõ mûsor-
ban megkérdezték tõle, hogy miért tartanak
a román diákok az önálló magyar kartól, a
beoltott jelszó mellett („a politika maradjon
az egyetem falain kívül!”) – azt nyilatkoz-
ta, hogy õk szeretik a vegyes csoportokat,
mert így megtanulnak magyarul, és ha
Marosvásárhelyen akarnak dolgozni, akkor
mindkét nyelvet ismerniük kell. A város la-
kossága ti. – következésképpen a betegállo-
mánya is – félig magyar, félig román. Érve-
lése szerint továbbá ha a magyar végzõsök
nem ismerik a román orvosi fogalomtárat,
nem tudnak sikeresen helytállni a rezidens-
majd a szakorvosi vizsgákon. 
Az is egyértelmû mind a román, mind a
magyar diákok számára, hogy az egyetem
anyagi alapja – laboratóriumok, egyéb se-
gédeszközök, sportpályák – közös tulajdon-
ban és használatban marad. Mint ahogyan
ahhoz sem fér kétség: a harmadév utáni
gyakorlati órákon – amelyeket fõleg a ma-
rosvásárhelyi sürgõsségi kórházban és a kli-
nikákon töltenek – mind magyar, mind ro-
mán betegek panaszait meg kell hallgatni-
uk, és ha nem állítanak fel helyes diagnó-
zist, akkor következhet a pótvizsga. Még-
hozzá esetleg fizetéses. 
Mert ha valaki veszi magának a fáradsá-
got, és egy kissé eltûnõdik a MOGYE mû-
ködési szabályzatán, akkor rájön arra,
hogy meglehetõsen piacközpontú, a folya-
matos tanulás és az óralátogatás hiányát
pedig különbözõ pénzügyi eszközökkel a ve-
zetõség igyekszik felszámolni. Mindebbõl
az következik, hogy az önálló magyar kar
kialakítása az egyetemen belül egyrészt
tantestületi, másodrészt intézményszervezé-
si, harmadrészt pedig elvi kérdés: egy de-
mokratikus államban miért ne tanulhatna
bárki bármit az anyanyelvén? A lényeg: a
MOGYE-t ki kell vezérelni a romániai po-
litikai (választási) játékokból, meg kell sza-
badítani az etnikai villongás felhangjaitól,
és akkor a megoldás oktatásjogi, oktatás-
technikai dolog. A kormány vitaanyaga
ezen az úton halad.

Támpontok

Székedi Ferenc

Román lapszemle

Demeter András, az Országos Rádiótár-
saság elnök-vezérigazgatója azt szeretné,
ha a küszöbönálló átszervezés nyomán
az általa vezetett média alkalmazottai
közül távoznának azok, akik sok pénzért
csupán kevés munkát és felelõsséget kí-
vánnak vállalni. (Adevãrul) Bár hivata-
los adatok szerint Románia lakosságá-
nak 20 százaléka szenved pszichés beteg-
ségben – az esetek felében depresszióban
– a valóság még ennél is riasztóbb, mivel
a lakosság szégyenbõl, illetve a pszicho-
lógusoktól és pszichiáter szakorvosoktól
való félelmébõl eltitkolja ilyen jellegû
problémáit. (Adevãrul) 

Hírösszefoglaló

Tíznapos közvitára bocsátotta
tegnap az Ungureanu-kabinet

azt a kormányhatározatot, amely
egy új, magyar és angol tannyel-
vû kart hoz létre a Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen (MOGYE). Az
RMDSZ nyomására a tegnapi
kormányülésen elsõ olvasatban
elfogadott tervezet szerint a mó-
dosításokkal az oktatásügyi mi-
nisztérium a multikulturális és
többnyelvû egyetemi modellt kí-
vánja fejleszteni, amelynek célja a
romániai oktatás összehangolása
az európai képzési rendszerrel. A
határozattervezet azt is kimond-
ja, hogy miután a jogszabály
megjelenik a Hivatalos Közlöny-
ben, a MOGYE-n meg kell vá-
lasztani és ki kell nevezni az új
kar adminisztrációját biztosító
személyeket, hogy a 2012–2013-
as tanévben megfelelõ körülmé-
nyek között folytatódhasson az
oktatás. Az oktatásügyi tárca sze-
rint a határozattervezetet megvi-
tatták a MOGYE vezetésével és
az Országos Rektori Tanáccsal, a
szaktárca ugyanakkor elemzésre
továbbította a tervezetet a mun-
kaügyi, illetve az igazságügyi mi-
nisztériumnak.

Szakok és helyek

A dokumentum gyakorlatilag
a 966/2011-es kormányhatáro-
zat 2. számú melléklete 44-es
pontjának módosítása, amely a
felsõoktatási szakterületek és
szakok jegyzékét tartalmazza.

Ha a kormányhatározat jelenle-
gi formájában kerül elfogadásra,
a MOGYE-n létrejön egy új or-
vosi és gyógyszerészeti kar, ahol
magyarul és angolul folyik majd
az oktatás. Az új karon a követ-
kezõ szakok mûködnének: orvo-
si aszszisztensi szak magyar
nyelven (50 hely), általános or-
vosi szak magyarul (200 hely),
általános orvosi szak angol nyel-
ven (50 hely), gyógyszerészeti
szak magyar nyelven (75 hely),
bábaképzõ szak (25 hely, fele-fe-
le arányban magyarul, illetve
angolul). A fogorvosi kar fogor-
vosi szakán nincs változás, a 140
helyen fele-fele arányban romá-

nul, illetve magyarul folyik majd
az oktatás.

Németet is akar MRU

Mihai-Rãzvan Ungureanu mi-
niszterelnök a kormányülés elõtt
közölte: elõzõ nap késõ éjszakáig
egyeztették a jogszabály szövegét,
személyesen beszélt telefonon a
marosvásárhelyi román diákliga
egyik képviselõjével. A kormány-
fõ hangsúlyozta: legfõbb törekvé-
se az volt, hogy az egyetem hall-
gatóinak ne legyen vesztenivaló-
juk, az oktatás végén érvényes
diplomát kapjanak a kezükbe.
Ungureanu azt is megemlítette,
hogy örvendene, ha német nyelvû
képzés is indulna a marosvásárhe-
lyi egyetemen.

Kelemen: az RMDSZ 
kitartása eredményt hozott

„Az RMDSZ kitartó és követ-
kezetes politikai küzdelme ered-
ményt hozott” – fogalmazott a
kormányülést követõen Kelemen
Hunor szövetségi elnök. Hozzá-
tette: az RMDSZ minden lehetsé-

ges demokratikus és politikai esz-
közt felhasznált a cél érdekében. 

A nacionalista felhangok kap-
csán Kelemen Hunor leszögezte:
az RMDSZ nem kért mást, csak
a törvény betartását. „Az az ál-
datlan állapot, amely ezzel az
üggyel kapcsolatosan kialakult,
kizárólag az egyetem vezetõségé-
nek köszönhetõ, hiszen õk voltak
azok, akik nem voltak hajlandók
a törvényt alkalmazni – fogalma-
zott Kelemen Hunor. – A magyar
kar megalakulása nem károsítja a
román nyelvû oktatást, és vissza-
utasítok minden olyan vádat,
amely erre vonatkozik. A felelõt-
len politikai nyilatkozatok fölös-

leges etnikai feszültséget keltenek
elsõsorban Marosvásárhelyen, de
az egész országban is. Felhívást
intézek a politikai osztály felé: ne
uszításra, feszültségkeltésre hasz-
nálják a magyar nyelvû oktatás
ügyé.t” A szövetségi elnök hoz-
zátette: a MOGYE ügye nemzet-
stratégiai fontossággal bír az
RMDSZ számára, lévén a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem után a második
legnagyobb állami magyar felsõ-
oktatási intézmény Romániában.
„Ez hosszabb idõre biztosítaná a
tervezhetõ fejlõdést, és csak ez le-
het hosszú távon a garanciája a
magyar nyelven történõ és meg-
felelõ szakmai színvonalú erdélyi
magyar orvos- és gyógyszerész-
képzésnek, valamint az erdélyi
magyar ajkú lakosság egészség-
ügyi ellátásának is” – áll Kele-
men Hunor közleményében.

A fennmaradás 
és fejlõdés lehetõsége

A MOGYE magyar oktatói is a
fennmaradás és fejlõdés lehetõsé-
gét látják a kormány döntésében.

„Bár a tanügyi törvény kötelezõvé
tette az önálló intézetek létrehozá-
sát, a román többségû szenátus
következetesen visszautasította
ennek gyakorlatba ültetését. A
magyar kar is külön adminisztra-
tív egységet jelent, automatikusan
olyan struktúrát hoz létre, amely-
ben mindig tudjuk, hol állunk” –
fogalmazott Szabó Béla profesz-
szor. Hozzátette: annak ellenére,
hogy a román vezetõség ezt ta-
gadja, „fû alatt folyamatosan fogy
a magyar tanári kar”. Jelenleg a
tanárok alig 27 százaléka magyar,
míg a rendszerváltást követõen a
tanárok közel fele volt magyar
nemzetiségû. 

„Az egyetemen a hangulat
ugyanolyan, mint eddig, a ma-
gyar és a román diákok csak a
közös órákon érintkeznek, más
kapcsolat nem létezik közöttük”
– válaszolta az ÚMSZ érdeklõdé-
sére Péter Bernadett negyedéves
hallgató. Hozzátette: a gyakorla-
tot román nyelven tanulják, az el-
méletet magyarul. „De most már
egyre több tantárgyat tanulunk
románul, mert kevés a magyar
tanár” – tette hozzá a orvostan-
hallgató. 

Ábrám Zoltán, a MOGYE ta-
nára a kormányhatározattal kap-
csolatban lapunknak kifejtette:
egyrészt minden elõrelépésnek
örülnek, másrészt viszont fenntar-
tásaik vannak az alkalmazással
kapcsolatosan. „Kísérleti nyulak
vagyunk, szelektíven alkalmazzák
velünk kapcsolatosan a törvénye-
ket. Nem lett volna szabad idejut-
nunk, alkalmazni kellett volna az
új tanügyi törvényt” – mondta
Ábrám. Mint hozzátette: nem áll
szándékában olyan nyilvánvaló
dolgokról vitatkozni, mint a ki-
sebbségi jogok szavatolása vagy
az anyanyelven való tanulás joga.

Az RMDSZ-frakció 
visszatért az ülésekre

A szövetség képviselõi és szená-
torai egy nap „bojkott” után teg-
nap ismét részt vettek a parlament
munkálataiban. „Már a délelõtti
üléseken ott voltunk” – mondta
az ÚMSZ-nek Máté András kép-
viselõházi frakcióvezetõ. Az
RMDSZ két frakciója délben
együttes ülést tartott, melyen Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök is-
mertette a kormányhatározat szö-
vegét. A tanácskozás után az
RMDSZ elnöke újságírói kérdés-
re válaszolva elmondta: a román
diákokhoz hasonlóan MOGYE
magyar diákjai és Marosvásárhely
magyar lakói is utcára akartak vo-
nulni, ám az RMDSZ lebeszélte
õket errõl. „Arra kértük õket, ne
vigyék az utcára a politikát” –
mondta Kelemen Hunor.

Az USL bíróságra vinné 
a MOGYE-határozatot

Közigazgatási bíróságon terve-
zi megtámadni az ellenzék a
MOGYE-kart létrehozó kor-
mányhatározatot. Mircea Duºa,
a Szociáldemokrata Párt (PSD)
képviselõházi frakcióvezetõje el-
mondta: elsõ fázisban a közigaz-
gatási bírósághoz fordulnak, de
ha a kormány semmiképpen
nem áll el tervétõl, bizalmatlan-
sági indítványt nyújtanak be elle-
ne. „Érthetetlen számomra,
hogy ezeregy szociális és gazda-
sági problémát félretéve idõt sza-
kítottak az RMDSZ igényének
kielégítésére. Nekem úgy tûnik,
az országot az RMDSZ vezeti, a
Demokrata Liberális Párt csak
kullog mögötte” – fogalmazott
Duºa. 

Megszületett az egyezség. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Mihai-Rãzvan Ungureanu miniszterelnök

A Felsõoktatás Minõségét Biztosító Ügynökség
(ARACIS) elnöke megkérdõjelezi, hogy a kor-
mányhatározattal „kettévágott” Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) új
fakultásai külön-külön megfelelnek majd az
akkreditációs követelményeknek. Ioan Curtu el-
mondta, az ARACIS a következõ tanév elején is-
mét megvizsgálja, hogy az új felépítésû egyetem
megfelel-e az akkreditációs követelményeknek.
Emlékeztetett arra, hogy ezeknek a követelmé-

nyeknek a MOGYE az öt évvel ezelõtti felmérés-
kor „messze” megfelelt. „Egy jó lovat odaadtunk
két szamárért. A kormányhatározattal ugyanis ezt
az egyetemet szétszabdalják, és nyilvánvaló, hogy
az új intézményeket egyenként akkreditálni kell.
Megtörténhet az is, hogy nem felelnek majd meg a
kritériumoknak” – mondta Curtu. Az ARACIS el-
nöke a fontos kritériumok között említette, hogy öt
egyetemi hallgatóra egy tanárnak kell jutnia a fel-
sõoktatási intézményben. (Cs. P. T.)

Az ARACIS elnöke aggódik a MOGYE akkreditációjáért

Fotó: archív

Közvitán a MOGYE-kar
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Gy. Z.

A mozgalom valójában
már régóta érett az ak-

kor még csehszlovák értel-
miség körében. A Char-
ta ’77 felhívását az emberi
jogok és a nemzetközi szer-
zõdések betartására a szoci-
alista Csehszlovákiában
1977. január 1-jén hozták
nyilvánosságra. Bár a kom-
munista hatalom üldözte az
ellenzéki aktivistákat, az
1989. novemberi rendszer-
váltásig a felhívást mintegy
1800 személy írta alá egész
Csehszlovákiában.

Magyar 
és lengyel válasz

Január 9-én 34 magyar ér-
telmiségi írta alá azt a nyi-
latkozatot, amelyben szoli-
daritásukat fejezték ki a
Charta ’77 képviselõivel, és
elítélték az ellenük irányuló
hatósági atrocitásokat – vál-
lalva azt, hogy õk is beke-
rülnek a rendõrségi dosszi-
ékba, munkahelyeiken elbo-
csátják, jobb esetben alacso-
nyabb munkakörbe helyezik

õket. Ez az aláírási akció
volt a Kádár-rendszer elsõ
igazán komoly és nemzet-
közileg nagy visszhangot
kiváltó alternatív értelmisé-
gi megmozdulása. Ezen az
aláíróíven szerepel együtt
elõször azoknak a neve,
akik a késõbbiekben fõként
a „demokratikus ellenzék”
nevû mozgalom prominens
képviselõi lesznek. A Char-
ta ’77 nevû szervezet meg-
alakulása lényegében egy-
beesett a lengyelországi
Munkásvédelmi Bizottság
(KOR) létrejöttével is. E két
mozgalom megszervezõdé-
se belsõ korszakhatár a ke-
let-közép-európai állam
szocialista rendszerek törté-
netében. Jelzés arról, hogy
ezekben az országokban az
értelmiség egy kisebbsége
fel kívánja mondani azt a
hallgatólagos közmegegye-
zést, amely megköttetett a
hatalom és az értelmiség
egyes csoportjai között. A
Charta ’77 voltaképpen eb-
ben a két országban – Ma-
gyarországon és Lengyelor-
szágban – talált a legna-
gyobb visszhangra. 

Helsinki folyamat  

Charta ’77 megszövege-
zéshez az alkalmat a The
Plastic People of the Uni-
verse nevû underground ze-
nekar ellen 1976-ban az ál-
lambiztonsági szolgálat fellé-
pése miatt kibontakozó tilta-
kozás szolgáltatta. Az együt-
tes tagjait rendzavarás miatt
letartóztatták és bíróság elé
állították, ezért több ellen-
zékbe szorult cseh értelmisé-
gi nyíltan fellépett az érde-
kükben. A mozgalom legis-
mertebb alapítói között volt
Václav Havel drámaíró, a ké-
sõbbi csehszlovák, majd cseh
államfõ, Jan Patocka filozó-
fus (aki belehalt a rendõrségi
bántalmazásba), Zdenek

Mlynár politikus, Jirí Hájek
volt csehszlovák külügymi-
niszter és Pavel Kohout író.
A mozgalomnak soha nem
volt semmiféle alapszabály-
zata, sem irányító szervei, a
korabeli eseményeket szóvi-
või nyilatkozataiban kom-
mentálta. A Charta ’77 alap-
vetõen olyan személyek tö-
mörülése volt, akik nem vol-
tak hajlandók szó nélkül to-
vább tûrni, hogy a csehszlo-
vák kommunista kormány-
zat megsérti az alapvetõ em-
beri jogokat, holott 1975-ben
Helsinkiben az Európai Biz-
tonsági és Együttmûködési
Értekezleten kötelezettséget
vállalt arra, hogy tiszteletben
fogja tartani ezeket a jogo-
kat. A nyilatkozat szövegét

1977. január 7-én (az este
megjelenõ francia Le Monde
már 6-án) közölte több veze-
tõ nyugat-európai és ameri-
kai napilap, Csehszlovákiá-
ban szamizdatként terjesz-
tették. Nyilvánosságra hoza-
talakor 242 személy írta alá.
(Szlovákiából csak kevesen,
de például ott volt köztük
Ján Carnogursky, aki egy
idõben a függetlenné vált or-
szág miniszterelnöke volt.)
Az állambiztonság azonnal
hazaárulásnak minõsítette a
történteket, Václav Havel és
Ludvík Vaculík írót, Pavel
Landovsky színészt a rend-
õrség már január 6-án letar-
tóztatta. A kommunista
csehszlovák kormányzat a
nyilatkozatot felforgatónak,

szocializmusellenesnek mi-
nõsítette, és hatalmas ideoló-
giai, propagandakampányt
indított ellene. Így jött létre
az úgynevezett Anticharta,
amelyet kényszerbõl százez-
rek írtak alá, köztük általá-
nosan ismert és megbecsült
korabeli személyiségek – pél-
dául a prágai pacsirtának
„becézett” Karel Gott köny-
nyûzene-énekes is. 

Üldözték az aláírókat

A Charta aláíróit viszont
üldözték. Többet közülük
állásvesztésre ítéltek a mun-
kahelyén, gyermekeik nem
tanulhattak az általuk vá-
lasztott iskolákban, és ké-
sõbb számos embert külföl-
di emigrációra kényszerít-
tettek. Az elsõ aláírók közül
1979-ben államellenes tevé-
kenység címén hat személyt
háromtól öt évig terjedõ
börtönbüntetésre ítéltek.
Köztük volt Václav Havel is.
A Charta 77 nyilatkozatát
késõbb Duray Miklós, a
szlovákiai magyarok képvi-
selõje is aláírta.

A chartistáknak jelentõs
szerepük volt 1989-ben a bár-
sonyos forradalomban is. A
rendszerváltás után a Charta
’77 korábbi ismert személyi-
ségei közül többen vezetõ po-
litikai pozíciókba kerültek. A
mozgalom azonban 1992-
ben beszüntette tevékenysé-
gét, hiszen a totalitárius rend-
szer már megszûnt. A híres
nyilatkozatot a mozgalom
megszûntéig összesen 1898
személy írta alá. 

Harmincöt éves a Charta ’77 mozgalom
A Charta ’77 ellenzéki mozgalom

35. évfordulójára emlékeznek a cse-
hek. Ebbõl az alkalomból ezen a hé-
ten Prágában számos kulturális, is-
meretterjesztõ akciót és megemléke-
zést tartanak, amelyen az egykori el-
lenzéki személyiségek, a Charta ’77
még élõ aláírói is részt vesznek.

A színházak sztrájkoltak. Elõadás helyett polgári fórumokat tartottak, amelyeken részt vett Václav Havel is

Bogdán Tibor 

Romániából 45 idegen-
forgalmi cég volt jelen a

hét végén zárult berlini tu-
risztikai vásáron. Hazai
szakértõk ez alkalomból
részletesen elemezték az
ágazat haza eredményeit –
pontosabban eredményte-
lenségét.

Gyenge kínálat

A romániai idegenforga-
lom illetékeseinek – az
erõtlen, de költséges rek-
lámfogások, az infrastruk-
túra leromlott állapota, a
személyzet elégtelen felké-
szültsége mellett – minde-
nekelõtt azt róják fel, hogy
képtelenek „kihegedülni a
pénzt” az országba látogató
turisták zsebébõl. Alapve-
tõen ezt is tartják minden
rossz és baj forrásának – hi-
szen ellenkezõ esetben len-
ne bõven anyagi fedezet az

állandósult hiányosságok
orvoslására.

Adataik szerint a Románi-
át felkeresõ turisták nagy ré-
sze nem költi el a látogatás-
ra szánt összeget, ami kizá-
rólag a romániai illetékesek
hibája. A Romániából a
nyolcvanas években Német-
országba kivándorolt Toni
Messerschmidt, a Messer-
schmidt Reisen turistaügy-
nökség fõnöke szerint egy
átlagos németországi turista
csupán „zsebpénznek” 500
eurónyi összeget szán egy
néhány napos külföldi nya-
ralás alkalmával szórakozás-
ra, ám Romániában ebbõl
200-250 eurót rendszerint
hazavisz, mivel italon és ap-
ró-cseprõ emléktárgyakon
kívül nincs mire elköltenie. 

A romániai szállodák, bá-
rok nem biztosítanak vendé-
geik számára gyakorlatilag
semmiféle szórakozást, egy-
egy gyenge, amatõr szintû
sztriptízszámon kívül, eset-

leges mûsoraik unalmasak,
laposak, a külföldi látogató
semmi olyasmit nem kap,
amiben otthon ne lehetne
része. Elsõsorban tehát a sa-
játos romániai elemek hiá-
nyoznak a kínálatból, holott
éppen ezzel lehetne a leg-
több pénz elköltésére bírni a
vendéget.

Amint külföldi szakértõk
a berlini vásár alkalmával
román kollégáiknak konk-
rétan is kifejtették, Románi-
ában, a Fekete-tenger part-
ján nem léteznek például
olyan hajókirándulások,
amelyeken a turista felke-
reshetné valamennyi ten-
gerparti üdülõt, ebbõl az al-
kalomból pedig jobban
megismerné a tengerparti
kínálatot, arról nem is be-
szélve, hogy a hajókirándu-
lás minden állomásán vásá-
rolhatna valami jellemzõ
tárgyat, emléket. A bolgá-
rok ezt nagyszerûen megol-
dották.A vásár román részt-
vevõi azt is gyakran hallhat-
ták külföldi kollégáiktól,
hogy Romániának igen
rossz a híre, mindenekelõtt
a tolvajok, a koldusok, a
prostituáltak miatt, de so-
kan az alapvetõ higiénia hi-
ányát is kifogásolják.

Költséges 
és hatástalan reklám

A Nicolae Vãcãroiu kor-
mányának egykori idegenfor-
galmi minisztere, az Idegen-
forgalmi és Szolgáltatási
Munkáltatók Szövetségének
elnöke, Dan Matei Agathon
igyekszik menteni a mundér
becsületét. Szerinte nagyon is
lenne hol elkölteniük a pénzt
a külföldi vendégeknek, hi-
szen például a tengerparton
egyebek között telegondola,
Aqua Park áll a rendelkezé-
sükre, jachtot bérelhetnének,
ami egy csapásra 1000 euró-
jukba kerülne. Annak, hogy a
külföldi turisták mégis rend-
szerint csak keveset költenek
Romániában, más oka van.
A német turisták például álta-
lában all inclusive szolgál-
tatást vesznek igénybe, tõlük
már nemigen lehet az eredeti-
leg befizetett összeg mellett
más pénzre számítani. A leg-
fõbb gondot azonban a rossz
reklámozás jelenti, aminek
következtében a Romániába
látogató egyszerûen nem is-
merheti meg, nem mérheti fel
a rendelkezésére álló szóra-
kozási lehetõségeket. Ezzel
részben egyetért a nemrégi-
ben kinevezett idegenforgal-

mi miniszter is, bár Cristian
Petrescu mindehhez még
hozzáteszi azt is, hogy az
utóbbi idõdben javuló rek-
lámtevékenység eredményei
nem mutatkozhatnak meg
azonnal. Így például az ide-
genforgalmi tárca tíz oldalon
át hirdeti Romániát az egyik
legnevesebb turistaügynök-
ség, a TUI katalógusában. E
célra már 240 ezer eurót for-
dított, és bár a kiadások
aránytalannak tûnnek, hiszen
az ügynökség évente alig pár
száz turistát hoz az országba,
a tárcavezetõ bízik abban,
hogy az eredmények hama-
rosan megmutatkoznak –
már az is elõrelépésnek szá-
mít, hogy a romániai kapcso-
latait a nem megfelelõnek
ítélt kínálat, körülmények és
árak miatt 2006-ban megsza-
kító TUI ismét felvette part-
nerei közé az országot –, hi-
szen most már emberek milli-
ói ismerkedhetnek meg a ki-
advány lapjain az ország ter-
mészeti adottságaival, szóra-
kozási lehetõségeivel, kultu-
rális hagyományaival.

Szerény helyezés

Traian Bãdulescu, a Tra-
vel Advisor Media idegen-

forgalmi tanácsosa a hazai
idegenforgalom áldatlan ál-
lapotaiért a romániai turis-
taügynökségeket is okolja.
Mint kifejtette, például a né-
met és az osztrák turisták
nagy részét nem annyira a
tengerparttal, mint inkább a
kulturális turizmussal lehet-
ne megfogni. Õket minde-
nekelõtt az Erdélyben fellel-
hetõ német települések, mû-
emlékek vagy a moldovai
kolostorok érdeklik. A turis-
taügynökségek ezeket az ér-
tékeket nem tudják kellõ-
képpen hasznosítani, igen
kevés az igazi helyi speciali-
tásokat, ételeket, italokat
felszolgáló étterem. Mind-
ezek után nem csoda, ha az
ágazat jelentéktelen helyet
foglal el a román nemzet-
gazdaságban, bevételei ta-
valy például a bruttó össz-
termék alig 1,9 százalékát
jelentették, a kilátások pedig
távlatilag sem túlságosan
szívderítõek, hiszen az elõ-
rejelzések szerint 2021-ben
is csak 2,4 százalékkal lesz
jelen. A Turizmus Világta-
nácsának ranglistáján az
idegenforgalom nemzetgaz-
dasági súlyának tekinteté-
ben Románia a szerény 170.
helyen áll. 

Itt a pénzük – mire költsék?
Keresik a szakértõk a romániai idegenforgalom áldatlan állapotának okait

Az idegenforgalom jelentéktelen he-
lyet foglal el a román nemzetgazda-
ságban, bevételei tavaly például a
bruttó hazai termék alig 1,9 százalé-
kát jelentették.



Választás volt Szlovákiában. Még idén vá-
lasztások lesznek a nagyobb lélekszámú
magyar közösség lakta Szerbiában és Uk-
rajnában is. És választ – kétszer is – az er-
délyi magyarság. A szombati szlovákiai
voksolás ezért számunkra – és a más Kár-
pát-medencei magyar kisebbségi közössé-
gek számára – amolyan fõpróbának számí-
tott. Izgalommal várhatta az anyaország fõ
politikai ereje, a Fidesz is a vasárnapi vég-
leges pozsonyi eredményeket, azok ugyanis
vagy igazolták volna, vagy komolyan meg-
kérdõjelezik a magyar kormány határon tú-
li politikájának helyességét. 
A határon túli magyarok mindenkori törvé-
nyes képviseletével két évtizeden át a ma-
gyar kormány(ok) együttmûködtek, a hatá-

ron túli szervezetek számára
pedig mindig az éppen ak-
tuális budapesti kormány
volt a tárgyalópartner. A
Fidesz változtatott ezen a
gyakorlaton, s közel két éve

– felvidéki szóhasználat-
tal élve – a szelektív
partnerség elvét érvé-
nyesíti a határon túli

magyar közösségekkel szemben. Minden
országban megvannak a kedvezményezett –
a Fidesz által stratégiainak hívott – partne-
rei. Romániában az Erdélyi Magyar Nép-
párt, Ukrajnában a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség, Szerbiában a Vajdasá-
gi Magyar Szövetség, Szlo-
vákiában pedig a Magyar
Koalíció Pártja. A többi ki-
sebbségi politikai szervezet
– köztük a Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség
– legfennebb hûvösen sem-
leges viszonyra számíthat.
De nem csupán a partnerség szelektív, ha-
nem a Fidesz másként és másként ítéli meg
ugyanazokat a politikai lépéseket. A múlt
év végén, amikor megalakult a VMSZ
belgrádi alapszervezete, amelybe szerbek is
beiratkoztak, Németh Zsolt külügyi állam-
titkár örömmel üdvözölte, hogy „hidat épí-
tenek” a két nemzet között. A szlovákiai
Híd korábban azért vált kegyvesztetté Bu-
dapesten, mert a multietnikus pártok eleve
kizárása a Fidesz krédójának része. 
A puding próbájára a hétvégén került sor
Pozsonyban. Kiderült, hogy a szelektív

partnerség elvével óriási gond van. A Fi-
desz által preferált MKP nem jut be a tör-
vényhozásba, a kárhoztatatott Híd viszont
igen. Nem használt a magyar közszolgálati
média MKP melletti csörtéje sem. 
A szelektív partnerség elve nemcsak a ma-

gyar–magyar kapcsolat-
tartás hivatalos vagy fél-
hivatalos fórumain, a
szimbolikus nemzetpoliti-
kai kérdésekben jelenik
meg, hanem az ezeknél
közvetlenebbül ható mé-

dianapirenden is. A Fidesz politikájában
hangsúlyos tényezõnek tekint minden, álta-
la generálható média(rá)hatást.
A magyarországi IDEA Intézet elemzése
szerint a míg a Magyar Koalíció Pártja az el-
múlt egy hónapban, a szlovákiai elõrehozott
parlamenti választások kampányidõszaká-
ban összesen 41 perc 19 másodperc rádiós
idõt ért meg a Kossuth rádió a kisebbségi
magyarsággal foglalkozó mûsorában, a Hatá-
rok Nélkülben, addig a Híd alig 40 másodper-
cet kapott. Berényi József, az MKP elnöke
14 perc 15 másodpercet szerepelhetett, nyi-
latkozhatott, szemben Bugár Bélával, akit

néhány másodpercben megemlítettek, ám
egyáltalán nem kapott szót. A Híd neve tíz
alkalommal hangzott el a mûsorban, az
MKP-é pedig nyolcvanötször. Az eredmény
mégis az lett, ami lett…  Megdõlt ezzel az a
hit, hogy az ellenõrzött és irányított sajtó a
kívánt irányba tudja terelni a választókat. (A
tölcsérelmélet tarthatatlanságát már évekkel
ezelõtt bizonyítottam e lap hasábjain.) 
Megdõlt egy másik elõfeltételezés is: az,
hogy ha versenypártok szerepelnek a vá-
lasztásokon, a kisebbség nagyobb arányban
megy el szavazni. Szlovákiában éppen a
magyarok lakta régiókban volt a legna-
gyobb… a távolmaradás. Sokak szerint a
szennyes kampány tántorította el a szava-
zókat a politikai állásfoglalástól. 
A szelektív partnerség elve a fõpróbán el-
bukott. Sürgõsen újra kellene gondolni
azt, hogy a vereség, a blama ne ismétlõd-
jön meg Ukrajnában és Romániában. S
ha csak a Fideszt érné a blama, számunk-
ra még a jobb változat lenne, hiszen meg-
maradna a politikai képviseletünk. De az
erdélyi magyarság nem tízszázaléknyi,
mint a felvidéki, a veszteség nagyobb le-
het, mint ott.

Kossuth indítványára határozattá emelték a részleges közteherviselés
helyett „a nép minden terheiben való osztozkodást”, majd a feliratban
foglaltakkal együtt megvalósítandónak nyilvánították a vallási jog-
egyenlõséget, az esküdtszéki rendszer bevezetését, a sajtószabadság biz-
tosítását, az országgyûlés évenkénti egybehívását Pestre és „az
Erdéllyeli egyesülést is”.
Bécs népe kitörõ lelkesedéssel fogadta a magyar küldöttséget és sze-
mély szerint az alkotmányos fordulat kivívójaként magasztalt Kossu-
thot. (...) Küldöttség küldöttség után kereste fel, a legelsõt az akkor még
az alkotmányosságért buzgó Alexander Bach, az önkényuralom majda-
ni hírhedt belügyminisztere vezette.
A Burgban rettegve figyelték a császárváros népének Kossuthék iránt
megnyilvánuló páratlan lelkesedését. Nagy szerepe volt ennek, még na-
gyobb a pesti forradalom hírének abban, hogy a Habsburg-hatalom ígé-
retet tett a magyar országgyûlés feliratában foglalt politikai kívánságok
teljesítésére, és István fõherceg nádor megbízást adott Batthyány Lajos
grófnak magyar kormány alakítására. A Pozsonyba március 17-én visz-
szaérkezõ Kossuth követtársával, Szentkirályival együtt menten tudatta
Pest megyével és a nyilvánossággal, hogy „az alkotmány valóság lett.
A szabadság napja felderült”. A jobbágyfelszabadítást és a köztehervi-
selést kimondó „két határozat által letétetett a szabadság talpköve, a fe-
lelõs független magyar ministerium alakítása által feltétetett az alkot-
mány boltozatának zár köve, készen áll az épület, melynek falain belül
egy egész nép ütheti fel boldogságának tanyáját”. 

Szabad György: Kossuth politikai pályája

A félresikerült fõpróba 
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Amíg a kisded Amerika, globális sorsát mintegy
elõre sejtve, megrendülve szervezte saját független-
ségi születését, Délkelet-Ázsia volt az, amely ráta-
lált, bár ez persze a késõbbi angolszász
törikönyvekben kissé módosult. Ritka az az ország,
amelynek kevesebb beképzeltségi joga lett volna vi-
lágszerepre törni, fõleg ha a történelemteremtés ka-
varta izolacionista hullámokat figyeljük, de a nagy-
vizekkel övezett USA mégis mindig is érezte ennek
fontosságát. Kiderült, hogy joggal, hiszen a néme-
tek kétszer, a japánok másfélszer és az oroszok-
szovjetek végképp rávették Wilson és Roosevelt
urakat és a hidegháború fehérház-gondnokait, hogy
táguló Amerika–Európa és Délkelet-Ázsia rádiusz-
ban gondolkodjanak. 
Idõnként felmerült az Ázsia felé lendülés ötlete, de
a Clinton-éra vége kellett hozzá, meg az ifi Bush
terrorellenes háborúja elõtti csend, hogy az Euró-
pával és Kelettel foglalkozó ítész-közalkalmazottak
száma majdnem egyforma legyen. A ikertornyok
miatt az amerikai világfigyelmi-fegyelmi pendulum
otthagyta Európát, Közel-Kelet felé lendült és szin-
te ott ragadt. Ám az új, erõs elnök mögött egy még
erõsebb külpolos hölgy, Hillary Clinton meghirdet-
te a Csendes-óceáni térségre lendülést. 
Mondják, ez a döntés Obama egész évszázadot
meghatározó zsenialitását fémjelezi, de lehet,
mindössze egy újabb, alkalmazottól lenyúlt fõnö-
ki „saját ötlet” is, erre mióta ugratók és ugratot-
tak vannak mindig lehet számítani. Egykutya, a
móresre tanított moresen túl azonban ott a kér-
dés: az Ázsia és Csendes-óceáni térség amerikai
felségterületté nyilvánítása rövid távú, politikai
Obama-húzás, a választási ünneplõ kiegészítõje,
vagy valós, régióstabilizáló, Kína monopóliumát
ellensúlyozó stratégia? Az elnök utóbbi hawaii,
ausztráliai és indonéziai látogatásai alapján akár
stratégia is lehet: Peking dél-kínai-tengeri terjesz-
kedése és Észak-Korea pártolása ellen; ugyanak-
kor megnyugtatja Vietnamot, a dél-keleti nemze-
teket. A tartalom és nem pusztán szöveg mellett
szól, hogy a keményen lefaragott hadászati költ-
ségek Obama szerint nem érintik a Csendes-óceá-
ni parancsnokságot. 
Van még egy komolyan átgondolt és éraalakító érv,

igaz, hogy kétélû: az iraki és afganisztáni
visszahúzódás kedvezhet az új Ázsia-
politikának, hisz az itteni spórolás ott

külpolitikai bicepsztöbbletet jelenthet.
Hacsak az elhanyagolt Közel-Keleten

nem lesz akkora rumli, hogy a Csen-
des-óceán térségébõl mindent át kell is-

mét dobni mondjuk, az Arab-ten-
ger-mellékre, mert az már a visz-
szalendülés esete, régi-más tartalo-

mé, más-régi formáé.Ady András
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A Fidesz politikájában
hangsúlyos tényezõnek te-
kint minden, általa gene-
rálható média (rá) hatást.

Horváth Szekeres István

Motiváció

A szabadság napja

Pendulum?
Stratégia?

Ambrus Attila 

A nap címe. A Fekete-tenger gázkincse:
esély vagy átok? Ovidiu Nahoi, Adevãrul

Magyarázat. Érdekes cím. Hogyhogy
átok? A szerzõ az utóbbi húsz év egyik
legnagyobb hírének tartja, hogy a Fekete-
tenger alatt gazdag gázlelõhelyet fedeztek
fel. Több mindentõl függ azonban, hogy
ez szerencse vagy sem. Példák alapján a
következtetés: „Sok helyen a természeti
kincsek alig javítottak valamit az emberek
életén. Ezzel szemben hatalommániás és
mélységesen korrupt politikai elitek nõttek
fel, õk az igazi haszonélvezõi a források-
nak. Végül is minden a vezetõk minõségé-
tõl és a demokrácia fejlettségi fokától függ.
Mi mit teszünk? Független alapot hozunk
létre, amely hozzájárul mindenki jólét-
éhez, mint Norvégia? Tehetetlenül nézzük,
ahogy a gazdagság kifolyik az ujjaink kö-
zött, mint Nigéria? Vagy beérjük kevéssel,
a vastagját egy korrupt hiperosztálynak en-
gedve át? A választás a mi kezünkben van.
És minthogy 2012 választási év, vitára kel-
lene bocsátani ezt a kérdést is. De van-e
valamilyen elgondolásuk a politikai veze-
tõknek?” Meggyõzõdésünk, hogy mind-
egyik el tudná képzelni, mire költi…

Párbeszéd? Victor Ponta kijelentette: a
kormányzat részérõl nincs jele a dialógus-
készségnek. Ugyanakkor a fõ kormánypárt
arra törekszik, hogy meghamisítsa a szava-
zást a szekusdossziékat átvilágító bizott-
ságba való tagjelöléssel kapcsolatban, hogy
„elrejtsék Traian Bãsescu elnök és a kör-
nyezetében levõ többi volt szekus kollabo-
ráns dossziéit”. (Írja a Jurnalul Naþional.)
Jé, hát azok még megvannak? Netán tit-
kosszolgálati fõnököknél?

Új rend a Rádióban. A közrádióban nem
lesz többé kevés munka sok pénzért, állítja
Demeter András elnök-vezérigazgató az
Adevãrulnak adott interjúban. A legfonto-
sabb romániai médiaintézmény mélyreha-
tó reformnak is nevezhetõ „újjászervezé-
se” elérkezett a legfontosabb és legérzéke-
nyebb pontjához: a szerkezetátalakításhoz
és a szervezeti és mûködési szabályzat ki-
dolgozásához. Közben folyik a 2011-es je-
lentés összeállítása; emlékezetes, hogy az
egy évvel korábbi jelentést mindmáig pél-
dátlan módon egyhangúlag fogadta el a
parlament. 

Minden napra egy mondás

„Minél több a rendelet, annál 
nagyobb a rendetlenség.”

Konfuciusz



Röviden

Sz. Zs.

Minden ötödik romániai
cég új munkaerõ toborzá-

sába kezdene áprilistól kez-
dõdõen – derült ki az egyik
legnagyobb munkaerõ-köz-
vetítéssel és tanácsadással
foglalkozó cég, a Manpower
legfrissebb felmérésébõl. A
megkérdezett hazai cégveze-
tõk ezzel három éve nem lá-
tott optimizmusról tettek ta-
núbizonyságot, amely még
európai uniós viszonylatban
is ritka: a romániaiaknál csak
a svéd vállalatok „lelkeseb-
bek” az alkalmazást illetõen. 

Ritka optimizmus

A Manpower adatai sze-
rint az elkövetkezõ negyed-
évben a hazai cégek 9 száza-
léka kívánja munkásai körét
bõvíteni – ez az arány statisz-
tikailag úgy jött létre, hogy az
alkalmazásra készülõ válasz-
adók számából, (ez esetben
20 százalékból) kivonták az
alkalmazni nem akarókét (11
százalékot). Bármennyire is
szerénynek tûnik ez az arány,
a vén kontinens egyéb gazda-
ságaiban sokkal inkább pang
a toborzási kedv: ez Görög-
országban, Spanyolország-
ban, Írországban és Olaszor-
szágban például mínusz tar-
tományban van – tehát in-
kább az elbocsátási hullámot

vetíti elõre –, akárcsak Ma-
gyarországon, ahol mínusz 3
százalékon állapodott meg a
mutató. Ezzel ellentétben
Ausztriában és Bulgáriában
8-8 százalékot gyarapodhat a
cégek „legénysége”, míg Né-
metországban 7, Norvégiá-
ban pedig 6 százalékkal töb-
ben juthatnak munkához a
felmérés szerint. 

Ünnepi kilátások

Európa más, gazdaságilag
fejlett országaiban, mint pél-
dául Franciaország és Svájc,
alig 2 százalékos a toborzási
hajlandóság. Régiós lebon-

tásban Románia Északnyu-
gati Fejlesztési Régiójában –
Bihar, Kolozs, Szatmár,
Berszterce, Szilágy megyék-
ben – reménykedhetnek a po-
tenciális munkavállalók ab-
ban, hogy sikerül elhelyez-
kedniük, de hasonlóan jók a
kilátásaik az ország déli ré-
szén, illetve a Bukarestben la-
kóknak is. Az említett vidé-
keken az újonnan létesített
munkahelyek akár 19-21 szá-
zalékkal is gyarapodhatnak.

A kitermelõipari-, valamint
a gáz és energetikai szektoro-
kat leszámítva a gazdaság
minden ágában szinte egyfor-
ma lendülettel alkalmazná-

nak a munkáltatók, ám a leg-
élénkebb toborzás a kereske-
delemben várható. A
Manpower szakértõi ezt a
multinacionális üzlethálóza-
tok tömeges Romániába való
költözésével magyarázzák, il-
letve azzal, hogy ebben a
szektorban most jelentõsen
megnõ a kereslet a közelgõ
húsvéti ünnepek miatt. A
munkapiaci szakértõk ugyan-
akkor hangsúlyozzák, hogy
sok esetben csupán szezoná-
lis jellegû lesz az alkalmazási
„boom“ – és ezt támasztja alá
az is, hogy épp megkezdõdött
mezõgazdasági szezon is je-
lentõs felszívó erõvel bír.

„Diplomások 
kíméljenek“ 

Az ország nagyvárosaiban
épp az elkövetkezõ hetekben
zajlanak a nagy munkaerõ-
piaci vásárok, amelyek közül
sok expót azzal reklámoz-
nak, hogy elsõsorban a fiatal
végzõsök, pályakezdõk szá-
mára kínálnak kitûnõ lehetõ-
ségeket. Tény, hogy idegen-
nyelv-ismeret és diploma szá-
mos elõnyt jelent, ám ha az
Országos Munkaerõ-foglal-
koztatási Ügynökség
(AJOFM) ajánlatait nézzük,
valamivel árnyaltabbá válik a
kép. A betöltendõ munkahe-
lyek zömét ugyanis (7400-ból
közel 7000-et) középfokú
végzettségû, illetve szakkép-
zetlen munkásoknak kínálják
– elsöprõ többséggel a textil-
iparban vagy a vele rokon
szektorokban. A felsõfokú
végzettséggel rendelkezõk
számára csupán mintegy 500
állás áll nyitva – ezen belül
mérnököket és programozó-
kat keresnek, valamint ele-
nyészõ számban egészség-
ügyi dolgozókat. Az ügynök-
ség adatai egyébként alátá-
masztják a Manpower felmé-
rését: az országszerte meg-
hirdetett mintegy 7400 állás
legtöbbje Bukarestben és kör-
nyékén, Brassó, Kolozs, Iaºi,
Maros és Arad megyékben
található. 
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Hírösszefoglaló

Románia szinte teljes
egészében felkerült az

Európai Unió legszegényebb
régióinak listájára – legalább-
is az egy fõre esõ bruttó hazai
termék (GDP) tekintetében.
Az Eurostat által összeállított
rangsor utolsó húsz helye-
zettje között hat román fej-
lesztési régió található: az
Északkeleti, a Délnyugat-
olténiai,  Délkeleti, Dél-
munténiai, Északnyugati, va-
lamint a Középrégió. Az
Északkeleti Régió uniós szin-
ten a harmadik legszegé-
nyebbnek számít, itt az egy
fõre esõ GDP az uniós átlag-
nak alig 29 százalékát éri el,
de ez a negatív húszas listán

legjobban szereplõ Középré-
gióban is mindössze 46 szá-
zalékig terjed. A sereghajtó
régiók Románián kívül kizá-
rólag Bulgáriából, Lengyel-
országból és Magyarország-
ról kerültek ki – ez utóbbi
esetében a Dél-Alföld, Dél-
Dunántúl, illetve Észak-Ma-
gyarország GDP-mutatói a
legszerényebbek. A statiszti-
ka szerint Európa leggazda-
gabb vidékén – Belsõ-Lon-
donban – ugyanakkor az egy
fõre esõ régiós össztermék
több mint háromszorosa az
uniós átlagnak, de a második
helyezett Luxembourgba, il-
letve a harmadik legtehetõ-
sebbnek számító Brüsszelbe
is több mint duplája jut az át-
lagos közösségi GDP-nek. 

HIRDETÉS

Dübörgõ alkalmazási kedv

Az elkövetkezõ napokban, hetekben országszerte megnyílnak a munkaerõpiaci vásárok

Az EU legszegényebb 

régiói között Románia

ÚMSZ

Tovább folytatódik a köz-
vetlen külföldi befekteté-

sek arányának csökkenése
Romániában: idén január fo-
lyamán mindössze 23 millió
eurót ruháztak be az ország-
ban – adta hírül a Ziarul
Financiar. A Román Nemze-
ti Bank által közzétett adatok
fényében elmondható, hogy
a tavalyi év hasonló idõsza-
kához képest több mint tíz-
szer kevesebb tõke érkezett
az országba, 2011 hasonló
idõszakában ugyanis a beru-
házott összegek még elérték

a 376 millió eurót. A nem
román állampolgárok köz-
vetlen befektetései január-
ban a folyó fizetési mérleg
deficitjének 62,2 százalékát
tették ki. A szakemberek
már régóta figyelmeztetnek,
hogy az országba érkezõ
külföldi tõke megcsappaná-
sa az egész gazdaságra rá-
nyomhatja a bélyegét. Saj-
nos, a csökkenési trend már
jó ideje megfigyelhetõ: 2011
folyamán mindössze 1,9 mil-
liárd eurót sikerült bevonza-
ni, ilyen kevés beruházásra
nem volt példa az utóbbi ki-
lenc évben. 

Pang a küföldi tõke

A béremelés veszélyei

A közalkalmazottak bérének
tervezett (vissza)emelése az
infláció növekedéséhez fog
vezetni Romániában – fi-
gyelmeztetett a Fitch
Ratings hitelminõsítõ. Kiss
Gergely, a ház elemzõje a
Mediafaxnak elmondta: a vá-
ratlan intézkedés nemcsak
jelentõs (közel egymilliárd
eurós) kiadást jelentene a
költségvetés számára, de a
piacok bizalmának csökke-
nése miatt egyéb veszélyeket
is jelentene az ország számá-
ra. A szakember ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a Fitch
bízik abban, hogy Románia,
akárcsak eddig, ezután is tel-
jesíteni fogja a külföldi hite-
lezõivel kötött megállapodá-
sát, az ország hitelminõsítõi
besorolásáról pedig a gazda-
sági és fiskális mutatók függ-
vényében fognak dönteni.

Hotelek eladósorban

Harminc százalékkal meg-
nõtt tavaly õsz óta az eladás-
ra kínált tengerparti és hegy-
vidéki hotelek és panziók
száma Romániában – írta az
Imobiliare.ro ingatlanközvetí-
tõ portálra hivatkozva az
Incont.ro. A legtöbb turiszti-
kai vendéglátóhelyen Brassó
és Konstanca megyékben
adnának túl (az összes aján-
lat 22, illetve 20 százalékát),
emellett még Bihar, Prahova
és Kolozs megyében jelentõs
az eladási hullám. 

OTP Románia: 
tõkeemelés

Az OTP Bank 140 millió lej-
jel megemelte romániai le-
ánybankja jegyzett tõkéjét,
amely így 542,9 millió lejrõl
682,9 millió lejre emelke-
dett. A változást már a Cég-
bíróság is bejegyezte – kö-
zölte az MTI. A pénzintézet
romániai fiókjának közgyû-
lése még február végén dön-
tött a tõkeemelésrõl. 

Õsszel nyit Nemeszsuk

Szeptemberben megkezdõd-
het a gyártás a De’Longhi
nemeszsuki telephelyén – je-
lentette be tegnap az olasz
vállalat humánerõforrás-me-
nedzsere, Massimo
Baronetti. A háztartási gépe-
ket gyártó cég a Nokia egy-
kori dolgozóit is alkalmaz-
ná, emellett pedig toborzás-
ba kezd a kolozsvári mûsza-
ki egyetemen is. A tervek
szerint elsõ körben száz em-
bert vennének fel, ezek szá-
ma azonban az elkövetke-
zõkben ezerre emelkedhet.

Beperelik Athént

Több mint száz államköt-
vény-tulajdonos képviseleté-
ben német ügyvédek egy
csoportja bepereli a görög ál-
lamot, illetve néhány hellén
pénzintézetet – adta hírül a
Reuters. A panaszosok, akik
100 és 500 ezer euró közötti
összegeket fektettek az ál-
lampapírokba, azt róják fel,
hogy a bankok nem tájéko-
zatták õket kielégítõen az
ügylet kockázatairól.
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ÚMSZ-összeállítás

Ugrásszerûen megnõtt
az utóbbi néhány hétben

a lakcímváltoztatások  szá-
ma Erdélyben. Ennek oka,
hogy ezekben a napokban
zajlanak a beiratkozások az
elõkészítõ és az elsõ osztály-
ba. Az oktatási minisztérium
elõírása szerint a szülõk
azokba az iskolákba írathat-
ják gyerekeiket, amelynek a
körzetében laknak, a megyei
tanfelügyelõségek ezt kiírás-
sal is szabályozták.  Azok
számára, akik nem az óhaj-
tott oktatási intézmény kör-
zetében laknak, csak a máso-
dik iratkozási szakaszban
nyílik lehetõség a beíratásra.
Így azok a szülõk, akik úgy
gondolták, hogy a második
körben már nem lesz elegen-
dõ hely gyermekeik számá-
ra, kiskapukat keresnek: hi-
vatalosan lakcímet változtat-
tak, hogy a kiválasztott isko-
lába járathassák csemetéiket. 

Nem bízzák véletlenre

„Számomra felfoghatat-
lan, hogy miért kell ezt így
csinálni. Mindenképp azt
szeretném, ha az elsõ osz-
tályba induló gyerekem egy
jó hírnevû iskolában kezd-
hetné a tanévet, ezért ideigle-
nes tartózkodási engedélyt
kértünk az iskola körzetébe.
Felháborítónak és felesleges-
nek tartom, hogy ezt mostan-
tól így lehet megoldani” – fe-
jezte ki felháborodását la-
punknak egy kolozsvári apu-
ka, aki maga is lépéseket tett
annak érdekében, hogy jó is-
kolába járathassa gyerekét.
Egy sepsiszentgyörgyi szülõ
elmondása szerint nem az is-
kola vagy a pedagógusok,
hanem az oktatási módszer
miatt választotta ki az egyik
iskolát. Azért volt kénytelen
személyazonosságit cserélni,
mert az elmúlt évekkel ellen-

tétben az alternatív, step by
step osztályba való beiratko-
zást is lakókörzethez kötöt-
ték, így elsõ körben csak az
egyik lakónegyedbõl szárma-
zó gyerekek lennének jogo-
sultak az alternatív oktatás-
hoz, mivel más iskolákban
nem indul ilyen osztály.
„Nem a szülõket kellene arra
kötelezni, hogy a körzeti is-
kolába iratkozzanak, hanem
a tanintézményeknek kellene
olyan szolgáltatásokat nyúj-
taniuk és olyan iskolamarke-
tinget folytatniuk, ami által
meggyõzzék a szülõket,
hogy megéri az adott iskolá-
ba íratni a gyereket” – tette
hozzá a sepsiszentgyörgyi
apuka.

A szülõk harca
a kiszemelt iskoláért

Az iskolák körzetekre osz-
tása nem új keletû, az oktatá-
si minisztérium így szerette
volna megakadályozni azt,
hogy a belvárosi iskolákba
tömegesen iratkozzanak.  A
leleményes szülõk azonban
minden évben megtalálták a
kiskaput, és az adott körzet-
ben lakó rokonaik, ismerõse-
ik lakhelyére váltottak sze-
mélyazonossági igazolványt.

Mivel idén egyszerre két kor-
osztály, az elõkészítõ és az
elsõ osztályos gyerekek beis-
kolázása zajlik, már jóval na-
gyobb méretet öltött a prob-
léma. Tímár Ágnes, a ko-
lozsvári Báthory István El-
méleti Líceum igazgatónõje
szerint már sok szülõ igé-
nyelt ideiglenes lakcímet az
iskola körzetébe. Próbálták
meggyõzni õket arról, hogy
van elég hely az iskolában, és
csak kevés gyerek tartozik a
Báthory körzetébe, ám a szü-
lõk ebbe nem törõdtek bele.
„Sokkal nyugodtabban foly-
hatna az iratkozás, ha a tör-
vény nem szabályozná azt,
hogy ki hova iratkozhat” –
mondta el lapunknak az
igazgatónõ. 

Visszautasíthatják 
a szülõk kérését

Kolozsváron a lakosság-
nyilvántartó hivatalban már-
ciusban az ideiglenes lakcím-
bejelentések igénylése több
mint hétszeresére emelke-
dett, 2011 márciusában 260
kérést nyújtottak be, míg
idénre ez a szám megközelí-
tette az 1850-et. Legtöbben a
külvárosi lakosok közül vál-
toztattak címet, beköltözve a

város népszerûbb iskoláinak
környékére. A hivatal nem
utasítja vissza az igénylése-
ket. A sepsiszentgyörgyi sze-
mélyi nyilvántartónál a lak-
címek változtatása már feb-
ruárban elkezdõdött. Oláh
Badi Csaba, a Kovászna Me-
gyei Lakosság-nyilvántartó
Hivatal igazgatója lapunk-
nak elmondta, az átlagos hó-
napnak mondható január-
ban Háromszéken összesen
1741 személyazonossági ira-
tot készítettek, ezek száma
februárban 2005-re emelke-
dett, tehát 264-gyel több,
mint egy hónappal azelõtt.
Ennél látványosabb az emel-
kedés Sepsiszentgyörgy ese-
tében, ahol januárról febru-
árra  260-nal nõtt az igénylé-
sek száma. Az önkormány-
zat a jelenség méreteit látva
két hete 7 lej helyett 100 lejt
kér azoknak az iratoknak a
cseréjéért, amelyeket az érin-
tettek nem saját tulajdonú la-
kásaikra váltanak ki, így pró-
bálták fékezni a lakossági ro-
hamot. Ugyanakkor lehetõ-
séget adtak a személyi nyil-
vántartó dolgozóinak, hogy
visszautasítsák azoknak a
kérését, akikrõl bizonyítha-
tó, hogy valójában nem lak-
nak a kért címen. 
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Beíratások a kiskapun

Beiratkozás a kolozsvári Báthory-líceumba. Többen a központba „költöztek” gyermekük jövõjéért

Bodó Rozália

Petrás Róbert, A Moldvai
Magyar Oktatásért Ala-

pítvány (AMMOA) társala-
pítója szerint a Moldvai
Csángómagyarok Szövetsé-
gének (MCSMSZ) lemon-
dott vezetõi törvénytelenül
próbálták újraválasztatni ma-
gukat a hét végén tartott láb-
nyiki közgyûlésen. Szerinte
az elnökség volt tagjai és a
csángó oktatási program al-
kalmazottjai arra tettek kísér-
letet, hogy átmentsék a hatal-
mukat. Az AMMOA társala-
pítója, aki maga is jelen volt a
végül érvénytelenné nyilvá-
nított gyûlésen, kifejtette:
amikor Solomon Adrián le-
mondott elnök a szavazati
joggal rendelkezõk névsorát
felolvasta, voltaképpen a le-
mondott vezetõk, és az okta-
tási program alkalmazot-
tainak neveit sorolta, ez pe-
dig a jelen lévõ csángók fel-
háborodását váltotta ki. Pet-
rás Róbert szerint az
MCSMSZ vezetõi annak el-
lenére jártak el így, hogy ko-
rábban 16 csángó faluban tar-
tottak helyi gyûlést, amelye-
ken 18 küldöttet jelöltek a
lábnyiki küldöttgyûlésre.
Ezeknek a mandátumát
azonban nem igazolták, a sa-
játjukat pedig – noha le-
mondtak róla – érvényesnek
tekintették. „Nyilvánvaló
volt, hogy a régi vezetõség
ezzel a törvénytelen eszköz-
zel próbálta magát átmente-
ni, hiszen saját magukról sza-
vaztak volna” – áll a közle-
ményben. Petrás Róbert sze-
rint Kovács Péter, az
RMDSZ jelen lévõ fõtitkára
is a küldöttgyûlés megtartá-
sára biztatta a megjelenteket,
a leköszönt elnökség tagjai
azonban elfogadták azt a ja-
vaslatot, hogy a következõ
hetekben maguk is vegyenek
részt a helyi szervezetek kül-
döttállító gyûlésein, és április
végéig újabb küldöttgyûlést
hívjanak össze.

Solomon Adrián lapunk
kérdésére elutasította Petrás

Róbert kijelentéseit. „A hata-
lomátmentésben, már a hata-
lom szót hibásnak tartom, hi-
szen nem hatalomról, hanem
munkáról van szó” – jelentet-
te ki.  Elmondta: sem a
Moldvai Csángómagyarok
Szövetségében, sem a Romá-
niai Magyar Pedagógusok
Szövetségében nem szeretne
a továbbiakban semmilyen
tisztséget vállalni. Ugyanak-
kor közölte, nem közömbös
számára, hogy kik lesznek a
vezetõségben, mivel nem sze-
retné, ha illetéktelen, érdekte-
len személyek vennék át a ve-
zetést. Leszögezte: a szavaza-
ti jogát természetesnek tartja,
hiszen másképp arra sem lett
volna felhatalmazott, hogy
megszervezze a gyûlést. „Az
elmúlt 3 évben többször is
hangsúlyoztam, hogy a taná-
rok szervezzék meg a helyi
gyûléseket, és szavazzák meg
a helyi küldötteket, de ez-
iránt eddig nem volt érdeklõ-
dés. Ezzel ellentétben az
utóbbi napokban minden-
kifelfigyelt a szövetség sorsá-
ra” – fogalmazott. 

Kovács Péter szintén eluta-
sította Petrás vádaskodásait.
„Én voltam az elsõ, aki a
gyûlésen kijelentettem: ha a
szervezet szabályzatához
száz százalékban ragaszkod-
nak, a küldöttek hazamehet-
nek, mert az ülés nem szabá-
lyos. Ha azonban rugalma-
san viszonyulnak a szabály-
zathoz, mint általában azok
a szervezetek, amelyekben
nincs konfliktus, akkor azok
a küldöttek kapnak szavazati
jogot, amelyek településén
van helyi csángó szervezet” –
mondta lapunknak az
RMDSZ fõtikára. A csángó-
szövetség vezetõi január vé-
gén mondtak le tisztségükrõl,
miután nyilvánvalóvá vált
számukra, hogy a magyar
kormány az oktatási prog-
ram irányítását egy olyan Ro-
mániában bejegyzendõ ala-
pítványra bízná, amelyet az
MCSMSZ, az AMMOA, és
a Teleki László Alapítvány
közösen hoz létre. 

Csángó hatalomátmentés?

ÚMSZ

Az Egészségügyi Minisz-
térium 9,1 millió lejt utalt

ki a nagyváradi Onkológiai
Központ megépítésére – tájé-
koztatott tegnap a szaktárca.
Ezzel az összeggel sikerül
idén befejezni a munkálato-
kat. A befektetésnek köszön-
hetõen az intézmény több
más korszerû gép mellett, két
legújabb típusú részecs-
kegyorsítót is kap, amelyek
jelen pillanatban a csúcstech-
nológiát képviselik a sugárte-
rápiás kezelés területén. Az
építkezési munkálatokat
2011-ben kezdték el, az
egészségügyi szaktárca eh-
hez több mint 12 millió lejjel
járult hozzá, valamint az
egészségügyi létesítmény leg-
újabb generációs mûszerek-
kel való felszerelését is bizto-
sítani fogja. A nagyváradi
önkormányzat 6 százalékos
önrésszel járul hozzá a befek-
tetéshez. Ritli László egész-
ségügyi miniszter két szem-
pontból is nagyon fontosnak

tartja ezt a  beruházást: „egy-
részt Bihar megyében sajnos
az onkológiai esetek elõfor-
dulási arányának növekedé-
sérõl beszélhetünk, másrészt
ezzel a fejlesztéssel megszün-
tethetõk a mostani nem meg-
felelõ körülmények a Városi
Kórház onkológiai osztá-
lyán”. A tárcavezetõ ugyan-
akkor köszönetét fejezte ki
Cseke Attila volt egészség-
ügyi miniszternek, hogy
Nagyváradon egy ilyen jelen-
tõs beruházást indított el és
támogatott.  A tervek szerint,
az új létesítményt már az
idén nyáron átadhatják a kö-
zösségnek. Egyébként a múlt
hét végén Ritli László z or-
szág onkológus szakemberei-
vel folytatott konzultációso-
rozat részeként, Kolozsváron
tanácskozott az Onkológiai
Intézet szakembereivel. Meg-
oldásokat kerestek olyan ese-
tekre, ha gyógyszerkrízis áll-
na elõ, és a rákos megbetege-
désben szenvedõ páciensek
számára nem lenne biztosí-
tott a gyógyszeres kezelés. 

Épül a váradi onkológia
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Röviden

Caligula helytartója – ötvenedszer  

Székely János Caligula helytartója címû drá-
mája negyedik éve szerepel sikerrel a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának repertoárján. A 2008.
március 27-én bemutatott darab immár 50.
alkalommal kerül a marosvásárhelyi kö-
zönség elé. A jubileumi elõadás holnap es-
te 7 órakor tekinthetõ meg a Nemzeti Szín-
ház nagytermének színpadán. 

Grafikai biennále – 
közeleg a határidõ

Még 7 napig lehet jelentkezni a II. Székely-
földi Grafikai Biennáléra. A Székelyföldi
Grafikai Biennálét azzal a céllal indították
útnak két évvel ezelõtt a szervezõi, hogy
népszerûsítsék és támogassák a térség kor-
társ grafikai törekvéseit, és lehetõséget adja-
nak a kortárs grafikusmûvészeknek a nagy-
közönség elõtt való bemutatkozásra. A má-
sodik kiadás számos újdonsággal szolgál,
melyek közül a legfontosabb, hogy a ver-
senyjellegû szemlére online úton kell jelent-
kezni az alkotásokról készült digitális rep-
rodukciókkal. A II. Székelyföldi Grafikai
Biennálén két fõ pályázati kategória van:
hagyományos grafika és kísérleti grafika.
Az elõzsûrizésre való jelentkezéshez legké-
sõbb 2012. március 20-án 12.00 óráig kell
beküldeni a kitöltött jelentkezési ûrlapot, il-
letve kategóriánként maximum 3 mûvészi
alkotásáról készült digitális fényképet a
grafikaiszemle@yahoo.com vagy a
grafikaiszemle@grafikaiszemle.ro címre. A je-
lentkezési ûrlap, illetve más hasznos infor-
mációk megtalálhatóak a biennále honlap-
ján: www.grafikaiszemle.ro.  

Nagyváradon a Fodrásznõ

A Debreceni Csokonai Színház vendégsze-
repel március 16-án, pénteken 20 órától
Nagyváradon a Fodrásznõ címû elõadással,
amely 2010-ben elnyerte a POSZT (Pécsi
Országos Színházi Találkozó) legjobb elõ-
adásának járó díjat. Az elõadás rendezõje a
kortárs orosz színházi élet egyik
emblematikus figurája, a Kiszlorod (Oxi-
gén) elnevezésû színházi mozgalom elindí-
tója, a rendezõként és színházi pedagógus-
ként is ismert Viktor Rizsakov. A Fodrásznõ
a kisemberek tragédiáját gogoli groteszk-
séggel ábrázoló drámai szöveg, a boldogság
után vágyódó nõ sorsának egyetemes prob-
lémáit fogalmazza meg.

Egy „megénekelt” 
rézágyú Szentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Mú-
zeumban az 1848-1849-es forradalom és
szabadságharc háromszéki hõse, Gábor
Áron egyetlen megmaradt ágyúcsövét lát-
hatják az érdeklõdõk az In memoriam Gá-
bor Áron (1814-1849) kiállításon. A kiállí-
tásra március 15-én, 9-16 óra között a belé-
pés ingyenes.

Munkatársainktól  

A magyar forradalom és sza-
badságharc emlékére minden

magyarlakta településen ünnep-
ségeket szerveznek. Egyes szé-
kelyföldi városokban már hétvé-
gén megkezdõdtek a március-idu-
si vetélkedõk, rendezvények,
amelyek idén kulturális hangsúlyt
kapnak. Háromszéken kimondot-
tan politikamentes ünnepet hir-
dettek az önkormányzatok,
Székelyudvarhelyen pedig – elsõ
ízben – a székely tudósoknak és
tudománytörténetnek szentelik
az ünnepnapokat. 

Udvarhelyen 
a tudósoké a terep

„Március 15. emlékünnep –
nemzeti ünnepünk. Emlékezünk
a magyar nemzet cselekedeteire,
ugyanakkor megfogalmazzuk kö-
veteléseinket, imába foglaljuk ál-
mainkat, szóba öntjük fájdalma-
inkat. Jobbító szándék vezérel,
önmagunk és gyermekeink, társa-
dalmunk érdekében emelünk
szót” – ezekkel a szavakkal hív
ünnepelni Bunta Levente, Szé-
kelyudvarhely polgármestere.  A
Márton Áron téren huszárok fel-
vonulása, koszorúzás, szavalatok,
kórusok fellépése, Bunta Levente
köszöntõje szerepel a program-
ban. Kétnapos tudománytörténe-
ti konferenciát is tartanak, melyet
elsõ alkalommal, de hagyomány-
teremtõ szándékkal rendeznek
Udvarhelyen az ünnep tiszteleté-
re. „Bár intézményes székelyföldi
tudományosságról sem a múlt-
ban, sem a jelenben nem igazán
lehet beszélni, nagy nevek, nagy
egyéniségek voltak, vannak és
lesznek. Ezeket a személyiségeket
és munkásságukat kívánja mint-
egy leltárba venni a Székelyföldi tu-
dományosság – Székely tudósok cí-
met viselõ konferencia” – magya-
rázta a városvezetõ. A városháza
Szent István-termében zajló tudo-
mánytörténeti konferencia fõvéd-
nökségét Vizi E. Szilveszter aka-
démikus, a Magyar Tudományos
Akadémia volt elnöke vállalta el. 

Marosvásárhelyi 
találka Petõfivel

Marosvásárhelyen ma rendha-
gyó történelemórával indul az
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc tiszteletére szervezett em-
lékünnepség-sorozata. Tamási
Zsolt tart elõadást a korabeli ese-
ményekrõl a Deus Providebit Ta-
nulmányi Házban fél kettõkor,
majd este a Demokrácia-központ-
ban a Marosvásárhely egykor cí-
met viselõ képeslap-kiállítást
Spielmann Sebestyén Mihály
nyitja meg. 

Március 15-én a várban beren-
dezett Pilvax kávéház ad helyet
az egész napos rendezvényeknek:
kokárdakészítés, Kossuth-nóták
tanulása, rajzpályázat kiértékelõ-
je. Találkozhatunk Petõfivel és
barátaival – a forradalmár költõt
Sebestyén Aba színmûvész ala-
kítja. Lesz kézmûvesvásár és ma-
gyaros ruhákból kiállítás. Dél-
után 5 órakor az EMNT Petõfi
Sándor szobránál szervez meg-
emlékezést, majd az Erdélyi Ma-
gyar Ifjak fáklyás felvonulásra
várják a vásárhelyieket a Petõfi-
szobortól a Székely Vértanúk em-
lékmûvéig.

Háromszék: politika nélkül

Háromszéken politikamentes
ünnepségeket szerveznek. Az el-
múlt évek hagyományához híven
a Kovászna megyei városokban
az önkormányzatok szervezik a
március 15-i ünnepségeket, a
szervezésben egyaránt részt vesz-
nek az RMDSZ, MPP, SZNT és
az EMI képviselõi is. Sepsiszent-
györgyön ma a nyugdíjasok
Sugás Érdekvédelmi Szövetsége
szervez ünnepséget a Székely
Nemzeti Múzeumban. Csütörtö-
kön, az ünnep napján délelõtt a
sepsiszentgyörgyi és környékbeli
48-as emlékhelyeknél szerveznek
koszorúzásokat, majd a Sepsi-
szentgyörgy központjában felállí-
tott színpadon 16 órakor kezdõ-
dik az ünnepi mûsor. Felvonul-
nak a rétyi Kováts András Fúvós-
zenekar, a dr. Kovács Sándor
Cserkészcsapat zászlósai és a 11-
es Székely Huszárezred hagyo-
mányõrzõi. Ünnepi beszédet
mond Antal Árpád polgármester,
illetve az ifjúsági szónokverseny
gyõztese, majd Jankovics Mar-
cell rajzfilmrendezõ beszéde zár-
ja az ünnepséget. A Barót mellet-
ti Bodvajon ma 14 órakor a Csala
Kürtje fúvószenekar tart tobor-
zót, majd verses, zenés összeállí-
tás következik. Holnap Baróton a
véceri emlékmûnél szerveznek
koszorúzást, illetve Nagy István
baróti polgármester és Doszpoth
Attila, Zalaegerszeg alpolgár-
mestere mondanak beszédet.
Kézdivásárhelyen ma a Bod Pé-
ter Tanítóképzõ szervezésében a
Nyerges-tetõn kerül sor koszorú-
zásra és ünnepi mûsorra. Csütör-
tökön 11 órakor a Gábor Áron
téren gyülekeznek a felvonulók,
12 órakor megkoszorúzzák az
ágyúöntõ szobrát, ahol Rácz
Károly polgármester mond ünne-
pi beszédet. Este 8 órakor a Viga-
dóban a Role együttes koncertje
zárja az ünnepséget. Kovásznán
a helyi iskolák és hagyományõr-
zõ egyesületek biztosítják az ün-
nepi hangulatot és Lõrincz Zsig-
mond polgármester mond ünne-
pi beszédet. 

Kolozsváron 
tudnak-e ünnepelni?

Március 15 – Tudunk ma ünne-
pelni? – ezzel a címmel mutat be
az 1848–49-es forradalomra és
szabadságharcra emlékezõ ver-
ses-zenés összeállítást a Kolozs-
vári Állami Magyar Színház ma
19 órától a Stúdióteremben. A
mûsort Albert Júlia színmûvész-
nõ állította össze és rendezte, fel-
lépnek a kolozsvári magyar szín-
ház mûvészei. A versek, versrész-
letek mellett Laczkó Vass Róbert
elõadásában 1848-as dalokat is
hallhat a közönség, zongorán kí-
sér Incze G. Katalin, hegedûn
Dénes Anna, csellón Kostyák
Alpár játszik majd. A belépés in-
gyenes.

Holnap este 7-tõl Magyaror-
szág Kolozsvári Fõkonzulátusa
védnöksége alatt néptánctalál-
kozóra és gálamûsorra kerül sor a
Kolozsvári Magyar Operában. A
program keretében a magyar álla-
mi kitüntetéseket is átadják. 

Szatmárnémetibe várják 
a szövetségi elnököt

Idén március 15-én is a szatmá-
ri magyarság központi ünnepsége
az István téri Petõfi-szobornál
lesz, ide várják a szervezõk az ün-
neplõket délután 5 órai kezdettel,
ahol Schönberger Jenõ római ka-
tolikus megyéspüspök és Kovács
Sándor szatmári református espe-
res mond imát az esemény tiszte-
letére. A szabadtéri megemléke-
zésen lépnek fel a hazafias vers-
mondó verseny gyõztesei is,
ugyanakkor az eseményt megtisz-

teli jelenlétével Kelemen Hunor,
az RMDSZ szövetségi elnöke.

A rendezvény fél hétkor az
Északi Színházban folytatódik,
ahol  Kedves Gyula, a magyaror-
szági Hadtörténeti Intézet kutató-
ja tart elõadást, majd kiosztják a
városi RMDSZ 2012-es díjait
mûvelõdés-oktatás, ifjúság-sport
és szervezetépítés kategóriában.
A rendezvényt a Kölcsey Ferenc
Fõgimnázium, a Hám János Ró-
mai Katolikus Iskolaközpont és a
Református Gimnázium diákjai-
nak ünnepi elõadása zárja.

„Szép Hunyad megyében” 
minden magyar ünnepel 

Hunyad megyében is már ma
megkezdõdnek a március 15-ei
ünnepségek. Déván ma 15 órától
a képzõmûvészeti galériában be-
mutatják a Szép Hunyad megyénk
címû fotóalbumot, amely a sop-
roni Szép Sopronunk Kiadó gon-
dozásában jelent meg. Piskin
csütörtökön 10 órakor koszorú-
zással kezdõdik a megemlékezés
a piski csata emlékmûvénél, a ró-
mai katolikus templomkertben,
majd a csernakeresztúri kisisko-
lások mutatják be ünnepi elõadá-
sukat. Déván 11 órától a Téglás
Gábor Iskolaközpontban tarta-
nak ünnepséget, fél egykor ünne-
pi koszorúzás lesz a református
temetõben. Vajdahunyadon fél
négytõl koszorúznak a reformá-
tus templomkertben lévõ Petõfi
Sándor-mellszobornál, majd ün-
nepi elõadásra kerül sor öt órától
a római katolikus templomban.
Petrozsényben fél öttõl kezdõdik
a megemlékezés, a résztvevõk
megkoszorúzzák a római katoli-
kus templomkertben a kopjafát, a
dévai Szent Ferenc Alapítvány di-
ákjai pedig versmûsort adnak elõ. 

Nagyváradon 
külön ünnepelnek 

Nagyváradon az 1848-as már-
ciusi forradalom évfordulóját az
RMDSZ Bihar megyei szerveze-
te a hagyományokhoz híven a
történelmi magyar egyházakkal,
valamint a civil és ifjúsági szerve-
zetekkel közösen ünnepli. Hol-
nap 11 órakor koszorúzásra vár-
ják az emlékezõket a biharpüspö-
ki világháborús emlékmû parkjá-
ban álló kopjafánál, 12-tõl ünne-
pi megemlékezést tartanak  a
várad-rogériuszi református
templomban. Délután fél öttõl
ökumenikus imára várják a híve-
ket a Nagyvárad-Olaszi Refor-
mátus Templomban, fél hattól
pedig megkoszorúzzák Szacsvay
Imre szobránát. Huszárok, cser-
készek és fúvószenekar vezeti
majd a fáklyás, zászlós felvonu-
lást a Fõ utcán a Petõfi szoborig,
amelyet fél nyolckor koszorúz-
nak meg. Este negyed kilenctõl a
Szigligeti Színházba várják ünne-
pi mûsorra 

Március idusa Erdélyben

A SZÉKELY-HUN INVEST R.T.

összehívja évi rendes közgyűlését 
2012 április 18-ára

Helyszín: 
HU-2220 Vecsés, Széchenyi u. 90.

Napirendi pontok:

1. A 2011. pénzügyi év tevékenységének
bemutatása, megvitatása és elfogadása

2. A 2012. pénzügyi év tevékenységi és
pénzügyi programja

3. Különfélék

A templomtól a kultúrotthonig lobognak a zászlók

Nemcsak a megyeközpontok és nagyvárosok készülnek az ünnep-
re: Erdély-szerte a magyarlakta falvak, községek hagyományosan
ünnepi istentisztelettel, lovas felvonulásokkal, kulturális mûsorral
tisztelegnek a magyar forradalom és szabadságharc hõsei elõtt. Így
például a Brassó megyei Ürmös egész napos rendezvénysorozatot
készített elõ. Gergely János polgármestertõl megtudtuk: 11-kor az
unitárius templomban tartanak ünnepi istentiszteletet, majd rezes-
banda kíséretében vonul át az ünneplõ gyülekezet a kultúrotthonba.
Délután fellép itt a dalárda, a helyi általános iskola diákjai, valamint
a brassói Búzavirág néptáncegyüttes. 
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Totka László

A Reggeli Újság az eddigi fõ-
szerkesztõ irányítása alatt eny-
hén szólva nem volt elfogulat-
lan a politikai kérdésekben...
–Próbálunk mind a politiká-
ban, mint egyéb vitás ügyekben
középen maradni. Természete-
sen a kollegáink az adott mûfa-
ji határok keretein belül tovább-
ra is hangot adhatnak a vélemé-
nyüknek, azonban nem aka-
runk senkinek a lapja lenni,
ahogy nem voltunk eddig sem.
A tematikai változtatás célja és
lényege, hogy egyre szélesebb
rétegeket tudjunk megszóllí-
tani, ahogy az európai trendek
is erre ösztönzik és irányítják a
megyei lapokat. 

Megbízását követõen alapjá-
ban véve változik-e a lap célki-
tûzése, jellege? 
– A lap alap-célkitûzése nem
változik. Bihar megyében van
még egy másik magyar napilap,
természetesen mi nem akarunk
ugyanolyat. A konzervatív új-
ságírást visszük tovább, ami vi-
szont nagyon fontos, hogy nem
irtjuk ki a véleményanyagokat,
hozzászólásokat, olvasói véle-
ményeket, amelyeket akkor is
közlünk, ha történetesen nem
értünk velük egyet. 

Szükségesnek érez változta-
tásokat a lap hangvételében?
– Hangvételben középre próbá-
lunk állni, a polgári újságírás ha-
gyományait követve. Sok kritika
ért bennünket, hogy sok teret en-
gedünk az egyik oldalnak, s keve-
sebbet a másiknak. Azoknak,
akik itt dolgoznak, érzéseik és
meggyõzõdéseik vannak. Ha
megjelenik, ha nem, mindenki-
nek megvan a politikai meggyõ-
zõdése. Leghelyesebben úgy lehet
ezt megfogalmazni, hogy a kor-
rektségre törekszünk.

Várhatók tartalmi vagy for-
mai változások? 
– Lényegében minden változott,
új tördelési sémát alkalmazunk,
megváltoztattuk a szövegtípust, a
címek betûtípusát, talpatlan betû-
ket használunk, ami dinamiku-
sabbá teszi a lapot. További látvá-
nyos változás, hogy nagyobb ké-
peket használunk. A rovatokhoz
nem kellett hozzányúlni, hisz a
gasztronómiától a jogig minden-
nek van rovata és helye, csak meg
kell ezeket tölteni. Amin tehát
változtatni kellett nyolc év után,
az a külalak, illetve a szerkesztõ-
séget kell még bõvíteni – errõl ha-
tároztunk is közösen a kiadóval,
hogy több helyen tudjunk jelen
lenni. A leterheltség csökkentésé-
vel a minõség is javítható, az alul-
fizetett és agyonhajszolt riporte-
rek ugyanis nem produkálhatnak
minõséget. A külsõ megújulás te-
hát már megtörtént, a belsõ még
folyamatban van. 

Mi lesz Dénes László volt fõ-
szerkesztõ sorsa? 
– Dénes László március második
felétõl egy székelyföldi laphoz
csatlakozik, ott ajánlottak neki
munkát. Addig fõmunkatársként
segíti a lapot. 
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Okos taktikát választott a Discovery tévékonglo-
merátum, amikor felismerte az ismeretterjesztés-
nek álcázott reklámoztatásban, termékelhelye-
zésben rejlõ lehetõségeket. A számtalan, hasz-
nálhatatlanul információszegény, bután drama-
tizált és hatásvadász dokumentumfilm elérte
célját: naponta tízmilliók bambulnak órákig
olyan tájékoztató jellegû mûsoraira, amelyek-
nek összesített adattartalma ráfér egy bélyegre –
képekkel együtt. A Discoverynek kies hazánk
végtelenül szerencsétlen médiafogyasztóit is sike-
rült beetetnie, ugyanis a Mercury Research ál-
tal idehaza végzett egyik felmérés azt mutatja,
hogy tévézabálóink 17 százaléka csak és csakis
ezen kifestõkönyv szintû ismeretterjesztést pro-
mováló csatorna kedvéért tartja még a kábel-
elõfizetését. Az egyoldalú, érdekekkel terhelt in-
formációterjesztés azonban még mindig jobb,
mint a teljes tudatlanság, tehát a Discovery
még mindig veri a bulvárt.

(prier)
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Reggeli Újság: irányváltás
Beszélgetés Borsi Balázzsal, a nagyváradi napilap új fõszerkesztõjével

✁

Sike Lajos

A City Rádió volt marketing-
igazgatója, Balázsi István vet-

te át a szatmárnémeti magyarok
közkedvelt kereskedelmi rádiójá-
nak tulajdonosi jogköreit azután,
hogy a volt tulajdonos, Turos Ló-
ránd  tegnaptól az Országos Au-
diovizuális Tanács (CNA) tagja
lett. Turos összeférhetetlenség
miatt kellett átadja részvényeit.

Az új tulajdonos az ÚMSZ érdek-
lõdésére elmondta: azért mert be-
levágni, mert hét éve a rádiónál
dolgozik, jól ismeri az intézmény
helyzetét, mûködését. „Számom-
ra itt semmi zsákbamacska nem
volt” – fogalmazott Balázsi.

Az újdonsült rádiótulajdonos
elmondta, továbbra is a megszo-
kott program szerint, reggel hét
órától este nyolc óráig sugároz-
zák az adásokat, a hallgatók sem-

mi jelét nem tapasztalhatják an-
nak, hogy valami változott. Ha
netán olyasmi történne, amire
nem számítottak, Turostól bár-
mikor kérhetnek tanácsot, hisz a
tanácsadást jelenlegi funkciója
sem tiltja. Kérdésünkre Balázsi
kifejtette, a válságos idõszak elle-
nére senkit nem kell elbocsátani.
„Inkább az a valószínû, hogy a
következõ hónapokban egy-két
mûsorvezetõt még fel kell ven-

nünk, és ezt meg is tesszük,
amint meglesz hozzá az anyagi
háttér” – testte hozzá a rádiótu-
lajdonos, aki hangsúlyozta: a
Szatmár megyei magyar lakosság
80-90 százaléka hallgatja a Cityt.
„Sõt: nem csak õk, hanem jelen-
tõs számú románság, és nem ke-
vés ember a határ másik oldalán,
Csenger környékén is. Az õ igé-
nyüket is igyekszünk kielégíteni”
– fûzte hozzá Balázsi. 

Amin csak az államelnök segíthet

Már kétszer fordultam ez ügyben az
Európa-tanács-tagokhoz, hasztalanul. Évti-
zede kétes jóhiszemûségû kártevés sújtja 500
millió ember testi-lelki egészségét. Valakik
valamiért nyári idõszámítás elnevezéssel el-
rabolnak a kontinens lakosságának éjjeli al-
vásából 180 napra két órát, az élettani (fizio-
lógiás) pihenés abszolút szükségletének
25%-át. (...) Nemcsak a reggeli felköltés egy
órája fog hiányozni, hanem az esti, korábbi
lefekvés is egy órán keresztül az elalvással
való kínlódással vész el. Az egész éjjeli alvás
nyugtalan, nem pihentetõ, ez a munkana-
punkra is rányomja a bélyegét: idegesek va-
gyunk, folyton az elkésés veszélye fenyeget,
állandó a stressz. Összezavarodnak a szo-
matikus funkciók is: az emésztés fázisai,
hormonális elválasztás, tejképzés, szívmûkö-
dés, vérellátás. (...) Mivel indokolták ezt a
világraszóló ostobaságot? A világítási vil-
lanyárammal 15 vonatszerelvény nyersolajat
takarít meg a világ. Megható blöff! Lefordít-
va a gyakorlatba, ez egy emberre napi egy és
egynegyed köbcenti – valami egy teáskanál
alján. A pszichotróp gyógyszerek nem ol-
csók, van, amelyiknek egy tablettája árából
egy veder nyersolajat lehet venni. Itt álljunk
meg... mi van? Az emberi szenvedést nyers-
olaj-egységekben mérjük? Tõlünk nyuga-
tabbra pszichológusi rendelõk szakosodtak
az alvászavarok rendezésére. Észnél va-
gyunk-e, hogy nem látjuk a fától az erdõt?
(...) De vannak biztató jelek is. Tavaly
Medvegyev orosz elnök egyszer s minden-
korra letiltotta a félévenkénti idõszámítás-
változtatgatást két fõ indokkal: 1. az egész-
séget súlyosan károsítja, 2. gazdaságilag je-
lentéktelen hatást produkál. Országunkban
a jelenleg soron levõ, ún. téli idõszámítás a
fiziológiailag természetes. Egy, az oroszor-
szágihoz hasonló államelnöki rendelet még
ebben az évnegyedben mindannyiunknak
nagy örömére szolgálna.

Dr. Airizer László, Csíkszereda
nyug. közegészségügyi fõfelügyelõ

Õrizetben a volt fõszerkesztõ
Hírösszefoglaló

Õrizetbe vették tegnap Lon-
donban a News of the World

volt fõszerkesztõjét, a Murdoch-
sajtóbirodalom egykori legna-
gyobb brit vasárnapi bulvárlapja
körül kirobbant súlyos telefonle-
hallgatási botrány ügyében.
Rebekah Brookst, a News Interna-
tional volt vezérigazgatóját öt má-
sik személlyel, köztük férjével
együtt vette õrizetbe lakásán a
Scotland Yard, ezúttal az igazság-
szolgáltatás folyamatának akadá-
lyozására szõtt összeesküvés gya-
nújával. Ez hosszú szabadság-

vesztéssel sújtható rendkívül sú-
lyos bûncselekmény az angol-wa-
lesi törvények alapján. Rebekah
Brookst másodszor vették õrizet-
be: a Scotland Yard tavaly nyáron
is gyanúsítottként hallgatta ki, ak-
kor illegális telefonlehallgatásra
szõtt konspiráció és korrupció
gyanújával.

A rivális brit lapok által tavaly
nyáron feltárt ügy azóta az utóbbi
évtizedek legsúlyosabb nagy-bri-
tanniai sajtóbotrányává fajult,
amelynek következtében több
párhuzamos politikai és rendõrsé-
gi vizsgálat indult. A botrány ki-
robbanása után David Cameron

konzervatív párti brit miniszterel-
nök független testület létrehozását
rendelte el „a brit sajtó etikájának,
kultúrájának, az általa alkalma-
zott módszereknek”, és különö-
sen a nyomtatott sajtó szabályo-
zásának felülvizsgálatára. Came-
ron annak a véleményének adott
hangot, hogy a demokrácia „élet-
fontosságú eleme” a szabad sajtó,
de a sajtószabadság nem azt jelen-
ti, hogy „a sajtó a törvények felett
áll”. Rendõrségi adatok szerint a
lap az utóbbi években csaknem
négyezer magánszemély mobilte-
lefonjaihoz férhetett hozzá illegá-
lis módszerekkel. 

Bár váltig cáfolta az ÚMSZ-ben év elején megjelent informáci-

ót, lemondott a Reggeli Újság nagyváradi napilap fõszerkesz-

tõi tisztségérõl Dénes László, aki a Tõkés László politikai ér-

dekeltségébe tartozó, székelyföldi központú sajtótröszthöz iga-

zol át. Dénes helyét az ásványvíz- és üdítõital-palackozó cég-

csoportról ismert testvérpár, a Micula fivérek tulajdonában lé-

võ napilap élén a napokban Borsi Balázs vette át, aki korábban

a Bihar megyei RMDSZ programkoordinátora volt.

Kényszerû City-tulajdonoscsere

Borsi Balázs: RMDSZ-programfelelõsbõl Reggeli Újság-fõszerkesztõ



8.00 Híradó
8.17 Sporthírek
8.20 Korok művészete
9.00 Ünnepélyes zászló-
felvonás a Kossuth Lajos
téren
9.20 Közjáték
9.25 Korok művészete
10.00 Megemlékezés a
Nemzeti Múzeum lépcső-
jénél
11.02 Magyar népmesék
11.05 Három szabó legé-
nyek
12.35 Petőfi
13.02 A madármentő
pusztadoktor
13.50 Esély
14.20 KorTárs
14.45 Aranymetszés
15.40 English 4U
16.05 1000-szer Júlia
16.45 Ars Hungarica
17.15 Magyarország 
története
17.40 Kormorán 
- Magyar kettős
19.45 Magyar népmesék
19.50 Ida regénye (ma-
gyar tévéf., 1. rész, 1974)
21.00 Híradó este
21.30 Sporthírek
21.35 Szigorú idők 
(magyar tévéjáték)
23.05 Névtelen hősök
0.25 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
1.20 Stingers
(auszt. krimisor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Anasztázia (ameri-
kai rajzfilm) 12.50 Cson-
thülye 2. - Csapás a múlt-
ból (amerikai-indiai-dél-
afrikai vígjáték) 14.50 Höl-
gyem, Isten áldja (am.
vígjáték) 16.50 Szörfös
nindzsák (am. vígjáték)
18.25 Akárki Joe (am.
rom. vígjáték) 20.20 Dr.
Dolittle 2. (am. családi
vígjáték) 22.00 Kemény-
kötésűek (amerikai ak-
cióthriller) 23.45 Fegyver-
nepper (am. thriller)

FILM+

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

10.00 Az aranykor örök-
sége 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Hitélet 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Népzene
17.30 Híradó 17.40 Ízelítő
17.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 17.55
Könyvajánló 18.00 Nép-
tánc 18.30 Híradó 19.00
Aktuális 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Har-
gita Magazin 21.00 Hír-
adó 21.30 48-as megálló
22.30 Híradó 23.00 48-
as megálló

ETV

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

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a
boldogságig (sorozat)
16.45 Célpontban – szóra-
koztató magazin 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D Hí-
rek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 Találd
meg a családomat 22.30
Cancan Tv 0.30 Hírek
1.30 Találd meg a csalá-
domat (ismétlés)
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7.40 Horvát krónika
8.05 Ecranul nostru
7.35 1 könyv
7.40 A király kalóza 
(francia kaland sor.) 
(ism.)
8.35 Magyar történelmi
arcképcsarnok
9.00 Zászlófelvonás
9.30 János vitéz 
(magyar rajzf.)
10.45 Magyar honvédek
törökországi napjai
11.10 Siratnunk mit nem
kell
12.00 Unitárius istentisz-
telet Homoródszetpéterről
13.02 Híradó 
- Déli
13.15 Élő népzene 
(ism.)
13.45 Arcélek 
(ism.)
14.15 Liliomfi 
(magyar vígj., 1954)
16.00 Ünnepi stúdiómű-
sor és Kárpát-medencei
körkapcsolás
19.00 A nap krónikája
20.00 Éljen a magyar sza-
badság!
21.00 Egy magyar nábob
(magyar filmdráma, 1966)
22.35 Dunasport
22.40 Hattyúdal 
(koncertf.)
0.20 Új régi hang
1.15 Ezernyolcszáznegy-
vennyolc, te csillag

m1, 21.15
Égi madár

Panni Komáromi nagygazda felesége és ezzel a falu első
asszonya lesz. A házasság csak gazdagságot nyújt neki, az
urát nem szereti, új családja lenézi, hajdani leánypajtásai kö-
zül még cselédet sem kap. Régi szerelme, Miska váratlanul
hazatér a faluba, és felkeresi az asszonyt. Panni kimérten fo-
gadja, s kölcsönös vádaskodások után kiutasítja.

RTL Klub, 21.30
Minden végzet nehéz

Harry javíthatatlan playboy, korát meghazudtoló libidóval.
Legfőbb vezérelve: soha ne kezdj harmincnál idősebb nővel!
Éppen legújabb barátnőjével, Marinnal töltik első közös hét-
végéjüket, amikor Harry szívinfarktust kap. Orvosa, Julian
Mercer nem engedi vissza a városba, hanem Marin anyjá-
nak, Ericának a gondjaira bízza. Erica elvált, sikeres New
York-i drámaíró, akit Harry vonzónak talál.

TV2, 21.40
Ha igaz volna...

Amikor David kibérel egy varázslatos lakást San Franciscó-
ban, amire a legkevésbé számít - és vágyik -, az egy lakótárs.
Még alig kezdett bele, hogy totális kuplerájt csináljon új lak-
helyén, amikor hirtelen felbukkan egy csinos, ámde kifeje-
zetten dirigálós kedvű fiatal nő, akit Elizabethnek hívnak, és
aki váltig állítja, hogy ez az ő lakása.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.30 Top Shop
8.00 Kölyökklub
Benne: Björn mackó ka-
landjai, 
Kisvakond, 
Yakari, 
Kókuszdió Fred, 
Tom és Jerry új kalandjai,
Hupikék törpikék, 
Frédi és Béni, avagy a két
kőkorszaki szaki, 
Garfield
11.05 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
12.10 Én vagyok Batman!
(am. akció-vígj., 2003)
14.05 A fehér csóka
(am. vígj., 2003)
15.50 Drágám, a kölyök
marha nagy lett! 
(am. vígj., 1992)
17.40 Scooby-Doo 
- A nagy csapat 
(am.-auszt. kalandf.,
2002)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Garfield 
(amerikai családi vígj.,
2004)
21.30 Minden végzet nehéz
(amerikai rom. vígj.,
2003)
Utána: RTL-hírek
0.05 Szakíts, ha bírsz!
(am. rom. vígj., 1997)
1.50 Lázadás 
(am. filmdráma, 2. rész,
2001)

9.50 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.45 Columbo: A
főnyeremény halál (am.
krimi) 12.40 Columbo: Ne-
héz ügy (krimi) 14.35 Há-
rom apának mennyi a fele?
(ismétlés) 16.20 Jumanji
(amerikai kalandfilm)
18.35 Hajrá csajok, újra!
(am. vígjáték) 20.30
Jóbarátok (ism.) 21.25
Két pasi (ism.) 22.20 Éden
Hotel 2. 23.20 A célsze-
mély (sorozat) 0.15 Három
apának mennyi a fele? (is-
métlés)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
14.10 Europa League
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk 20.00
Europa League: Athletic
Bilbao - Manchester Unit-
ed 22.00 Manchester
City - Sporting Lisabona

TV2
7.55 Ma Reggel
Benne: 9.00 Ünnepélyes
zászlófelvonás a Kossuth
Lajos téren
10.00 Megemlékezés 
a Nemzeti Múzeum 
lépcsőjénél
11.00 Zegzugos 
történetek
11.30 Vers mindenkinek
11.35 Szabadság, 
szerelem
12.20 Múlt-kor
12.50 Magyar ereklyék,
szent jelképek
13.01 Hírek
13.05 Ami megtörtént 
és ami megtörténhetett
volna
14.00 1848 a magyar
képzőművészetben
14.25 Tűztánc
15.00 Jenci néni 
szép élete
15.30 Az 1848-as forra-
dalom képei és relikviái
16.00 Díszünnepség köz-
vetítése a Kossuth térről
17.05 A Tenkes kapitánya
(magyar kalandf.)
18.40 A Föld szeretője
(magyar f., 2010)
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Égi madár
22.35 A Hídember 
(magyar történelmi f.)
1.00 Liszt Ferenc Pest-Bu-
dán

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasorozat)
11.25 Tizenkét asztal
(ism.)
11.50 Babamágia
12.20 Sztárgyár
12.40 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
16.45 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
17.40 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasorozat)
18.53 Hírek
20.00 Napló viták
20.45 Sztárgyár 
– verseny show
21.10 Zéro Zona 
(reality show)
22.40 A Román Televízió
dokumentumfilmjei:
Chicagoi gyilkosság
23.50 Ahogy elő van írva
0.20 Baba mágia (ism.)
0.50 Népi hgyaték 
(ism.)
2.05 Közérdek (ism.)
2.30 Ahogy elő van írva
(ism.)
2.55 Zoom
3.00 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Bizarr gyilkoságok
(kanadai thriller) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport
14.15 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkosságok) 
(angol krimisor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
21.30 Román Kupa:
Oţelul Galaţi - FC Vaslui
labdarúgó mérkőzés
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 Allan Quatermain
és a koponyák temploma
(amerikai kalandfilm,
2008)
2.00 ProTv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 A „vénlegény” 
– második széria, verseny
show
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Alfred Hitchcock:
Szakadt függöny 
(amerikai misztikus film,
1966)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kalandfilm soro-
zat) (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Hatalmon az anyós
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(krimisor.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek
(román sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Árvíz: Egy tomboló
folyó (Dühöngő folyó)
(am. katasztrófa film, 1997)
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 Kegyetlen jel 
(amerikai thriller, 2005)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Árvíz: 
Egy tomboló folyó 
(Dühöngő folyó) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- ‘63-as Corvette
8.00 Autókereskedők
úton - Citroen
9.00 Hogyan készült?
Fatál, 
Láncfűrész,
Formázott burgonyaszi-
rom
10.00 Sci-Fi tudomány
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Gőzhajtású géppuska
12.00 Megavilág 
- Spanyolország
13.00 Autókereskedők 
- MRII Mark I
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Kína
18.00 A túlélés törvényei
- Szibéria 1
19.00 Autókereskedők 
- Frogeye Sprite
21.30 Hogyan készült?
Rallyautók, 
húsos hasék, 
lebegő szökőkutak, 
műkő díszek
22.00 X-Machines 
- A szupergépek
23.00 Aranyláz 
Alaszkában
0.00 Autókereskedők 
– Karmann Ghia
2.00 Katona dolog 
- Búvárok

6.25 Ókori írások
7.00 Teleshopping
8.15 Egészségpasztilla
8.25 Szelíd szerelem
(amerikai romantikus drá-
ma)
10.00 UCL összefoglaló
10.50 Lehet, 
hogy nem tudtad
11.00 Vallomások
12.00 Biznisz óra
13.00 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 UCL napi összefog-
laló (ism.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 A szerelem 
mindent kibír 
(amerikai f. dráma, 2004)
20.10 Adrenalitica (ism.)
20.20 Egészségpasztilla
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek
23.30 Szomorú szerelem
(amerikai filmdráma,
1994)
1.15 Paintball 
(spanyol horror, 2009)
(ism.)
2.40 Egészségpasztilla
(ism.)
2.50 Biznisz óra (ism.)
3.20 Légy formában!
(ism.)
3.40 Késhegyen (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Mű-
velődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Ünnepi műsor Élő közvetítés az ünnepsé-
gekről

CSÜTÖRTÖK
2012. március 15.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Tv2 matiné
414-es küldetés, 
Bajkeverő majom,
Fifi virágoskertje, 
Roary, a versenyautó,
Eperke legújabb kalandjai,
Chuggington, 
Kedvenc kommandó
10.45 Őslények 
országa 10. 
- A hosszúnyakúak ván-
dorlása 
(am. rajzf., 2003)
12.15 Tappancsok
(auszt.-angol családi vígj.,
1997)
13.50 Kis nagy színész
(am. vígj., 2003)
15.45 Beethoven 2 
(am. családi vígj., 1993)
17.25 Junior 
(am. vígj., 1994)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Pata tanya: 
Baromi buli
(am.-német anim. f.,
2006)
21.40 Ha igaz volna...
(am. rom. vígj., 2005)
23.25 Az ártatlanság 
kora 
(am. történelmi dráma,
1993) (ism.)
Közben: Kenósorsolás
2.00 A fegyverek szava
(am. háborús filmdráma,
2002)
4.35 Segíts magadon!
(ism.)



Ma Matild napja van.
A Matild germán eredetû
nõi név, jelentése: hatalom
+ harc.
Holnap a Kelemen és a
Kristóf nevûek ünnepel-
nek.

Évforduló
• 1937 – Megjelenik XI.
Piusz pápa Égõ aggodalom-
mal c. enciklikája, melyben
elítéli a faji törvényeket.
• 1939 – Jozef Tiso minisz-
terelnök bejelenti Szlovákia
kiválását Csehszlovákiából
és az önálló szlovák állam
megalakulását. (Német be-
folyás alatt.)
• 1948 – Elõször adnak át
Kossuth-díjakat (az 1848-as
forradalom századik évfor-
dulója alkalmából).

Vicc
Az idõs úr új hallókészülé-
ket kap. Két hét után kérde-
zi az orvosa:
– Mit szólt a családja az új
hallókészülékéhez?
– Még nem mondtam el ne-
kik, de azóta már kétszer
átírtam a végrendeletemet.

Recept
Sörben sült csirkecomb 
rizibizivel
Hozzávalók: 75 dkg egész
csirkecomb, 7 dkg hagyma, 4
db tojás, 30 dkg rizs, 25 dkg
zöldborsó, 5 dl világos sör,
só, fokhagyma, õrölt színes
bors, 2 evõkanál étolaj.
Elkészítése: A csirkecombo-
kat besózzuk, megborsoz-
zuk. Egy teflonos serpenyõ-
be beleöntjük a sör felét, bele-
helyezzük a combokat, és kö-
zepes lángon 8 percig abáljuk
a sörben, majd hozzáöntve a
maradék sört megfordítjuk a
combokat, és tovább abáljuk
8 percig. Ezután kis lángon
megsütjük mindkét oldalát.
Egy másik teflonos serpe-
nyõben az olajon elõpirítjuk
a hagymát, 5 perc múlva
hozzáadjuk a rizst, ha ez
opálos színû lesz, belekever-
jük a zöldborsót, és felöntjük
vízzel. Miután megfõtt lefed-
jük. A tükörtojásokat külön
serpenyõben  olajon megsüt-
jük. Tálaláskor a rizibizivel
tányérra tesszük a csirkecom-
bokat, és a tükörtojásokkal
tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nem minden úgy alakult az
utóbbi idõben, ahogy azt elter-
vezte. Ehhez mostanában hozzá
kell szoknia. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A nap élvezetessé is tehetõ, ha a
hasznosságnál többet vár el ma-
gától. Ne engedje, hogy levegõ-
nek nézzék. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az alkoholhoz nem oldja meg a
problémáit. Persze minden a
mérték: kis mértékben akár or-
vosságul is szolgálhat.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A szokásos programoktól elte-
kintve a kikapcsolódásra is kelle-
ne gondolnia. Utazzon el vala-
hová a családjával. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Vigyázzon, nehogy révedezése el-
térítse fontos céljaitól. Ha túlsá-
gosan hagyja, hogy borongós
hangulatai messze vigyék, akkor
estére rengeteg teendõje felhalmo-
zódhat. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Jobb, ha ma tartja magát a szi-
gorú terveihez. Túlságosan az
ösztönei hajtanák, és ez ma nem-
igen jelent jót. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A mai nap kedvez az ügyintézés-
nek, az aktív jövõtervezésnek.
Sok halaszthatatlan ügye van. A
végén úgy alakul, hogy még má-
soknak is ön segít.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A társkapcsolat házában ma
együtt áll a két szerencsebolygó: a
legjobb alkalom a leánykérésre,
vagy eljegyzésre. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A mai nap a kapcsolatápolás
napja lehet. Talán ideje volna a
munkahelyén komolyabb tár-
gyalásokba bocsátkoznia a fõnö-
kével. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A tavaszi vírusok könnyebben le-
veszik a lábáról, mint a téliek tet-
ték. Talán kicsit ki is merült a
szervezete. Ne csak a gyógyszeres
kezelésekben higgyen! 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Becsülje meg végre azt a sze-
mélyt, aki megosztja önnel az
életét. Ön hajlamos minden sö-
tétségét, saját személyisége árny-
oldalait kivetíteni a partnerére. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy dolgos nap várja, de már
elõre örül, hogy utána végre egy
kis pihenésre van kilátása. Szer-
vezzen kisebb utazást.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Ha a szélre bízod titkaidat, ak-
kor ne csodálkozz, hogy a fák is
azt fogják susogni. Nincs is ne-
hezebb teher, mint egy titok. Az
el nem mondott titok olyan do-
log, ami létezik ugyan, de nincs
megszületve. Minden titok –
mint minden más ezen a vilá-
gon – meg akar születni és élni
akar. Aki õrzi a titkot, az éppen
megszületésében akadályozza
meg, ez pedig felettébb nehéz
dolog. Sokszor becsapjuk ma-

gunkat azzal, hogy csak csak ke-
vés – és megbízható – embernek
mondjuk el titkunkat. Pedig el-
mondásával létre is hoztuk azt.
Minél több ember tud egy titkot,
annál nehezebb azt visszafogni és
elrejtve tartani. A titoktartás ne-
héz kínját azzal tudjuk elkerülni
a legegyszerûbben, ha nincsenek
titkaink. A másik ránk bízott tit-
kát pedig temessük el, mintha
nem élne, nem létezne. Hallgas-
sunk, mint a sír.  

Gondolatjel Visky István rovata

A bukaresti AFI Palace mallban lévõ MBT szaküzletbe gyógytor-

nász-képesítéssel rendelkezõ orvostanhallgatót, kereskedelmi

végzettséggel rendelkezõ eladót alkalmazunk. 

Érdeklõdni lehet a 0259-4425  255-ös telefonszámon! 

A fényképes önéletrajzokat kérjük a következõ e-mail címre kül-

deni: info@simplestep.ro.

Apróhirdetés



Kosárlabda 

T. J. L. 

Hétfõn este a férfi-ko-
sárlabdabajnokság 20.

fordulójából elmaradt mér-
kõzést játszottak le, s a CSS
Giurgiu nagy meglepetésre
83-75-re nyert a bajnoki ba-
bérokra pályázó Temesvári
BC ellen. Az újonc játékosai
nagyon pontosan dobtak tá-
volról, a nagy szünetben
már 52-35-re vezettek és
gyõzelmükhöz semmi két-
ség nem fért. 

Tegnap a 26. forduló nyi-
tómérkõzésén Iaºi-ban a
vendég nagyváradiak 54-98-
re verték a Polit.   

Ma további hat találko-
zót rendeznek meg, a Digi
Sport hármat folyamatosan
közvetít. A Dinamo 16.30

órai kezdettel fogadja a baj-
noki ezüstérmes CSU
Ploieºti-et, amely õsszel 77-
68-ra nyert hazai pályán. A
nagy érdeklõdéssel várt
Gaz Metan–U-Mobitelco
BT rangadó 18.15-kor kez-
dõdik. A házigazda med-
gyesiek nagy formában vár-
ják az erdélyi rangadót és a
papírforma azt sejteti, hogy
sikerül visszavágniuk a ko-
lozsvári 84-95-ért. Annál is
inkább, hogy három alap-
ember, Tyler Morris, Mihai
Silvãºan és Paul Chet-
reanu-Don nélkül a bajno-
kok egyre nehezebben bír-
ják a fuldokló iramot. A
nap utolsó tévéközvetítése
20 órakor kezdõdik, ami-
kor a Maros KK Vásárhe-
lyen fogadja a CSU
Atlassib együttesét. Õsszel
Nagyszebenben, 98-90-re

nyertek Cãtãlin Vulc tanít-
ványai, akikre nagyon ne-
héz alapszakaszhajrá vár. 

A CSS Giurgiu a BCM U
Piteºti, a Bukaresti CS
Municipal a Csíkszeredai
Hargita Gyöngye KK, a Te-
mesvári BC pedig a SCM U
Craiova vendége lesz ma
este, s e találkozókon is bár-
mi megtörténhet. A CS
Otopeni visszalépése miatt
az Energia Rovinari sza-
badnapos a hétközi 26. for-
dulóban.

A nõi bajnokságban teg-
nap pótoltak egy 20. fordu-
lóból elmaradt mérkõzést, a
címvédõ ICIM UVG 81-54 -
re nyert Aradon a Bukaresti
CSM Sportul Studenþesc el-
len. Az aradiak ma délután
is játszanak, a brassóiakat
fogadják a 28. forduló kere-
tében. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga-1 20.
fordulójának egyetlen

vendégsikerét a Steaua arat-
ta, miután 1-0-ra nyert Ko-
lozsváron az Universitatea
ellen. Hihetetlen nyomás
alatt Ilie Stan edzõt kellemet-
len meglepetések érték hét-
fõn este, hiszen az elsõ félidõ
feléig kétszer is cserélnie kel-
lett Martinovics és Prepeliþã
sérülése miatt. Mondhatni
mindkét változtatás jónak bi-
zonyult, hiszen Bicfalvi a
Steaua tán legjobbja volt, s
Iliev sem hibázott.

A 23 ezer nézõ elõtt lezaj-
lott mérkõzés egyetlen talá-
latát Raul Rusescu szerezte,
aki a 37. percben könyörtele-
nül bevágta a Szukalától ka-
pott „gólpasszt”. Lehetett
volna 3-0 a Steauának, de 3-
1 az U-nak is, ha Bourceanu
és Chipciu, illetve Pãcurar,
Grozav és Tony jobban céloz
– úgy azonban maradt a 0-1.  

A forduló zárómérkõzésén
az Astra 3-1-re nyert Ploieºti-
en a CS Mioveni ellen. A se-
reghajtó vendégcsapatból
Zuluf már a 15. másodperc-
ben betalált, de a ploieºti-iek
szünetig fordítottak Bogdan
Pãtraºcu (17.) és Gãman
(23.) révén. Az 58. percben
Spadacio szabadrúgásból

már harmadszor zörgette
meg a mioveni-i hálót. Az él-
vonalba a harmadosztályból
felkerült Horaþiu Feºnicnek
komoly gondjai akadtak: az
elsõ két Astra-gólnál a fiatal
kolozsvári játékvezetõt meg
kellett gyõzni, hogy a labda
áthaladt a gólvonalon, s szü-
net után kiállította, majd
visszafogadta a mioveni-i
Olteanut. 

A bajnoki címért küzdõ
csapatok közül éppen a két
legjobban álló, a Dinamo és
a CFR 1907 botlott, így az él-

mezõny látványosan tömö-
rült. Kapaszkodik a Steaua
és az idén szintén százszáza-
lékos Sportul Studentesc is,
míg az alsóházban egyelõre
csak a Mioveni sorsa tûnik
megpecsételtnek. 

A 20.  forduló 20 góljával
immár 419-nél tartunk, a
400. találatot a Wesley Lopes
érte el. A vasluii csatár a di-
namós Marius Niculaéhoz
hasonlóan 15 gólt lõtt, öttel
többet, mint Dãnciulescu
(Dinamo). Rusescu 8, Opriþa
(Petrol) és Weldon (CFR

1907) pedig 7-7 gólt szere-
zett, utóbbi azonban már
nem  léphet elõrébb, hiszen
Kínába igazolt Kolozsvárról.
Hat játékos rúgott 6, további
tíz pedig 5 gólt. 

Négy játékost állítottak ki,
Voiculeþet (Pandurii), Mateit
(Dinamo), Farmachét (Spor-
tul Studenþesc) és Fatait
(Astra). Az 54 sárga lap kö-
zül 28-et a vendégcsapatok
labdarúgói kaptak.  

A 21. forduló mûsora: pén-
teken: CS Mioveni–Maros-
vásárhelyi FCM (õsszel: 0-2)

– 20:30 óra, Digi Sport; szom-
baton: Nagyszebeni Voinþa–
Medgyesi Gaz Metan (0-3) –
15 óra, Digi Sport; Kolozsvári
CFR 1907–Pandurii Târgu
Jiu (0-2) – 17 óra, Antena 1 és
GSP Tv; Petrolul Ploieºti–
Kolozsvári U (2-3) – 19 óra,
Digi Sport; Dinamo–Sportul
Studenþesc (2-0) – 21:30 óra,
Digi Sport; vasárnap: Brassói
FC–Galaci Oþelul (0-1) – 18
óra, Digi Sport; Steaua–Astra
Ploieºti (1-2) - 20:30 óra, Digi
Sport; hétfõn: Concordia
Chiajna–Rapid (0-2) – 19
óra, Dolce Sport; Ceahlãul
Piatra Neamþ–FC Vaslui (2-
1) – 20:30 óra, Digi Sport. 
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Raul Rusescu lõtte a Steaua mindket gyõztes gólját 2012-ben, a Mioveni, majd a Kolozsvári U ellen

Steaua-siker Kolozsváron

Kézilabda

Hírösszefoglaló 

Az orosz Dinamo Vol-
gográdot kapta a címvé-

dõ Ferencváros a nõi kézilab-
da KEK elõdöntõjében. A
tegnapi, bécsi sorsoláson az
is kiderült, hogy az elsõ mér-
kõzést az FTC otthonában
rendezik március 31-én vagy
április 1-jén, a visszavágónak
pedig április 7-én vagy 8-án
ad otthont Volgográd. A
zöld-fehérek várhatóan még
a héten eldöntik, hogy a nép-

ligeti csarnokukban vagy pe-
dig Dabason fogadják ellen-
felüket.

Az FTC sorozatban har-
madszor játszik orosz rivális-
sal: a nyolcaddöntõben a
Rosztov-Don, a negyeddön-
tõben pedig a Zvezda Zve-
nyigorod csapatát búcsúztat-
ta Elek Gábor vezetõedzõ
együttese. A másik ágon a
2006-ban, 2009-ben – ekkor a
Gyõr legyõzésével – és 2010-
ben Bajnokok Ligáját nyert,
az elõzõ körben a Debrecent
könnyedén kiejtõ dán Viborg
HK a német HC Leipzig ala-

kulatával találkozik, s az elsõ
felvonás Lipcsében lesz.

AZ EHF Kupában a Zila-
hi HC idegenben kezd a spa-
nyol CB Mar Alicantével. A
másik ágon az orosz Lada
Togliatti elõször hazai pá-
lyán csap össze a dán KIF
Vejennel. A Challengel Ku-
pában a francia csapatok el-
kerülték egymást, a H. A. C.
Handball a horvát Loko-
motiva Zágrábot, a Felury
Loiret Handball pedig a tö-
rök Muratpasa Belediyesi
SK-val játszik a döntõbe ju-
tásért. 

Orosz és spanyol ellenfél 

A táblázaton  
1. Dinamo 20 13 5 2 36-12 44
2. CFR 1907 20 13 4 3 39-15 43
3. Rapid 20 12 5 3 33-18 41
4. Steaua 20 11 5 4 25-14 38
5. Vaslui 20 11 3 6 34-18 36
6. Oţelul 20 9 5 6 17-15 32
7. Pandurii 20 8 7 5 32-22 31
8. Kv. U 20 7 9 4 25-20 29
9. Astra 20 7 7 6 20-19 28
10. Brassó 20 6 5 9 21-20 23
11. Ceahlăul 20 5 8 7 17-25 23
12. Gaz Metan20 6 410 27-34 22
13. Szeben 20 5 6 9 13-22 21
15. Sportul 20 4 8 8 21-33 20
14. Petrolul 20 4 610 16-24 18
16. Vásárhely 20 3 9 8 17-26 17
17. Chiajna 20 3 5 12 13-36 14
18. Mioveni 20 2 3 15 13-46 9

Cozma-ügy:

tíz fellebbezés
ÚMSZ 

Összesen tíz fellebbezés
érkezett a Cozma-gyil-

kosság hét vádlottja ügyében
– közölte Ferenczy Tamás bí-
ró, a másodfokon eljáró Gyõ-
ri Ítélõtábla szóvivõje. A táb-
labíróság Nagy Zoltán vezet-
te tanácsa március 29-én és
30-án tárgyalja az ügyet. Ma-
rian Cozmát, az MKB Veszp-
rém és a román kézilabda-vá-
logatott tagját 2009. február
8-án hajnalban gyilkolták
meg a veszprémi Patrióta lo-
kál elõtt. A segítségére sietõ
sporttársait, a szerb Zarko Se-
sumot és a horvát Ivan
Pesicet életveszélyesen meg-
sebesítették. Az elsõ fokon el-
járó Veszprém Megyei Bíró-
ság tavaly júniusban hozott
ítéletet. Raffael Sándor elsõ-
és Németh Gyõzõ másodren-
dû vádlott életfogytig tartó
fegyházbüntetést kapott, leg-
korábban 30 év múlva szaba-
dulhatnak, míg Sztojka Iván
harmadrendû vádlottnak 20
évet kell a nem jogerõs ítélet
szerint fegyházban töltenie.
Németh Balázs tanácsvezetõ
bíró az elsõ-, a másod- és a
harmadrendû vádlottat társ-
tettesként, több emberen el-
követett emberölés bûntett-
ének kísérletében, valamint
bûnsegédként, életveszélyt
okozó testi sértés bûntettének
kísérletében mondta ki bû-
nösnek. Az elsõfokú ítélet
szerint Pál Gábor negyed- és
Bihari Csaba ötödrendû vád-
lott bûnös társtettesként elkö-
vetett testi sértés bûntettének
kísérletében, ezért elõbbinek
5 évet, míg az utóbbinak 4
évet kell börtönben töltenie.
Gergely Péterné hatodrendû
és Antalik László hetedrendû
vádlottat kétrendbeli bûnpár-
tolás miatt – mint társtette-
seket – vonta felelõsségre a bí-
róság; az asszonyt 3 évi, a fér-
fit 2 év 8 hónapi börtönre ítél-
te nem jogerõsen. A bíróság
rendelkezett arról is, hogy a
vádlottaknak meg kell téríte-
niük az állam számára a 74
millió forint bûnügyi költsé-
get is; így például Raffael
Sándornak és Pál Gábornak
15-15 millió, míg Németh
Gyõzõnek és Sztojka Iván-
nak 14,5-14,5 millió forintot
kell fizetnie. Az elsõ- és a har-
madrendû vádlott részben
felmentésért, emellett pedig
enyhítésért fellebbezett, a má-
sod-, a negyed- és az ötö-
drendû enyhítést kért, míg az
ügy hatod- és hetedrendû sze-
replõje felmentésért folyamo-
dott. Az átirat szerint az elsõ-
, a másod-, a harmad- és a ne-
gyedrendû vádlott esetében a
megyei bíróság „arányos, a
büntetés céljának elérése ér-
dekében feltétlenül indokolt
büntetést szabott ki”, az ötöd-
, a hatod- és a hetedrendû ese-
tében viszont nem, ezért sú-
lyosítást kért. Egyúttal jelezte
azt is: Sztojka Iván esetében
az ítélet úgy állapította meg,
hogy Sesumra és Uros
Vilovszkira támadott, hogy
az a vádban nem szerepelt
vádként. Ugyanakkor Raffael
Sándor esetében a kettõs érté-
kelés tilalmába ütközõen álla-
pították meg elsõ fokon, hogy
különösen visszaesõ. 

Kosármaraton a képernyõn 

Labdarúgás 

T. J. L. 

A labdarúgó-Bajnokok
Ligája nyolcaddöntõs

párharcainak utolsó két visz-
szavágóját rendezik meg ma
este a megszokott idõpont-
ban, 21.45-kor. 

Londonban a Chelsea a
nápolyi 1-3-ért vágna vissza
olasz ellenfelének. A két jó
formában levõ gárda össze-
csapása érdekesnek ígérke-
zik, hiszen bajnokságaikban
már nem sok jóra számíthat-
nak. A Kékek gólzsákjuk,
Didier Drogba századik al-
bioni találatával verték 1-0-ra
a kiszámíthatatlan Stoke Ci-
tyt, de még így is csak ötödi-
kek a Premier League-ben,
18 pontra a listavezetõ Man-
chester Unitedtõl. Nem re-
ménykedhet a bajnoki cím
megszerzésében az SSC Na-
poli sem, amelyet 11 pont vá-
laszt el a Serie A-ban vezetõ

AC Milantól. Walter Maz-
zarri tanítványai legutóbb
úgy nyertek 6-3-ra a Cagliari
ellen, hogy legeredménye-
sebb csatáruk, Edinson Ca-
vani egyetlen gólt sem lõtt. 

Madridban a Real egy 0-0-
lal is elbúcsúztatja a CSZKA-t,
miután Moszkvában 1-1-re
mérkõzött Leonyid Szluckij
csapatával. Az orosz pontva-
dászat rájátszásában a CSZ-
KA nem tudta legyõzni a
szintén moszkvai Dinamót, s
az 1-1 miatt immár hat pont-
tal van leszakadva az éllovas
Zenit Szentpétervártól. A
spanyol Primera División
táblázatán tíz pont elõnnyel
vezetõ Real Madrid értékes
sevillai sikert követõen fogad-
ja az orosz alakulatot, a Betis
elleni 3-2 után.     

A londoni Stamford
Bridge-stadionból a TVR 1, a
madridi Santiago Bérnabeu-
stadionból pedig a Dolce
Sport sugároz élõben, egyfor-
mán 21.40 órai kezdettel. 

Ma zárul a nyolcaddöntõ

a Bajnokok Ligájában

Cristiano Ronaldo Realjának a gólnélküli döntetlen is megfelelne


