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Székely legendák a Romexpón

Két stand is képviselte Székelyföldet Romá-
nia Tavaszi Turisztikai Vásárán, amelyet a
bukaresti Romexpón rendeztek meg az el-
múlt hét végén. A Hargita és Kovászna me-
gye szervezésében felállított Székelyföld-
standon kívül gyergyói, csíki és udvarhely-
széki legendákat bemutató felület is volt.

Gazdaság 6

Kultúra 8

A szabadság 
mint kényszerképzet
Akár meghatónak tekinthetjük, hogy „ma
is vannak lengyel Bem apók”, és „kiáll-
nak Magyarország mellett a csehek, a

szlovének és a románok is”.
Ám, hacsak az erdélyi ma-
gyarokat jó odaáti szokás
szerint nem tekintette maga

is románoknak, nincs tu-
domásunk sem Orbán ro-
mán híveirõl, sem arról,
hogy román különít-

mény hallgatta volna
lelkesen a szavait.

Ágoston Hugó

Túl nehéz a postástáska
Nehéz munkakörülményekre, alacsony bérekre panaszkodnak a postai alkalmazottak

új magyar szó
2012. március 19., hétfõ

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

VIII. évfolyam,
54. (1626.) szám
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3783 ▲
1 amerikai dollár 3,3544 ▲
100 magyar forint 1,4989 ▲

Moldova: a politikai válság vége

Közel ezer nap után
ismét van elnöke a
Moldovai Köztársaság-
nak Nicolae Timofti
személyében, ezzel
megoldódott a hosszúra
nyúlt belpolitikai válság.  

Háttér 4

Több erdélyi városban is tüntettek a hétvégén a postások, akik a nehéz munkakörülmé-

nyekre és az alacsony bérezésre panaszkodnak. A szakszervezet kéri a posta liberalizálási

dátumának kitolását 2013. januárjáról 2015-re, az 1,03-ról 1 százalékra csökkentett nyug-

díjilleték visszaállítását, illetve azt, hogy az állami tulajdonú vállalatok, intézmények csak

a Román Postán keresztül szállíthassák küldeményeiket. Moldován József távközlési ál-

lamtitkár szerint az egyetlen engedmény a nyugdíjilletékkel kapcsolatos lehet. 7. oldal 

ÚMSZ

Hazugságnak minõsítette Ke-
lemen Hunor szövetségi el-

nök Tõkés László európai parla-
menti képviselõnek azt a kijelen-
tését, miszerint az RMDSZ levél-
ben kérte az Európai Néppárt ve-
zetõségét, zárják õt ki az EP nép-
párti frakciójából. Múlt pénteki
sajtótájékoztatóján Tõkés arról
számolt be, hogy kizárását az
RMDSZ kezdeményezte márci-
us 13-án a Wilfried Martens frak-
cióvezetõnek küldött levélben,
egy nappal azután, hogy kilépett
a szövetségbõl. A volt püspök je-
lezte, hogy továbbra is a néppárti
frakció tagja kíván maradni.
Folytatása a 3. oldalon 

Kelemen Hunor: 

Tõkés hazudik
Újabb történelmi mélypontra
süllyedt pénteken a lej árfolya-

ma az euróval szemben, miután a
Román Nemzeti Bank (BNR)
4,37 lejes euróátváltást hirdetett
meg, amely 25 százalékkal (azaz
1,11 banival) haladta meg az elõ-
zõ napi szintet. Annak ellenére,
hogy a drasztikus zuhanást más-
más okokkal magyarázzák, az
elemzõk abban mind egyetérte-
nek, hogy a központi bank eltö-
kélt abban, hogy a lej pénzpiaci
pozícióját stabilan tartsa. A pénz-
ügyi szakértõk ugyanakkor to-
vábbra is kitartanak amellett,
hogy az idei évben 4,2-4,3 lej kö-
zött lesz az euró átlagára, és nem
tartják valószínûnek, hogy ez 4,5
lej fölé emelkedjen. 6. oldal 

Történelmi lejtõn 

a lej árfolyama Mint minden évben, az
RMDSZ idén is megemléke-

zett az 1990-es marosvásárhelyi
márciusi események áldozatai-

ról, lerótta tiszteletét azok elõtt,
akik elszenvedõi voltak az akko-
ri véres eseményeknek. 
3. oldal 

Fekete volt március – 22 éve

„Ne alázzanak meg bennünket!” – skandálta több mint száz, Kolozs megyei postai alkalmazott a prefektúra elõtt tartott tüntetésen  

Átadták az Eperjesi-kastélyt

Kelemen Hunor szövetségi elnök, kultu-
rális és örökségvédelmi miniszter jelenlé-
tében adták át Mikefalván a felújított
Eperjesi-kastélyt. Az épületben polgár-
mesteri hivatal, házasságkötõ terem,
illetve orvosi rendelõ mûködik. 

Sütõ András író sírjánál koszorúz Markó Béla és Kelemen Hunor Fotó: RMDSZ

Fotó: Bodó Rozália
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Röviden

Ülésezett a PÖT

A júniusi helyhatósági választások elõkészí-
tése volt az RMDSZ Partiumi Regionális
Önkormányzati Tanácsának (PÖT) hétvé-
gi, Nagyszalontán tartott ülésének legfonto-
sabb napirendi pontja. A Bihar, Szatmár,
Szilágy, Arad, Temes és Máramaros megye
RMDSZ-es önkormányzati képviselõit tö-
mörítõ testület tagjai áttekintették a felké-
szülési idõszak határidõit, eszmecserét foly-
tattak azokról a gyakorlati tennivalókról,
amelyek elengedhetetlenül szükségesek a si-
keres választások elõkészítéséhez.

Andreea Paul Vass új neve

Lemondott magyar hangzású leánykori ne-
vérõl Andreea Paul Vass, a Demokrata Li-
berális Párt (PDL) nõi szervezetének elnök-
helyettese. A kormányfõ volt gazdasági ta-
nácsadója felvette a férje nevét, és ezentúl
Andreea Maria Paulnak hívják. „A leány-
kori nevem nehezítette közéleti szereplése-
met” – magyarázta a politikus, aki azonban
nem fejtette ki, milyen nehézségekre utalt.

Geoanã mozgalmat indított

Mircea Geoanã független szenátor részvé-
telével pénteken a Romexpónál nyitó ülést
tartott a Mi Romániánk Mozgalom,
amelynek a volt PSD-s politikus a legis-
mertebb alapító tagja, Ovidiu Lipan
Þãndãricã, Dana Safta, Mihaela Mihai és
Andrei Postelnicu társaságában. Az új
mozgalom logója egy háromszínû ház, pi-
ros tetõvel, a szlogenje pedig „Együtt épít-
jük a mi Romániánkat”. 

Mi lesz a szlovákiai kisebbségekkel?

Megszüntetik a kisebbségügyi és emberi
jogokért felelõs miniszterelnök-helyettesi
posztot a szlovák kormányban, jogköreit
pedig szétosztják – adta hírül saját infor-
mációkra hivatkozva az Új Szó szlovákiai
magyar független napilap szombaton. A
kormányhivatal nemzeti kisebbségi fõosz-
tályának viszont nincs tudomása az állító-
lagos változtatásról.

Oszama meg akarta öletni Obamát

Meg akarta gyilkoltatni Barack Obama
amerikai elnököt Oszama bin Laden, az
al-Kaida terrorszervezet vezetõje (képün-
kön), aki úgy gondolta, hogy az Egyesült
Államok káoszba süllyed. Az egyik üzene-

tében bin Laden arra utasította a terrorhá-
lózat egyik vezetõjét, hogy szervezzen tá-
madást az elnöki különrepülõgép, az Air
Force One ellen. 

A baleset áldozataira emlékeztek

Országos gyásznapot tartottak pénteken
Belgiumban és Hollandiában a belga autó-
buszt ért tragikus keddi svájci baleset 28
áldozatára emlékezve. Az országban dél-
elõtt 11 órakor leállt az élet, és egyperces
csönddel adóztak a halálos áldozatok –
köztük 22 gyermek – emlékének. Az áldo-
zatok egy része holland volt, ezért Hollan-
diában a középületeken félárbocra enged-
ték a lobogókat.

Elhunyt a kopt pápa

Elhunyt III. Senuda, a kopt keresztény egy-
ház feje szombaton. A „kopt pápa” a világ
egyik legõsibb egyházát vezette, a tízmilli-
ósra becsült egyiptomi kopt közösség kariz-
matikus vezetõje volt. Az egyházakról szó-
ló törvény alapján a kopt közösség elismert
egyházként mûködik Magyarországon.

Gy. Z.

„Szép ez a vasárnap!” – kezd-
te köszönõbeszédét tegnap a

berlini Bundestag épületében
Joachim Gauck evangélikus lel-
kész, egykori keletnémet polgár-
jogi harcos, akit nagy fölénnyel
választottak meg Németország
új államfõjének. 

Joachim Gauck Németország
új államfõje: az 1240 tagú úgyne-
vezett Szövetségi Gyûlés
(Bundesversammlung) szavazá-
sán már az elsõ fordulóban gyõ-
zött, 991 szavazatot kapott. Az
új államfõt – aki már két eszten-
deje is a februárban leköszönt
Christian Wulff kihívója volt –
az ellenzéki szociáldemokraták
és a Zöldek jelölték, akikhez
csatlakozott a kormányzó

CDU/CSU, valamint a liberális
FDP is. A hatodik parlamenti
párt, a reformkommunista Balol-

dal Beate Klarsfeld volt náci-
vadászt jelölte, akire 126-an sza-
vaztak. A harmadik jelölt, Olaf

Rose, akit a neonáci szellemisé-
gû Német Nemzeti-demokrata
Párt (NPD) indított, mindössze
3 szavazatot kapott.

Joachim Gauck elsõ szavaival
arra utalt, hogy huszonkét esz-
tendõvel ezelõtt, 1990. március
18-án rendezték meg az egykori
NDK-ban az elsõ valóban sza-
bad választásokat, amelyekért
polgárjogi harcosként életét, eg-
zisztenciáját sem féltve küzdött.
Személyében most elõször áll az
egyesült Németország élén egy-
kori keletnémet állampolgár, mi-
közben a kancellár, Angela
Merkel is a volt NDK-ban nevel-
kedett, majd lépett politikai pá-
lyára. Kettejük között további
párhuzam, hogy míg Gauck ma-
ga is evangélikus lelkész, Mer-
kelnek az édesapja volt az. 

ÚMSZ

Két támadást hajtottak végre
Damaszkuszban szombaton,

a merényletekben huszonheten
életüket vesztették. A halottakon
kívül további száznegyven ember
is megsérült; mind az áldozatok,
mind a sérültek között egyaránt
vannak civilek és rendõrök is. Az
egyik támadás egy rendõrköz-
pont, a másik egy légi biztonsági
szervezet központja ellen irá-
nyult. A támadásokat robbanó-
anyaggal megrakott két autóval
hajtották végre. Az elmúlt három
hónap több támadása után nem
mondható egyedinek az akció,
ezt bizonyítja, hogy vasárnap
Szíria második legnagyobb váro-
sában, Aleppóban robbant autó-
bomba. A kormányzat „terroris-
tákat” vádol a hasonló cselekmé-
nyek elkövetésével, az ellenzék
azonban azt állítja, hogy a kor-
mányzat szervezi a merénylete-
ket. A szombati és vasárnapi rob-
bantásokra két nappal a forrada-
lom elsõ évfordulóját követõen
került sor – a tavaly március óta
zajló eseményekben a kormány-
zat véres fellépését követõen a
halálos áldozatok száma már
meghaladta a 8 ezer fõt. Pénte-
ken egyébként országszerte foly-
tatódtak a kormányellenes de-
monstrációk, Damaszkusz több
külvárosa – ahol a hadsereg né-
hány hete helyreállította a rendet
– szintén lángba borult. Kofi
Annan az ENSZ nevében, vala-
mint az Arab Liga küldötte ismét
felszólította a feleket, hogy hagy-
janak fel a harcokkal, és ne aka-
dályozzák a Szíriának szánt hu-
manitárius segély eljuttatását a
rászoruló térségekbe. Annan, aki
egységes fellépést sürget a közel-
keleti országban, az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsának tagállamai
elõtt tartott beszámolójában hoz-
zátette: tárgyalódelegációt küld
Damaszkuszba, hogy megvitas-
sák egy nemzetközi megfigyelõ-
csoport felállításának a feltételeit.
Szaúd-Arábia hadfelszerelést
küldött Jordánián keresztül a szí-
riai kormány ellen fellázadt Sza-
bad Szíriai Hadseregnek – közöl-
te szombaton egy arab diploma-
ta, aki neve elhallgatását kérte. A
mûvelet részleteit késõbb hozzák
nyilvánosságra – ígérte a diplo-
mata. 

Merényletek

Szíriában

Gauck az új német elnök

Hírösszefoglaló

A The Washington Post címû
amerikai napilap az AP hír-

ügynökségre hivatkozva azt írta,
hogy Orbán Viktor magyar kor-
mányfõ kíméletlen támadást indí-
tott az Európai Unió ellen csütör-
tökön, „gyarmatosító magatartás-
sal, országa szuverenitásának
semmibevételével és belügyeibe
való beavatkozással” vádolva.
Közben Brüsszelben egy holland
újságíró kérdésére válaszolva José
Manuel Durao Barroso szóvivõje
szerint „akik az Európai Uniót a
Szovjetunióhoz hasonlítják, ezzel

azt mutatják, hogy egyáltalán
nem értik, mi a demokrácia. Nem
értik mindazoknak a fontos hoz-
zájárulását sem, akik a szabadsá-
got és a demokráciát védték, azo-
kért harcoltak”.

Ezzel szemben a Rzeczpospolita
címû konzervatív lengyel napilap
szerint a magyar kormány csütör-
tökön kihasználta az alkalmat,
hogy kimutassa: „a nemzeti esz-
mék vezetik, és nem a külsõ erõ-
ké, hanem a nemzeté az utolsó
szó a jövõjére vonatkozó döntés-
hozatalban”. De hangsúlyozta,
hogy „Orbán Viktor folyamato-
san jelzi békülési szándékát

Büsszelnek, mert a vita mérséklé-
sére számít”, ami közelebb hozná
az országot az uniós és IMF-hite-
lekhez.Az ünnep utáni napokban
közeledett Magyarország és a
Nemzetközi Valutaalap állás-
pontja abban, hogy az egyeztetés
fókuszában a gazdasági-pénzügyi
kérdéseknek kell állniuk – mond-
ta Washingtonban Fellegi Tamás
magyar tárca nélküli miniszter,
aki informális megbeszéléseket
folytatott az IMF illetékeseivel.
„Abszolút bízom a megoldásban.
A magyar kormány elkötelezett,
ezt világossá tettük az elmúlt idõ-
szakban, Magyarország nem húz-
za az idõt, hanem teljesen egyér-
telmûen arra törekszik, hogy a
tárgyalások minél hamarabb el-
kezdõdjenek és sikeresen végzõd-
jenek. Ez a piac érdeke, ez az or-
szág érdeke, ez a lakosság, ez a
magyar emberek érdeke” – hang-
súlyozta Fellegi Tamás.

A Fitch Ratings várakozása
szerint Magyarország hiteles ál-
lamháztartási deficitcsökkentõ
programot fog kidolgozni, hogy
még a tavasszal elérhetõ legyen a
finanszírozási megállapodás az
EU-val és a Valutaalappal – kö-
zölte pénteki londoni elemzésé-
ben a legnagyobb európai hitel-
minõsítõ. A Fitch szerint ugyan-
akkor az IMF-megállapodás eset-
leges elmaradása Magyarország
leminõsítéséhez vezethet. 

Folyamatos a békülési szándék?

Egykori NDK-sok egymás közt. Angela Merkel gratulál Joachim Gaucknak

Magyar Gárda-emlékezés és eskütétel volt pénteken Budapesten. A Hõsök terét körbezárta a rendõrség

Egy kormánypárti és egy ellenzéki román politikus is reagált a pén-
teki bukaresti sajtóban Orbán Viktor üzenetére, amelyet a miniszter-
elnök a nemzeti ünnep alkalmából intézett a határon kívül élõ ma-
gyarokhoz. Sever Voinescu, a kormány fõ erejét alkotó Demokrata
Liberális Párt (PDL) szóvivõje az Evenimentul Zilei internetes kiadá-
sa szerint újságírói kérdésre válaszolva fejtette ki a véleményét arról,
hogy Orbán Viktor „a határokon átívelõ nemzetegyesítés nagy mû-
vét” akarja örökül hagyni az utókornak. Voinescu azt mondta, kel-
lemetlenül érinti, hogy minden évben, március 15.-én a román köz-
vélemény lázba jön egy-egy ilyen kijelentéstõl. A román lapok több-
sége a magyar miniszterelnök üzenetébõl azt a mondatot emelte ki,
miszerint „egy esztendõ alatt a magyar állampolgárok közössége
150 ezer honfitársunkkal gazdagodott, és hamarosan még százezren
vehetik kézbe magyar okmányaikat”. A Gândul címû lap ennek kap-
csán az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt elnökét, Crin Antonescut
idézi. „Hogy mit mond Orbán, az az õ dolga, legalább következetes.
Orbán Viktor úr sosem mondott mást, sosem titkolta vízióját ezen a
téren” –- fogalmazott a román liberális politikus.

„Orbán Viktor életmûvet épít”

Fotó: MTI



A múlt hét március tizenötö-
dike és az aktuálpolitikai
célzatossággal emlegetett
szabadság jegyében telt el.

Ha meggondoljuk, volta-
képpen nekünk, kisebb-
ségben élõ magyaroknak

állandó harcunk az,
amit a szabadságért –

vagyis a jogainkért, az önrendelkezésün-
kért, az egyenlõségünkért, eredményeink
megtartásáért – folytatunk. Ezt tudatosítot-
ták vezetõink demagógiától mentes, felelõs-
ségre összpontosító ünnepi beszédei. Mellet-
tük még a román miniszterelnök diplomati-
kus üzenetét is derûs elégtétellel fogadhat-
tuk, benne volt, hogy a szabadságban is
egyenlõeknek kell lennünk.
Talán az eddigieknél is indulatosabbra si-
keredett viszont Orbán Viktor otthoni beszé-
de, amelyben ismét az EU ellen hirdetett
meg ádáz honvédõ háborút.
Azt még az ünnepi lelkesedés mondatta ve-
le: soha ilyen közel nem álltunk a szabad-
sághoz, soha ilyen egységesek nem voltunk,
soha ilyen erõsek nem voltunk. Ezeknek
egyike sem igaz. Magyarországon régóta
nem volt ennyire kordába szorítva törvényi-
leg a sajtó, vagyis a szólásszabadság, az
„alkotmányos puccs” után romokban hever
a jogállamiság; az egységet a hivatalos ün-
nepléssel párhuzamosan megtartott ellen-
rendezvények cáfolták balról és (szélsõ)jobb-
ról, „kettészakítva” Budapestet; az erõrõl
pedig kár is beszélni, miután a külföldi be-
fektetõk széles ívben kerülik Magyarorszá-
got, az ünnep elõtt egy nappal függesztette
fel az EU a kohéziós pénzek folyósítását, s
az ünnep után egy nappal érkezett a Velen-
cei Bizottság kõkemény bírálata. (Akár
meghatónak tekinthetjük azt is, hogy „ma
is vannak lengyel Bem apók”, és „kiállnak
Magyarország mellett a csehek, a szlovének
és a románok is”. Ám, hacsak az erdélyi
magyarokat jó odaáti szokás szerint nem te-
kintette maga is románoknak, nincs tudo-
másunk sem Orbán Viktor román híveirõl,
sem arról, hogy – a Kaczinsky-párti lengye-
lekhez vagy a litvánokhoz hasonló – román
különítmény hallgatta volna lelkesen a ma-
gyar miniszterelnök szavait.)
Ám ezek csupán a jellemzõ fellengzõs, ke-
vésbé sértõ dolgok. Külföldi – köztük jobb-
oldali – lapok szerint viszont „Orbán Vik-
tor gyilkos támadást indított az Európai
Unió ellen”, azzal vádolva meg, hogy gyar-
matként kezeli az országot. Miután a mi-
niszterelnök hírhedt szóvivõje megint taga-
dott valamit, amit az egész világ hallhatott,
a lapok szó szerint idézik: „jól ismerjük a
kéretlen elvtársi segítség természetrajzát, és
felismerjük akkor is, ha nem váll-lapos
egyenruhába, hanem jól szabott öltönybe
bújik”. Sajnos, itt már – túl a kettõs beszé-
den – egy olyan kényszerképzet mûködése
érhetõ tetten, amire nem hivatalos társaság-
ban aggodalmasan néznek össze, paranoiát,
netán bipolaritást emlegetnek. José Manuel
Barroso, szóvivõje szerint, megjegyezte:
„Akik az Európai Uniót a Szovjetunióhoz
hasonlítják, ezzel azt mutatják, hogy egyál-
talán nem értik, mi a demokrácia.”
... Magyarország forog a tengelye körül –
ezt is Orbán mondta. Nos, az alkotó már
megpihenhetne. Vagy ahhoz kellett ez az
ünnep, hogy rájöjjünk, mennyire reményte-
len a helyzet?

A szabadság 
mint kényszerképzet

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Pisztolylövések a fõvárosban: kábítószer-
kereskedõ lõtt rá egy csendõrre Bukarest-
ben, a megsebesült csendõr lábon lõtte a
drogdílert. (România liberã) 240 millió
eurót küldtek haza a külföldön dolgozó ro-
mánok az év elsõ hónapjában. Ez az
összeg tízmillióval több, mint amennyit ta-
valy januárban küldtek Romániába.
(Adevãrul) Rákot okozhat a Románia
hipermarketeiben kapható kenyér, mert
adalékanyagokat tartalmaz. (Libertatea) 

Antal Erika

Az RMDSZ, mint minden
évben, most is megemléke-

zett az 1990-es marosvásárhelyi
márciusi események áldozatai-
ról, lerótta  tiszteletét azok elõtt,
akik szenvedõi voltak az akkori
véres eseményeknek. Szomba-
ton délelõtt Sütõ András író sír-
jánál koszorúzott Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök, Markó Bé-
la miniszterelnök-helyettes és
Kelemen Atilla, az RMDSZ Ma-
ros megyei szervezetének elnö-
ke, majd a  Kós Károly Akadé-
mia Alapítvány székházában
emlékeztek az 1990-es marosvá-
sárhelyi márciusi események so-
rán elhunyt Gémes Istvánra,
Csipor Antalra és Kiss Zoltánra,

illetve találkoztak a sokévi bör-
tönre ítélt és bántalmazott Cse-
resznyés Pállal, Szabadi Ferenc-
cel, valamint Juhász Ilonával. A
találkozón átnyújtották azokat
az adományokat, amelyeket
2000 óta az RMDSZ Szolidaritá-
si Alapjából különítettek el az ál-
dozatoknak, valamint hozzátar-
tozóiknak.

Kelemen Hunor felidézve az
akkori eseményeket, elmondta,
fiatal újságíróként nem látta, kik
állnak a háttérben, csak azt a vé-
res konfliktust, amelynek a tétjét
sem látta még senki akkoriban. 

„Azóta eltelt huszonkét év és a
harcot újra meg újra meg kell
vívnunk. De a mi problémáinkra
a politikai eszközöket kell hasz-
nálnunk és nem az utcát” – fo-

galmazott Kelemen. Markó Béla
miniszterelnök-helyettes feltette
a kérdést, miért kell évrõl évre
emlékezni, nem lenne jobb fáty-
lat borítani arra, ami történt? A
volt szövetségi elnök válaszában
kifejtette, a feszültségeket való-
ban el kell felejteni, de az akkori
események tanulságait fontos fel-
idézni. Fõleg, hogy napjainkban
is történnek olyan dolgok, ame-
lyekre oda kell figyelni. „Nem
hiszem, hogy megtörténhet nap-
jainkban is az, ami történt 22 év-
vel ezelõtt, de a történelem csak
akkor viszszafordíthatatlan, ha
vigyázunk, hogy ne ismétlõdje-
nek meg a hasonló események,
ha teszünk is azért, hogy vissza-
fordíthatatlan legyen” – mondta
a miniszterelnök-helyettes. 

Markó Béla, Kelemen Hunor és Kelemen Atilla a véres marosvásárhelyi események áldozataival és hozzátartozóikkal

Fekete volt március
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Az önálló politizálás szüksé-
gességét és az eredmények

fontosságát hangsúlyozta Markó
Béla romániai miniszterelnök-he-
lyettes a szlovákiai választások ta-
nulságaképpen. „Nem hiszem,
hogy a szlovákiai választásokból
azt a következtetést kellene levon-
ni, hogy a vegyes pártoké a jövõ”
– jelentette ki Markó az Erdélyi
Magyar Televíziónak adott tegnapi
interjúban. A miniszterelnök-he-
lyettes szerint az a tény, hogy a
Magyar Koalíció Pártjának
(MKP) másodjára sem sikerült át-
lépnie a parlamentbe jutáshoz
szükséges küszöböt, annak a kö-
vetkezménye, hogy az MKP kike-
rült a kormányból, és nem volt
már képes megakadályozni a szlo-
vákiai nacionalista intézkedése-
ket. A szlovákiai magyar szava-
zók azért kezdtek alternatívákat
keresni, mert rájöttek, hogy ez a
párt hiába van a parlamentben.
„Ez komoly figyelmeztetés. A
választók elvárják, hogy ne csak
ott legyünk a parlamentben, ha-
nem eszközeink is legyenek a
problémáik megoldására” – je-
lentette ki Markó Béla. Szerinte
az is hozzájárult az MKP sikerte-
lenségéhez, hogy a párt részben
feladta önállóságát, Magyaror-
szághoz próbált igazodni. Hoz-
zátette, az erdélyi magyarság kö-
rében kialakult többpártiságot
sem tartja természetesnek. „Egy
politikai csoport újból és újból
nekifut, hogy az RMDSZ-szel
szemben pártot csináljon, aztán a
választásokon rájönnek, hogy
nem igazán megy a dolog” – ér-
telmezte a helyzetet Markó. Sze-
rinte az erdélyi magyarság jövõ-
jét kockáztatják azok, akik „erõ-
nek erejével szét akarják szabdal-
ni” a közösséget. 

„Intõ jelek”

a Felvidékrõl

M. Á. Zs.

Két, egymásnak ellentmondó
petíciót „versenyeztetnek” a

petitioeonline.com internetes olda-
lon a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen
(MOGYE) kialakult helyzettel
kapcsolatban. 

Tegnap estig közel hétezer-
háromszázan írták alá az egyetem
magyar oktatói és a magyar diák-
szövetség által megfogalmazott
dokumentumot, amelyben az ok-
tatási törvény betartását követelik.
A felhívás szerzõi emlékeztetnek
arra, hogy a 2011-ben hatályba lé-

pett román oktatási törvény sze-
rint a multikulturális és többnyel-
vû egyetemeken – amelyek között
a MOGYE-t is nevesíti a jogsza-
bály – a nemzeti kisebbségek nyel-
vén mûködõ tagozatot vagy okta-
tási vonalat kell létrehozni. 

Eközben mintegy 18 ezren lát-
ták el kézjegyükkel azt a petíciót,
amelyet Florin Buicu marosvá-
sárhelyi orvos kezdeményezett
„az egyetemi autonómia védelmé-
ben”. A szerzõ szerint a magyar
diákok és oktatók minden joggal
rendelkeznek a jelenlegi struktúrá-
ban, ezért nem szabad engedni „a
szeparációs törekvéseknek”. 

Folytatás az 1 oldalról

„Az RMDSZ elnökeként levél-
ben értesítettem Wilfred Mar-
tenst, az Európai Néppárt elnö-
két arról, hogy Tõkés László ki-
lépett az RMDSZ-bõl, lemon-
dott tagságáról. Hozzátettem,
hogy ezek után Tõkés László
semmilyen európai fórumon
nem az RMDSZ álláspontját
képviseli” – közölte az RMDSZ
elnöke. Közleményében Kele-
men jelezte azt is, hogy két nap-
pal ezelõtt egy lap érdeklõdésére
mindezt már elmondta, sõt a
Wilfred Martensnek címzett ere-
deti levelet is eljuttatta a napilap
vezetõjének. „A Romániai Ma-
gyar Demokrata Szövetség úgy
véli, méltatlan és tisztességtelen
cselekedet félretájékoztatni és
ferdíteni az újságírók és a közvé-
lemény elõtt, annál is inkább,
mert Tõkés László volt püspök-
ként erkölcsi minimumnak kelle-
ne tartsa az igazmondást” – zá-
rul Kelemen Hunor közleménye,
amelyhez csatolták a szövetségi
elnök Wilfred Martens néppárti
elnöknek küldött levelét.

Tõkés László levélben tájékoz-
tatta az Európai Parlament nép-
párti frakciójának vezetõjét, va-
lamint a román néppárti delegá-
ció vezetõjét, hogy az RMDSZ-
bõl való kilépése után is a nép-
párti csoportban kíván tevékeny-
kedni. Nagyváradi sajtótájékoz-
tatóján elmondta, õt nem

RMDSZ-tagsága alapján válasz-
tották 2009-ben EP-képviselõvé.
Emlékeztetett arra, hogy az
RMDSZ felkérésére vállalta el,
hogy az EMNT elnökeként az
erdélyi magyar összefogás listá-
jának az élére kerüljön. „Felkér-
tek, hogy mentsem meg a listáju-
kat, és én az összefogás jegyében
elfogadtam az ajánlatot. Most
viszont úgy tekintik, mintha az õ
érdemük lenne, hogy én az Euró-
pai Parlament tagja vagyok” –
idézte az Agerpres hírügynökség
Tõkés Lászlót.

A volt püspök szerint a rosszin-
dulat és a pártérdekek teszik,
hogy az RMDSZ megpróbálta el-
távolítani õt a EP néppárti cso-
portjából. Úgy vélte azonban,
hogy ez nem fog sikerülni, hiszen
a javaslatot a frakció tagjainak a
kétharmada kellene hogy támo-
gassa. Tõkés elmondta, mind
Wilfred Martens frakcióvezetõt,
mind Theodor Stolojant, az EP
román néppárti delegációjának a
vezetõjét levélben tájékoztatta ar-
ról, hogy továbbra is a néppártban
kíván tevékenykedni.

Mint ismeretes, a 2009-es vá-
lasztásokon Tõkés László az Er-
délyi Magyar Összefogás jelölt-
listáját vezette, amely azonban az
RMDSZ választási jele alatt vett
részt az EP-választásokon, és há-
rom képviselõt: Tõkés Lászlót,
Winkler Gyulát és Sógor Csabát
juttatta be az uniós törvényho-
zásba. 

MOGYE-ügy: petícióverseny Kelemen: Tõkés hazudik

Markó: a szakadék felé taszítják az egyetemet

A MOGYE még nem tart a katasztrófánál, de a vezetõség,
amely nem is igazán törvényes, egyértelmûen a szakadék felé ta-
szítja az egyetemet – jelentette ki Markó Béla az Erdélyi Magyar
Televíziónak (ETV). A miniszterelnök-helyettes a Többszemközt cí-
mû vitamûsorban leszögezte: az ügyben megszólaló román ok-
tatók többsége megpróbálja megtéveszteni a közvéleményt, „ön-
gyilkos” magatartásuk pedig nemcsak a magyar oktatást, hanem
az egész egyetemet tönkre teheti. Figyelmeztetett, ez a több hó-
napos ellenségeskedés már most jelentõsen rontja az egyetem
színvonalát, az oktatás minõségét. Markó szerint minden fe-
szültségkeltés és ellenkezés dacára sikerül majd létrehozni a ma-
gyar kart, ez azonban korántsem jelenti az ügy végét: sokan
ugyanis arra számítanak, hogy a választásokat követõ új – vélhe-
tõen a jelenlegi ellenzéki pártokból álló – kormány módosítani
fogja a tanügyi törvényt, és a magyar karokat felszámolják. „El-
képzelhetõ-e Romániában, hogy amit eddig megszereztünk, azt
mások visszaveszik? Igen, elképzelhetõ. Aki azt hiszi, hogy a
történelem visszafordíthatatlan, az naiv. A történelem mindig
visszafordítható, csak akkor nem, ha van erõnk ahhoz, hogy ezt
megakadályozzuk” – fogalmazott Markó Béla az ETV-nek. 
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Bogdán Tibor 

Közel ezer nap után is-
mét van elnöke a Moldo-

vai Köztársaságnak, ezzel
megoldódott a hosszúra
nyúlt belpolitikai válság.
Igaz, az új államfõ személyét
még jóvá kell hagynia az al-
kotmánybíróságnak.

A szocialisták 
támogatásával

A sikertelen elnökválasz-
tások sorozata a kommunis-
ták ellenállása mellett a Szö-
vetség az Európai Integráci-
óért nevû koalíción belüli el-
lentétekkel magyarázható.
A tömörülést alkotó három
politikai alakulat – a Mihai
Ghimpu által vezetett Libe-
rális Párt, Marian Lupu De-
mokrata Pártja és a Moldo-
vai Liberális Demokrata
Párt, élén Vlad Filattal – kö-
zött hatalmi féltékenység
miatt állandósultak a súrló-
dások, szövetségükre rá-
nyomta jegyét a kölcsönös
gyanakvás. Most sikerült
kompromisszumra jutniuk
az államfõjelölt személyét il-
letõen: közös indulójuk a
gyõztes Nicolae Timofti lett.
Bár sikere értékébõl levon
az, hogy egyetlen jelöltként
indult, az kétségkívül ko-
moly teljesítménynek szá-
mít, hogy sikerült megsze-
reznie jelölõ tömörülése sza-

vazatai mellett Igor Dodon
szociáldemokratáinak há-
rom voksát, valamint a füg-
getlen Mihai Godea támo-
gatását is. Ezzel érte el a 101
tagú moldovai parlament-
ben a 62 szavazatot, ami
csak eggyel több a gyõze-
lemhez szükségesnél. Ezzel
a Moldovai Köztársaság ne-
gyedik államfõje lett. 

A koalíción belüli kölcsö-
nös gyanakvás a voksolás al-
kalmával is megnyilvánult: a
három párt elhatározta,
hogy az esetleges „árulók”
kiszûrése érdekében a tag-
pártok mindegyikének frak-
ciója valamilyen sajátos,
csak általa ismert jelet hagy a
szavazócédulán, hogy ku-
darc esetén a szavazatszám-
lálás alkalmával megállapít-
hassák, melyik pártból
került(ek) ki az áruló(k). A
kommunisták bojkottálták a
választásokat. 

Elnökportré 

Nicolae Timofti neve vi-
szonylag ismeretlen politikai
körökben, de a moldovai (és
természetesen romániai)
közvélemény elõtt is. Szemé-
lye meglehetõsen ellentmon-
dásos. Az új államfõ minded-
dig bíróként tevékenykedett,
ebben a minõségében volta-
képpen a „régi rendszer”
egyik képviselõje, ráadásul
olyan területrõl került az ál-

lamfõi tisztségbe, amely a
Moldovai Köztársaságban is
mélyreható reformra vár.
Moldovai politikai elemzõk
közül többen is a kétes hírû
chiºinãui vállalkozó, Vladi-
mir Plahotniuc emberének
tartják. A volt moldovai ál-
lamfõ, Vladimir Voronin
egykori tanácsosa, Sergiu
Mocanu szerint Timofti
egyenesen az országot behá-
lózó maffia tagja. Ezt azon-
ban legalábbis fenntartással
kell fogadni, mivel maga
Mocanu is meglehetõsen el-
lentmondásos személyiség. 

Timofti támogatói ezzel
szemben az új elnökben az
európai elkötelezettség, a re-
formok szorgalmazóját, az
alkotmány tiszteletben tartá-
sának zálogát látják, annál is
inkább, mert jelölését követõ-
en sûrûn hivatkozott az alap-
törvény betartásának szüksé-
gességére.

Az tény, hogy a most meg-
választott államfõ következe-
tes híve a román nyelv és a
román identitás értékesítésé-
nek, amiért számíthat a to-
vábbiakban a moldovai kom-
munisták támadásaira, Buka-

rest viszont most a „két
testvérország” jelenleg nem
túlzottan meleg kapcsolatai-
nak fellendülésében bízik.

Romániában várhatóan
az is viszonylagos megelé-
gedettséget vált ki, hogy
Timofti határozottan ellenzi
idegen csapatok moldovai
állomásoztatását; a románi-
ai illetékesek ugyanis ennek
alapján arra számítanak,
hogy keményebben fellép
majd a transznisztriai orosz
katonai egységek kivonásá-
ért. Igaz, az államfõ által
meghirdetett semlegesség
azt is feltételezi, hogy nem
kívánja országa NATO-tag-
ságát sem. Elsõ külpolitikai
vonatkozású kijelentéseibõl
az a következtetés vonható
le, hogy egyaránt jó vi-
szonyt kívánna kiépíteni a
Nyugattal és a Kelettel is,
vagyis igyekszik „okos poli-
tikát” folytatni „ahogyan az
egy kis országhoz illik” – fo-
galmazott.

A válság krónikája

A moldovai belpolitikai
válság 2009 áprilisában kez-
dõdött, amikor a kommunis-
ták a parlamenti választáso-
kon 60 mandátumot szerez-
tek. Ez elegendõ volt a kor-
mányalakításhoz, de kevés
az államfõ személyének el-
döntéséhez. 

Miután májusban Vladi-
mirt Voronint a parlament el-
nökévé választották, az ellen-
zék bojkottálta az elnökvá-
lasztást, amelyre júniusban
újabb sikertelen kísérlet tör-
tént. Június közepén felosz-
lott a parlament, és elõreho-
zott választásokat írtak ki. A

jobboldal létrehozta a Szö-
vetség az Európai Integráció-
ért nevû koalíciót.

A júliusi elõrehozott vá-
lasztásokon a kommunisták
48 honatyával maradtak, ám
a jobboldal is kénytelen volt
beérni 53 hellyel, így a felek
egyike sem rendelkezett az
államfõ személyének eldön-
téséhez szükséges 61 szava-
zattal. Szeptemberben a
gyõztes jobboldal újraosz-
totta a fõbb állami tisztsége-
ket: a parlament elnöke
Mihai Ghimpu lett, minisz-
terelnökké Vlad Filatot vá-
lasztották, az államfõi funk-
cióra pedig Marian Luput
jelölték, majd 2009 végén az
újabb sikertelen elnökvá-
lasztás következett. 

Mivel Moldovában a par-
lamentet egy év leforgása
alatt nem lehet kétszer felosz-
latni, az alkotmánybíróság
az intézkedés idõpontját
2010. június 16.-a utánra ha-
lasztotta. 

2010 novemberében is-
mét elõrehozott törvényho-
zási választásokat tartottak.
A jobboldal 59 mandátum-
hoz jutott, a kommunisták
42-höz. 

Tavaly a parlament no-
vember 18-ára tûzte ki az ál-
lamfõválasztást, november
elején a Dodon-csoport há-
rom tagja kilépett a kommu-
nista pártból. November kö-
zepén zárult az államfõjelö-
lés idõszaka – ám senki sem
jelentkezett. Ekkor december
16.-át jelölték meg az állam-
fõválasztás idõpontjaként –
amikor ismét eredménytele-
nül zárult a voksolás. Ezt a
kudarcsorozatot zárta a mos-
tani, sikeres választás.  

Moldova: a politikai válság vége

Gy. Z.

A kabuli hatóságok meg-
gyõzõdése, hogy az idõ-

közben megnevezett ameri-
kai törzsõrmester, Robert
Bales mesterlövész nem
egyedül követte el a 16 áldo-
zatot követelõ gyilkosságot,
szemtanúkra hivatkozva ál-
lítják, hogy a szabályos ki-
végzésben több amerikai ka-
tona is közremûködött. Az
amerikai egységek parancs-
noka azonban tagadja ezt. A
tálibok is szörnyû bosszút es-
küdtek, ezért a törzsõrmes-
tert kimenekítették Afganisz-
tánból, s azóta meg is érke-
zett az Egyesült Államokba,
ahol azonban – Leon Panetta
védelmi miniszter szavai sze-
rint – halálbüntetés is várhat
rá. Legutóbb pedig Hamid
Karzaival beszélt Barack
Obama amerikai elnök tele-
fonon, s végül mindketten
megerõsítették a tengerentúli

csapatok kivonásának végsõ
dátumát, 2014-et.

2014 marad a határidõ

Hamid Karzai afgán el-
nök, aki pénteken a hivatalá-
ban fogadta annak a két falu-
nak a lakosait, ahol a mé-
szárlás történt, kételyét fejez-
te ki azzal kapcsolatban,
hogy az elkövetõ egyedül
cselekedett. „Megpróbáltunk
beszélni az érintett katoná-
val, de Amerika részérõl nem
volt együttmûködés. Annak
alapján, amit önök monda-
nak, a gyilkos nem volt egye-
dül” – közölte Karzai a falu-
siakkal. A mészárlás nyomán
súlyosan megromlott az
amerikai–afgán viszony.
Karzai csütörtökön azt köve-
telte, hogy a NATO-csapatok
hagyják el a falvakat, és hú-
zódjanak vissza a bázisaikra.
Noha Barack Obama ameri-
kai elnök kijelentette, hogy

az incidens nem fogja befo-
lyásolni a csapatkivonás üte-
mét (amelynek befejezését
2014 végére tervezik), lapér-
tesülések szerint hivatalos
körökben az óceán mindkét
partján felerõsödtek az Afga-
nisztán elhagyásának fel-
gyorsítását követelõ hangok.

A mészárlás elkövetésével
gyanúsított 38 éves katona
jogi képviselõje, John Henry
Browne seattle-i ügyvéd sze-
rint a mesterlövészi kiképzés-
sel rendelkezõ katona, aki a
negyedik szolgálati ciklusát
töltötte háborús területen, va-
lószínûleg poszttraumás
stressz szindrómában szen-
ved. Bales kétszer is megse-
besült Irakban, és nehezmé-
nyezte, hogy ismét háborús
bevetésre vezényelték. Az
ügyvéd úgy tudja, hogy a ka-
tona a mészárlás elkövetése
elõtt szemtanúja volt annak,
ahogy egy bajtársa egy rob-
banásban elvesztette az egyik

lábát. A The New York Times
egy meg nem nevezett ameri-
kai hivatalos személyre hivat-
kozva azt állította, hogy az
ámokfutást „a stressz, az al-
kohol és a családi gondok
kombinációja váltotta ki”.
Browne ügyvéd cáfolta, hogy
ügyfelének gondjai volnának
a házasságával.

„Összetört” 
Obama szíve

A Pentagon fáradságot
nem kímélve ki fogja vizs-
gálni a vérontásnak a körül-
ményeit, az Egyesült Álla-
mok ugyanakkor továbbra is
elkötelezettje az ottani hábo-
rú „felelõsségteljes” befeje-
zésének – jelentette ki Wa-
shingtonban Barack Obama.
„Szavatolni fogjuk, hogy
mindenkit, aki részese volt
az incidensnek, a törvény
minden szigorával, mara-
déktalanul felelõsségre von-
nak majd.” Az elnök szerint
a nyomozást az amerikai ha-
tóságok úgy fogják lefolytat-
ni, mintha a halottak „a mi
állampolgáraink, a mi gyere-
keink volnának.” Obama ki-
jelentette, hogy az ártatlan
életek elvesztése „összetörte

a szívét”. Az incidens to-
vább fokozta az Egyesült Ál-
lamok és Afganisztán között
a bagrami bázison február-
ban lezajlott Korán-égetés
miatt kialakult feszültséget,
amely mintegy három tucat
halálos áldozatot követelt.
Az iszlám szent könyv el-
égetése éles tiltakozást és
erõszakos akciókat váltott
ki Afganisztánban; a tálibok
ezért merényletekkel vála-
szoltak a vallásukat sértõ
provokációra, egyebek mel-
lett robbantásokat követtek
el az afganisztáni magyar
egység Mazari-Sarif melletti
táboránál is.

Barack Obama kedden ki-
jelentette, hogy az amerikai
haderõ folytatja az al-Kaida
vezetésének likvidálását, és
mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy Afganisz-
tán ne válhasson ismét a ter-
rorszervezet menedékévé.

Kiszûrik a tálibokat

Az elmúlt hetek incidensei
ellenére sem változtat afga-
nisztáni tervein a NATO, be-
leértve kivonulási forgató-
könyvét is – erõsítették meg a
szövetség illetékesei. Oana

Lungescu szóvivõ a sajtótájé-
koztatón elmondta: a szövet-
ség akciótervet fogadott el
annak segítésére, hogy a lá-
zadó tálibok ne szivároghas-
sanak be az afgán hadsereg
soraiba. A tervben olyan ele-
mek kaptak helyet, mint a so-
rozás jobb ellenõrzése, a gya-
nús viselkedésû vagy pszi-
chológiai problémákat muta-
tó, illetve a szomszédos or-
szágokból érkezõ katonák fi-
gyelése, kémelhárításban jár-
tas személyek beépítése az af-
gán hadseregbe, a képzés és
oktatás ilyen irányú bõvítése.
Utóbbi keretében arra is fi-
gyelmet fordítanak, hogy
próbálják jobban megértetni
az afgán és a nyugati kultúra
közti különbségeket.

Az afganisztáni rendezés
fontos eleme a helyi hadsereg
és rendõrség létszámának nö-
velése és megfelelõ kiképzése
ahhoz, hogy két éven belül a
teljes ellenõrzést át tudják
venni az országban. Kiszi-
várgott adatok szerint a nem-
zetközi koalíció veszteségei-
nek 6 százalékát okozzák az
afgán hadsereg soraiból indu-
ló támadások, bár ennek csak
egyötödéért felelõsök a be-
épült tálibok. 

Tovább romlott az afgán–amerikai viszony
Hamid Karzai afgán elnök „alaposan megfontolt és elõre

eltervezett” akciót lát az elmúlt héten ámokfutást rende-

zett amerikai katona cselekedete mögött. Karzai ezért ki-

látásba helyezte, hogy kiutasítja országa területérõl az

Afganisztánban tartózkodó amerikai katonákat.

A Moldovai Köztársaság új elnöke,
Nicolae Timofti mindeddig bíróként
tevékenykedett, ebben a minõségében
tehát voltaképpen a „régi rendszer”
egyik képviselõjének számít.

Nicolae Timofti, a Moldovai Köztársaság új elnöke



Az EMNP elmúlt heti nagyváradi sajtótá-
jékoztatóján Tõkés László és Toró T. Tibor
erkölcsi zsarolásnak minõsítette az
RMDSZ felvetését, miszerint ha a magyar
pártok egymás ellenfeleiként indulnak a
választásokon, akkor a magyarság elveszít-
heti parlamenti képviseletét. Tõkés azt
szorgalmazta, hogy ki kell törni az erkölcsi
zsarolásból, és fel kell szabadítani a romá-
niai magyarságot az „érzelmi rabigából”.
A nemes cselekedet mikéntjét Toró T. Ti-
bor fogalmazta meg. A 2008-as választási
törvény egy alternatív küszöböt is megálla-
pít azon szervezetek számára, amelyek leg-
alább három szenátori és hat képviselõi vá-
lasztókörzetet megnyernek. Ez lenne tehát
a közös jelöltlista alternatívája: kilenc sze-
nátor helyett három, és huszonkét képvise-

lõ helyett hat magyar képvi-
selje a közel másfél milliós
romániai magyarságot az
ország törvényhozásában.
Amennyiben ezeknek a kije-

lentéseknek nem taktikai
céljuk van (nevezetesen
az, hogy felsrófolják az
EMNP-s jelöltek
RMDSZ-listán való

indulásának az árát), akkor napnál világo-
sabb, hogy Tõkésék szempontjából a párt-
érdek (az RMDSZ-kiütése a törvényhozás-
ból) fölülírja a nemzeti érdeket (a magyar-
ság parlamenti képviselete folyamatosságá-
nak biztosítását). E tekintetben Tõkés kilé-
pése az RMDSZ-bõl, valamint az a korábbi
nyilatkozata, hogy „nem
lesz közös lista”, azt sejte-
ti, hogy ezúttal komolyan
gondolják a kenyértörést –
„kerül, amibe kerül”. 
Nehéz lenne azt vélelmez-
ni, hogy az EMNP-nek ez
a magatartása nélkülözi a
vezetõ magyar kormánypárt, a Fidesz támo-
gatását, tekintettel arra, hogy az egész
EMNP a Fidesz által létrehozott és finanszí-
rozott úgynevezett demokráciaközpontokon
nyugszik. Orbánék ugyanazt a stratégiát al-
kalmazzák Erdélyben, ami két év alatt már
kétszer megbukott a Felvidéken. Úgy tet-
szik, a Fidesz számára teljesen mindegy,
hogy milyen szintû és erõsségû a magyar ér-
dekképviselet az utódállamokban. A lényeg
az, hogy báb-pártjaik az õ utasításaikat kö-
vessék. 
Ennek a legalábbis különös nemzetpoliti-

kának a következménye is lehet, hogy pél-
dául Szlovákiában ismét felerõsödhetett
egy kisebbségellenes kormányzati gyakor-
lat. Ez Romániában még nem érzékelhetõ,
azonban a MOGYE-kormányhatározat
végleges formájának megszületése után
számolni lehet azzal, hogy a közelgõ vá-

lasztási kampány(ok)
egyik legélesebb fegyvere
a nacionalista retorika
lesz. A PDL pedig nyil-
ván nem akarja majd tel-
jesen elveszíteni a legerõ-
sebb választói bázisát, az
erdélyit, ezért kénytelen

lesz gesztusokat tenni az olykor a szélsõsé-
gességet sem nélkülözõ helyi román civil
vagy politikai szervezeteknek.
Talán még ez is érthetõ vagy legalábbis
magyarázható lenne, ha az Európai Unió
Magyarország és az Orbán-kormány parti-
túrájára muzsikálna. Akkor némi konflik-
tusok árán ugyan, de el lehetne fogadtatni
mind az utódállamokkal, mind az ott
(még) honos magyar kisebbségekkel azt,
hogy minden kisebbségeket érintõ kérdés-
ben a Szentkirályi utcából mondják meg a
tutit (miután a Lendvay utcai székházát a

Fidesz botrányos körülmények között eladta).
A helyzet azonban merõben más. Egyelõre
ott tartunk, hogy Martonyi János külügy-
miniszter érkezik holnap némi támogatá-
sért Bukarestbe, miután az Európai Bizott-
ság többrendbeli kötelezettségszegési eljá-
rást indított Magyarország ellen, az EU
külügyminisztereinek tanácsa pedig meg-
vonja az országtól a kohéziós alapok egy-
harmadát (495 millió eurót), amennyiben a
kormány nem hoz sürgõs intézkedéseket a
költségvetési hiány tartósan 3 százalék alá
szorítása érdekében. 
Ilyen priusszal Magyarország nem képvi-
selheti hatékonyan a határon túli magyar
kisebbség ügyét, és Martonyi János nyilat-
kozata, amelyet az Evenimentul Zileinek
adott, miszerint támogatják a romániai
magyarok autonómiatörekvéseit, nem
egyéb fellengzõs nagyotmondásnál. Épp
Szlovákia esete bizonyítja, hogy a magyar
kormány eszköztelen az utódállamok ki-
sebbségellenes politikai gyakorlatával
szemben. Ugyanakkor a magyar kormány-
nak nincs racionális nemzetstratégiája,
nem tudja támogatni a határon túli magyar
szervezetek egységes fellépését.
Ártani viszont tud nekik. 

Skrabek, a bérgyilkos, nem irtózott a vértõl, sõt, inkább jobb
kedvre derült tõle. Némi padlóra száradt vagy ruhamellen ékte-
lenkedõ vörös folt, legyezõ alakban falra spriccelt pöttyerdõ lát-
ványa kellemes érzéssel töltötte el, és ahogy öregedett, a böl-
csességbe hajló jó kedély egyre fontosabbá vált számára, miként
a reggel, éhgyomorra fogyasztott borvíz is, amelyet mindennap
frissen hozatott a Szent Anna panzió kifutójával a közeli Rezsõ-
forrásból. A hangok viszont megviselték. A kopogás, kanálcsör-
gés, ajtócsapódás, fûrészelés, szekérzörgés vagy lépcsõn csoszo-
gás ingerültséget váltott ki belõle, a felvisító, hideg csikorgás pe-
dig beteggé tette. A csikorgástól vibrált a hús az arcán, tenyere
pecsenyeforró lett, és csillapíthatatlanul viszketett. Megtörtént,
hogy a hasmenés is rátört. Ahogy teltek az évek, olyan ellensé-
ges viszonyba került a hangokkal, hogy rászokott az önkínzás-
ra, vagyis a nyári délután lágy csendjébe is beleképzelt valami
elviselhetetlen zajt, például kutyaugatást, vaskovácsolást, ful-
dokló köhögést, és ez a fantáziálás a legsúlyosabb következ-
ményhez vezetett: Skrabek örökre elvesztette a csendet.
Azon a napon, 1903. június 8-án, fekete selyemlampasszal dí-
szített, élére vasalt nadrágjában, sárga pepita zakójában és tus-
nádi makkos kalapjában éppen elhagyta a vaslápfürdõ parkjába
nyíló székelykaput, és rákanyarodott az égbe nyúló feketefe-
nyõkkel szegényezett sétányra, majd botját ütemesen a földbe
döfködve elhaladt a távíróhivatal elõtt, amikor a Csomághegy
irányából meghallotta a völgybõl felkapaszkodó vonat zihálását. 

Fehér Béla: Fültõl fülig 

Ha használni nem tudsz...
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Az elnök urat bántják. Üldözik, sértegetik, sõt meg-
alázzák mindenféle emberek, reggeltõl estig és úton-
útfélen, a televízióban, utcai összejöveteleken. No
persze nem mindig volt ez így – tisztázta a
cotroceni-i palota lakója –, csak amióta az a sorcsa-
pás érte, hogy elnök lett. De mindennek van határa
– fakadt ki a meghajszolt Traian Bãsescu, aki azt is
tudja, hogy hasonlóképpen ára is van mindennek. 
Csakhogy ezt az árat nem annyira a „tisztséggel já-
ró küldetés” fejében kell megfizetnie (amint azt õ
állítja), hanem azért, amit a közmondás valahogy
így fogalmaz meg: amilyen a mosdó, olyan a törül-
közõ, netán ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát,
vagy ha úgy tetszik, amilyen az adjonisten, olyan a
fogadjisten.
Államfõnk – ha valóban üldözik, megalázzák – csu-
pán töredékét kapja vissza annak, amit õ az évek
során adott. Elnöksége alatt ugyanis jobbra-balra
vagdalkozott, újságírókat büdöscigányozott, köcsö-
gözött, titulált euróért muzsikáló zenegépnek, asz-
talra felfektetett riporternõt oktatott volna ki száj-
száj lélegeztetésbõl. Ellenzéki politikust kiáltott ki
önmagát illegetõ majomnak, emberéletek százait
megmentõ orvost nevezett tömegpszichózist kirob-
bantó hazugnak – nagyrészt éppen az õt (gy)alázó
utcai összejöveteleket kiváltva ezzel, a legfrissebb
közvélemény-kutatások szerint a legnépszerûbb
közéleti személyiségnek számító volt koronás fõt
minõsítette, minõsíthetetlen módon, árulónak, oro-
szok szolgájának. Intézményeknek fordított durcá-
san hátat, a cotroceni-i tányérsapka-hajigálás után a
rendõrségnek, most pedig az általa erkölcstelennek
nevezett osztrák-román Petromnak. Mindeközben
pedig „semmiség” volt számára „szitává lõni” poli-
tikai ellenfeleit, és arra is maradt ideje, hogy elsza-
valja az anyjához írt rigmusát és a legkülönfélébb
alkalmakkor elmorzsoljon egy-egy könnycseppet is.
Igaz, utóbbiakat nem megaláztatása miatt, hanem
ilyen-olyan meghatottságában hullatta. Traian
Bãsescu tudniillik mindig is szívesen tüntette fel
magát a közvélemény elõtt mimózalelkû matróznak
– ha Cãrtãrescu könyve helyett mást is olvasna,
akár azt is mondhatnám: amolyan Rejtõ Jenõ féle
Wagner úrnak.
Az ország elsõ megalázottja most sem hazudtolta meg
önmagát. Sanyarú elnöki sorsát felpanaszolva újabb

oldalvágást eresztett meg politikai ellenfe-
leinek, tisztázva: mindennek ellenére
helyén marad, mert egy elnök nem
mond le. (Értsd: más fából faragták,
mint a hazaáruló Mihály királyt).

Mert Traian Bãsescu már csak
ilyen: oly sebesen menekül körbe-
körbe õt üldözõ ellenfelei elõl,

hogy már a sarkukat tapossa. Bogdán Tibor
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Számolni lehet azzal,
hogy a közelgõ választási
kampány(ok) egyik 
fegyvere a nacionalista
retorika lesz.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Az erény álma. Ha az erény aludt, felfrissülten
fog fölkelni.” Friedrich Nietzsche

Egy átlagos szerkesztõségi délután Székelyföldön

Vér igen, zaj nem

Az üldözõk 
sarkában

Székely Ervin

Diagnózis. Kevés dolog mutat rá jobban a
román sajtó gyalázatos állapotára, mint a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem ügyének kezelése. Ahelyett, hogy
utánanéztek volna, mirõl van szó, esetleg a
tanintézmény régi vezetõségének durva, meg-
engedhetetlen hibáira hívták volna fel a fi-
gyelmet, a román lapok nekiestek az
RMDSZ-nek. Perseverare diabolicum: egye-
sek a helyzet tisztázása után is fenntartják
„ítéletüket”. 

A hétvége címe. Öljétek meg Mihai Gâdeát!
Sorin Roºca Stãnescu, Jurnalul naþional

Magyarázat. A különben ocsmány Antena 3
és annak mûsorvezetõje, Mihai Gâdea ellen
is médialincseléses hajsza indult. Magunk is
megírtuk, hogy a fiatalember óvatlan volt,
amikor egy olyan dörzsölt vitázót hívott meg,
mint amilyen M. R. Ungureanu miniszterel-
nök. A „meccset” kétségtelenül utóbbi nyerte.
Sorin Roºca Stãnescu védelmébe veszi
Gâdeát; legalább néhány észrevételére odafi-
gyelhetünk. „Ha egy újságíró megvéd vagy
megtámad egy politikust, egy másik újságíró
érvekkel mindkét esetben megcáfolhatja. Ez
természetes. Az nem természetes, ha vélemé-
nye miatt az újságírót kitámadják és sértege-
tik a pályatársak.” A szerzõ szerint már az is
ellentmondás, hogy egy olyan mûsorvezetõt
állítanak pellengérre, aki azon az estén min-
den nézettségi rekordot megdöntött. Meg
hogy a miniszterelnök hívei „róják fel” neki,
hogy alulmaradt a bálványukkal szemben.
„Vegyük észre, hogy mindezek a támadások
ugyanabból az irányból érkeznek, Traian
Bãsescu rendszerének sajtós támogatóitól.”
Ennyi elég is, egyebekkel, például M. R. U.
„kémfõnökös” válaszaival, a kérdések megke-
rülésével most nem foglalkozunk. (S remél-
jük, késõbb sem.)

A tõgytõl a polcig. Mire a tehéntõl a szatyo-
rig eljut a tej, a kereskedõk miatt ára négysze-
resére nõ. (Azi)

Családon belüli erõszak. A megoldás, Mar-
dale (Caþavencii) szerint: „– Te megvered az
enyémet, én megverem a tiedet, oszt kész.”

A nap álhíre. Újabb megaláztatás érte az ál-
lamfõt: védencét, Szász Jenõt március 15.-én
sokkal kevesebben hallgatták meg, mint az
RMDSZ bármelyik vezetõjét.



Sz. Zs.

Újabb történelmi mély-
pontra süllyedt pénteken

a lej árfolyama az euróval
szemben, miután a Román
Nemzeti Bank (BNR) 4,37 le-
jes átváltást hirdetett meg,
amely 25 százalékkal (azaz
1,11 banival) haladta meg az
elõzõ napi szintet. A valuta-
piaci szereplõk beszámolói-
ból azonban utólag kiderült:
az árfolyamzuhanás rosszab-
bul is elsülhetett volna, mivel
péntek délelõtt eredetileg 4,39
lejre szökött az euró ára, amit
végül a jegybank közbelépé-
sének sikerült valamelyest
korrigálnia. A BNR saját
készleteibõl nagyobb meny-
nyiségben kínált eurót eladás-
ra, amellyel csökkentette a pi-
acon kialakult hiányt.

A pénzügyi szakemberek
zöme úgy vélekedett, pénte-
ken a hirtelen keletkezett
eurószûke vitte fel az árakat,
mivel a valutapiaci szerep-
lõk az amerikai gazdaságból
érkezõ jó hírek hatására
nagy tételben vásároltak az
európai fizetõeszközbõl. Ezt
Adrian Vasilescu, a BNR
kormányzójának tanácsosa
is megerõsítette, cáfolva,
hogy spekulatív támadás
gyengítette volna a lejt. Ilie
ªerbãnescu gazdasági elem-
zõ ellenben úgy érvelt: a ha-

zai gazdaság jelenlegi álla-
pota, vagyis a visszaesett fo-
gyasztás, termelés és kilátás-
talanság tükrözõdnek az ár-
folyamban. Mint mondta, a
lej eddig is csak természetel-
lenes módszereknek köszön-
hetõen volt erõs, ezt azon-
ban nem lehet tovább fenn-
tartani.

„Stabil” valuta

Annak ellenére, hogy a
drasztikus zuhanást más-
más okokkal magyarázzák,
az elemzõk abban mind
egyetértenek, hogy a köz-
ponti bank eltökélt abban,
hogy a lej pénzpiaci pozíció-
ját stabilan tartsa. A szakér-
tõk külön kiemelték: nincs
ok aggódni a lej romlása mi-
att, mivel régiós szinten a ro-
mán fizetõeszköz értéke in-
gadozott legkevesebbet az el-
múlt idõszakban. 

„Habár az árfolyamokra
erõsen rányomja a bélyegét a
nemzetközi pénzügyi és gaz-
dasági helyzet, illetve a vá-
lasztások közelsége, a román
makrogazdasági mutatók
egyértelmûen támogatják a
hazai pénznemet” – sum-
mázta az Agerpresnek Radu
Crãciun, az Eureka magán-
nyugdíj-biztosító befektetési
igazgatója. Ezt Florian
Libocor, a Román Fejlesztési

Bank (BRD) vezetõ közgaz-
dásza is megerõsítette, kije-
lentve, hogy „Románia min-
den szempontból jobb hely-
zetben van, mint 21 hónap-
pal ezelõtt”, utalva arra,
hogy 2010 júniusában mér-
ték minden idõk legmaga-
sabb – 4,3688 lejes – euróár-
folyamát.  

Nem lesz drágább?

Az Erste bank közgazdá-
szai szerint a lej stabilitását
tovább erõsíti az is, hogy a
kihelyezett hitelek zöme va-

lutaalapú, de biztató a ro-
mán kincstár euró-, valamint
aranytartalékainak mértéke
is, amely lehetõvé teszi, hogy
a jegybank bármikor gond
nélkül beavatkozhasson az
árfolyam alakulásába. A
pénzügyi szakemberek
egyébként számítanak is ar-
ra, hogy a BNR kiáll az árak
stabilitása érdekében – vagy
az irányadó banki kamat ala-
kításával, vagy egyéb közve-
tett módszerekkel.

A lej gyengülése leginkább
azokat érinti hátrányosan,
akiknek devizában felvett hi-

telt kell törleszteniük, viszont
nem devizában kapják jöve-
delmüket. 

Biztató ugyanakkor, hogy
a Mediafaxnak nyilatkozó
elemzõk továbbra is kitarta-
nak amellett, hogy az idei év-
ben 4,2–4,3 lej között lesz az
euró átlagára és nem tartják
valószínûnek, hogy ez 4,5 lej
fölé emelkedjen. Amint arról
korábban beszámoltunk, ta-
valy év végén számos befek-
tetõ és pénzügyi szakértõ
még ennél is alacsonyabb,
4,1–4,2 lejes euróátváltást jó-
solt az idei esztendõre. 
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Történelmi lejtõn a lej 
A minap 4,37 lej fölé emelkedett az euró, ám elemzõk szerint nem drágul tovább

Antal Erika

Borbély László környe-
zetvédelmi miniszter

múlt pénteken Marosvásár-
helyen aláírta az Azomureº
vegyipari kombinát zagytá-
rozójának megtisztításáról
szóló szerzõdést. A már
használaton kívüli, szennye-
zett, mintegy 30 hektárnyi
terület ökologizálási mun-
kálataira több mint 30 mil-
lió euró vissza nem téríten-
dõ támogatást kap a város.
Ennek 80 százalékát az Eu-
rópai Unió, 18 százalékát a
román állam, 2 százalékát
pedig Marosvásárhely ön-
kormányzata állja. 

A tervek szerint 2015 júli-
usáig zöldövezetté fogják
alakítani a szóban forgó te-
rületet, amelyen szabadidõ-
központot, játszóteret vagy
sportolásra alkalmas létesít-
ményeket lehet majd elhe-
lyezni – Borbély szerint itt a
Somostetõhöz hasonló sza-
badidõparkot lehetne létre-
hozni.

A tárcavezetõ szerint a
marosvásárhelyi projekt
precedensértékû lehet az
egész ország számára, hi-
szen több mint ezer hason-
ló, környezetveszélyeztetõ
zagytározó van még Romá-
niában. 

Csegzi Sándor alpolgár-
mester, aki egyben az ülepí-
tõ-semlegesítési projektet is
vezeti, elmondta, a tervek

elkészítése több mint egy
évet vett igénybe. A szakem-
berekbõl, önkormányzati és
minisztériumi megbízottak-
ból álló csapatnak azonban
sikerült olyan mûszaki kivi-
telezési tervet az asztalra
tennie, amely több évszáza-
dig képes semlegesíteni az
ülepítõt. Borbély László
hangsúlyozta, hogy a ma el-
kezdõdõ munkálatok nem-
csak Marosvásárhely szá-
mára fontosak, de a környe-
zõ községek szempontjából
is, hiszen a zagytározó szá-
mukra is környezetszennye-
zõ faktor. 

A környezetvédelmi és
vízgazdálkodási miniszter a
hétvégén Maros megye
több községi polgármesteré-
vel is találkozott, hogy a
Környezetvédelmi Alapból
finanszírozott infrastruktú-
ra-fejlesztési támogatásokat
írjon alá. 

Csíkfalva, Alsóbölkény,
Sárpatak, Gyulakuta, Kü-
küllõszéplak, Vámosgálfal-
va, Kerelõszentpál, Dózsa
György és Gernyeszeg tele-
pülések, összesen 44 millió
lejt kaptak a víz- és csator-
názási infrastruktúra kiépí-
tésére, illetve ezek korszerû-
sítésére. Borbély László el-
ismerõen szólt arról, hogy a
Maros megyei települések
önkormányzatai nagyon
sok pályázatot tettek le az
ügynökséghez különbözõ
fejlesztések támogatására. 

Szabadidõpark épülhet

az Azomureº ülepítõjénél
ÚMSZ

Két stand is képviselte
Székelyföldet Románia

Tavaszi Turisztikai Vásárán,
amelyet a bukaresti Romex-
pón rendeztek meg az elmúlt
hét végén. A Hargita és Ko-
vászna megye szervezésében
felállított Székelyföld-stan-
don kívül gyergyói, csíki és
udvarhelyszéki legendákat
bemutató felület is volt,
amely Hargita Megye Taná-
csa Hargitai legendák nyomá-
ban címû pályázatának része. 

A legenda-projekt a Regi-
onális Operatív Program
5.3-as tengelyén nyert támo-
gatást a Regionális Fejleszté-
si és Turisztikai Minisztéri-
umtól, azzal a céllal, hogy
ismertesse  a térség – ezen
belül elsõsorban Csík-,
Gyergyó- és Udvarhelyszék
szellemi és kulturális öröksé-
gét, és ezzel hozzájáruljon a
régió vendégforgalmának nö-
vekedéséhez.

A projekt menedzsere,
Gászpor István elmondása
szerint annak ellenére, hogy
az  elõkészítési fázisban több-
kevesebb kritika is érte a szé-
kelyföldi legendák turisztikai
termékként való népszerûsí-
tését, ezen a kiállításon na-
gyon pozitív fogadtatásban
részesültek. „Nem is kell na-
gyobb elismerés, mint az,
hogy a célközönség felismer-
je az ebben rejlõ turisztikai
potenciált. Az utazási irodák
képviselõi és a potenciális tu-

risták érdeklõdése megerõsíti
bennünk azt a reményt, hogy
Hargita megye középtávon
felkerül Románia elsõ tíz uta-
zási célpontja közé” – mond-
ta Gászpor.

„A bukaresti vásár résztve-
või által feltett kérdések alap-
ján leszûrhetõ tanulság, hogy
nem is olyan nehéz pozitív
viszonyulást kiváltani a ro-
mán utazókból és a hazai
utazási irodák képviselõibõl,
ha megalapozott marketing-
kommunikációval rendelke-
zünk” – fogalmazott Hor-
váth Alpár. A Babeº–Bolyai
Tudományegyetem gyer-
gyószentmiklósi kihelyezett

tagozatának adjunktusa, a
projektcsapat turisztikai ta-
nácsadója hozzátette: a szé-
kely legendák román, ma-
gyar és angol nyelvû ismerte-
tése nemcsak turisztikai, de
kultúrpolitikai célokat is be-
tölthet, hisz felhívja a figyel-
met a kevésbé ismert látvá-
nyosságokra, azok szellemi
tartalmára, hozzájárulva a
székely közösség és a magyar
nemzeti kultúra meg- és elis-
mertetéséhez.

A bukaresti Székelyföld-
standnak színes kínálata volt:
változatos szabadidõprogra-
mokkal, illetve szállásajánla-
tokkal csalogatták az érdek-

lõdõket. A 64 négyzetméte-
res felületen nyolc kiállító
ajánlott a szabadidõ eltölté-
sére székelyföldi tánctáboro-
kat, gyermektáborokat, aktív
sportlehetõségeket, túrázást,
gasztronómiai különlegessé-
geket, hagyományos termé-
keket. Borboly Csaba, Hargi-
ta Megye Tanácsának elnöke
ennek kapcsán úgy nyilatko-
zott: a Székelyföld név turisz-
tikai brandként immár is-
mertté vált a bukaresti és ma-
gyarországi kiállításokon
egyaránt, amelyen visszatérõ
vendégek az ágazatban tevé-
kenykedõ székelyföldi vállal-
kozók és önkormányzatok. 

Székely legendák a Romexpón

Bár az euró ára 21 hónapos rekordot döntött, elemzõk szerint a gazdaság most stabilabb, mint akkor

„Mesebeli” vidék. Legendás helyszínekre építik Székelyföld legújabb turisztikai marketingjét

Rekordértékû 

büntetést 

kap a Ford
M. Á. Zs.

Rekordnagyságú bünte-
tést kapott a Ford az Ál-

lami Privatizációs Ügynök-
ségtõl (AVAS), mivel nem
teljesítette a Romániába va-
ló telepedésekor vállalt kö-
telezettségeit. Az amerikai
autógyártó a román kor-
mánnyal kötött – öt évvel
ezelõtti – megállapodásában
vállalta, hogy 2011 folya-
mán 250 ezer autót gyárt
Romániában, ennek ellené-
re csupán 7600 haszongép-
jármû gurult le a craiovai
üzem szalagjáról. A szerzõ-
désszegés miatt a Fordnak
az elkövetkezõ 30 napban
14 millió eurót kell kifizet-
nie az államnak, emellett
pedig 75 millióra csökkent a
beruházásért eredetileg oda-
ítélt 143 millió eurós állami
támogatás. Az autógyártó-
nak 2012. március 19-ig kel-
lett volna teljesítenie vállalá-
sait és legyártania az autó-
kat, a vállalat vezetõsége
azonban közben megállapo-
dott az Állami Privatizációs
Ügynökséggel a korábbi
szerzõdés módosításáról.
Eszerint a Ford kifizeti a
késlekedésért megszabott
büntetést, az állam pedig
meghosszabbítja a határidõ-
ket. A módosított szerzõdés
szerint a Fordnak 2017-ig
810 ezer gépkocsit kell gyár-
tania a craiovai üzemben. 
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Röviden

B. R.

Mintegy száz Román
Posta-alkalmazott tünte-

tett a hétvégén a Kolozs me-
gyei prefektúra elõtt. A pos-
tások amiatt tiltakoztak,
hogy több éve nem kaptak
béremelést, és mert elége-
detlenek a nehéz munkakö-
rülményekkel. A tüntetéssel
párhuzamosan a szakszer-
vezet képviselõi Florin
Stamatian prefektussal tár-
gyaltak; Sinka Károly szak-
szervezeti vezetõ a találko-
zó után lapunknak elmond-
ta:  a szakszervezet három
pontban foglalta össze azo-
kat a célokat, amelyeket el
szeretnének érni. Elsõként
kérik, hogy hosszabbítsák
meg a posta liberalizálásá-
nak dátumát, a tervezett
2013. januári idõpontról
2015-re. (Mint ismeretes, a
piacnyitással egy idõben
megszûnne a Román Posta
monopóliuma az 50 gramm-
nál könnyebb levelek szállí-
tására.) A postások emellett
szeretnék, hogy az 1,03-ról 1
százalékra csökkentett nyug-
díjilletéket emeljék vissza a
korábbi szintre, ugyanis ez a
posta egyik fontos jövedelmi
forrása: minden kézbesített
nyugdíj után százalékot kap-
nak. Harmadik  követelé-
sük, hogy a többségében ál-
lamilag finanszírozott cégek
csak a Román Postán ke-
resztül szállíthassák külde-
ményeiket. A postások az
ország több településén tün-
tettek, köztük Nagybányán
és Szatmárnémetiben is. Ha
nem sikerül kiegyezni, már-
cius 29-én a fõvárosban

nagyszabású tiltakozást ter-
veznek.

„Ne alázzanak 
meg bennünket!”

„Ne alázzanak meg ben-
nünket!” – skandálta több
mint száz, Kolozs megyei
postai alkalmazott a prefek-
túra elõtt. Benkõ Elza ko-
lozsvári postás szerint „a  ki-
csi fizetés mellett sok veszély-
nek vagyunk kitéve, és na-
gyon sokat cipelünk.” A pos-
tásnõ elmondta, senki sem
vállalja a felelõsséget, ha rá-
juk törnek a pénz miatt, és
történik velük valami. Ezt a
családjuk sínyli meg, mert a
hiányzó összeget nekik kell
kifizetniük. A tüntetés ered-
ményességét illetõen Benkõ
Elza nem mutatkozott biza-
kodónak; mint elmondta, ko-

rábban is voltak tiltakozások,
de semmi nem rendezõdött. 

Doru Jianu postai alkal-
mazott szerint „a posta csõd-
be juttatásán dolgozik vala-
ki”. De hogy ki az a valaki,
errõl nem mondott közeleb-
bit. Az idõs postás úgy véli:
ha õk tüntetnek, és eközben a
nyugdíjas emberek nem kap-
ják meg a pénzüket, megha-
ragszanak a postára és bank-
számlára utaltatják a nyug-
díjukat, a bankok pedig „alig
várják” ezt. 

„Minden második szom-
baton dolgoznunk kell, napi
4 lej fizetésért. Sok munka,
kevés fizetés, és ehhez hozzá-
jön a havi két fizetetlen sza-
badnap. Egymás helyett dol-
gozunk, és úgy hírlik: leépíté-
sek is lesznek. Ez így nem
mehet tovább!” – fakadt ki
Kovács Judit kolozsvári pos-

tás. Mint hozzátette: ha egy
nap nem viszik ki a küldemé-
nyeket, másnap többszörö-
sen kell cipelni, így is 15-20
kilós táskákat hordoznak.
„Bevezettek két szabad mun-
kanapot, ennek megfelelõen
persze a fizetésbõl is levág-
tak, de az aznapi munkát el
kell végezi. Elmegyünk dol-
gozni, csak nem írjuk alá a
fõkönyvet, mert nincs aki a
mi munkánkat is elvégezze.
Elméletileg tehát nem élünk
azzal a szabad nappal, amit
nem fizetnek ki” – panaszol-
ta Sorin Bularca postás.

Egy a háromból 

Moldován József, a Ro-
mán Posta tevékenységét ko-
ordináló távközlési tárca ál-
lamtitkára megkeresésünkre
elmondta: a béremelés és a

juttatások a posta fenntartha-
tóságát veszélyeztetnék, mi-
vel veszteséghalmozást von-
hatnak maguk után. A Nem-
zetközi Valutaalappal (IMF)
kötött megegyezés, értelmé-
ben azonban fokozatosan
csökkentenék a fizetetlen
munkanapokat – ezt az intéz-
kedést korábban azért hoz-
ták, hogy csökkentsék az ál-
lami tulajdonú részvénytár-
saság veszteségeit. A postán
jelenleg mintegy 35 ezer em-
ber dolgozik, a létszámcsök-
kentést már tavaly õsszel ki-
látásba helyezték. „Ugyanar-
ról a hatszáz személyrõl vol-
na szó, akiknek egy része
nyugdíjba vonulna, mások
felmondanának, közülük
többen hosszú ideje vállala-
ton belüli munkanélkülisé-
gen vannak” – magyarázta
Moldován, aki úgy véli: a
szakszervezetnek is részt kell
vállalnia a postavállalat vesz-
teségeinek csökkentését célzó
törekvésekben. 

Az államtitkár szerint a le-
vélposta liberalizációját ille-
tõen nem tehetnek semmit,
mivel ez uniós határozat, Ro-
mániának kötelessége meg-
nyitni a levélszállítási piacot a
magáncégek elõtt. A kor-
mány azt sem írhatja elõ,
hogy a többségében állami tu-
lajdonú cégek csak a postán
keresztül szállítsanak, ez álla-
mi segélynek minõsülne, ami
szintén EU-s elõírásokba üt-
közik. „A nyugdíjak után ka-
pott illeték 1 százalékról  1,03
százalékra való visszaemelé-
sérõl még egyeztetések foly-
nak a munkaügyi és a pénz-
ügyi minisztériummal” – tá-
jékoztatott az államtitkár. Az utcára vonultak a postások az alacsony bérek és rossz munkakörülményeik miatt

Fegyelmi eljárás 
rendõrök ellen

A fõvárosi rendõrség új
rendõr-fõfelügyelõje,
Lucian Guran a hétvégén
kijelentette: fegyelmi vizsgá-
latot indítanak négy rendõr
ellen egy bukaresti fodrá-
szatban elkövetett március
5-i gyilkosság nyomán. A
14-es számú rendõrõrs al-
kalmazottait azzal vádolják,
hogy nem vizsgálták ki idõ-
ben az áldozat korábbi, fér-
je agresszív viselkedése mi-
att tett feljelentéseit. A nõ
feljelentésében utalt arra,
hogy fegyver van a férje bir-
tokában. A négy vizsgált
rendõr közül egy ügynök, a
másik három személy pedig
tiszt, az egyikük a 14-es õrs
vezetõje. „A fegyelmi ta-
nács felülvizsgálja a ténye-
ket, és ennek megfelelõen
járnak majd el” – mondta a
rendõrfõkapitány, hozzáté-
ve, hogy az egyik tisztet a
bizottság egy korábbi, ha-
sonló bûncselekményben is
megfigyelte.

Kihirdette a piknik-
törvényt az államfõ

Kihirdette a hétvégén Traian
Bãsescu államfõ a piknike-
zésre vonatkozó törvényter-
vezetet, amelyet a képviselõ-
ház február 21-én szavazott
meg. A rendelet kimondja,
hogy csak az erre a célra ki-
jelölt és megfelelõen ellátott
helyszíneken lehet majáli-
sozni. A tûzgyújtást közterü-
leteken a közigazgatási egy-
ségek magánterületén enge-
délyezik majd. A tervek sze-
rint piknikezni parkokban és
a városok belterületéhez tar-
tozó erdõszéleken lehet csu-
pán. Tilos lesz a kijelölt he-
lyek közelében lévõ folyó- és
állóvizekben mosogatni,
vadállatokat etetni, a nö-
vényzetet pusztítani, jeleket
és üzeneteket kitûzni.  Tilos
a csendháborítás, a környék-
beliek nyugalmának zava-
rása. A kirándulás után a
környezetet tisztán és épen
kell hagyni.

Székely Tudósok 
– konferencia

A hétvégén zárult az a há-
romnapos rendezvénysoro-
zat, amelyet a székely-
udvarhelyi polgármesteri
hivatal az 1848–1849-es
forradalom és szabadság-
harc emléknapjának meg-
ünneplésére szervezett. A
hivatalos emlékünnepség
és a hagyományos foglal-
kozások mellett az udvar-
helyieket egy kétnapos tu-
dományos konferencia is
várta. A Székelyföldi Tudo-
mányosság – Székely tudósok
tudománytörténeti konfe-
rencián tizenhárom külön-
bözõ tudományterületet
érintõ elõadást hallgatha-
tott meg a közönség. Az
érdeklõdõk neves székely-
földi orvosokról, gyógysze-
részekrõl, matematikusok-
ról, fizikusokról, termé-
szettudósokról és a székely
agrárium kimagasló sze-
mélyiségeirõl szerezhettek
bõvebb ismereteket.

ÚMSZ

Módosul az ingyenes
egészségügyi alapszol-

gáltatási csomag – jelentette
be szombati sajtótájékozta-
tóján Ritli László egészség-
ügyi tárcavezetõ. A minisz-
térium javaslatot tett egy
kormányhatározat-tervezet
elfogadására, miszerint mó-
dosítanák az  ártámogatott
gyógyszerek listáját, és meg-
változtatnák  a kórházi ke-
zelések idõtartamát minden
betegség esetében. Az
alapszolgáltatásokat jelen-
leg felülvizsgálják, annak a
megállapodásnak megfele-
lõen, amelyet Románia
nemzetközi szervezetekkel
kötött. Az egyik, hétvégén
közvitára bocsátott jogsza-
bály szerint változna az in-
gyenes és ártámogatott
gyógyszerek listája, egyet-
len orvosságot sem töröltek,
csupán a felírásukon szigo-
rítanának. „Akadnak na-
gyon drága és nagyon kere-
sett gyógyszerek, amelyeket
ellenõrizetlenül írtak fel a
betegeknek az orvosok. Szi-
gorítanánk ezt az eljárást” –
mondta az egészségügyi mi-
niszter. A másik közvitára

bocsátott kormányhatáro-
zat-tervezet a kórházi keze-
lések lerövidítését írja elõ. A
tárcavezetõ szerint a rendel-
kezésre azért van szükség,
mert sok esetben a betegek
az indokoltnál hosszabb
idõt töltenek a kórházak-
ban, ez viszont terheli a biz-
tosító költségvetését. Mint
magyarázta, egy romániai
beteget az európai átlagnál
4-5 nappal több idõre utal-
nak be kórházba. Sajtótájé-
koztatóján azt is közölte,
hogy a krónikus betegek
majd soron kívül is bejuthat-
nak a háziorvosukhoz, ak-
kor is, ha az orvos aznap
már fogadta az elõírásoknak
megfelelõ húsz pácienst. Az
egészségügyi miniszter tár-
gyalásokat folytat az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénz-
tárral arról, hogy 15 száza-
lékkal növelje a családor-
vosok keresetét. Az egész-
ségügyben további változá-
sok várhatóak, mivel a ter-
vek szerint júniusig elké-
szül az új egészségügyi ke-
rettörvény tervezete. A ja-
vaslaton már dolgoznak, a
nyár elején pedig közvitára
bocsátanák a törvényterve-
zetet. 

ÚMSZ

Határon átnyúló összefogás
a magyar nyelvû felsõokta-

tásért címmel szervezett kon-
ferenciát a hétvégén Maros-
vásárhelyen a Romániai Ma-
gyar Orvos és Gyógyszerész
Képzésért Egyesület (RMO-
GYKE), ahol erdélyi magyar
egyetemek mellett magyaror-
szági felsõfokú oktatási intéz-
mények is képviseltették ma-
gukat. A Kultúrpalota kister-
mében szervezett konferenci-
án dr. Kincses Ajtay Mária-
Adrienne, az RMOGYKE
elnöke köszöntõbeszédében
arról a civil szervezetek kö-
zötti összefogásról érteke-

zett, amely a magyar nyelvû
felsõoktatás fejlõdését tûzte
ki céljául. Bódis József, a
Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) doktora, a
Magyar Rektori Konferencia
(MRK) elnöke az MRK tör-
vényalkotásban betöltött sze-
repét mutatta be, dr. Péterffy
Árpád, a Debreceni Egyetem
Orvos- és Egészségtudomá-
nyi Centrum Szívsebészeti
Klinika professzora Az érthetõ
beszéd és nyelv szerepe a beteg-or-
vos kapcsolatban címmel tar-
tott elõadást. Dr. Dávid
László, a Sapientia EMTE
rektora az Erdélyi Magyar
Tudományegyetem szerepe
az erdélyi magyar felsõokta-

tásban témában értekezett.
Miseta Attila, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Or-
vostudományi Kar dékánja
rámutatott arra az európai
uniós törekvésre, amely az
egységes kutatások összehan-
golását ösztönzi különféle
programok és pályázatok ál-
tal. Tóth Csaba az MTA
doktora a határokon és nem-
zetiségeken átívelõ együt-
télésrõl beszélt.  Dr. Szabó
Béla, a MOGYE Általános
Orvostudományi Kar dékán-
helyettese Stratégiák a magyar
oktatás megmaradásáért a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetemen címmel
tartott elõadást. 

Konferencia a felsõoktatásrólMódosul az ingyenes

egészségügyi alapcsomag

Túl nehéz a postástáska

ÚMSZ

Nem szavazta meg Se-
gesvár városi tanácsa a

magyar iskola létrehozását.
Az intézmény három iskolá-
ban megosztott, tagozatként
mûködõ magyar osztályokat
fogadna be, az általános is-
kolától a líceumig. Az új tan-
ügyi törvény életbelépese
után a segesvári RMDSZ
már intézkedni kezdett az

ügyben. Találkozót szervez-
tek, ahol megvitatták az
önálló magyar iskola létre-
hozásának lehetõségeit.
2011 márciusában már a
Maros Megyei Tanfelügyelõ-
séghez fordultak. A tanfel-
ügyelõség arra hivatkozott,
hogy lekésték a 2012–2013-
as tanévre megszabott ha-
táridõket, illetve még nem je-
lentek meg a törvényhez tar-
tozó alkalmazási normák.

Tavaly év végén ismét bead-
ták a kérést a magyar iskolá-
ért, erre azonban még jelen
pillanatban sem kaptak vá-
laszt. A történtek miatt a se-
gesvári RMDSZ helyi taná-
csosai úgy gondolják, súlyos
jogsértés történt akkor, ami-
kor elutasították kérésüket,
ezért fontolgatják, hogy a
következõkben jogi lépéseket
tesznek a törvény kínálta le-
hetõség érvényesítéséért. 

Nem lehet magyar iskola?

Fotó: Bodó Rozália 



Kovács Zsolt

Rendkívül nagy érdeklõ-
dés övezi a Sepsiszent-

györgyön pénteken kezdõ-
dött Reflex 2 Nemzetközi
Színházi Biennálét.

Bocsárdi László, a Tamási
Áron Színház igazgatója a
fesztivált megnyitó sajtótájé-
koztatón elmondta: a bérle-
teket három nap alatt elad-
ták, és a jegyek jelentõs ré-
sze is elfogyott már. Száz-
hatvanöt bérletet értékesítet-
tek közel 35 ezer lej érték-
ben, emellett tizenöt vállal-
kozó vásárolt úgynevezett
mecénásbérletet, amelynek
ára nagyobb volt, mind a kö-
zönséges bérleté. 

A Reflex fesztivál máso-
dik kiadásának jelképe egy
kakas, amely a plakátokról,
szalagreklámokról és a fesz-
tivált népszerûsítõ filmecs-
kékbõl egyaránt „ismerõs”
már minden Szentgyörgyre
látogatónak. „Amikor a ren-
dezvény arculatával foglal-
kozó Bartha József elõször
felvetette a kakas ötletét, el-
állt a lélegzetünk. De izgal-
masnak is tartottuk a párhu-
zamot, mert a kakasban is
van valami agresszivitás és
büszkeség, ami a színházra
jellemzõ, az idegrendszere
pedig hasonlít a színházban
dolgozók idegrendsze-ré-
hez” – vélekedett a fesztivál-
igazgató. 

A háromszéki megyeszék-
helyet a hétvégén valósággal
megszállták a mûvészek és a
színházkedvelõ közönség.
Az elõadásokat eddig egytõl
egyig telt ház elõtt játszot-
ták, de nagy az érdeklõdés
az esti közönségtalálkozók
iránt is, amelyek után zsúfo-
lásig megtelik a Bástya fesz-
tiválklub. Pénteken délután

a Magma Kortárs Mûvésze-
ti Kiállítótérben a felvidéki
Németh Ilona és Jaro Varga
készített két installációt: egy
divatbemutató kifutóját,
amelyet a tárlatlátogató ki-
próbálhat, illetve egy könyv-
tárat rendeztek be, de a pol-
cokon elhelyezett könyvek
gerincére a nézõk írhatták rá
kedvenc olvasmányuk cí-

mét, így alakul majd ki a
könyvtár anyaga. Nagy tö-
meget vonzott a fesztiválnyi-
tó Bãlãnescu Quartet kon-
cert is: Székelyföldön kívül
kolozsvári, marosvásárhelyi,
bukaresti érdeklõdõk töltöt-
ték meg a színház nagyter-
mét. A kortárs zenét játszó,
világhírû vonósnégyes veze-
tõje, a Bukarestben született,
de több évtizede Nagy-Bri-
tanniában élõ és alkotó Ale-
xander Bãlãnescu a Lumi-
nitza és Maria T címû albu-
mainak dalait játszotta, illet-
ve a Kraftwerk-dalok feldol-
gozásával hozta lázba a hall-
gatóságot.

Szombaton a népszerû ha-
zai színész, Marcel Iureº
one-man-show jellegû elõ-
adásában játszotta el a me-
sehõs Ivan Turbincã humo-
ros történetét. Ezt követõen
este a berlini Rimini Proto-
koll színház mutatta be
dokumentarista elõadását, a
Radio Müezzint. A Reflex
fesztivál tegnapi kínálata is-
mét megtöltötte a sepsi-
szentgyörgyi elõadóterme-
ket. A kolozsvári Állami
Magyar Színház Henrik Ib-
sen: Hedda Gabler címû elõ-
adásával avatták fel az új
stúdiótermet. A nagyterem-
ben a palermói Compagnia
Sud Costa Occidentale mu-
tatta be a Trilogia degli
occhiali (A szemüveg trilógiája)
címû elõadását. 
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K. Zs.

A hazai magyar képzõ-
mûvészeti, mûkritikusi

és múzeumi szakma képvi-
selõi háromszéki önkor-
mányzati vezetõkkel tanács-
koztak a hétvégén a Sepsi-
szentgyörgyre tervezett Er-
délyi Képzõmûvészeti Mú-
zeum létrehozásáról. Var-
gha Mihály, a sepsiszent-
györgyi Székely Nemzeti
Múzeum igazgatója a közel
ötórás tárgyalást követõen
sajtótájékoztatón mondta
el, hogy a résztvevõk egy-
hangúlag pozitívnak tartják
a múzeum létrehozásának
ötletét. Az intézmény gyûj-
teményének alapját a sepsi-
szentgyörgyi Gyárfás Jenõ
múzeum anyaga jelentené,
de az alapítók célja, hogy
felvásárolják a hagyatéko-
kat, és meggyõzõdésük,
hogy a múzeum létrejötte
ösztönözné a mûvészek,
gyûjtõk adakozókedvét.
Máris érkeztek felajánlások:
például a napokban Pallos
Jutta képzõmûvész adomá-
nyozta a képtárnak húsz al-
kotását. Tamás Sándor, a
Kovászna Megyei Tanács
elnöke azt mondta: Erdély-
ben jelenleg csak Sepsi-
szentgyörgyön és Csíkszere-
dában van önkormányzati
háttér egy ilyen intézmény
megalakításához. Három-
széken pedig megvan a poli-
tikai és adminisztratív aka-
rat is hozzá. 

Bocsárdi László fesztiváligazgató és Pál Attila koordinátor

HIRDETÉS
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Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök, kulturális és

örökségvédelmi miniszter je-
lenlétében adták át Mike-
falván a felújított Eperjesi-
kastélyt. A Maros megyei
Eperjesi-kastély a 18. szá-
zadban épült. 1949-ben álla-
mosították, többször átépí-
tették, de megmenekült a
pusztulástól. Nem lévén le-
származott, aki visszaigé-
nyelje, a mûemlékké nyilvá-
nított kastély a helyi önkor-
mányzat tulajdonában ma-
radt. Az épület felújítása
2011 júniusában kezdõdött

el, és tavaly év végén fejezõ-
dött be. „A kulturális tárca
vezetõjeként munkatársaim-
mal együtt minden lehetõsé-
get kihasználunk, hogy a
szûkös anyagi keret ellenére
az erdélyi magyar épített
örökség egy részét felújítsuk.
A magyar közösségért tesz-
szük ezt, hiszen a most át-
adott épület is a helyi közös-
séget szolgálja: polgármeste-
ri hivatal, házasságkötõ te-
rem, orvosi rendelõ mûkö-
dik benne, s így végül min-
den magyar ember részesül
a kulturális tárca által nyúj-
tott támogatásból” – mond-
ta el az RMDSZ elnöke a

felújított kastély avatóün-
nepségén. Az Eperjesi-kas-
tély felújítási munkálatainak
összértéke 794 ezer lej volt,
amelyet teljes egészében a
kulturális tárca finanszíro-
zott. „A gazdasági válság, a
nehéz idõk ellenére sikerült
támogatnunk számos, ma-
gyar vonatkozású mûemlék-
épület felújítását Erdély-
szerte. Sok feladat áll még
elõttünk, a munkát pedig kö-
zösen kell elvégeznünk. Az
erõs és optimista emberek a
változás szelei elé nem fala-
kat emelnek, hanem vitorlát
húznak” – hangsúlyozta Ke-
lemen Hunor. 

Lesz múzeum 

Háromszéken
Tamás András

A nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium alapí-

tásának 390. évfordulóját is
ünnepelték a szombati
Bethlen-bál résztvevõi. A
több mint hatszáz bálozót
Turzai Melánia aligazgató
köszöntötte a városi sport-
csarnokban. 

A bálon Horaþiu M.
Josan polgármester, Kre-
csák Sz. Adalbert alpolgár-
mester, Kováts Krisztián
megyei RMDSZ-elnök is
tiszteletét tette.  Lõrincz
Konrád lelkipásztor, a re-
formátus egyházmegye
jegyzõje arról beszélt: sok-
szor az önsajnálat miatt
nem vesszük észre, mekko-
ra örömöt jelenthetnek a
szárnyukat próbálgató fia-
talok.  Szilágyi Mátyás,
Magyarország kolozsvári
fõkonzulja példaértékûnek
nevezte a nagyenyedi kollé-
giumnak a nemzeti identi-
tás megõrzésében, az anya-
nyelv ápolásában vállalt
szerepét. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök az összefo-
gás, a magyar oktatás jelen-
tõségérõl beszélt. A tulaj-
donképpeni bált a Lõrincz
Gertrúd és Zoltán alkotta
páros, valamint a tizedik
osztályos Laczkó Noémi
által betanított végzõs diá-
kok táncbemutatója nyitot-
ta meg, amelybe rövidesen
a vendégek is bekapcsolód-
tak. 

Bethlen-bál 

Nagyenyeden

Az épület fedélszerkezetét, homlokzatát, nyílászáróit, sõt még a padlózatot is teljesen felújították

„Kakasos” Reflex 2
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Átadták Mikefalván 
a felújított Eperjesi-kastélyt



Ma Bánk, József és Jozefi-
na napja van.
A Bánk magyar eredetû
férfinév, az egykori méltó-
ságnévbõl, a Bánból képzõ-
dött -k kicsinyítõképzõvel. 
A József héber eredetû fér-
finév. Jelentése: Jahve gya-
rapítson, illetve Isten te-
gyen a most született gyer-
mekekhez. Nõi párja:
Jozefin, Jozefina.
Holnap a Klaudia, Ale-
xandra és Mór nevûek ün-
nepelnek.

Évforduló
• 1849 – Bem tábornok el-
foglalja Brassót, ezzel egész
Erdélybõl kiûzi az ellensé-
ges osztrák–orosz csapato-
kat.
• 1990 – A marosvásárhe-
lyi fekete március néven el-
híresült magyarellenes pog-
rom kezdete.

Vicc
Találkozik a kismalac a bá-
tor nyúllal.
– Szia, bátor nyuszi! Te
tényleg nem félsz a farkas-
tól?
– Tényleg.

– Veled tarthatok?
– Gyere.
– Te bátor nyuszi, már ér-
zem, hogy itt a farkas a kö-
zelben. Biztos nem félsz?
– Biztos.
– Már látom is. Hogyhogy té-
ged nem esz meg?
– Néha hozok neki egy kis-
malacot...

Recept
Burgonyás brokkolisaláta
Hozzávalók: 50 dkg burgo-
nya, 50 dkg brokkoli, 1 szál
póréhagyma vagy 2-3 szál új-
hagyma, 1 konzervkukorica,
1 kis pohár tejföl, 1 kis tubus
majonéz, mustár, 0,5 dl olí-
vaolaj, só, bors.
Elkészítése: A burgonyát
kockákra vágva sós vízben
feltesszük fõni, ha már forr a
víz, beletesszük a rózsáira
szedett brokkolit. Ha megfõt-
tek, szûrõvel kiszedjük egy
tálba. Hozzáadjuk a karikák-
ra szelt hagymát, a kukori-
cát. Leöntjük olívaolajjal, fû-
szerezzük a sóval, borssal,
mustárral, belenyomjuk a
majonézt, és a tejföllel össze-
keverjük. Lehûtjük. Sült hú-
sokhoz ideális köret.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne keseregjen azon, amin nem
tud változtatni. De ragadja meg
a lehetõséget arra, amin igen.  
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nagy változások elõtt áll, és ezt
talán már érzi is. Semmi sem
mehet úgy, ahogy eddig volt. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Reményekkel teli idõszak elõtt
áll. Önön múlik, hogy ezekbõl
mennyit teljesít be. A lehetõsége-
ket nemcsak észrevennie kell, de
meg is kell ragadnia õket. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ne keresse a csalódást, hanem
bízzon abban, akire valóban szá-
míthat. A társa, minden különc-
sége ellenére ön mellett van.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha teheti, ma ne utazzon el. A
legnagyobb veszély a figyelmet-
lenség lehet, és a váratlan esemé-
nyek. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Rámenõs és akaratos, mindent
megmozgatni képes a céljai érde-
kében: nagyon jól teszi, mert
most mindent elérhet. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szüksége lehet egy alapos kivizs-
gálásra. Lehet, hogy csak múló
tüneteket érzékel, de azért nem
árt az orvosi látogatás. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Érdemes ma társasági életet élni,
és többet forgolódni az emberek
között. Akiket most megnyer
magának, azok támogatására
hosszú távon számíthat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Minden, amire vágyik, önben
van elrejtetten. Ha nehézségei
adódnak az életben, az talán
azért van, hogy amit magában
hordoz, azt felszínre hozhassa. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Tanulni, tanulni, tanulni! Szel-
lemi értelemben nincs stagnálás:
csak felfelé vagy lefelé visz az út.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az üzlethelyiség felújításánál
semmi sem idõszerûbb. Ehhez jó-
kora összegekre lenne szüksége.
Most megragadhatja a lehetõsé-
get, hogy ezt elõ is teremtse.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Úgy tûnik, ki kell mozdulnia
megszokott helyérõl: utazásra,
világlátásra szólítják a csillagok. 

Horoszkóp
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sem fogod elérni soha. Sok em-
ber szerényen fejet hajt a tökéle-
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megérteni azt. Mi több, az
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gyõzõdve, hogy el fogja érni,
vagy úgy találja, hogy már elér-
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hogy elérjük, hanem azért, hogy
megmutassa a helyes irányt és
vezessen minket. 

Gondolatjel Visky István rovata



6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás az Orszá-
gos Természetfilm-feszti-
vál filmjeiből
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.30 Főtér
14.55 English 4U
15.20 Magyar pop
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
17.55 A Nyereg Klub
(sor.)
18.20 Lizzie McGuire
(sor.)
18.45 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Angyali érintés
(sor.)
0.05 Anyád lehetnék 
(am. rom. vígj.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 A javulás útja
(amerikai filmdráma)
12.55 Egy nejnél jobb a
kettő (olasz vígjáték)
14.40 Az emberrablás
(amerikai-német filmdrá-
ma) 16.25 Airport ‘75
(am. katasztrófa film)
18.30 Az elnök zsoldosa
(am. akciófilm) 20.15 Az
elnök zsoldosa 2.: Végve-
szélyben (am. akciófilm)
22.00 Én, a robot (am.
fant. akcióf.) 0.05 Éjszakai
őrség (orosz horror)   

FILM+

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

9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Népzene 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Zene 18.30 Híradó 19.00
Metszet 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.30 Lakatos Iván:
Üvegvilágom 21.00 Hír-
adó 21.30 Metszet 22.00
Rejtélyek és ragályok
22.30 Híradó 

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (ism.)  

8.45 Pilótafeleségek (izra-
eli sorozat) 10.00 Kedves
barátnőm – szórakoztató
műsor 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30 Ka-
nal-D Hírek 1.30 A szívnek
parancsoni nem lehet
(sorozat)   
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6.25 Gazdakör
6.40 Híradó
7.00 Roma Magazin
7.30 Híradó
7.35 Domovina 
Szlovák nyelvű nemzetisé-
gi magazin
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
Szolgáltató magazin
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat
Parlamenti közvetítés
17.10 Zagyva - Nógrád
17.40 1 könyv
Margócsy István: Petőfi-
kísérletek
17.50 Maradunk 
(román dokumentumf.)
18.20 Kisváros 
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.30 Lélek Boulevard
(magyar szór. műsor)
21.00 Kultikon
Szolgáltató magazin
21.50 Hírek
21.55 Dunasport
22.05 Mad Men - Rek-
lámőrültek (am. sor.)
23.40 Magyar Jazz Ünnep
0.40 A vártemplom papja
1.45 Térkép (ism.)

Prima Tv, 20.30
Mission: Impossible 2.

Ethan Hunt különleges ügynök új missziója semmivel sem
könynyebb, mint az előző: egy genetikai laborban kikísérle-
tezett biológiai fegyvert kell visszaszereznie. A Chimera ne-
vezetű vírusra más is szemet vetett már. Sean Ambrose ré-
gen együtt dolgozott Hunt ügynökkel, de világuralomra törő
tervei eltávolították a jó útról. Ambrose-nak megvan a vírus
egyetlen hatékony ellenszere.

m1, 21.40
Anyád lehetnék

Rosie 40 éves egyedülálló anya Los Angelesben. Az élete
nem egészen úgy alakult, ahogy tervezte. A tévéműsor
amelynek a producere, komoly bajba kerül; a szexista főnö-
ke meg akarja szüntetni Rosie asszistense pedig folyton sza-
botál. Odahaza sem mennek sokkal jobban a dolgok. A volt
férjnek gyereke lesz egy fiatalabb nőtől, miközben a Rosie-
val közös lányuk, Izzie a serdülőkorba lép.

TVR1, 22.40
Az igazság fogságában

Hőskorát éli a televíziózás az ötvenes évek Amerikájában.
Az amerikai lazaságot megjelenítő Lanny Morris és az angol
eleganciát képviselő Vince Collins sikeres komikusduót al-
kot. A korszak népszerű sztárjaként Lanny és Vince mindent
és mindenkit megkap, amit és akit csak akar. Az arany élet-
nek akkor alkonyul be, amikor a páros hotelszobájában fia-
tal nő holttestére bukkannak.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 Trükkös halál 
(kan.-am. sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 A mentalista 
(am. krimisor.)
23.20 A Grace klinika
(am. drámasor.)
0.20 Reflektor
0.40 Vészhelyzet 
(am. sor.)
1.35 Vészhelyzet 
(am. sor.)

10.20 Gyilkos számok (is-
métlés) 11.20 Beverly
Hills-i nindzsa (am. vígjá-
ték) 12.55 A dadus (sor.)
13.55 Amerikai mester-
szakács (ism.) 14.55
Monk (sorozat) 16.40 CSI
(ism.) 17.35 Bűnös szán-
dék (sorozat) 18.35 Gyil-
kos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mester-
szakács 20.30 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Két pasi
(ism.) 22.20 Éden Hotel 2.
(reality show) 23.20 Dok-
tor House (sorozat)   

9.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.05
1000 halálos történet
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Estate of panic
23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Wrestling RAW   

TV2
6.25 Az Este
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.00 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Srpski Ekran
13.55 Unser Bildschirm
14.25 Hungaria, Európa
rejtett kincse
14.45 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.15 Hacktion 
(magyar sor.)
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.40 MM
A megoldások magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Anyád lehetnék
(am. rom. vígj., 2007)
23.20 Az Este
23.55 Tudorok (ír-kan.-
am. drámasor.)
0.50 A rejtélyes XX. szá-
zad
1.20 Angi jelenti 
- Angi fesztiválozik
1.50 Everwood (am. sor.)
2.35 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Közelebb hozzád
12.25 Sztárgyár
12.45 Az eltévedt lovag
legendája 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
16.50 Alagút 
a szabadság fele 
(olasz-magyar filmdráma)
17.40 Az eltévedt lovag
legendája (dél-koreai drá-
masor.)
18.53 Hírek, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
20.50 Sztárgyár
21.10 Megtartani 
mindenáron 
(amerikai thriller, 2001)
22.40 Az igazság 
fogságában 
(kan.-angol filmdráma,
2005)
0.30 Alagút a szabadság
fele (ism.)
1.25 Nagyszerű utazások
(ism.)
1.50 Visszajátszás 
(ism.)

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

6.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Nálam az irányítás
(reality show)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) 
(live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló 
– új szezon
22.15 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Szenzáció! 
(amerikai vígjáték, 1974)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
(talk show) (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Viceversa (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(am. krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról
(realit show)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Mission: 
Impossible 2. 
(amerikai akcióf., 2000)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 Világok harca 2.:
Második hullám 
(amerikai sci-fi akciófilm,
2008)
1.30 Hírek 
(ism.)
2.30 Teo 
– talk show (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Ólomgömb
12.00 Megavilág 
- Ausztrália
13.00 Autókereskedők 
- BMW 325i
15.00 Újjáépítők 
- Chip és a Comet
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Behúzható
golyóstoll,szolársó, tuba
17.00 A túlélés törvényei
- A túlélés művészete
19.00 Autókereskedők 
- DeLorean
20.00 Autókereskedők 
- Ford Cosworth
21.30 Hogyan készült?
Cilinderek, keménykalapok

22.00 Állítólag... 
- A piszkos tizenkettő
23.00 Viharvadászok 
- Éjszakai üldözés
0.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
2.00 Cella-napló - Indiana

6.00 Hírek, 
időjárásjelentés
7.00 Teleshopping
8.00 Minden pénzt megér
9.00 Labdarúgás (ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra
13.00 Késhegyen
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.25 A kortalan hős
(ausztrál filmdráma,
1994)
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra 
(ism.)
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, időjárásje-
lentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Autó mánia
1.25 Caterina és a lányok
(olasz sorozat)
2.15 Sztárgyár 
– verseny show (ism.)
2.45 Biznisz óra (ism.)
3.40 Késhegyen (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Híradás,
KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó, Könyv és le-
meztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Művelődési hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei rö-
viden

KEDD
2012. március 20.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés   

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.25 Stahl konyhája
10.30 Babapercek
10.35 Teleshop
11.40 EZO.TV
13.15 Az élet iskolája
(kan.-am. családi film,
2005)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.00 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Égszakadás 
(am. akcióf., 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.45 Tények Este
1.20 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
1.55 Glamour (magyar
filmdráma, 2000)
3.50 TotalCar (ism.) 



Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Totógyilkos eredménye-
ket is hoztak a labdarúgó

Liga-1 21. fordulójának pén-
teki és szombati mérkõzései,
s az már tény, hogy változott
az éllovas. A pénteki nyitó-
mérkõzésen a kiesés elkerülé-
séért küzdõ Concordia Chiaj-
na legyõzte a bajnoki babé-
rokra áhítozó Rapidot. Az
egyetlen gólt Adrian Popa
szerezte a 90. percben, miu-
tán több mint 70 métert szá-
guldott a labdával, és végül
Coman kapust is kicselezte. 

Mioveni-ben viszont nem
született gól, a vendég Maros-
vásárhelyi FCM a sereghajtót
sem tudta legyõzni. Marius
Lãcãtuº tanítványai idén még
nem nyertek tétmeccset, sõt,
gólt sem lõttek a három baj-
noki mérkõzésen. A tréner
szerzõdést bontott a FCM-
vel, tegnaptól Ioan Ovidiu
Sabãu edzi az alakulatot. 

A medgyesi 3-0 után a Gaz
Metan Nagyszebenben is

nyerni tudott az újonc Voinþa
ellen (0-2), szombaton Vitin-
ho és Petre volt eredményes
Cristian Pustai csapatából.
Kolozsváron füttykoncert
kisérte a szünetre vonuló ha-
zai CFR 1907-et, miután a
tartalékos „pandúrok” nyolc-

szor annyit lõttek kapura,
mint a „vasutasok”. Jorge
Costa gatyába rázta tanítvá-
nyait, akik a 60. percben, két
nagy helyzet után, vezetést
szereztek Sougou révén. A
hosszabbítás utolsó másod-
perceiben Kapetanosz tette

fel a koronát jó játékára, és
idei harmadik góljával alakult
ki a 2-0-s végeredmény. Ami
a táblázat elsõ helyére küldte
a kolozsváriakat, mint utólag
kiderült, legalább a következõ
forduló végig. Ploieºti-en a
Petrolul kétszer is vezetett

Opriþa és Zerka góljaival, de a
vendég Kolozsvári U mind-
annyiszor egyenlíteni tudott,
Grozav, majd Adrian Cristea
(11 m) révén. A 2-2 egyik csa-
patnak sem kedvez. 

A bomba szombaton este
robbant, amikor a Sportul
Studenþesc vendégként bánt
el a listavezetõ Dinamóval. A
házigazdák már a 2. percben
vezetést szereztek M. Niculae
révén, de Nistor és Ferfelea a
szünetig fordított. Tíz perccel
a lefújás elõtt Vali Lazãr is
megzörgette Balgradean há-
lóját és a lelkesedésbõl jelesre
vizsgázó “diákok”  3-1-re
nyertek. Daniel Isailã csapata
zsinórban három sikernél tart
2012-ben, s ha így folytatja,
nem lesz nehéz megõriznie
helyét az élvonalban.     

Kevéssel lapzárta elõtt feje-
zõdött be a Brassói FC–Ga-
laci Oþelul-találkozó, ered-
mény 0-2. A Steaua este fo-
gadta az Astrát, míg ma
Ceahlãul Piatra Neamþ–FC
Vaslui (20:30 óra, Digi Sport)
mérkõzéssel zárul a 21. for-
duló. 
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A Chiajna gyõztes gólját Popa szerezte, miután több mint 70 métert száguldott a labdával Fotó: gsp.ro

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Az Újpest hazai környe-
zetben 3-1-re nyert a Ka-

posvár ellen a magyar labda-
rúgó-OTP Bank Liga 20. for-
dulójának pénteki nyitómér-
kõzésén. A lila-fehérek a Sió-
fok elleni döntetlent, és a
Pakstól elszenvedett veresé-
get követõen az elsõ gyõzel-
müket aratták tavasszal. A
Gyõri ETO FC 2-1-re gyõ-
zött a Vasas vendégeként. Az
angyalföldi gárda mindhá-
rom idei bajnoki mérkõzését
elvesztette, ráadásul legutóbb
a 13. fordulóban tudott nyer-
ni. Szintén szombaton az
újonc Pécs hátrányról fordít-
va gyõzött Kecskeméten (1-
2), a bennmaradásért küzdõ
Siófok pedig 2-0-ra a vendég
Paks fellen. A Balaton-parti-
ak történetük során elõször
nyertek aktuális riválisuk el-
len az élvonalban. A Diós-
gyõri VTK 2-1-re nyert a Pá-
pa otthonában megszerezve
idei elsõ sikerét. A sereghajtó
Zalaegerszeg a 20. forduló
után is nyeretlen, mivel szom-
baton 1-1-es döntetlent ját-
szott a vendég Haladással. 

Liga-1: totógyilkos meccsek 
Vendégsikerek 

Labdarúgás 

T. J. L. 

A Román Labdarúgó
Szövetség fegyelmi bi-

zottsága kizárta a bajnokság-
ból a Victoria Brãneºti és a
Tordai Arieºul másodosztá-
lyú együttesét, így a Liga-2
tavaszi idénye egyformán 15
csapattal rajtolt a két cso-
portban. A hírek szerint ba-
jok vannak a Sãgeata Nã-
vodari és a Dévai Mureºul
együtteseinél is, de ezek pá-
lyára léptek szombaton a 16.
fordulóban. 

A második (nyugati) cso-
portban az õszi bajnok Besz-
tercei Gloria a 93. perc végén
szerzett Curtuiuº-góllal gyõz-
te le a Chindia Târgoviºte
együttesét (1-0), de ennek el-
lenére elvesztette vezetõ po-
zícióját, mert a Temesvári
Poli viszont 2-0-ra tudott

nyerni Nagyváradon a Bihar
FC ellen – Axente duplázott
az elsõ félidõben.    

A Gaz Metan Severin játék
nélkül, 3-0-s gólaránnyal
kapta az Arieºul elleni, ide-
genbeli mérkõzés három
pontját, a tordaiak ugyanis
kizárták. További eredmé-
nyek: Dévai  Mureºul–Nagy-
váradi Luceafãrul 0-4, FC
Argeº Piteºti–Nagybányai
Máramaros FC 2-1, Bukares-
ti Juventus–UTA 0-2, CSM
Râmnicu Vâlcea–Gyulafe-
hérvári Unirea 1-1, ALRO
Slatina–FC Olt 3-0.

Az elsõ (keleti) csoportban:
Victoria Brãneºti–Astra II
Giurgiu 0-3 (játék nélkül),
Sãgeata Nãvodari–CS Oto-
peni 2-1, Galaci Dunãrea–
Konstancai Viitorul 1-1, Kons-
tancai Farul–Bákói FCM 2-0,
Bukaresti Dinamo II–CSMS
Iaºi 0-0, Delta Tulcea–Cal-
latis Mangalia 0-2, Gloria

Buzãu–FC Snagov 1-0, CF
Brãila–FC Botoºani 2-1.

A legjobbak: 1. Viitorul 31
pont (23-10), 2. Nãvodari 29
(28-14), 3. Delta 26 (19-15),
4. Brãila 26 (20-19), 5.
Snagov 24 (26-19), 6. CSMS
Iaºi 24 (15-17). 

Liga-2: megcsappant mezõny 
A táblázaton 

1. Tem. Poli 16114 1 28-10 37
2. B. Gloria 16114 1 30-13 37
3. GM Severin 16 8 2 6 24-17 26
4. FC Argeş 16 7 5 4 22-21 26
5. ALRO 16 7 4 5 20-14 25
6. UTA 16 6 6 4 21-12 24
7. Gyulafeh. 16 5 8 3 16-11 23
8. Chindia 16 6 6 4 15-12 23
9. Luceafărul 16 6 4 6 18-16 22
10. Bihar FC 16 5 5 6 16-23 20
11. Máramaros16 4 4 8 21-24 16
12. FC Olt 16 4 3 9 14-22 16 
13. Déva 16 5 11012-33 16
14. R. Vâlcea 16 4 3 9 16-25 15
15. Juventus 16 2 6 8 12-19 12
15. T. Arieşul 16 2 5 9 10-23 11

Labdarúgás

T. J. L.

A 16. forduló mérkõzé-
seivel rajtolt pénteken a

labdarúgó Liga-3 tavaszi idé-
nye. Az ötödik csoport lidta-
vezetõje és annak üldözõje is
kikapott, így tovább tömörült
az élmezõny. Eredmények:
Petrozsényi Jiul–Érmihály-
falvi Unirea 1-0, Resi-
cabányai ªcolar FC–Piski
CFR Marmosim 0-1, Belé-
nyesi Bihorul–Öthalom 0-2,
Temesvári Poli II–Aradi
Gloria CTP 5-1, Temesgyar-
mati Millenium –Facsádi
Flacãra 3-2, Karánsebesi
Autocatania–Resicabányai
Gloria 2-0, Kisbecskereki
Nova Mama Mia–Boros-

sebesi Naþional 1-2, Temes-
rékási ACS–Vajdahunyadi
FC 0-1.

A sorrend: 1. Temesrékás
31 (26-10), 2. Piski CFR 30
(22-14), 3. Belényes 30 (19-
19), 4. Vajdahunyad 28 (19-
11), 5. Temesgyarmat 28 (24-
19), 6. Karánsebes 28 (22-
17), 7. Petrozsény 27 (16-10),
8. Poli II 24 (33-21), 9. Scolar
FC 24 (18-18), 10. Érmihály-
falva 21 (15-14), 11. Boros-
sebes 17 (15-15), 12. Facsád
17 (18-33), 13. Öthalom 16
(20-31), 14. Kisbecskerek 14
(19-22), 15. Gloria 11 (8-23),
16. Gloria CTP 10 (10-27)

A hatodik csoportban: Ko-
lozsvári Sãnãtatea–Kolozs-
vári CFR II 2-2, Tatrangi
Unirea–Besztercei Gloria II
3-0, Szászrégeni Avântul–

Dési Unirea 1-0, Zalatnai
SK–Nyárádtõi Unirea 3-1,
Kolozsvári U II–Brassói
SCM Corona 0-1, Aranyos-
gyéresi Seso–Tordai FCM
(volt Szászfenesi Unirea) 1-3,
Marosvásárhelyi MFC II–
Szatmárnémeti Olimpia 0-1,
Zilahi FC–Jádi Voinþa 3-4.

A sorrend: 1. SCM Coro-
na  36 pont (32-6), 2. Olimpia
34 (26-15), 3. Szászrégen 30
(23-15), 4. Nyárádtõ 28 (31-
25), 5. Tatrang 28 (26-16), 6.
U II 26 (31-20), 7. Aranyos-
gyéres 26 (25-17), 8. Zilah 24
(25-25), 9. Tordai FCM 23
(22-22), 10. Sanatatea 22 (24-
23), 11. CFR II 19 (24-22),
12. Jád 18 (25-32), 13. Dés
15 (16-28), 14. MFC II 15
(14-28), 15. Zalatna 12 (13-
36), 16. Gloria II 7 (20-47). 

Liga-3: botlott a Temesrékás  

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A 2011–12-es labdarúgó-
Európa Liga-idény nyol-

caddöntõjének szenzációja
kétségkívül a manchesteri
csapatok búcsúja volt: a
Unitedet az Athletic Bilbao
(3-2 idegenben és 2-1 ott-
hon), a Cityt pedig a Spor-
ting Lisszabon (1-0 otthon és
2-3 idegenben) ütötte el a to-
vábbjutástól. 

A manchesteri bravúr után
a baszkok Bilbaóban is elszó-
rakoztak a Vörös Ördögök-
kel, s Llorente és De Marcos
a 65. percig mindent eldön-
tött. Tíz peccel a lefújás elõtt
Rooney szépített ugyan, de
az Athletic jutott tovább ket-
tõs gyõzelemmel.

A City a hazai visszavágó
40. percében összesítésben
már 0-3-ra állt a Sportinggal
és bár Agüero (2) és
Balotelli (11 m) góljaival ki-
csikarta a gyõzelmet, a to-
vábbjutásnak a portugálok
örülhettek. 

Hasonlóan alakult a
gelsenkircheni Schalke 04–
Twente visszavágó is, ame-
lyen a vendégek szereztek ve-
zetést, és 2-0-ra álltak az ösz-
szesítésben. A németek
Huntelaar (3) és Jones góljai-
val fordítottak és 4-2-es ösz-
szesítéssel jutottak a legjobb
nyolc közé.   

A többi nyolcaddöntõs
párharcban: Olimpiakosz

(görög)–Metaliszt Harkiv
(ukrán) 1-2 (továbbjutott a
Metaliszt 2-2-es összesítéssel,
idegenben lõtt több góllal),
Besiktas (török)–Atlético
Madrid (spanyol) 0-3 (tj. az
Atlético, kettõs gyõzelem-
mel, 6-1-es összesítéssel),
Hannover 96 (német)–Stan-
dard Liege (belga) 4-0 (tj. a
Hannover 96, 6-2-es összesí-
téssel), PSV Eindhoven (hol-
land)–Valencia (spanyol) 1-1
(tj. a Valencia, 5-3-as összesí-
téssel), Udinese (olasz)–AZ
Alkmaar (holland) 2-1 (tj. az
AZ Alkmaar, 3-2-es összesí-
téssel).

Az UEFA nyoni székhe-
lyén pénteken sorsolták ki a
negyeddöntõ párosítását. A
tán legkeményebbnek ígérke-
zõ párharcában a sorozat

elõdjének számító UEFA-ku-
pát 1997-ben megnyerõ
Schalke 04, valamint a tava-
lyi BL-döntõs Manchester
Unitedet búcsúztató Athletic
Bilbao találkozik egymással.
Az EL elsõ, 2010-es kiírásá-
nak gyõztese, az Atlético
Madrid a Hannoverrel csap
össze. A 2004-ben UEFA-ku-
pa-gyõztes Valencia a PSV
Eindhoven kiejtését követõen
egy újabb holland ellenfelet
kapott az AZ Alkmaart, míg
a Metaliszt Harkiv a másik
manchesteri sztáregyüttes, a
City ellenében továbblépett
Sportinggal találkozik.

Az elsõ mérkõzéseket ápri-
lis 19-én rendezik, míg a visz-
szavágókra egy héttel késõbb
kerül sor. A döntõt május 9-
én rendezik Bukarestben. 

EL: manchesteri búcsúk 

Pénteken Nyonban a Bajnokok Ligája ne-
gyeddöntõjének párosítását is kisorsolták.
A legjobban a Real Madrid járt, amely a so-
rozat meglepetéscsapatát, a ciprusi APOEL
Nicosiát kapta. Az FC Barcelona és az AC
Milan akárcsak a csoportkörben, most is
összekerült, a Bayern München az Olym-
pique Marseille-jel, a Chelsea pedig a Ben-

ficával játszik majd. Az is eldõlt, hogy a ki-
lencszeres BEK-, illetve BL-gyõztes Real
Madrid az õsi rivális Barcelonával csak a fi-
náléban találkozhat. Tavaly az elõdöntõben
rendezték az El Clásicót. A negyeddöntõ el-
sõ mérkõzéseit március 27–28-án, a vissza-
vágókat pedig április 3–4-én játsszák. A fi-
nálét május 19-én Münchenben rendezik.

Sorsolások a Bajnokok Ligájában

A baszkok Bilbaóban is elszórakoztak a Vörös Ördögökkel



Forma–1

Hírösszefoglaló

A McLaren brit pilótája,
Jenson Button nyerte

tegnap a Forma–1-es autós
gyorsasági világbajnokság
idénynyitó viadalát, a mel-
bourne-i Ausztrál Nagydí-
jat. A második helyen a vb-
címvédõ német Sebastian
Vettel (Red Bull) végzett,
míg a harmadik Button csa-
pat- és honfitársa, Lewis
Hamilton lett. A 2009-es vi-
lágbajnok Button a start
után azonnal megelõzte az
elsõ rajtkockából induló
Hamiltont, és elõnyét végig
megtartva nyerte meg a via-
dalt. A 32 éves szigetországi
pilóta pályafutása 13. futam-
gyõzelmét szerezte meg.

A negyedik helyen az
ausztrál Mark Webber (Red
Bull), míg az ötödiken a spa-
nyol Fernando Alonso (Fer-
rari) végzett. A 2007-ben a
Ferrarival vb-gyõztes finn
Kimi Räikkönen, aki kétéves
kihagyás után tért vissza, a
hetedik lett a Lotusszal, a ja-
pán Kamui Kobajasi (Sau-
ber) nyomában. Vb-pontot
szerzett még a mexikói Ser-
gio Perez (Sauber), az auszt-
rál Daniel Ricciardo (Toro
Rosso) és a brit Paul di Resta
(Force India). 

Gond nélkül lezajlott a
rajt, Button remek manõver-
rel, azonnal megelõzte csa-
pattársát, Hamiltont, a né-

met Michael Schumacher
(Mercedes) feljött a harma-
dik helyre. Sebastian Vettel is
nagyon igyekezett, a máso-
dik kör végén Button, Hamil-
ton, Schumacher, Vettel és
Nico Rosberg (német, Mer-
cedes) volt a sorrend az él-
bolyban. A tizedik körig vál-
tozatlan volt a helyzet az
élen, ám ezt követõen a hét-
szeres világbajnok Schuma-
cher autója meghibásodott,
lelassult és a többiek elsuhan-
tak mellette. Ezzel Button és
Hamilton mögött a címvédõ
Vettel, aztán Rosberg és
Alonso robogott. Az élrõl

Button állt ki elsõnek kerék-
cserére, majd nem sokkal ké-
sõbb Vettel is követte. Egy
körrel késõbb Hamilton is a
boxutcában járt. Féltávnál
változatlanul Button vezetett,
aztán Hamilton, Vettel,
Alonso, Rosberg és Webber
következett. Räikkönen a
nyolcadik volt a Lotusszal. 

Az orosz Vitalij Petrov
(Caterham) autójának kor-
mánymûve a 37. körben
meghibásodott, és olyan
rossz helyen állt le, ami za-
varta volna a versenyt, ezért
beküldték a biztonsági autót.
A Safety Car a 42. körben

hagyta el a pályát. Az élen
Button haladt, majd Vettel,
Hamilton, Webber és Alonso
következett. A biztonsági au-
tó bejövetele miatt összerázó-
dott a mezõny, Vettel ugyan
kissé megközelítette Buttont,
de a brit pilóta biztosan tar-
totta elsõ helyét.

Öt körrel a leintés elõtt vál-
tozatlan volt a helyzet az él-
bolyban. A zárás elõtti pilla-
natokban az addig remekül
autózó venezuelai Pastor
Maldonado megcsúszott,
összetörte a Williamst és
nem sokkal a cél elõtt, a ha-
todik helyrõl kiesett. 
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Röviden
Négy között a Vaslui is

Wesley (2) és NDoye, illetve
Antal és Iorga góljaval a FC
Vaslui 3-2-re nyert Galacon
az Oþelul ellen, és bejutott a
labdarúgó-Román Kupa elõ-
döntõjébe. A sorsolás értel-
mében Dinamo–Medgyesi
Gaz Metan- és FC Vaslui–
Rapid-mérkõzéseket rendez-
nek a döntõbe jutásért, már-
cius 28-án és aprilis 11-én. 

Veszprémi vereség

Az MKB Veszprém 31-28-
ra kikapott szombaton a
spanyol Ademar León ott-
honában a férfi kézilabda-
Bajnokok Ligája nyolcad-
döntõjének elsõ mérkõzé-
sén. A második félidõ ele-
jén pedig már 25-21-re is
vezetett a magyar bajnok,
ám a hajrában többször is
emberelõnybe kerülõ hazai-
ak fordítottak, így aztán ke-
ménynek ígérkezik a vasár-
napi visszavágó.

Federer legyõzte Nadalt 

A 3. helyen kiemelt Roger
Federer és az amerikai John
Isner (11.) jutott az indian
wellsi ATP-tenisztorna dön-
tõjébe. A svájci 6-3, 6-4-re
nyert a spanyol Rafael Na-
dal (2.) ellen, Isner a világel-
sõ és elsõ számú favorit szerb
Novak Djokovicsot lepte
meg: 7-6 (7), 3-6, 7-6 (5). 

Gyõzelemmel 
melegítettek

A szerbek elleni világbajnoki
selejtezõre készülõ magyar
futsalválogatott barátságos
mérkõzésen 4-1-re legyõzte
szombaton Norvégiát. Az
Ikrényben rendezett találko-
zón a hazaiak góljait Dróth
Zoltán, Rábl János, Lovas
Norbert és Dávid Richárd
szerezte. A két csapat ma
Szombathelyen még egyszer
megmérkõzik egymással. A
magyarok vasárnap Gyön-
gyösön fogadják Szerbiát,
majd április 8-án idegenben
lesz a visszavágó. A párharc
továbbjutója vehet részt a
novemberi, thaiföldi vb-n.

Bardalé a világkupa 

A szlovéniai Planicán fejezõ-
dött be a síugrók világkupa-
sorozata, ahol tegnap egyéni
sírepülõ versenyt rendeztek.
A végül egy sorozatból álló
viadalon az osztrák Martin
Koch gyõzött a svájci Simon
Ammann és a szlovén Ro-
bert Kranjec elõtt. Az össze-
tett világkupa a norvég An-
ders Bardal birtokába került.

Nyitány: Button-siker 

Kosárlabda

Turós-Jakab László

A legjobb nyolc közé ju-
tásért harcoló csapatok

találkozóival folytatódott a
férfi-kosárlabdabajnokság. A
27. forduló keretében a Ma-
ros KK nagy csatában nyert
Piteºti-en (78-84), ahol a
BCM U kilencedik hazai ve-
reségét szenvedte el. Gyõzel-
mükkel vásárhelyiek a tabella
élére ugrottak. 

Brazi-on a CSU Ploieºti
98-83-ra verte a CSU Atlas-
sib együttesét, és ugyanannyi
pontja van, mint a vásárhe-
lyieknek és az idegenlégiósok
nélkül maradt Dinamót 100-
58-ra verõ Temesvári BC-
nek. 

Kolozsváron szépségdíjas
mérkõzést vívott egymással
az U-Mobitelco BT és a Har-
gita Gyöngye KK. Miután

kétszer annyi triplát dobtak,
mint ellenfeleik, nyolcat, a
csíkszeredaiak csak a hajrá-
ban adták meg magukat: a
bajnokok 92-78-ra nyertek. A
gyõztesektõl Dykes 36,
Krsztanovics pedig 26 pontot
vállalt, míg a másik oldalon,
az 56 pontot összesítõ ide-
genlégiósok mellett Samoilã
Zoltán egyetlen dobást sem
hibázott el 12 pontért. 

Az Energia Rovinari 79-
71-re nyert Giurgiuban, míg
a CS Municipal hengerelt
Bukarestben a SCM U
Craiova ellen, 94-54. 

A Nagyváradi CSM–Med-
gyesi Gaz Metan-rangadót
tegnap este rendezték meg.
Három fordulóval az alap-
szakasz vége elõtt hét csapat
küzd szinte egyenlõ eséllyel
az 1–7. helyekért, s további
három a rájátszásban való
részvételt biztosító nyolcadik
pozícióért.  

A nõi bajnokság 28. fordu-
lójában két bajnokesélyes csa-
pott össze Târgoviºtén. Szü-
netben még a Gyulafehérvár
vezetett (25-36), amely az
utolsó negyedet megelõzõen
is nyeregben volt, 42-49. A
hajrá azonban a házigazda
CSM-nek sikerült jobban, és
59-56-tal húzta be az értékes
sikert. Kolozsvárott az Uni-
versitatea elsõsorban Flavia
Ferenczi remek játékának (20
pont, 9 lepattanó, 6 gólpassz)
köszönhetõen gyõzte le a két
amerikaival kiálló Poli Iaºi-t,
66-48. További eredmények:
Bball 6 Sepsi BC–SCM U
Craiova 45-97, Buk. Ra-
pid–Nagyváradi CSM U 71-
61, Szatmárnémeti CSM–
Buk. Olimpia 98-67, CST
Alexandria–Temesvári BCM
Danzio 69-53. Tegnap este:
Aradi ICIM UVG–Maros-
vásárhelyi Nova Vita 60-55
(hosszabbítás után). 

Nagy hajrá a palánkok alatt 
Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az olasz labdarúgó-Se-
rie A 28. fordulójának

szombati mérkõzéssén a
Juventus 5-0-ra nyert a Fio-
rentina, az AC Milan  pedig
2-0-ra az AC Párma otthoná-
ban. Tegnap: Cagliari– Cese-
na 3-0, Siena–Novara 0-2,
Bologna–Chievo 2-2, Ca-
tania–Lazio 1-0, Internazi-
onale–Atalanta 0-0, Lecce–
Palermo 1-1. Az Udinese
lapzárta után fogadta az SSC
Napolit, az AS Róma pedig
ma este játszik a Genoával. 

A spanyol Primera Divisi-
ón 28. fordulójának szombati
mérkõzésén az FC Barcelona
Xavi és Messi góljaival gyõzte
le idegenben a Sevillát. To-
vábbi eredmények: Getafe
CF–Real Sociedad 1-0, Gra-
nada CF–Sporting Gijón 2-1,
Real Zaragoza– CA Osasuna
1-1, Rayo Vallecano– Real
Betis 3-0. Tegnap: Levan-
te–Villarreal 1-0, Real Mal-
lorca–Atlético Madrid 2-1.

Az angol-Premier League
29. fordulójának elsõ eredmé-
nyei: Fulham–Swansea City
0-3, Wigan Athletic–West
Bromwich Albion 1-1. Teg-
nap: Tegnap: Wolverhamp-
ton Wanderers– Manchester
United 0-5, Newcastle Uni-
ted–Norwich City 1-0. Hol-
nap Aston Villa–Bolton Wan-
derers- és Blackburn Rovers–
Sunderland-találkozókat ren-

deznek, szerdán pedig Man-
chester City–Chelsea-, Tot-
tenham Hotspur–Stoke City-,
Everton–Arsenal és Queens
Park Rangers–Liverpool-
mérkõzéseket. Angol FA
Kupa negyeddöntõben:
Everton– Sunderland 1-1,
Chelsea–Leicester City 5-2,
Liverpool– Stoke City 2-1.

A Hoffenheim (7-1) és az
FC Bázel (7-0) után a Bayern
Berlinben is hengerelt (6-0 a
Herthával), egy hét leforgása
alatt 20 góllal terhelte ellenfe-
lei hálóit. A német Bundes-
liga 26. fordulójának tübbi
eredménye: Hoffenheim–
VfB Stuttgart 1-2, Borussia
Dortmund–Werder Bremen
1-0, Bayer 04 Leverkusen–
Borussia Mönchengladbach
1-2, FC Nürnberg–VfL
Wolfsburg 1-3, Augsburg–
FSV Mainz 2-1, Hamburger
SV–Freiburg 1-3. Tegnap:
Kaiserslautern–Schalke 04
Gelsenkirchen 1-4.

A francia Ligue 1 28. for-
dulójában: AJ Auxerre–É-
vian Thonon Gaillard 0-2,
AS Nancy–Montpellier HSC
1-0, FC Lorient–Stade Brest
2-1, Girondins Bordeaux–
AC Ajaccio 1-1, Olympique
Marseille–Dijon FCO 1-2,
SM Caen–Paris St. Germain
2-2, AS Saint-Étienne–Olym-
pique Lyon 0-1. Tegnap: FC
Sochaux–OGC Nice 0-1,
Stade Rennes–Toulouse 2-0.
Az OSC Lille–Valenciennes-
találkozó lapzárta után kez-
dõdött. 

Öt gólt lõttek a „Zebrák” 

Lovaglás 

Hírösszefoglaló 

Egy-két héten belül eldõl,
hogy Overdose-nak, a

magyar csodalónak csak egy
rövidebb rehabilitációra van
szüksége, és Angliában ma-
radhat a tavaszi versenyekre,
vagy pedig hosszabb kiha-
gyásra kényszerül, s ez eset-
ben hazaszállítják. Mikóczy
Zoltán társtulajdonos errõl
azt követõen nyilatkozott
Angliából a PannoniaOver-
dose.hu-nak, hogy egy dubaji
állatorvosi konzílium pár
napja úgy foglalt állást: nem
javasolja Overdose részvétel-
ét a hóvégi Dubai World
Cupon. A ló csütörtök óta
Angliában van, ahol meg-
vizsgálják, s utána születik
döntés a hogyan továbbról.
Mikóczy elmondta: a ló is-
merõs környezetbe került,
2009-ben gyógykezelésen töl-
tött már el hónapokat, majd
tavaly ugyanott volt az angli-
ai állomáshelye a Haydock
parki és ascoti versenyei kö-
zött. „Ha úgy tûnik, hogy
Overdose viszonylag rövid
idõn belül versenyezhet, az
azt megelõzõ rövid rehabilitá-
ciós idõszakot itt fogja tölteni
Pulborough-ban. Csak akkor
visszük haza, ha hosszabb re-
habilitáció kell. A végleges
döntés egy-két héten belül
várható” – tette hozzá. Over-
dose az elmúlt két hónapban
komoly, versenyszintû mun-
kát nem végzett ugyan, de a
kondíciója jó, a csapat Dubaj-
ban igyekezett minél jobban
megõrizni azt. 

Bajban „Dózi”

A McLaren brit pilótája, Jenson Button nyerte meg tegnap a melbourne-i Ausztrál Nagydíjat

Kézilabda 

T. J. L. 

Váratlanul nagyarányú
bajnoki gyõzelemmel ör-

vendeztette meg szurkolóit a
Székelyudvarhelyi KC férfi
kézilabda-csapata, amely a
Nemzeti Liga 20. fordulójá-

ban, vasárnap 38-23-ra verte
a Temesvári Polit. Míg Ionuþ
Ciobanu remekül védett, csa-
pattársai közül Kuzmanoszki
(8 gól), Mihalcea (5), Chi-
kovani (5), Adomnicãi (4),
Rusia (4), Florea (4), Tálas
(3), Ferenczi (2), Komporály
(2) és Cîmpan volt eredmé-
nyes. A forduló rangadóján a

bajnoki címvédõ Konstancai
HCM idegenben gyõzte le
30-26-ra a Krassószörény
HC-t. További eredmények:
Dinamo Cãlãraºi–Bákói
ªtiinþa Dedeman 29-31, Buk.
Steaua CSA–Szatmárnémeti
CSM 30-28, Kolozsvári U-
Transilvania–Energia Târgu
Jiu 32-24, Tordai Potaissa–

CSM Ploieºti 34-29. A Buk.
CSM–CSU Bucovina Suce-
ava-mérkõzést március 12-én,
szerdán pótolják. A suce-
avaiak szombaton Challenge
Kupa-mérkõzést vívtak a por-
tugál Sporting CP-vel, amely
33-24-re nyert idegenben, és
már a lisszaboni visszavágó
elõtt döntõsnek tekinthetõ. 

Hengereltek az SZKC-sok 


