
Vezércikk 3

Komolytalan ajánlatot tett
Bãsescu Victor Pontának?

Nem hajlandó közzétenni az ellenzéki
Szociál-Liberális Szövetség (USL) vezetõi-
vel folytatott konzultációjának hangfelvéte-
leit Traian Bãsescu államfõ annak bizonyí-
tása érdekében, hogy komolyan felajánlotta
a miniszterelnöki tisztséget Victor Ponta
szociáldemokrata elnöknek. 

Aktuális 3

Kultúra 8

Az elnök úr viccel
Bãsescu nem az a politikus, aki ne ter-
vezne több lépéssel elõre. Figyelembe
vette azt a körülményt, hogy a

jegyzõkönyv a szöveget
ugyan pontosan rögzíti –
meglobogtatásával a hite-
lesség látszatát lehet kel-

teni –, de nem adhatja
vissza sem a szavak

hangsúlyát, sem a
hanglejtést, még

kevésbé a bãsescui
höhöhözést.

Bogdán Tibor

A hivatali (vak)ablak
Nehézkesen halad az elektronikus illetékfizetési program, a Ghiseu.ro kiépítése

új magyar szó
2012. március 21., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3780 ▼
1 amerikai dollár 3,3159 ▼
100 magyar forint 1,5102 ▼

Matricázik az RMDSZ is

Több mint tízezer matricát ragaszt ki Er-
dély-szerte az RMDSZ a következõ napok-
ban, ellensúlyozandó azt a lejárató kam-
pányt, amelyet hetekkel ezelõtt kezdemé-
nyeztek névtelenségbe burkolózó „civilek”.

Aktuális 2
Az ország mintegy

3200 önkormány-

zata közül eddig

még harminc tele-

pülésen sem érhetõ

el az elektronikus

illetékfizetési rend-

szer, bár júniusban

lejár az erre kisza-

bott határidõ. A

távközlési minisz-

ter már kilátásba

helyezte, hogy bün-

tetni fogják azokat

az önkormányzato-

kat, amelyek nem

indítják el a

Ghiseu.ro portált,

ám legtöbb helyen

még azt fontolgat-

ják, hogy ki viselje

majd az átutalások

utáni illetéket. Az

erdélyi nagyváros-

okban sikeres az e-

kifizetési lehetõség,

ám kérdéses, hogy

a vidékiek mennyi-

re élnek ezzel. 

6. oldal 

Bodó Rozália

Az új oktatási törvény életbe-
lépése után a magyar közössé-

gek egyre több településen, ki-
sebb-nagyobb sikerrel igénylik az
önálló magyar nyelvû iskolák lét-
rehozását. Ez Segesváron az
RMDSZ-es tanácsosok ismételt
próbálkozása ellenére sem sike-
rült, a Maros Megyei Tanfelügye-
lõség szerint ugyanis megkéstek a
beadvánnyal. Az Arad megyei
Kisjenõ-Erdõhegyen is szeretné-
nek magyar iskolát, az év elején
egy fórumot is tartottak, ahol az
esetleges önálló intézmény kérdé-
sérõl tárgyaltak a helyiek. Az el-
múlt tíz évben több mint tíz ma-
gyar tanintézményt sikerült önál-
lósítani Erdélyben. 
Folytatása a 7. oldalon 

Önállósodó

magyar iskolák 
Sike Lajos

Mind a négy, RMDSZ-színek-
ben mandátumot nyert me-

gyei tanácselnök újrázna a június
10-én sorra kerülõ helyhatósági
választásokon. A három székely-
földi megye elnöke után tegnap
Csehi Árpád, a Szatmár Megyei
Tanács elnöke is bejelentette, újra
jelölteti magát az utóbbi négy év-
ben betöltött tisztségre. A partiu-
mi megye RMDSZ-elnöki felada-
tait is ellátó Csehi a megyei kül-
döttek tanácsa (MKT) elõtt vont
mérleget, ismertette eredményeit
és bemutatta terveit. „Az önök
minõsítése nemcsak kötelez, de
bátorít is, hogy folytassam azt,
amit az elmúlt években közösen
elkezdtünk” – fogalmazott Csehi
Árpád. Folytatása a 3. oldalon 

Újráznának 

a tanácselnökök Magyarország stratégiai szö-
vetségesének tekinti Románi-

át – mondta Martonyi János kül-
ügyminiszter Bukarestben, miu-
tán román kollégájával, Cristian

Diaconescuval tárgyalt. Kele-
men Hunor RMDSZ-elnök a
magyar közösség prioritásairól
tájékoztatta a magyar diplomá-
cia vezetõjét. 3. oldal 

Díszvendégségben Martonyi

Bár adott a lehetõség az online adóbefizetésre, a legtöbben továbbra is a sorbanállást preferálják

Elcsúszik Sissi büsztje?

A szó szoros értel-
mében „csúszhat”
Sissi büsztjének
visszaállítása régi
helyére Kolozsvá-
ron.  A mellszobor
elkészült Stróbl Ala-
jos eredetije után, de
a talapzat a Felleg-
vár süllyedõ talaján
áll. László Attila al-
polgármester azt
nyilatkozta: a szo-
bor elhelyezése elõtt
a Fellegvárat kellene
konszolidálni. 

Martonyi János és Cristian Diaconescu közös sajtókonferenciáján

Fotó: ÚMSZ/archív

Fotó: mae.ro
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Röviden

Partiumi politikusok Brüsszelben

Szatmár és Arad megyei polgármesterek-
kel, önkormányzati vezetõkkel ismerteti
ma Brüsszelben Winkler Gyula európai
parlamenti képviselõ az RMDSZ Erdély
2020, a szülõföld intelligens, fenntartható
és inkluzív növekedésének stratégiáját. Az
Európai Parlament székhelyén megrende-
zendõ kerekasztal-megbeszélés célja, hogy
a partiumi RMDSZ-es önkormányzati kép-
viselõk elsõ kézbõl kapjanak információt az
Európai Unió céljairól, a határokon átívelõ
együttmûködés kérdéskörérõl, köztük a Ro-
mánia–Magyarország Határon Átnyúló
Együttmûködési Program tapasztalatairól.

Az identitásváltás küszöbén

A 2011. évi népszámlálás részeredményei
bebizonyították, hogy amikor szórványról
beszélünk, a gond elsõsorban a nagyváros-
ok lakótelepein jelentkezik. Nagyvárad,
Kolozsvár, Marosvásárhely lakótelepein
ugyanis több fiatal kerül a nyelv- és identi-
tásváltás küszöbére, mint ahányan a hagyo-
mányos, dél-erdélyi szórványközösségek-
ben – nyilatkozta Székely István fõtitkárhe-
lyettes tegnap Budapesten az MTA Társa-
dalomtudományi Kutatóközpont Kisebb-
ségkutató Intézete és az MTA Bölcsészettu-
dományi Kutatóközpont Néprajztudomá-
nyi Intézete által szervezett konferencián.

Letartóztatható Boldea

Mentelmi jog nélkül maradt Mihail
Boldea progresszista (UNPR) képviselõ,
miután tegnap az alsóház plénuma 147
igen szavazattal, 17 nem és 4 tartózkodás
mellett megerõsítette a jogi szakbizottság
korábbi döntését. A politikust bûnszerve-
zet létrehozásával és csalással gyanúsítják
az ügyészek.

Tíz évet is kaphat Adrian Nãstase

Letöltendõ börtönbüntetés kiszabását kérte
a szervezett bûnözés elleni ügyosztály Ad-
rian Nãstase volt miniszterelnök ügyében.
A vádlottak padján ül a politikus felesége,
Dana Nãstase is. A korrupciós ügy bünte-
tési tétele három és tíz év között változik.
A DNA szerint a miniszterelnök 2002 és
2004 között kínai importcikkekbõl szárma-
zó 630 ezer eurós csúszópénzt kapott.

Korrupcióellenes stratégia készül

Elfogadta tegnapi ülésén a kormány a
2015-ig szóló országos korrupcióellenes
stratégiát. Cãtãlin Predoiu igazságügyi mi-
niszter szerint a kormány azt javasolta,
hogy a koalíciós pártok írjanak alá közös
politikai nyilatkozatot a dokumentumban
foglaltak gyakorlatba ültetésérõl. A nyilat-
kozatot a parlament elé terjesztik.

Hatvan éve a trónon

Nemzeteinek további szolgálata mellett
kötelezte el magát a brit uralkodó, aki
trónra lépésének hatvanadik évfordulója
alkalmából szólt tegnap a brit politika és
a közélet vezetõihez. A 86 esztendõs
II. Erzsébet (képünkön) a parlament leg-
õsibb épületében, az 1097-ben emelt
Westminster Hallban beszélt a törvényho-
zás két kamarája, az alsóház és a Lordok
Háza tagjai, valamint a kormány és a brit
közélet vezetõ személyiségei elõtt. A be-
széd az egész éven át tartó rendezvényso-
rozat kiemelkedõ mozzanata volt. 

Gy. Z.

Az eddigi legmagasabb szint-
re emelték a terrorizmus elle-

ni riadókészültséget a hétfõi
toulouse-i vérengzés után. Még
nem tudják, ki volt az elkövetõ,
de három neonáci kötõdésû kato-
nát is keresnek. Nicolas Sarkozy
francia államfõ személyesen je-
lentette be hétfõ este, hogy a nyo-
mozás szerint ugyanaz az ember
követte el a zsidó iskola elõtti hét-
fõi vérengzést, illetve az elmúlt
egy hétben katonák ellen végre-
hajtott környékbeli támadásokat,
és nyilvánvalónak mondta a
mostani támadás antiszemita in-
dítékát. Rendõri források ezt ki-
egészítve annyit közöltek, hogy
alapvetõen két feltevést vizsgál-
nak: az iszlamista vagy a szélsõ-
jobboldali szálat.

A francia Le Point címû lap sze-
rint három katonát is keresnek,
akiket 2008-ban neonáci kötõdé-
sük miatt elküldtek a hadsereg-
bõl. Valószínûsítik ugyanis, hogy
közük lehet a támadásokhoz, mi-
vel a merénylet kivitelezése és a
fegyverhasználat alapján profi
volt az elkövetõ. Claude Guéant
francia belügyminiszter azt kö-

zölte, hogy az egyik szemtanú
szerint a támadó nyakára egy ki-
sebb kamera volt felszerelve, így
valószínû, hogy lefilmezte a tá-
madást. A hatóságok ezért folya-
matosan figyelik az internetet, fel-
tölti-e a felvételt a támadó.

Az Európai Unió külügyi fõ-
képviselõje egy palesztin diákok-

kal folytatott brüsszeli találkozón
azt találta mondani, hogy „ami-
kor arra emlékezünk, mi történt
Toulouse-ban, emlékeznünk kell
arra is, mi történt tavaly Norvégi-
ában, mi történik Szíriában, és mi
Gázában és más helyeken”. Az
izraeli külügyminiszter bírálta
Catherine Ashtont. Avigdor

Liberman, az izraeli diplomácia
irányítója úgy véli, hogy ezek a
nyilatkozatok nem helyénvalók.
Ashton szóvivõje válaszul tegnap
külön nyilatkozatban nyomaté-
kosította, hogy a fõképviselõ ha-
tározottan elítéli a toulouse-i
Ozar Hatorah zsidó iskolánál el-
követett merényletet. 

Hírösszefoglaló

Az orosz védelmi minisztéri-
um után Szergej Lavrov kül-

ügyminiszter is cáfolta tegnap,
hogy orosz hadihajók állomá-
soznának Szíria partjainál. A
tartúszi kikötõben tartózkodó
orosz tartályhajó a Fekete-tenge-
ri és az Északi-tengeri Flotta
Ádeni-öbölben szolgálatot telje-
sítõ hajóinak üzemanyag-ellátá-
sát biztosítja. Az orosz egységek
a NATO és az Európai Unió ha-
jóival együtt a kalózok elleni ak-
cióban vesznek részt. Az orosz
védelmi tárca korábbi közlése
szerint az Iman nevû tartályha-
jó, amely úgynevezett hátországi
feladatokat lát el, tíz napig tar-
tózkodik a szíriai Tartúsz kikö-
tõjében. A tanker az Ádeni-
öbölben õrjáratozó orosz flotta-
egység hajóit látja el utánpótlás-
sal. A minisztérium sajtószolgá-
lata tájékoztatójában közli: „a
tárca értetlenül áll a téves hírek-
kel szemben, amelyek szerint
orosz hadihajók teljesítenek
szolgálatot Szíria partjainál”.
Utal arra, hogy az értesülés
egyebek közt az al-Dzsaszíra te-
levíziótól származott. Az orosz
Fekete-tengeri Flotta stábja hét-
fõn azt jelentette: „Az Iman kö-
zepes nagyságú tengeri tartály-
hajó sikeresen kikötött a szíriai
Tartúszban. A fedélzetén lévõ
terrorellenes egység tagjai tenge-
részgyalogosok.” Az Imant
azért vezényelték a szíriai par-
tokhoz – írták a közleményben
–, hogy jelezze Oroszország je-
lenlétét a feszültséggel terhes ré-
gióban, és adott esetben biztosít-
sa az orosz állampolgárok kime-
nekítését. A tanker az Ivan
Bubnov nevû tartályhajót váltot-
ta, amely ugyancsak tengerész-
gyalogosokkal a fedélzetén hor-
gonyzott a szíriai partoknál. 

Orosz hajók 

Szíria partjainál

Francia riadókészültség
A választási kampányt is megszakították a toulouse-i merénylet miatt

ÚMSZ-összeállítás

Legalább 39-en vesztették éle-
tüket tegnap egy véres me-

rényletsorozatban Irakban. A se-
besültek száma csaknem eléri a
kétszázat. Tíz városban összesen
tizenhat pokolgépet robbantottak
ismeretlen tettesek. Tegnap volt
az Irak elleni amerikai támadás 9.
évfordulója, de az elemzõk sze-
rint a merényletsorozat inkább a
március 27. és 29. között sorra ke-

rülõ arab csúcsértekezletnek
szánt üzenet lehetett. Az Arab Li-
ga húsz év óta most elõször ülése-
zik Irakban. A legsúlyosabb me-
rényletet a siíták szent városában,
Kerbalában követték el, ahol 13-
an vesztették életüket és 48-an se-
besültek meg. A kurdisztáni
Kirkukban egy rendõrörs mellett
robbantottak, ott heten vesztették
életüket. Irakban jellemzõen a ki-
sebbségben lévõ, de Szaddám
Huszein idején az országban a

hatalmat gyakorló szunniták kö-
vetnek el merényleteket.

A robbantások nagy része a fõ-
város környékén történt, legtöbb-
jük a szunniták lakta területeken:
Beidzsiben, Szamarrában, Túz-
húrmátiban, Dakukban és
Duluíjában. Pokolgépet hoztak
mûködésbe emellett Bagdadtól
délre, Mahmudíjában, Latifíjá-
ban és Hillában is, ahol annak
idején a magyar alakulatok is
szolgáltak. 

Merényletsorozat Irakban

ÚMSZ

Európa legmagasabb, még
mûködõ vulkánja, az Etna

vasárnap már a negyedik alka-
lommal tört ki az idén, és hét ki-
lométeres magasságba hamufel-
hõt lövell ki. A hegy keleti lejtõ-
jén lávafolyam ömlik a lakatlan

Bove-völgybe – írják az olasz új-
ságok. Aktivitását tekintve azon-
ban elképzelhetõ, hogy Szícilia
szigetének északkeleti csücské-
ben, Cataniában és Taorminában
is lesznek a mûködésnek követ-
kezményei. A repülési hatóságok
a vulkán közelében két légifolyo-
sót lezártak. 

Idén negyedszer tört ki az Etna

Egész Franciaország gyászol. A hatóságok szerint profi lehetett a hétfõi merénylõ

Hét kilométeres hamuoszlopot lõ az égre az Etna. Két légifolyosót lezártak

Matricázik 

az RMDSZ is
ÚMSZ

Több mint tízezer matricát ra-
gaszt ki Erdély-szerte az

RMDSZ a következõ napokban,
ellensúlyozandó azt a lejárató
kampányt, amelyet hetekkel ez-
elõtt kezdeményeztek névtelen-
ségbe burkolózó „civilek”. „Mi
büszkék vagyunk mindarra, amit
megvalósítottunk. Amikor ezek-
rõl beszélünk, pozitív kommuni-
kációt folytatunk, nem járatunk
le, nem támadunk senkit. Az ál-
talunk elkészített matricák segít-
ségével csupán néhány konkrét
eredményünkre szeretnénk fel-
hívni az emberek figyelmét” –
mondta az akciót tegnap bejelen-
tõ Kovács Péter RMDSZ-fõ-
titkár. A matricákon az RMDSZ
egyebek mellett azt hirdeti: „Vis-
szaszolgáltattunk 1100 egyházi
ingatlant!”, „Nem engedtük a
kisnyugdíjak csökkentését!”,
„Biztosítottuk az anyanyelv
használatát a közigazgatásban!”,
„Erdély-szerte kétnyelvû felirato-
kat helyeztünk el!”, „Elindítottuk
a »roncsautó« és a »zöld ház«
programot!”, „Megmentettük a
Házsongárdi temetõ mûemlék
sírjait!”. 



Az elnök úrral jó lesz vi-
gyázni. Ha Karinthy a
humorban nem ismert
tréfát, akkor Traian
Bãsescu ha viccel, ak-
kor sem tréfál.  Pon-
tosabban azt, amit
viccnek álcázott,

elõbb-utóbb felhasznál-
ja ellenfeleivel szemben. Jellemébe nagysze-
rûen beleillik mindez, így az is egészen hi-
hetõnek tûnik, hogy a kormányfõi tisztséget
valóban csupán ironikusan ajánlotta fel
Victor Pontának. Erre utal maga a szöveg-
környezet is: a meglepõ ajánlat elõtt ugyan-
is kitüntetések adományozása kapcsán élce-
lõdtek egymással a felek, így érthetõ, hogy
az ellenzéki politikus nem vehette komolyan
a váratlanul felkínált lehetõséget. 
Traian Bãsescu nem az a politikus, aki ne
tervezne több lépéssel elõre. Feltehetõen fi-
gyelembe vette azt a körülményt, hogy a
jegyzõkönyv a szöveget ugyan pontosan rög-
zíti – meglobogtatásával tehát a hitelesség
látszatát lehet kelteni –, de nem adhatja
vissza sem a szavak hangsúlyát, sem a
hanglejtést, még kevésbé a bãsescui
höhöhözést. Vagyis pontosan tudta, hogy
azt, amit kizárólag heccbõl kínált fel az el-
lenzéknek, késõbb, a gyorsírásos jegyzõ-
könyv nyilvánosságra hozatalával, remekül
felhasználhatja majd naiv tárgyalópartnere
ellen. Ezek után nem véletlen, hogy elzárkó-
zik a hangfelvétel közlésétõl.
Miközben õ minderrõl gondosan hallgat, a
demokrata liberálisok európai parlamenti
képviselõje, Cristian Preda diadalittasan je-
gyezte meg, hogy ezzel a húzással Traian
Bãsescu meghatározó új elemet vitt be az
idei választási küzdelembe: Ponta kor-
mányfõi kinevezését most már bármikor
megtagadhatja, arra hivatkozva, hogy nem
méltó a tisztségre, hiszen azt az ország vál-
ságos helyzetében visszautasította.
Egyébként korábban pillanatig sem titkol-
ta, akkor sem engedné kormányra kerülni a
Szociál-Liberális Szövetséget, ha az történe-
tesen megnyerné a választásokat, Victor
Pontát pedig – egyebek között – felelõtlen-
nek titulálta. Csupán zárójelben: a kérdés,
hogy mennyire felelõs politikus az, aki fele-
lõtlen személy kezébe adná az ország vezeté-
sét, csak rosszindulatról tanúskodhat, hi-
szen mindezek után nyilvánvaló, ilyesmi so-
hasem állt szándékában. 
Ezt az is aláhúzza, hogy Mihai Rãzvan
Ungureanu miniszterelnök beiktatása al-
kalmával éppen tõle tudhattuk meg: a kor-
mányfõ személyérõl már decemberben dön-
tött, nevét – Emil Boc, leköszönõ kor-
mányfõvel együtt – már tavaly év végén is-
merte, azaz jóval az ellenzéki vezetõkkel
sorra került megbeszélése elõtt. A tréfának
álcázott kelepcét tehát már régebben felállí-
totta, így aztán igencsak meglepõ volt az
az állítása is, miszerint Ponta visszautasí-
tó válasza meglepte õt. Vagyis hát Traian
Bãsescut meglepetésszerûen érte az, amivel
jó elõre számolt.
Ezek után a tréfálkozó kedvû államfõ aján-
latait a jövõben tanácsos lesz mindenkinek
– Hofi után szabadon – e szavakkal vissza-
utasítania: Ne vicceljen az úr! És ha viccel,
akkor se vicceljen!

Az elnök úr viccel

Bogdán Tibor

Román lapszemle

Azon iskolák, ahol az elsõ osztályosok
beiratkozásakor túljelentkezés alakult
ki, termeket bérelhetnének más oktatási
intézményekben – javasolta Cãtãlin Ba-
ba oktatásügyi miniszter. (Evenimentul
Zilei) Az évszázad végére Románia
teljesen függetlenítheti magát az ener-
giaimporttól, ám ha nem aknázná ki
megfelelõen a megújuló energiákban
rejlõ lehetõségeit, rövid idõ múlva ismét
importra szorulna. (Capital) Több in-
gatlanja és telke mellett tõzsdei részvé-
nyekben és banki betétekben mintegy
egymillió eurós vagyona van a román
államkincstár új vezetõjének, Cristian
Sporisnak. (Ziarul Financiar) 

Hírösszefoglaló

„Sokan érezzük úgy, hogy a
magyar–román kapcsolatok

talán a két modern állam fennál-
lása óta soha nem voltak olyan
jók, mint most” – fogalmazott
Martonyi János magyar külügy-
miniszter román kollégájával,
Cristian Diaconescuval  közösen
tartott bukaresti sajtóértekezle-
tén. A magyar diplomácia veze-
tõje hozzátette: Budapest értéke-
li a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem akkreditálá-
sát, a marosvásárhelyi orvosi
egyetem ügyében megszületett,
jelenleg közvitán lévõ kormány-
határozatot, továbbá azt is, hogy
az egyházi ingatlanok tulajdon-
visszaadási folyamata ismételten
megindult. Martonyi köszönetet
mondott „a román kormány na-
gyon ésszerû, kiegyensúlyozott
álláspontjáért”, amelyet Ma-
gyarországgal kapcsolatban ta-
núsított az Európai Unió pénz-
ügyminisztereinek legutóbbi ér-
tekezletén. Ugyanakkor kijelen-
tette, nem tisztességes dolog Ro-
mánia és Bulgária schengeni tag-
felvételének halogatása, miután
a két ország teljesítette a min-
denkire érvényes csatlakozási
feltételeket.

Az MTI kérdésére, hogy vajon
a magyar–román kétoldalú kap-
csolatokban is hasznosítható-e az
a modell, ahogyan Románia
anyaországként fellépett a szerbi-
ai román kisebbség védelmében,
a román külügyminiszter azt
mondta: a két helyzet teljesen kü-
lönbözõ. Románia az uniós csat-
lakozás politikai feltételeinek
monitorozását kérte Szerbia tag-

jelölti státusának elfogadása elõtt
az Európai Bizottság álláspontjá-
val összhangban – magyarázta a
román diplomácia vezetõje. „A
különbség nyilvánvaló, mi egy-
elõre ott tartunk: a belgrádi ható-
ságoknak el kellene ismerniük a
Szerbiában élõ románok azon jo-
gát, hogy maguk határozhassák
meg saját nemzeti önazonossá-
gukat” – tette hozzá Cristian Dia-
conescu.

„Az erdélyi magyar közösség
érdekérvényesítése szempontjá-
ból roppant fontos, hogy a hivata-
los román–magyar állam- és kor-
mányközi kapcsolatok erõsek le-
gyenek” – hangsúlyozta Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök a Mar-

tonyi János magyar külügymi-
niszterrel folytatott bukaresti ta-
lálkozóját követõen. Kelemen tá-
jékoztatta Martonyit az aktuális
romániai belpolitikai kérdésekrõl,
a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemen ki-
alakult helyzetrõl. „Csütörtök es-
te zárul a magyar kar létrehozásá-
ról szóló kormányhatározat köz-
vitája, pénteken összesíti az okta-
tásügyi minisztérium a beérkezett
javaslatokat, kedden pedig dönt a
kormány. Ez a kérdés a koalíció
sorsára is minden bizonnyal ha-
tással lesz, én azonban biztos va-
gyok abban, hogy senkinek sem
érdeke politikai válság kirobban-
tása, a koalíció szakadása” – fo-

galmazott a szövetségi elnök. Ke-
lemen tájékoztatta továbbá a ma-
gyar külügyminisztert arról, hogy
az RMDSZ elkezdte a felkészü-
lést az önkormányzati választá-
sokra. Az erdélyi magyarság par-
lamenti jelenlétének fontosságát
hangsúlyozta Martonyi János
magyar külügyminiszter is, aki
kijelentette: reméli, hogy az ön-
kormányzati választásokon meg-
méretkezõ magyar politikai ala-
kulatok pozitív kampányt folytat-
nak majd. 

Martonyi János a nap folya-
mán találkozott egyébként Mihai
Rãzvan Ungureanu román min-
iszterelnökkel és Markó Béla kor-
mányfõhelyettessel is. 

Diplomatavizit. Martonyi János, Magyarország külügyminisztere és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

Vendégségben Martonyi
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Folytatás az 1. oldalról

A Szatmár Megyei Tanács elnö-
ke a továbbiakban meggyõzõdé-
sét fejezte ki azzal kapcsolatban,
hogy összefogással most sem
marad el a siker. 

Értékelése szerint a partiumi
megye több területen is az orszá-
gos átlag fölött teljesített. „A gaz-
dasági világválság sem tudta lefé-
kezni a fejlõdést, hisz az elmúlt
években is ötezer új munkahely lé-
tesült, ami jelentõsen hozzájárult
ahhoz, hogy a munkanélküliség
most is hat százalék alatt van,
amivel nem sok megye dicseked-
het” – összegzett Csehi. Külön ki-
emelte, uniós pályázattal elnyert
pénzekbõl faluhelyen is látványo-
san javult az infrastruktúra (össze-
kötõ utak, ivóvízellátás, kanalizá-
lás stb.), megépülhetett a megyei
hulladéklerakodó és -szelektáló,
szembetûnõen korszerûsödtek a
lakosság ellátását hivatott na-
gyobb egészségügyi létesítmé-
nyek. Elmondta, a Cseke Attila
volt egészségügyi miniszter által
elindított egészségügyi reform ke-
retében Szatmár Megye Tanácsa
az országban elsõként vette saját
hatáskörébe az egészségügyi in-
tézményeket, és azonnal elkezdte
azok korszerûsítését. „Így nálunk
is megjelenhettek olyan mûtõbe-
rendezések vagy digitális röntgen-
gépek, amelyek eddig csak egyete-
mi központok kiváltsága volt. Ma

már érezzük a változás pozitív ha-
tását abban is, hogy újabban jó ne-
vû szakorvosok jönnek hozzánk
nagyobb városokból is” – fogal-
mazott Csehi.

Újraválasztása esetén a megyei
tanácselnök az eddigieknél többet
kíván tenni a szatmáriak egészsé-
ges életmódjának kialakításáért,
beleértve a bicikliutak számának
gyarapítását és az egészséges kör-
nyezet kialakítását. Ezt elsõsor-
ban az indokolja, hogy a Partium-
ban az országos átlagnál rövidebb
az életkor, a férfiaknál 66, a nõk-
nél 73 év. Ugyanakkor fontos fel-
adatának tartja a megye turiszti-
kai fejlesztését, az ehhez szüksé-
ges infrastruktúra korszerûsítését,
kis szállodák, panziók építésének
támogatását. Különösen a termál-
fürdõvel és neves mûemlékekkel
rendelkezõ településeken, s persze
a híres szõlõskertek és borpincék
körül.

Korábban a három székelyföldi
megyei RMDSZ-es tanácselnök is
bejelentette indulási szándékát.
Borboly Csaba Hargita megyei
elöljáró már tavaly szeptember-
ben megkapta a szövetség Hargita
Megyei Egyeztetõ Tanácsának
(HET) egyhangú támogatását. Ta-
más Sándor és Lokodi Edit Emõ-
ke, a Kovászna, illetve Maros me-
gyei tanács elnöke is elnyerte a
megyei RMDSZ-választmány bi-
zalmát a június 10-i helyhatósági
választásokon való induláshoz. 

ÚMSZ

Nem hajlandó közzétenni az
ellenzéki Szociál-Liberális Szö-

vetség (USL) vezetõivel folytatott
konzultációjának hangfelvételeit
Traian Bãsescu államfõ annak bi-
zonyítása érdekében, hogy komo-
lyan felajánlotta a miniszterelnöki
tisztséget Victor Ponta szociálde-
mokrata elnöknek. „Teljesen
mindegy, hogy kiáltva vagy sut-
togva vetettem fel a kérdést. Ha az
államfõ ezt felveti, annak súlya
van” – fogalmazott Bãsescu a
köztévének adott hétfõ esti inter-
jújában. Hozzátette: a cotroceni-i
konzultáció elõtti este a Demok-
rata Liberális Párt (PDL) szûk ve-
zetõségét is tájékoztatta arról,
hogy másnap felajánlja majd
Victor Pontának a miniszterelnö-
ki tisztséget. Az államfõ azt állítja:
arra számított, hogy az USL veze-
tõi reagálni fognak a javaslatára.

A Szociál-Liberális Szövetség
(USL) társelnöke, Victor Ponta
fenntartja: egy percig sem vette
komolyan az államfõnek azt az
ajánlatát, hogy alakítson kor-
mányt. Az ellenzéki politikus hét-
fõn este a B1 TV-ben és a Digi24
hírtelevízióban is reagált Traian
Bãsescu nyilatkozataira. „Azt hit-
tem, hogy az államfõ viccel. Ám
ha jól értem, meggondolta magát,
és mégis úgy látja, hogy jó lennék
miniszterelnöknek; legközelebb
résen leszek, és elfogadom az

ajánlatát” – mondta Ponta, aki
szerint a javaslattal Traian
Bãsescu hátsó szándéka az volt,
hogy megalázza Mihai Rãzvan
Ungureanu kormányfõt. Az USL
társelnökének meggyõzõdése,
hogy az államfõ csak gúnyolódni
akart az ajánlattal. „Nem szere-
tem az ilyen komolytalan beszél-
getéseket. Én csak azokkal az em-
berekkel szoktam viccelõdni, aki-
ket szeretek vagy tisztelek” –
mondta Ponta. Az ellenzéki poli-
tikus leszögezte: soha nem lenne
miniszterelnök az államfõ man-
dátuma alatt. 

A köztévének adott interjúban
Traian Bãsescu még elmondta,
kész lemondani mandátuma utol-
só évérõl cserébe azért, hogy az
USL elfogadja az alkotmány mó-
dosítását. Az alkut a február 6-i
tárgyaláson ajánlotta fel az állam-
elnök az USL vezetõinek. Kifej-
tette, amennyiben õszig módosít-
ják az alkotmányt, és ez 4 évre
csökkenti az államelnöki mandá-
tumot, akkor az államelnöki vá-
lasztásokat a parlamenti választá-
sokkal egyszerre szervezik meg,
így lemond mandátuma utolsó
évérõl, hiszen ez 2013-ig érvé-
nyes. Az államelnök azért szeret-
né négy évre csökkenteni az ál-
lamfõi mandátumot, mert meg-
terheli a gazdaságot a kétévi kam-
pány, hiszen a parlamenti válasz-
tásokat követõ évben kell államel-
nököt választani. 

Újráznának az RMDSZ

megyei tanácselnökei

Komolytalan ajánlatot tett

Bãsescu Victor Pontának?

Fotó: ÚMSZ
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Bogdán Tibor 

Miután fény derült az
államosított javak visz-

szaadása esetében évek óta
elkövetett sorozatos vissza-
élésekre, csalásokra, a kor-
mány Mihai Rãzvan Ungu-
reanu miniszterelnök fellé-
pése nyomán fél évre felfüg-
gesztette a kárpótlások fo-
lyósítását. 

Csalások sorozata

Markó Attila államtitkár, a
kárpótlási kérelmeket elbírá-
ló bizottság tagja lapunknak
korábban kifejtette, az Orszá-
gos Tulajdon-visszaszolgálta-
tó Hatóság (ANPR) munká-
ját a fejetlenség és a zûrzavar
jellemezte, a kártérítések elbí-
rálásánál és kifizetésénél szá-
mos rendellenességet követ-
tek el. A hatóság illetékesei
szerint a csalások mechaniz-
musa viszonylag egyszerû
volt: a „kárpótlásokkal fog-
lalkozó okos fiúk” megvásá-

rolták a volt tulajdonosoktól
a vitás ingatlanokat, majd,
soron kívül behajtották a kár-
térítést az ANPR-n, bár a tör-
vény szerint a kifizetéseket a
kérelmek benyújtási sorrend-
jében kell elvégezni. Ettõl
csak a tulajdonos súlyos be-
tegsége esetén lehet eltekinte-
ni. Mint kiderült azonban,
nem egy esetben a kivétele-
zést lehetõvé tevõ „súlyos be-
tegségnek” tüntették fel a
húgyúti fertõzést vagy azzal
érveltek, hogy a kérvényezõ
dohányos volt. Gyakori rend-
ellenesség volt az is – a föld-
törvény alapján összeállított
ügycsomók 80 százalékában
így történt –, hogy a tulaj-
donjogi dossziéból egyszerû-
en hiányzott az örökösödési
jogot bizonyító okirat. 

Az „okos fiúk” az ANPR
számláin lefoglaltatták a
megítélt összeget. A kárpót-
lásra fordítható idei 479 mil-
lió lejes keretbõl eddig már
80 millió lejt vettek fel ezzel a
módszerrel. A csalók vi-

szonylag szûk körû „sze-
mélyzettel” dolgoztak: az in-
gatlanok felmérésére jogosult
34 társaság közül az esetek
többségében mindig ugyan-
azt a 12 társaságot bízták
meg az érték felbecsülésével,
a 2010-ben e célra kifizetett 3
milliárd lej több mint 90, a ta-
valyi 1,8 milliárd lejnek pedig
76 százaléka hozzájuk ke-
rült; a meghatalmazással
rendelkezõ 53 személy közül
legtöbbször ugyanaz a 10
szakértõ kapott megbízatást. 

Elfogyott a pénz

Amint Markó Attila la-
punknak nemrégiben el-
mondta, gyakran szembe-
sültek olyan kérelmekkel is,
amelyekben az elkobzott in-
gatlan értékét gyanúsan ma-
gas összegben jelölték meg,
természetesen, ilyenkor a
beadványt visszautasítot-
ták, ami viszont az ingatlan
újra felértékelését vonta
maga után, így még hosz-
szabbá vált a visszaszolgál-
tatás ideje. A kárpótlás el-
húzódásának okai között
szerepelt az is, hogy az elbí-
ráló bizottság hosszabb ide-
ig mûködésképtelen volt:

két tagja hiányzott, mivel
mandátuma lejárt, az illeté-
kesek pedig nem neveztek
ki újabbakat a helyükbe.

A kárpótlások kifizetésére
jelenleg megfelelõ anyagi fe-
dezettel sem rendelkezik az
ANPR. Idestova két éve
nem tudnak már készpénz-
zel fizetni, de az államnak
sincsenek immár részvényei
a tõzsdén jegyzett Tulajdon-
alap Rt.-ben, és senki sem
tudja, honnan lehetne elõte-
remteni a kárpótlások foly-
tatásához szükséges pénz-
alapokat.

A kárpótlások folyósításá-
nak felfüggesztésére vonat-
kozó intézkedésben az is
szerepet kapott, hogy a ro-
mán államnak az Európai
Emberjogi Bíróság felszólí-
tására új jogi alapokra kell
helyeznie a kárpótlási folya-
matot, a strasbourgi bírák-
hoz ugyanis igen sok panasz
futott be a kárpótlási rendel-
lenességek és visszaélések
kapcsán.

Készül az új törvény

A román kormány jelen-
leg már dolgozik az új tör-
vényen. Ennek pontos tar-

talma természetesen még
nem ismert, néhány alapel-
vérõl azonban már kiszivá-
rogtak információk. Ezek
szerint a megszületõ jogsza-
bály legfontosabb összete-
võjét a pénzügyi elem jelen-
ti majd. Így a kormánynak
szándékában áll a jövõben
korlátozni a kifizethetõ kár-
pótlások összegét, amelyek-
nek felsõ határt szabnának
meg. Erre feltehetõen több
változat is készül, a módo-
sítások várható következ-
ményeit hatástanulmány-
ban elemzik, a törvényt pe-
dig az illetékesek nyilvános
vitára bocsátanák. A kifize-
tésekrõl egyébként eddig az
ingatlanok értékfelbecsülõi
döntöttek.

A felsõ szint bevezetése
nem népszerû, de szükséges
intézkedés – állítják az ille-
tékesek, akik szerint így
minden igénylõ részesülhet
bizonyos összegû kárpótlás-
ban, még ha az nem is fedi
le az ingatlan teljes értékét.

Jó hír, hogy a törvény
pontos és világos határidõ-
ket szab a kárpótlási kérel-
mek megoldására mind he-
lyi, mind pedig központi
szinteken, a határidõk betar-

tását pedig szigorúan ellen-
õrizni fogják. A volt tulajdo-
nosok, illetve emberjogi
harcosok máris tiltakoznak
a felsõ értékhatár bevezetése
ellen. Az intézkedést diszk-
riminatívnak tartják, miu-
tán több tízezren már, a je-
lenlegi jogszabály értelmé-
ben, megkaphatták ingat-
lanjaik teljes értékét. Ráadá-
sul a törvényt visszamenõle-
ges hatályúnak is tekintik,
hiszen vonatkozik azokra is,
akik már régebben beadták
kérelmeiket, de azokat még
nem oldották meg. Az Eu-
rópai Politikák Román Köz-
pontja megkérdõjelezte az
intézkedés alkotmányossá-
gát, és máris figyelmeztette
az illetékes hatóságokat an-
nak veszélyére, hogy a ren-
delkezést nem fogják elis-
merni az igazságszolgáltatá-
si fórumok, mivel az szem-
ben áll a polgári törvény-
könyvvel is, amely garantál-
ja az állampolgárok védel-
mét a visszamenõleges ha-
tállyal alkalmazható törvé-
nyekkel szemben.

Az új jogszabály elõírásai
egyébként mintegy 100 ezer
volt tulajdonost érintenek
majd. 

Kárpótlás – felsõ összeghatárral

Gy. Z.

Amerika álláspontja sze-
rint a rakétakísérlet alá-

áshatja a Phenjan nukleáris
programjának leállításához
kötött megállapodást. „Jo-
gunk van a mûhold fellövé-
sére, hogy fejlesszük ûrprog-
ramunkat” – jelentette ki Ri
Jong Ho észak-koreai kül-
ügyminiszter-helyettes. Ha
azonban eggyel nõ az ûrkí-
sérleteket folytató országok
száma, az egyúttal azt is je-
lenti, hogy megnõ az ûrt
szeméttel elárasztóké is.

„Égi porszívó”?

Ráférne már egy tavaszi
nagytakarítás a világûrre is.
Hogy milyen sok benne a
szemét, azt mi sem jelzi job-
ban, mint hogy tavaly egy
használaton kívüli amerikai
mûhold, az idén pedig egy
meghibásodott orosz ûr-
szonda is a földre pottyant.
A Földre visszazuhanó
Fobosz-Grunt becsapódásá-
nak a helyét nem tudták elõ-
re kiszámítani, viszont a
szakemberek minden eddi-
ginél nagyobb veszélyt jelez-
tek, mivel az objektum
nagysága elérte egy autó-
buszét. A szonda tekintélyes
része végül a légkörbe belép-
ve elégett. Bár annak az esé-

lye, hogy az ûrbõl leesõ tár-
gyak bárkit eltalálnak, na-
gyon csekély, annak viszont
mindinkább növekszik a le-
hetõsége, hogy az ûrszemét
összeütközik egy mûködõ
mûholddal vagy a Nemzet-
közi Ûrállomással, amely-
nek pályáját ezért már több-
ször kellett módosítani,
hogy elkerüljék az esetleges
ûrkarambolt.

A megoldás: meg kell sza-
badulni az ûrszeméttõl, kü-
lönösen a nagy daraboktól,
még mielõtt összeütközné-
nek, és még kisebb darabok-
ra törnének. Kutatóknak
több kreatív ötletük is van a
begyûjtésükre. Február ele-
jén a lausanne-i Szövetségi
Mûszaki Egyetem kutatói
bejelentették, hogy már ter-
vezik a CleanSpace One ne-
vû, mintegy 11 millió dol-
lárba kerülõ „égi porszí-
vót”. Svájcnak ugyan csak
két kis mûholdja kering a
föld körül, de szakemberei
már most törik a fejüket
azon, hogy mit kezdjenek
velük, ha néhány év múlva
beszüntetik a mûködésüket.
Az ötlet nem új keletû: az
amerikai hírszerzés már öt
esztendõvel ezelõtt észlelte,
hogy Kína végrehajtotta el-
sõ kísérletét egy mûholdak
megsemmisítésére alkalmas
rakétával, amely 800 kilo-

méterrel a Föld felett szétzú-
zott egy régi meteorológiai
mûholdat.

A kockázat 
még kezelhetõ

Az ûrszemét problémája
olyan régi és olyan széles
körben ismert, hogy külön
nevet is kapott: Kessler-
szindróma: 1978-ban Do-
nald J. Kessler, aki a NASA
ûrszeméttel foglalkozó rész-
legét vezette, elsõként jelez-
te, hogy ha az ûrben kerin-
gõ maradványok elkezde-
nek ütközni, a jelenség egy-
re tömegesebbé, zuhatag-
szerûvé válik. Mivel nagyon
sok tárgy kering óránként
27 ezer kilométeres sebes-
séggel a Föld körül, és törik
szét ütközéskor kisebb dara-
bokra, a mûholdakra lesel-
kedõ veszély megnõtt. Há-
rom évvel ezelõtt egy hasz-

nálaton kívüli orosz mû-
hold csapódott bele egy Irí-
dium kommunikációs mû-
holdba, és az ütközéstõl
mindkettõ több tízezer ap-
róbb elemre tört. Az ameri-
kai légierõ jelenleg az ûrben
keringõ húszezer darab sze-
métre vadászik, egyebek
mellett régi rakéták darabja-
ira és mûködésképtelenné
vált mûholdakra.

A kockázat tehát ma már
valós, de ma még kezelhetõ.
A mûholdak üzemeltetõi ki
tudják kerülni a nagyobb
szemétdarabokat, és megfe-
lelõ védelemmel tudják el-
látni eszközeiket a kisebbek-
kel való ütközés ellen. Ha
évente öt vagy hat nagyobb
méretû objektumot sikerül-
ne eltüntetni, azzal elejét le-
hetne venni a zuhataghatás-
nak, tíznek a megsemmisíté-
se pedig megfordítaná a ve-
szélyes irányba fejlõdõ tren-

det. A NASA kutatásokat
pénzel, amelyek célja, hogy
valamilyen megoldást talál-
janak. A Raytheon nevû
programban például azt ta-
nulmányozzák, vajon egy
magasra szálló léggömb ma-
gával tudna-e vinni olyan
berendezést, amely léglöke-
tekkel venné célba a keringõ
ûrszemetet, és kilódítaná
pályájukról az egyes tárgya-
kat, hogy lezuhanjanak, a
légkör sûrûbb rétegeibe érve
pedig megsemmisüljenek.

Ûrviselkedési kódex

Nemcsak a technológiai
problémák jelentenek azon-
ban legyõzendõ akadályt, a
politika még ennél is komo-
lyabb gátló tényezõ lehet.
Az ûrszemét, még ha való-
ban csak szemét is, azé az
országé, amelyik a világûrbe
juttatta. Ezért aztán ha az

Egyesült Államok megpró-
bálná befogni egy elhasznált
orosz hordozórakéta egy ré-
szét, Oroszország nagy va-
lószínûséggel tiltakozna.
Minden bizonnyal sok or-
szág gondolná azt, hogy egy
mûholdakat pályájukról ki-
mozdító földi lézert fegyver-
ként is fel lehet használni.
Ráadásul az ûrszemét prob-
lémáját mindaddig nem le-
het megoldani, amíg mind-
azok az államok, amelyek
rakétákat bocsátanak fel, ab-
ba nem hagyják a gyarapítá-
sukat. Az Egyesült Államok
lényegében ezt tette: az új
mûholdakhoz már a bizton-
ságos megsemmisítésük ter-
ve is elkészül.

Januárban Hillary Rod-
ham Clinton amerikai kül-
ügyminiszter ûrviselkedési
kódex megalkotását javasol-
ta a világ országai számára,
ami nyilván nem lesz köny-
nyû. Az európai országok
már rögzítettek maguknak
bizonyos alapvetõ szabályo-
kat, amelyeket viszont ame-
rikai részrõl túlságosan kor-
látozó jellegûeknek ítéltek
meg. Dr. John L. Junkins
professzor szerint az Egye-
sült Államoknak Svájc pél-
dáját követve szintén takarí-
tania kellene maga után.
„Az Egyesült Államok egy-
maga megállíthatná a sze-
mét növekedését azzal, ha
összeszedné azt a sok száz
objektumot, amelyet mi
küldtünk a világûrbe. Ez a
mi kötelességünk, és ha ele-
get teszünk neki, azzal er-
kölcsi és mûszaki szempont-
ból is sokat nyerhetünk” –
húzta alá a texasi A&M
Egyetem professzora. 

Teljesen elönti a szemét a világûrt
Észak-Korea nukleáris fõtárgyalója

Pekingben megerõsítette kormánya

álláspontját arról, hogy nagy

hatótávolságú rakétával mûhold

pályára állítását tervezi – derül ki teg-

napi hírügynökségi jelentésekbõl.

A kormány korlátozni szándékozik   
a kifizethetõ kárpótlások összegét,
amelyeknek a tervek szerint felsõ 
határt szabnának meg.

Ûrszemét. „Földöntúli” táj – egyelõre még csak az illusztrátor szemével



Milyen boldog is volt az ember az arany-
korszakban! Emlékezzünk csak vissza, „az
ember legértékesebb tõke” jelszó leple
alatt mik történtek, miközben mindig talál-
tak egy bûnbakot, akire utólag a hibáikat
ráfoghatták. Jellemzõ arra az idõre Jókai
Mór egyik mondása a Janicsárok végnap-
jaibólÉ: „A muzulmán szava megtart, ám-
de jól vigyázz rá, mert szójátéka megöl.
Ha esküdött a napra, kerüld a holdat, s ha
azt ígérte, hogy szeretni fog, mint testvé-
rét, tudd meg elébb, nem ölte-e azt meg?”
Mindezek akkor ötlöttek fel bennem, ami-
kor nemrég egy ismerõsöm elmondta egy
család életének a kálváriáját.
Az ember és családja, aki felett lassan, de
feltartóztathatatlanul sûrûsödtek a meg-
próbáltatás felhõi, szász nemzetiségû volt.

A férfi az elsõ világháború ki-
törésekor orosz fogságba ke-
rült, és hat évig dolgozott a
távoli Szibéria erdõiben és
gyáraiban. Miután a kemény
munkát legyúrta, hazaenged-

ték társaival együtt. Hatal-
mas hajóra szálltak be a
hadifoglyok, és megkezdõ-

dött a több hétig tartó

tengeri út. A tengeri betegség, a napról
napra fokozodó idegfeszültség robbanásig
fokozta a közöttük lévõ viszonyt. Ahogy
közeledtek rég nem látott hazájukhoz, a
hajó utasai mind nehezebben viselték el
az otthoniakkal való találkozás bizonyta-
lan gondolatát. Sokak lelki egyensúlya
megbomlott, agyuk elbo-
rult, nem bírták tovább az
utat, és a tengerbe vetet-
ték magukat. 
Mindezt végignézni, átél-
ni, önmagában tragédia.
Emberünket várja otthon
a szülõi ház melege. Eleinte apja kádár-
mûhelyében dolgozik, majd néhány év
múlva, szorgalma és a ledolgozott idõ
eredményeként rövidáruüzletet nyit, és
nemsokára rá megnõsül. Felesége egy kis-
kereskedõnek a lánya. Most már ketten
dolgoznak reggeltõl estig becsületes szor-
galommal. Szép házat építenek, és annak
egyik részét bérbe adják. A felvett segé-
dekkel még jobban, jövedelmezõbben ha-
lad a munka. 
Ekkor már gyülekeztek Európa felett a
második világégés viharfelhõi. Azt vala-
hogy átvészelték, de azután érték õket az

új korszak sorozatos megpróbáltatásai. A
férfi, idõs korára való tekintettel, megúszta
a Szovjetbe történõ deportálást, azonban a
lányt el kellett bújtatni, hiszen gyenge
szervezete nem bírta volna ki a kényszer-
munka nehéz követelményeit. A hegyekbe
menekül télnek idején, ahol a mostoha

környezet megbetegíti és
tüdõbajt kap. A család
folytatná saját építõ köve-
ibõl alkotott munkáját,
ha hagynák. Csakhogy
most már más földi ve-
zért dicsõít a félrevezetett

tömeg. Fût-fát ígérnek, sõt még azt is,
hogy néhány éven belül mindnyájan tej-
ben-vajban fognak lubickolni… 
A 40-es évek egyikének június 11-éjén
ránk tört az államosítás. A mi emberünk
is egyik napról a másikra elvesztette há-
zát, üzletét. Hogy mit kapott helyébe?
Egy paragrafust! Ekkor már beteges, a
hatvanon jól túl van, felesége is ágyban
fekvõ, lányuk gümõkóros. Hiába kilincsel,
könyörög, sehol sem állnak szóba vele, sõt
még azt is szemére vetik, hogy nemcsak
õ, hanem az apja és a felesége apja is
kizsákmányló volt. Teljesen remény-

vesztve írja egyik kérvényezõ fellebbezés-
ben: „Egész életemben dolgoztam, negy-
ven évet álltam a pult mögött, legalább két
szobát hagyjanak meg, hogy legyen hol
meghúzódnom.” Hiába, nincs apelláta! Jó
barátok segítségével egy kis szobát sikerül
kapniuk. Ez volt a tejben-vajban fürdés el-
sõ szakasza. Aztán valahogy a férfit felve-
szik a Kisiparosok Szövetkezetébe. Itt jó
néhány évet ledolgozik, majd nyugdíjaz-
zák. Úgy tûnik, hogy nyugalmas napok
következnek. Csalfa vak remény! Egyik
nap a postás levelet kézbesít, amelyben ér-
tesítik, hogy a nyugdíját megvonják. Ez a
tejbe-vajba fürdés második szakasza. Ek-
kor már 74 éves. Ágyban fekvõ feleség,
beteges lány, és a 80-hoz közeledõ család-
fõ. Hiába, az erõsek azt csinálnak a kis-
emberrel, amit akarnak. 
Hetvennégy évesen zsákot hordani – el-
gondolni is borzalmas. Senki sem emelte
fel a szavát az õ és számtalan sorstársa ér-
dekében. Ez volt a tejben-vajban fürdés
harmadik szakasza. De ez már nem tartott
sokáig. Az öreg kereskedõ kidõlt, amikor
kúszott fel, nem tudni hányadszor, a kál-
várián. Elnyelte a kegyetlen társadalmi
rend, amelyik békét, jólétet hirdetett...

A szivarkaárus kioszkjában vásárolt egy csomag szopókás
Princess Matildát és egy példányt az elõzõ napi Kárpáti Króniká-
ból. Az elsõ oldal fõcímére pillantva arról értesült, hogy a honvé-
delmi miniszter a képviselõház elé terjesztette az újonclétszám-
emelési törvényjavaslatot, amely húszezer póttartalékos behívását
tenné lehetõvé, miközben a fõvárosban máris tiltakozó gyûléseket
szerveznek a javaslat ellen. Áll a bál a Pesten, a szocdemek uszító
munkája az eget ostromolja, utóbb már a kõfaragókat, sõt a var-
rólányokat is rá tudták venni, hogy az utcára vonuljanak tüntetni.
Megtébolyult a világ, eltorzult a pofája, habzik a szája, és bele is
fog pusztulni az idegbajába, ha a sok büdös prolit idejekorán meg
nem fékezi valami nagy erõ, gondolta Skrabek, miközben mégis a
vasútállomás felé indult, ha már balszerencsésen alakult a nyirat-
kozása, legalább a bánatos képû utasokkal kárpótolja magát.
Közben Etyien gróf öregesen megereszkedett tokájára gondolt,
ugyanis ha a gróf felszegte a fejét, az álla alatt két viaszszínû bõr-
lebeny feszült ki a nyaka tövéig. Skrabek elképzelte, ahogy az a
toka a beretva egyetlen húzására szisszenve kinyílik, mint valami
széles száj, és a seb mélyén, még a bõ vérzés megindulta elõtt rö-
vid idõre feltûnik a giga porcos csöve, amely látvány Skrabek szá-
mára a munka végét jelentette. A nyakmetszés nem járt zajjal, így
kedves volt számára, a test lármás zuhanását pedig elviselte, ettõl
érezte úgy, hogy megdolgozott a kialkudott pénzért. A gróf lebe-
nyes tokájáról aztán szép emlékû, régi nyarakra és nyakakra ván-
doroltak a gondolatai. 

Fehér Béla: Fültõl fülig
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Amerikai–európai szankcióhullámok, iráni olaj-
kapcsolt banki tranzakciók felügyelete, kõolajfor-
galom szorongatása, sarkig kitárt vagy épp lakat-
tal fenyegetett Hormuzi-szoros, a „majd ha kell
fekete arany, fizessetek sárgával” teheráni riposzt:
ismerõs tények. Amirõl viszont Perzsia, és bár az
USA is sejti, szintén – vajon mi a jófenéért? –
hallgat, az egy ütõs titok: Iránnak 2001 végétõl
saját al-Kaidája van. Igen, arról a nyomoronc kis
terrorfranchise-ról van szó, amelyet de-bin-
ladenítése után nem szabad komolyan venni, s
amely a szintén inszignifikáns Ajman Zawahiri
parancsára nemrég taglistára vette a szomáliai al-
Shabaabot. 
Az afgán tálibhatalom bukása után az al-Kaida
hálózatból sokan Pakisztánba menekültek, de jó
páran Irán felé vették útjukat, s a Forradalmi Gár-
da Al-Quds egységei 2001–2002 között intézték
ezek fogadását, elhelyezését, pénzelését. Nehéz
fajsúlyú vendégekrõl van szó, amilyenek: a pakisz-
táni-afganisztáni hadszíntér szálait bonyolító, a
Karzai-kormányt buktatni próbáló és a 2003-as
rijádi merényleteket kiagyaló Sulejman Abu
Ghaith, továbbá Abu al-Khayr al-Masri, Abu Mo-
hamed al-Masri és Abu Hafs al-Mauritani. Ameri-
kát is érdekelni kezdte az iráni alkaidofília, így
2003-tól Teherán preferenciális bánásmódban ré-
szesítette vendégeit, házifogságra vagy börtönre
ítélve egy részüket, a szabadoknak viszont, ha lát-
hatatlanok maradtak, lehetõségük volt továbbra is
az országon kívüli sejteket pénzelni, végrehajtási
parancsot adni. 
A szunnita al-Kaida és síita Perzsia vegyes házas-
sága illogikusan hangzik, de közös Amerika-utála-
tuk mindent magyaráz, ugyanakkor Teheránnak
érdeke otthont adni gyilkos vendégeinek, hisz így
azok legalább nem fordulnak ellene (ahogy tör-
tént, történik Irakban), és ugyancsak érdeke hosz-
szabb pórázon tartania õket, hisz rajtuk keresztül
(ahogy a Hamász és Hezbollahhal is) fenyegeti a
Közel-Kelet jenki-cionid érdekeltségeit. Afganisz-
tánban nem támogathatták nyíltan a tálib erõket,
de a harcoló nyugatiakat csak ölni kellett vala-
hogy, így ezt a megbízatást az iraki „vendégszer-
vezet” kapta/kapja. 
Az biztos, hogy Nyugat-Irán valós hadiállapota
esetén Ahmadinezsád azonnal felhasználná a ter-

rorszervezet hatáskörét, bár nem te-
hetné nyíltan, hisz mindig kerülni
kellene minden nézetazonosságot,

Irán már így is a Nyugat, de las-
san a Közel-Kelet kivetettje. Az al-

Kaidának pedig így egy nehezen el-
érhetõ, nem annyira sérülékeny

operatív központja van a túl-
élésre – vagy a harcra, hisz Irán
elfoglalása esetén sem lenne so-

ha teljesen elfoglalva.Ady András
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Egyik nap a postás levelet
kézbesít, amelyben érte-
sítik, hogy a nyugdíját
megvonják

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Embersors. Aki mélyebben gondolkozik, 
tudja, hogy soha sincs igaza, tehet 

vagy ítélhet, ahogy akar.”
Friedrich Nietzsche

Válság

A giga porca

Sauriák völgye

Kalmár Zoltán

A nap címe. Bãsescu arról a lehetõségrõl,
hogy cserében az alkotmány módosításáért
lerövidíti mandátumát, Ziare.com

Magyarázat. Szép kis cím, ugye? Nos, nem
fûzünk semmilyen magyarázatot ahhoz,
hogy mit mondott az elnök arról a lehetõ-
ségrõl. T. B. ismét és sokat nem létezõ dol-
gokról beszél, a szemléletmódja elképesztõ-
en kezdetleges, az intrikára persze mindig
felcsillan a szeme. Valakik meghagyták ab-
ban a tévhitben, hogy még számít az, amit
mond. Tény, hogy a mûsorvezetõknek cu-
korborsó, igazi sómen.

A só, az megy. Az országos sóhivatal (meg-
annyi reménytelen folyamodvány képzelet-
beli címzettje) igenis létezik, és a nevének
megfelelõen a sóval, annak kitermelésével
és forgalmazásával foglalkozik. Méghozzá
egyedüliként! (Tehát a kis itt-ott sóhivatalok
valóban képletesek.) A Salrom tavaly 5,2
millió euró bruttó jövedelmet könyvelhett
el, írja a Ziarul Financiar, ami az elõzõ évi-
nek kétszerese. Vajon ezzel függ össze (köz-
vetve), hogy egyre többünknek, egyre gyak-
rabban megy fel a vérnyomása?

Ha egy bolond bedob egy követ a tóba...
A România liberã valami miatt szintén kivan
az ellenzéki koalícióra, hogy mennyire „tár-
gyilagos”, azt jelzik egyetlen lapszám jegy-
zeteinek a címei: Fantáziajáték: mi történt vol-
na, ha Ponta igent mondott volna Bãsescu „ko-
molytalan ajánlatára” (Gabriel Bejan), Az
USL fantom-hadserege (Tom Gallagher),
Ponta beszervezése, avagy az USL miért nem
fogja soha vezetni Romániát (Dan Cristian
Turturicã). 

Politikusi bölcsesség. „Meleºcanu, Ungu-
reanu és Predoiu – három ember, aki bárki-
hez átáll egy tál lencséért” (Ludovic Or-
ban). Hát, így, utólag könnyû ezt megállapí-
tani, miután a PNL a kormányzat káderei-
nek lassan legfõbb utánpótlása; de monda-
ná meg L. Orban elõre, hogy ki fog átállni! 

A nap álhíre. Traian Bãsescu pszichiáteré-
nek elmondta legutóbbi rémes álmát: az
úgy volt, hogy álmában felajánlotta Crin
Antonescunak az államfõi széket, erre az
elfogadta és lelökte õt róla. 



Röviden

Antal Erika, Totka László

Igencsak igyekezniük kell
a hazai önkormányzatok-

nak, hogy körzetükben is el-
indítsák a helyi adók kifizeté-
sére alkalmas internetszol-
gáltatást – az azonban már
most biztosra vehetõ: a tör-
vény által kitûzött júniusi ha-
táridõig ez bajosan valósul-
hat meg maradéktalanul. A
Ghiseu.ro internetportál az
egyik fõ oszlopa a román ál-
lam tavaly elindított elektro-
nikus kormányzás projektjé-
nek, amelynek célja hatéko-
nyabbá tenni az állami intéz-
mények mûködését és köny-
nyíteni az állampolgárok hi-
vatali ügyintézésén – azaz
megszüntetni a fáradságos
hivatali sorban állást. A fo-
lyamat felgyorsítása érdeké-
ben a kormány 2010 decem-
berében egy sürgõsségi hatá-
rozatot is kiadott, amellyel
kötelezte a polgármesteri hi-
vatalokat, hogy legkésõbb
másfél év leforgása alatt csat-
lakozzanak az elektronikus
rendszerhez.

Nem csak „kényeztet”

Az adófizetési kötelezett-
ség megkönnyítése nemcsak
kényelmi szempontokat tart
szem elõtt: azzal, hogy a pol-
gár a nap bármelyik szaká-
ban, egy kattintással átutal-
hatja a ráesõ illetékeket, az
államkassza is nagyobb mér-
tékben gyarapodhat. A terv
létjogosultsága és sikere a
portál létezése óta eltelt egy
évben be is bizonyosodott –
több mint 9300 tranzakciót
bonyolítottak le, amelyek
összértéke meghaladta az 1,7
millió lejt – a dolog szépség-
hibája mindössze annyi,
hogy a Ghiseu.ro jelenleg alig
néhány településen mûkö-
dik. Az ország mintegy 3200
önkormányzata közül eddig
28 csatlakozott a rendszerhez
– egyetlen község kivételével
mind nagyvárosok – , míg 33
helységben tesztelés alatt áll
az e-alkalmazás.

Rãzvan Mustea távközlési
miniszter a minap emlékez-
tetni kívánta a késlekedõ ön-
kormányzatokat arra, hogy a

kabinet komolyan gondolja
az e-kormányzási projektet.
Mint mondta, fontolgatja a
vonatkozó kormányhatáro-
zat módosítását és azon pol-
gármesteri hivatalok szankci-
onálását, amelyek nem tart-
ják be a kijelölt határidõt.
Emil Drãghici, a romániai
községek egyesületének elnö-
ke elmondta, a „késlekedés”
oka nem egy esetben a túl-
zott bürokrácia és központo-
sítás, az, hogy körülményes a
felvételi kérelem, és sokáig
kell várni a bukaresti engedé-
lyekre.

„A határidõre nem csatla-
kozott településeket illetõen
nincs konkrét büntetés, az
viszont probléma, ha egy
önkormányzat nem tart be
egy kormányhatározatot” –
fogalmazott tegnap megke-
resésünkre Moldován Jó-
zsef távközlési államtitkár,
leszögezve, a tárca célja az
önkormányzatok motiválá-
sa. Az államtitkár hangsú-
lyozta: mindenkinek egyfor-
mán érdeke, hogy kiépüljön
a rendszer. 

Pénz kérdése

Az elektronikus rendszer
fenntartását és a csatlakozás
költségeit a minisztérium áll-
ja, a helyhatóságoknak csu-
pán egy pénzintézeti kapcso-
latról kell gondoskodniuk,
amelyen keresztül majd lebo-
nyolítják a kifizetéseket, a
legtöbb helységnek azonban
mégis „pénzgondokat” jelent
a Ghiseu.ro mûködtetése.
Leginkább azon a kérdésen
akadnak fenn az elöljárók,
hogy ki állja az egyes utalá-
sok után fizetendõ  kétszáza-
lékos költséget: a hivatal, a
portált használó adófizetõ,
az összes adófizetõ, esetleg  –
elosztva az összeget – mind-
annyian.

Nagyváradon például,
ahol már egy éve mûködik a
szolgáltatás, az önkormány-
zat teljes egészében átvállalta
a költségeket, ám ezt nem
minden polgármesteri hivatal
engedheti meg magának –
másrészt viszont azok a tele-
pülések, amelyek a polgárok
nyakába „varrják” a tranzak-

ciós díjat, hosszú távon ron-
tanak a lakosság adófizetési
hajlandóságán. További kér-
dés, hogy az adott települé-
sek lakossága mennyire zár-
kózott fel számítástechnikai
téren.

„Egy kalap alatt”

Ercsei Ferenc, a marosvá-
sárhelyi polgármesteri hiva-
tal gazdasági igazgatója az
ÚMSZ-nek elmondta: a vá-
rosban egyre nagyobb sikere
van a portálnak. Legtöbben
ingatlanadóik kifizetésére
választották ezt a módszert,
de tavaly év végén sokan
törlesztették így egyéb elma-
radásaikat is. Elmondása
szerint egyetlen probléma
az, hogy a rendszer néha
akadozik, kapcsolatmegsza-
kadásokat jeleznek a fel-
használók, aminek követ-
keztében a fizetési vissza-
igazolás nem, vagy csak ké-
sõbben érkezik meg.

A Hargita megyei Korond
polgármesteri hivatalában
egyelõre csak remény, hogy

idõben elindíthatják a
Ghiseu.ro-t. Katona Mihály
polgármester lapunknak el-
mondta, a településen ren-
delkezésre áll a szükséges
technika, ám meglátása sze-
rint a környéken több he-
lyütt gondok adódhatnak az
internetes lefedettséggel. A
székelyföldi vidéki emberek
adózási szokásairól Katona
ugyanakkor elmondta: ta-
pasztalata szerint amikor a
székely gazda kimozdul ott-
honról ügyeket intézni, ak-
kor „egy kalap alatt”  elren-
dez mindent, így a kisebb te-
lepülések idõsebb lakosai va-
lószínûleg nem fognak – és
hozzáértés hiányában nem
is tudnak – élni ezzel a lehe-
tõséggel.

Kovászna megyében euró-
pai uniós projekt segítségével
valósítják meg a csatlakozást,
így tartani tudják a határidõt
is – tudtuk meg Henning
László-Jánostól, Kovászna
Megye Tanácsának alelnöké-
tõl, aki bizakodva tekint az
elektronikus rendszer három-
széki sikere elé. 
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Évi 400–500 ezer euró
közötti összeggel támo-

gatna befektetéseket Romá-
niában az Európai Újjáépíté-
si és Fejlesztési Bank
(EBRD) – közölte tegnap
Jean Marc Peterschmitt, a
pénzintézet Közép- és Dél-
kelet-Európáért felelõs ügy-
vezetõ igazgatója. Az EBRD
Romániát érintõ új, három-
éves stratégiája a gazdaság
általános fejlesztését célozza,
de segítséget kíván nyújtani
az átmeneti korszak kihívá-
saival szembeni küzdelem-
hez is. A pénzintézet sajtó-
közleménye emlékeztet arra,
hogy romániai jelenléte óta

több mint 5,5 milliárd euró-
val járult hozzá a hazai gaz-
daság támogatásához, ezen-
felül további 10 milliárd
eurós beruházás elindításá-
ban is döntõ szerepet ját-
szott. A befektetési támoga-
tások mindenekelõtt a pénz-
ügyi szektor stabilitását és a
gazdasági szereplõk (fõként
kis- és közepes vállalkozá-
sok) hitelezésének fellendíté-
sét fogják szem elõtt tartani,
de fókuszba kerül az energe-
tikai hatékonyság kérdése és
a tõkepiac fejlesztése is. Ez
utóbbiban kiemelt figyelmet
fordítanak majd az iparban,
mezõgazdaságban és az új
technológiák szektorában te-
vékenykedõ szereplõkre. 

Az EBRD a megyei in-
frastrukturális fejlesztések-
ben is nagyobb szerepet vál-
lalna – segítve az ehhez
szükséges európai alapok le-
hívását és ösztönözve a ma-
gánszféra részvételét ezek-
ben a projektekben. A pénz-
intézet szándékában áll segí-
teni az állami tulajdonban le-
võ vállalatok magánosítási
folyamatát is. 

A bank beruházási szán-
dékait alátámasztani látszik,
hogy az intézmény hosszú
távon erõs növekedési po-
tenciált lát Románia gazda-
ságában – annak dacára,
hogy a rövid távú kilátáso-
kat a szakértõk bizonytalan-
nak vélik. 

HIRDETÉS

Ghiseu.ro: a hivatali (vak)ablak

Hírösszefoglaló

Apró, de biztató jelek
utalnak arra, hogy a ro-

mániai fogyasztók optimis-
tábban tekintenek a hazai
gazdasági helyzetre, mint
egy évvel korábban – ebben
összegezte tegnap az ered-
ményeket a GfK Románia
legfrissebb piackutatásának
közzétételekor. A statisztika
szerint míg 2011 elején a la-
kosság 68 százaléka úgy
ítélte meg, családja anyagi
helyzete rosszabb, mint
2010 hasonló idõszakában,
ez az arány mára 61 száza-
lékra csökkent. 

Az elemzés készítõi
ugyanakkor hangsúlyozzák,
hogy a javuló mutatók dacá-
ra még mindig túlteng a bo-
rúlátás a román gazdaság
általános teljesítményét ille-
tõen. A válaszadók 76 szá-
zaléka szerint az ország
nem mûködik jobban, mint

egy évvel korábban (szem-
ben a tavalyi 89 százalék-
kal), és sovány vigasz az is,
hogy a megkérdezettek zö-

me nem is számít jó irányú
változásra az elkövetkezõ
idõszakban. „A lakosság to-
vábbra is óvatosan bánik

pénzével. Habár a korábbi-
akhoz képest jobban bíznak
az infláció kedvezõ alakulá-
sában, és kevésbé tartanak

munkahelyük megszûnésé-
tõl, mindez nem tükrözõdik
a megtakarítási hajlandósá-
gukban” – mutatott rá Andi
Dumitrescu, a piackutató
romániai vezérigazgatója.
Tíz válaszadóból nyolc úgy
véli, a mostani nem kedvezõ
pillanat a pénz félretételére
és a felmérésben részt vevõk
84 százaléka jövõ évben
sem szándékozik spórolni. 

Ezt egyébként a keresetre
vonatkozó adatok is alátá-
masztják: a megkérdezettek
37 százaléka arra számít,
hogy jövedelme csökkenni
fog, míg 40 százalék válto-
zatlan bérekkel számol. 

A lakosságnak az árak
alakulását illetõen sincse-
nek illúziói: a fogyasztók
háromnegyede szerint drá-
gább az élet, mint egy éve
és megközelítõleg ennyien
számítanak az árak továb-
bi, hasonló ütemû emelke-
désére. 

Alig javult a lakosság borúlátása
Erõsödött a lej

Enyhén erõsödött tegnap a
lej árfolyama: a Román
Nemzeti Bank 4,3780 lejes
euróátváltást jelentett be,
amely 14 banival kevesebb,
mint egy nappal korábban.
A román fizetõeszköz teret
nyert az amerikai dollárral
szemben is, a keddi hivata-
los árfolyam 3,3159 lejen ál-
lapodott meg mínusz 1,09
lejjel a hétfõi szint alatt.

Elkel az Azomureº

Az Országos Versenyta-
nács tegnap jóváhagyta az
Azomureº vegyipari kom-
binát többségi részvénycso-
magjának átvételét a svájci
székhelyû Ameropa Hol-
ding által. Az adásvétel ér-
tékét 100-168 millió euróra
becsülik. A döntést meg-
elõzõen, már hétfõn meg-
nõtt a cég részvényeinek
tõzsdei ára. Spórlásra nem jut. Béremelésre kevesen, áremelkedésre viszont annál többen számítanak idén 

Félmilliárd euró az EBRD-tõl
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Röviden

Folytatás az 1. oldalról

Ezekbõl négy 2011-ben in-
dult Margittán, Nagyszalon-
tán, illetve Nagyváradon,
ahol a Szent László Római
Katolikus Gimnázium egy
román iskola magyar tagoza-
tát fogadta be, valamint két
vegyes iskola közti tagozat-
csere folytán a volt George
Coºbuc Általános Iskolából
Szacsvay Imre lett. Hasonló-
képpen jött létre Nagysza-
lontán két, vegyes tannyelvû
iskolából egyetlen taninté-
zetbe tömörítve a magyar
osztályokat az Arany János
Iskolaközpont. Korábban,
2008-ban Tordán sikerült ki-
harcolni a Jósika Miklós El-
méleti Líceum megalakulá-
sát, bár a tanintézménybe já-
ró gyerekek itt is több épület-
ben kaptak tantermeket. Az
évek folyamán önállósodott
Aradon a Csiky Gergely Fõ-
gimnázium, Brassóban az
Áprily Lajos Elméleti Líce-
um, Máramarosszigeten a
Lõvey Klára Elméleti Líce-
um, valamint 2005. szeptem-
ber 1-jétõl, 46 év után a ma-
rosvásárhelyi Bolyai Farkas
Líceum újra magyar tannyel-
vû intézménnyé vált. 

Kétéves egyezkedés

Segesváron a helyi tanács-
csal és a Maros Megyei Tan-
felügyelõséggel folyik a szél-
malomharc. Gáll Ernõ se-
gesvári RMDSZ-es tanácsos
lapunknak azt nyilatkozta,

hogy kérvényt nyújtottak be
a tanfelügyelõséghez, írás-
ban kérik a választ: lesz vagy
nem magyar iskola a város-
ban. Az önkormányzati kép-
viselõ az ÚMSZ-nek úgy fo-
galmazott, két éve tart az
„altatás” a tanfelügyelõség
részérõl, konkrét választ a
mai napig sem kaptak. „Ar-
ra hivatkoznak, hogy már
késõ, mert már lezárultak az
iratkozások, vagy már nem
fér be a keretbe, mert az új
tanév szervezése már elkez-
dõdött” – nyilatkozta a taná-
csos. Hozzátette, a segesvári
polgármester már személye-
sen is közbenjárt, kérte a
tanfelügyelõség válaszát
azért, hogy a helyi iskolák
támogatását eszerint igé-
nyelhessék. A román taná-

rok közül sokan ellenzik a
magyar iskolák létrejöttét,
mert attól tartanak, hogy ál-
lás nélkül maradnak, ezért
arra hivatkoznak, hogy így a
magyar gyerekek nem tanul-
nak meg románul. Gáll sze-
rint a tanárok közül többen
is elmentek a helyi tanács
ülésére, ahol hangos szit-
kokkal kísérve hangoztatták
véleményüket. „Most min-
den figyelem a Marosvásár-
helyi Orvosi és Gyógyszeré-
szeti Egyetemre összponto-
sul, és Segesvár kimarad a
köztudatból, holott itt is
ugyanaz történik” – mondta
a tanácsos. Szerinte csak
egy cserét kellene lebonyolí-
tani, az egyik iskolából a
magyarok átköltöznének a
másikba, és fordítva: ugyan-

ezt tennék a román gyere-
kek is. Matei Dumitru Ma-
ros megyei fõtanfelügyelõ
lapunknak azt nyilatkozta,
nem tehetnek semmit az
ügyben, amíg helyileg nem
oldódnak meg a konfliktu-
sok, és nem jelölnek ki épü-
letet a magyar intézmény
számára. Megerõsítette, a
segesváriak megkéstek a ké-
réssel, mert most már a tan-
erõt sem mozgósíthatják, de
ha idén, szeptember 1-je
után jelzik szándékukat, a
2013-as tanévtõl akár el is
indulhat a magyar iskola.

A döntés
a helyi tanácson múlik

Király András oktatási ál-
lamtitkár megkeresésünkre

elmondta, már jó ideje fi-
gyelemmel kísérik a seges-
vári magyar diákok helyze-
tét. Leszögezte: a települé-
sen jogosan kérik az önálló
jogi személyiséggel rendel-
kezõ magyar iskolát. Mint
mondta, jelenleg három tan-
intézetben is mûködik ma-
gyar tagozat, természetes
volna egy önálló magyar is-
kola létrehozása, ehhez vi-
szont arra van szükség,
hogy a közösen használt
épületekbõl egyikben helyet
adjanak az intézménynek.
„A döntés a decentralizált-
ság értelmében a városi ta-
nácsot illeti, az oktatási mi-
nisztérium keze a jelenlegi
körülmények között meg
van kötve” – mondta az ál-
lamtitkár. A jogi személyi-
séggel rendelkezõ iskola
megalapításához nincs meg-
szabva a gyerekek létszáma,
akarat kérdése, és ez a seges-
vári magyarság részérõl
megvan, a továbbiakban egy
egyezséget kellene kötni a
városi tanáccsal” – magya-
rázta Király András. 

Magyari Tivadar, az
RMDSZ oktatási fõtitkárhe-
lyettese lapunknak elmond-
ta, szükség van a segesvári
magyar iskolára, bár külö-
nösebb beleszólásuk nincs.
„Szemmel tartjuk a segesvá-
ri és a hasonló helyzetben
lévõ dicsõszentmártoni ma-
gyar iskolák sorsát. A fõtit-
kárság feltérképezte a ma-
gyar iskolák iránti igényt” –
mondta Magyari. Segesváron a Mircea Eliade iskolába költöznének a román tanulók, ha sikerül kiegyezni

BBTE: Soós Anna 
átvette hivatalát

Tegnap vette át Sóos Anna
egyetemi docens Magyari
Tivadartól a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem  magyar
tagozatának vezetõi tisztsé-
gét, ugyanakkor õ tölti be az
egyik rektorhelyettes funkci-
óját is. Ezt hétfõn erõsítette
meg az egyetem szenátusa a
tagozatvezetõ és Nagy Lász-
ló számára. Mindkettõjüket
egy hónappal ezelõtt válasz-
tották meg közvetlen, általá-
nos szavazással a magyar
oktatók, illetve a diákok kép-
viselõi. Az egyetem új rekto-
ra, Ioan Aurel Pop múlt hét
óta van hivatalában, munká-
jában az elsõ napokban a
korábbi rektorhelyettesek se-
gítették. Magyari Tivadar
több mint öt éven keresztül
volt a magyar tagozat veze-
tõje. 

22. KMDSZ-szülinap

Március 19-én a szent Mi-
hály-templom toronylátoga-
tásával elkezdõdtek a
KMDSZ 22. születésnapi
rendezvényei. A toronyba
március 23-ig mindennap 13
órától 16 óráig lehet felmen-
ni. Az érdeklõdök  beszélge-
téseken vehetnek részt  az
erdélyi magyar közélet ki-
emelkedõ alakjaival. Meghí-
vottak: Eckstein-Kovács Pé-
ter és Könczey Elemér. Már-
cius 20-án, kedden 20 órától
szülinapi táncházat tartanak.
A fiatalok az e-karrierrõl
hallhatnak elõadásokat már-
cius 21-én, szerdán 18:30-tól
az Erdélyi Múzeum–Egye-
sület dísztermében, este 21
órától filmklub lesz a
Heltaiban. Március 22-én,
csütörtökön, 19 órától II.
Kolozsvári Magyar Egyete-
misták Kórustalálkozóját
tartják a Kétágú református
templomban. Csütörtökön
Beerpong és Awesome party
a HÖK szervezésében. Pén-
teken Tûzzsonglõrök bemu-
tatója és Chill Out-est,
szombaton csapatportyán és
csocsóbajnokságon lehet
majd részt venni. 

A bérszakadék miatt
interpellált Petõ Csilla

„Egyenlõ értékû munkának
azt a fizetett tevékenységet
tekintjük, amikor ugyanazon
mutatók szerinti összehason-
lítás során, ugyanolyan szin-
tû szakmai tudás, valamint
egyenlõ mértékû szellemi
vagy fizikai munka alkalma-
zása adott, más-más nemû
személyeknek” – ezt a részt
emelte ki a törvénybõl Petõ
Csilla Bihar megyei képvise-
lõ, a bérszakadékról tartott
értekezletén. Elmondta, az
azonos értékû munkáért
azonos bért elõíró irányelv
szerepel a törvényben, Ro-
mániában viszont egy nõ jö-
vedelme, átlagosan 82%-a
egy férfi jövedelmének.
Megkülönböztetõ szempont-
okként szerinte, az iskolai
végzettség, a munka fontos-
sága, munka mennyisége,
minõsége és értéke, munka-
körülmények, szolgálati idõ
kellene szerepeljen. 

ÚMSZ

Nyolcvanezernél több ro-
mániai gyerek marad ár-

ván, mert a szülõk külföldön
vállaltak munkát – ezt mutat-
ják a munkaügyi és szociális
minisztérium felmérései.
„Tavaly csökkent az egyik
vagy mindkét szülõje nélkül
élõ gyermekek száma a sta-
tisztikai kimutatások szerint,
de így is 83 600 gyerek nélkü-
lözte a mindennapos szülõi
jelenlétet” – mondta Elena
Tudor, a szaktárca gyermek-
védelmi igazgatóságának ve-
zetõje az Agerpres hírügynök-
ségnek. Elõzõ évben több
mint 84 ezer ilyen gyerek volt
a nyilvántartásban, 2009-ben
pedig 85 ezer. A csökkenés
oka a gazdasági válsággal
magyarázható, emiatt a szü-
lõk egy része visszatért az or-
szágba. Az érintett családok
száma tavaly csaknem 60
ezer volt, ebbõl több mint 35
ezer család esetében egy szü-
lõ vándorolt ki, 7700 család
esetében viszont mindkét
szülõ távozott, több mint 10
ezer gyereket hagyva hátra
az országban. A lakosság a
tavalyi népszámlálás ideigle-
nes adatai szerint 19 millióra
csökkent, ami 2,6 millió fõs
csökkenést jelent az elmúlt
tíz évben. A csökkenés egyik
fõ oka, hogy sokan külföldön
vállaltak munkát. 

Kovács Zsolt,
Sipos Zoltán

A vidéki patikák megszû-
néséhez vezethet az, ha

eltörlik a gyógyszertár alapí-
tásának demográfiai feltétele-
it, fejtette ki lapunk érdeklõ-
désére Nagy András, a
Kovászna Megyei Gyógy-
szerészkamara elnöke, Ritli
László egészségügyi minisz-
ter nemrég kinevezett gyógy-
szerügyi tanácsadója. Év vé-
géig érvényes az a jogszabály,
melynek értelmében a me-
gyeszékhelyeken minden
3500 lakosra juthat egy pati-
ka, azonban a Kolozs Me-
gyei Gyógyszerészkamara
alelnöke, Adelaida Haiduc
szerint a megyében ennél jó-
val több patika mûködik.
Nagy András elmondta, a
gyógyszerészkamara azt ké-
ri a törvényhozóktól, hogy
hosszabbítsák meg ennek a
demográfiai feltételnek az
érvényességét, mivel e nél-
kül a vidéki településekrõl
városba költöznek be a
gyógyszertárak, a falvakon
élõknek pedig nem lesz hoz-
záférésük a gyógyszertárak-
hoz, miközben városokon
úgy elszaporodhatnak a
patikák, hogy egymás meg-
élhetését veszélyeztetnék.
Az egészségügyi miniszter
tanácsosa szerint jelenleg is
nagyon nehéz maradásra
bírni a falusi patikák tulajdo-
nosait, mivel ott alacso-

nyabb a lakosság vásárlóere-
je és nehéz fenntartani a vál-
lalkozást. Ez egyébként igaz
olyan városnegyedekre is,
ahol a lakosság szegényebb.
2010-ben életbe lépett egy
törvény, amely megengedi,
hogy a nagy területen mûkö-
dõ bevásárlóközpontok, va-
lamint a vonatállomásokon
és a repülõtereken is lehes-
sen gyógyszertárakat üze-
meltetni. Ennek következté-
ben a megyében megnõtt a
gyógyszertárak száma, és
amint megnyílik egy ilyen
komplexum, ott már rögtön
lehet gyógyszertárat is mû-
ködtetni. „A jelenleg hatály-
ban levõ gyógyszerészeti jog-
szabály túlságosan megenge-
dõ, ha nem változik ez a tör-
vény, a gyógyszertárak szol-
gáltatásának minõsége is ér-
telemszerûen romolhat: nem
lesz elegendõ szakképzett
gyógyszerész, aki ezekben a
gyógyszertárakban dolgoz-
zon ” – mondta el lapunknak
Adelaida Haiduc. Mint meg-
tudtuk, jelenleg Kolozsváron
mintegy 190-200 gyógyszer-
tár mûködik. A megyében
összesen 300 gyógyszertár
szolgálja ki a lakosságot,
ezekbõl mindössze csak 50
mûködik vidéki környezet-
ben. A Kovászna Megyei
Gyógyszerész Kamara elnö-
ke szerint a törvény értelmé-
ben Sepsiszentgyörgy zárt
város, nem lehet újabb pati-
kát alapítani.

Hírösszefoglaló

Egyre nagyobb vesztesé-
get okoznak a tarlótüzek

országszerte, többször em-
beréletet is követelve. A ter-
mészeti károk mellett, a
pusztításnak épített örökségi
kincsünk, a radnóti Kornis-
Rákóczi–kastély is áldozata
lett. Az elmúlt két napban az
õrizetlenül hagyott tüzek szá-
ma a 950-et is megközelítette,
a legtöbb esetben Hunyad,
Bihar és Argeº megyében je-
lentettek tüzet. A kolozsvári
polgármesteri hivatal felhí-
vásban figyelmeztette a la-
kosságot, hogy megelõzze a
tavaszi évszakra jellemzõ tar-
ló és erdõtüzeket. A tûzvé-

delmi törvény szerint, az óv-
intézkedések betartásával el-
kerülhetõ a tûzvész: tilos ál-
landó felügyelet nélkül 100
méternél közelebb tüzet rak-
ni az épületekhez, erdõkhöz
vagy ültetvényekhez vala-
mint a tarlót felégetni. Nem
lehet dohányozni, vagy nyílt
lángot használni az erdõk-
ben, ültetvényeken és az er-
dõsített területeken. Elektro-
mos világítás hiányában a
padlásokon kizárólag megfe-
lelõ védõüveggel ellátott
elemlámpát kell használni. A
szakemberek kötelesek min-
denhol átvizsgálni a tûzbiz-
tonsági rendszereket és vil-
lanygépek elektromos háló-
zatát. 

Egy patika 3500 lakosra Terjednek a tarlótüzek

ÚMSZ

Az alacsony költségvetés
miatt jövõ héttõl 30 lejbe

kerül a beutalás a gyer-
gyószentmiklósi kórházban.
Az illetéket azért kellett be-
vezetni, hogy a  bevételbõl
fedezhessék a gyógyszereket
és a kezelésekhez szükséges
kötszereket, fecskendõket,
magyarázta Gencsi Mihály
gazdasági igazgató és dr. Je-
szenszky Géza vezérigazga-
tó. A szolgáltatás ingyenes a
kiskorúaknak, a 350 lejnél
kisebb jövedelmû nyugdíja-
soknak, a szociális segélybõl

élõknek, illetve kedvezmény-
ben részesülnek a gyerekeik-
kel  kórházban fekvõ anyák,
akiknek 20 lej a kórházdíj.
Ugyancsak 20 lej az illeték, a
kevésbé felszerelt fertõzõ
betegségek  kórházában. A
költségvetésbõl hiányzó
részt a helyi önkormányzat-
nak kellene fedeznie, erre
azonban nincs keret. Van vi-
szont egy olyan elképzelés,
miszerint a régió lakosai se-
gíthetnek a hiányzó összeg
elõteremtésében, döntések
azonban csak a választások
után születhetnek, addig
megmarad az illeték. 

Fizetni kell a beutalásért

Árván hagyott

gyermekek

Önállósodó magyar iskolák 

Fotó: archív
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A világszerte élõ legen-
daként tisztelt színész-

óriást, John Malkovichot
kérték fel az idei, jubileumi
színház világnapja egyete-
mes üzenetének megfogal-
mazására. Malkovich az
UNESCO Nemzetközi Szín-
házi Intézetének felkérésére
írta meg a színészeket és
színházi dolgozókat üdvöz-
lõ sorokat, amelyeket ha-
gyományosan március 27-
én olvasnak fel a világ min-
den színházában. Romániá-
ban az egyetemes üzenet
mellett Ion Caramitru, a
Román Színházi Szövetség
(UNITER) elnökének kö-
szöntését is tolmácsolják
majd a jeles napon, amelyre
egyébként nálunk is minden
társulat készül. 

A Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház már szomba-
ton, március 24-én megnyit-
ja kapuit a közönség elõtt,
hogy a hétvégi programon
minél több kolozsvári vagy
Kolozsváron tartózkodó csa-
lád részt tudjon venni. Egész
napos felnõtt- és gyerekprog-
ramra várják az érdeklõdõ-
ket. A gyerekek 11 órától
játékdélelõttön vehetnek
részt a társulat tagjaival, és
szívesen látják azokat a cso-
portokat is, akik saját mûso-
rukat szeretnék bemutatni.
Erre elõzetesen be kell jelent-
kezni a marketing@hunthe-
ater.ro e-mail címen vagy a
0264-593469 telefonszámon,
legkésõbb pénteken, március

23-án reggel 9 óráig.Délután
a felnõttekkel mérkõznek
meg a színészek egy asztali-
tenisz-bajnokságon. Ugyan-
csak délután, 13.00-17.30
óra között a társulat tagjai
csoportos idegenvezetést tar-
tanak a színház épületében,
bepillantást nyújtva munká-
juk kulisszatitkaiba. A 30 fõs
csoportok félóránként indul-
nak a földszinti elõcsarnok-
ból – ehhez is elõzetes beje-
lentkezés szükséges.

A nyílt nap alkalmából
Carmencita Brojboiu díszlet-
és jelmezterveibõl, valamint
Biró István színházi fotóiból
nyílik kiállítás. A Koinónia
Könyvkiadó egész napos
könyvvásárra várja a közön-
séget, ahol 10 és 30 százalék
közötti árkedvezménnyel kí-
nálnak majd gyermekeknek
és felnõtteknek szóló kötete-
ket. A napot az Óz, a nagy va-
rázsló címû, Puskás Zoltán
rendezte musical zárja majd
20 órától. 

Az elõadáson kívül a nyílt
nap összes rendezvényére in-
gyenes a belépés, a látogató-
kat izgalmas nyeremények-
kel várják: a kicsik között
gyerekkönyveket sorsolnak
ki, a felnõttek pedig az aszta-
litenisz-bajnokságon nyer-
hetnek egy eredeti díszletter-
vet, illetve fotográfiát. Már-
cius 27-én, a színházi világ-
napon az Alkoholisták címû
elõadás elõtt elhangzik majd
John Malkovich üzenete. A
programról mindent meg-
tudhatnak az érdeklõdõk a
honlapon. 

Pingpong – színészekkel

Röviden

Nagyváradon 
a szatmári társulat

Két közönségsikernek ör-
vendõ darabbal szerepel a
frissen restaurált nagyváradi
Szigligeti Színházban a
Szatmárnémeti Északi Szín-
ház Harag György Társula-
ta. Carlo Goldoni Chioggiai
csetepatéját, valamint Dés
László–Nemes István–
Böhm György–Korcsmáros
György–Horváth Péter Va-
lahol Európában címû nagy
sikerû musicaljét bérletcse-
rében láthatják a Körös-par-
ti színházkedvelõk március
22 és 25 között. A Keresztes
Attila rendezésében színre
kerülõ Goldoni-darabban
Titta Nane halász szerepé-
ben a nagyváradi teátrum
fiatal mûvészét, Szotyori
Józsefet láthatja a nagykö-
zönség.

Mohy-tárlat Szatmáron

Mohy Sándor festõmûvész,
egyetemi tanár jubileumi tár-
latát nyitják meg pénteken,
március 23 -án 17 órakor a
Szatmári Mûvészeti Múze-
umban. A tárlat megnyitója
elõtt egy órával emléktáblát
avatnak a 110 éve született
festõ emlékére a Szent Ist-
ván téren. Mohy Sándor
1902-ben született és 2001-
ben hunyt el. 

Kiss B. Atilla a
kolozsvári Bánk bánban 

Kiváló vendégmûvésszel,
Kiss B. Atillával játssza a
Kolozsvári Magyar Opera
Erkel Ferenc Bánk bán címû
remekmûvét holnap, márci-
us 22 -én este fél héttõl. Az
elõadás karmestere Kulcsár
Szabolcs, rendezõje pedig
Dehel Gábor. Az elõadás az
eredetileg meghirdetett Tosca
helyett kerül mûsorra.

Elmarad a Kenyérrel 
a zsebben elõadás

A holnapra meghirdetett,
marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem Stúdiószínházába
tervezett, Kenyérrel a zsebben
címû elõadás technikai okok
miatt elmarad. 

Alter-Native Csíkban 
és Brüsszelben

Az idén húszesztendõs ma-
rosvásárhelyi Alter-Native
Nemzetközi Rövidfilm Fesz-
tivál elmúlt évi, díjnyertes al-
kotásait mutatják be románi-
ai, magyarországi, illetve
más európai városokban, fil-
mes rendezvényeken, vagy
önálló eseményként. Egy
hónappal a teltházas párizsi
bemutatkozás után ezen a
héten két helyszínen folyta-
tódik az Alter-Native 19. díj-
nyertes alkotásainak vetítése.
Ma 18 órától Csíkszeredá-
ban, a Hargita Megyei Kul-
turális Központ meghívására
kerül sor az eseményre a
Pinceklubban. Március 22-
én, csütörtökön 20 órától
Brüsszelben, a Magyar Inté-
zetben immár harmadik al-
kalommal kerül sor a rövid-
filmfesztivál díjnyertes alko-
tásainak vetítésére. 

Sipos M. Zoltán

Elkészült Kolozsváron
Erzsébet királyné eredeti

mellszobrának reprodukció-
ja. Az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács tavaly nyáron
kezdeményezte, hogy vissza-
helyezzék a magyarok szere-
tett királynéjának büsztjét az
eredeti helyére, azaz a Fel-
legvár alatt levõ talapzatra
vagy annak közvetlen köze-
lébe. A Stróbl Alajos készí-
tette mellszobor másolata
Gergely Zoltán szobrászmû-
vész munkája.  

Az EMNT még 2011. júli-
usában kezdeményezte, hogy
a legendás hírû osztrák csá-
szárnõ és magyar királyné
egykori mellszobrának mását
állítsák vissza az eredeti he-

lyére. Néhány hét múlva elõ-
került a mindenki által ello-
pottnak hitt, eredeti Sissi-szo-
bor, a mûalkotásra véletlenül
bukkant rá a Kolozsvári
Szépmûvészeti Múzeumban
Gergely Balázs régész, az
EMNT alelnöke. Stróbl Ala-
jos mûalkotása meglehetõsen
rossz állapotban vészelte át a
kommunizmust, golyónyo-
mot is visel, így elõkerülése
lényegében nem változtatott
az EMNT tervén. Gergely
Balázs nemrég Gergely Zol-

tán kolozsvári szobrászmû-
vész társaságában utazott
Miskolcra, hogy levegyék az
ott található Sissi-szobor ne-
gatívját, Stróbl mûalkotásá-
ból ugyanis  négyet helyeztek
el a Kárpát-medencében.   

A kincses város önkor-
mányzata támogatja Erzsé-
bet királyné mellszobrának
felállítását, ez azonban idõbe
telik – tudtuk meg László At-
tila alpolgármestertõl. La-
punk kérdésére az alpolgár-
mester elmondta: jelenleg az

eredeti talapzatra nem kerül-
het vissza a mellszobor, mert
a Fellegvár tövében lévõ ta-
lapzat alatt süllyed a talaj, és
a terület mai állapotában
úgysem lenne megközelíthe-
tõ. „Jelenleg az a helyzet,
hogy van cseresznye, amit a
tortára kéne tenni, csak még
nincs torta” – vélekedett az
alpolgármester. „Szerintem
most sokkal fontosabb a Fel-
legvár konszolidációja,
amelynek megvalósítási ter-
vein jelenleg is dolgoznak a
szakemberek. A Fellegvár
további csúszását megakadá-
lyozó munkálatok valamikor
a nyolcvanas években álltak
le, azóta szinte megközelít-
hetetlen a talapzat” – mond-
ta el lapunknak László Atti-
la. Az alpolgármester szerint
még hosszú idõbe telik, amíg
sikerül megerõsíteni a Fel-
legvár talaját és meggátolni a
további földcsuszamlásokat,
amelyek egyébként több épü-
letet veszélyeztetnek. Arra a
kérdésünkre, hogy ha az Er-
délyi Magyar Nemzeti Ta-
nács ideiglenes helyre szeret-
né elhelyezni a szobrot, mi
az eljárás, László Attila azt
válaszolta: „Értelmetlennek
látom a Sissi-mellszobor ide-
iglenes helyen való felállítá-
sát. A mellszobornak helye
van Kolozsváron és az erede-
ti helyére kell visszakerülnie,
de ez, mint mondtam, idõ-
igényes.” 

HIRDETÉS

FELHÍVÁS

A bukaresti AAddyy  EEnnddrree  EEllmméélleettii  LLíícceeuumm tárt kapukkal vár új diákokat minden évfolyamra,

az óvodától az érettségiig!

Tanintézményünk a városközponttól 15 percre, jól megközelíthetõ helyen, egy vonzó,

klasszikus épületben található.

A bukaresti magyar tannyelvû oktatás közel kétszáz éve folyamatosan mûködik. Az intéz-

ményben folyó magas szintû oktatói-nevelõi munka eredményeként tanulóink sikerrel

felvételiznek felsõoktatási intézményekbe, és eredményesen munkálkodnak a legkülön-

bözõbb szakterületeken, bel- és külföldön egyaránt.

Intézményünk különleges oktatási - nevelési stílusára jellemzõ a  családias hangulat,

közvetlen hangvételû, szoros diák-tanár, illetve szülõ-tanár kapcsolat; tehetséggondo-

zás és felzárkoztatás; egyénre szabott módszerek alkalmazása kis létszámú osztályok-

ban, jól felszerelt szaktantermekben; egyéni képességek kibontakoztatása, a gyermek

személyiségének harmonikus fejlesztése; korszerû alapmûveltség megszerzésének

biztosítása. Mindezt egy jól felkészült, magát állandóan továbbképzõ, didaktikai és tu-

dományos fokozatokkal rendelkezõ, szakmai díjakkal és állami kitüntetésekkel elismert

tantestület biztosítja.

EELLÕÕNNYYÖÖKK:: iskolai étkezde; napközis foglalkozás (after school) az I-V. osztályos diákok-

nak; testvériskolai kapcsolatok bel- és külföldön; nemzetközi projektekben való részvé-

tel; hagyományos és alternatív tantárgyversenyeken való részvétel; hangszeres zeneok-

tatás; mûvészeti csoportokban való tevékenység; épülõfélben levõ kollégiumunk hama-

rosan lehetõvé teszi nagyszámú vidéki tanuló beiskolázását is (elsõsorban a IX–XII. osz-

tályokba), megkönnyítve az egyetemi továbbtanulásra való felkészülést.

EELLÉÉRRHHEETTÕÕSSÉÉGGEEIINNKK::  www.liceuladyendre.ro

CCÍÍMM:: Bd. Ferdinand 89. szám, II. kerület, Bukarest

TTEELL:: 021-2520192, FFaaxx:: 021-2521123

MMEEGGKKÖÖZZEELLÍÍTTHHEETTÕÕSSÉÉGG:: metró (Iancului megálló), trolibusz (69,85; Oborul Nou megálló,

(volt Dimitrov útkeresztezõdés)), villamos (1, 46, Ferdinand megálló, 14-es villamos,

Mihai Bravu megálló ), autóbusz (101, 335, 330, Mihai Bravu megálló).

MMiinnddeenn  éérrddeekkllõõddõõ  ddiiáákkoott  sszzeerreetteetttteell  vváárr  aa  bbuukkaarreessttii  AAddyy  EEnnddrree  EEllmméélleettii  LLíícceeuumm!!

Fiatal kutatók

találkozója
T. K. I.

Holnap kezdõdik Ko-
lozsváron a Fiatal Mû-

szakiak Nemzetközi Tudo-
mányos Ülésszaka, amelyet
idén tizenhetedik alkalom-
mal szerveznek meg az Er-
délyi Múzeum-Egyesület
védnöksége alatt. A rendez-
vény – a tudományos eszme-
csere mellett – a Kárpát-me-
dence fiatal mûszaki szak-
emberei számára a kapcso-
latépítés és a kooperációs el-
képzelések kialakításának is
a helyszíne. Idén 155 erdélyi,
felvidéki és magyarországi
szerzõ mutatja be kutatási
eredményeit, számos híres
egyetemrõl és tudományos
intézetbõl, öszszesen 100
dolgozatban. A konferencia
holnap, csütörtökön délelõtt
fél tízkor kezdõdik plenáris
elõadásokkal, a Protestáns
Teológiai Intézet dísztermé-
ben (Bocskai/Avram Iancu
tér 13. szám, I. emelet). Dél-
után 14 órától nyolcvanöt
elõadás hangzik el hat szek-
cióban, az EME központi
székházában (Jókai/Napoca
utca 2–4. szám, I. emelet), il-
letve a Sapientia – Erdélyi
Magyar Tudományegyete-
men (Bocskay-ház Mátyás/
Matei Corvin utca 2. szám).
A rendezvény fõvédnöke Pá-
linkás József, a Magyar Tu-
dományos Akadémia elnö-
ke, védnöke Stépán Gábor,
az MTA Mûszaki Osztályá-
nak elnöke.  

A szó szoros ér-

telmében „csúsz-

hat” Sissi büszt-

jének visszaállí-

tása Kolozsvá-

ron.  A mellszo-

bor elkészült

Stróbl Alajos

eredetije után,

de a talapzat a

Fellegvár süllye-

dõ talaján áll.

A szobor eredetileg bronzból készült 
és a kolozsvári Fellegvár hegyoldalában leplezték le 19O1-ben

Elcsúszik Sissi büsztje?



Zsigmond Júlia

„Számtalanszor hallottuk
már azt a kérdést, hogy mi-

kor lesz ismét Médiabefutó?
Most végre itt a válasz” – fogal-
mazott Balázsi-Pál Elõd, a több
év után újrainduló erdélyi tehet-
ségkutató verseny szervezõje
annak kapcsán, hogy március
utolsó napján, Marosvásárhe-
lyen kezdetét veszi a rendez-
vény 2012-es kiadása. Az ötéves
szünet után visszatérõ rendez-
vénysorozat alatt nyolc erdélyi
városban bizonyíthatják a ma-
gyar fiatalok tehetségüket, a leg-
jobbak pedig a május 13-i orszá-
gos döntõben versenghetnek az
értékes díjakért.

A kezdet éveiben, 2004–
2006-ban az erdélyi magyarság
körében egyedi kezdeménye-
zésnek számított ez a tehetség-
kutató verseny, melyet akkor is,
most is az RMDSZ és a
Transindex szervez. A magyar-
országi televíziós csatornákon
is csak késõbb szaporodtak el
gombamód és váltak igen né-
zettekké (a határ innensõ olda-
láról is) a Ki mit tud? jellegû
mûsorok. Nem csak nézték, de
bele is kóstoltak a tévés vetélke-
dõkbe hazánk fiai és lányai, s
nem csak belekóstoltak, men-
tek, láttak, de gyõztek is. Babé-

rokat arattak a legnépesebb kö-
zönségek elõtt: a nagyváradi
Tolvai Renáta a Megasztárban, a
székely Baricz Gergõ az X-
Faktorban – a Csillag születik kéz-
divásárhelyi gyõztese, László
Attila csak oly módon lóg ki a
sorból, hogy õ elõzõleg nem
mutatkozott be a Médiabefutó po-
rondján is. „A Médiabefutó el-
sõként bizonyította azt, amit ké-
sõbb a magyarországi tehetség-
kutatók is megmutattak, hogy
Erdélyben rengeteg fiatal tehet-
ség van” – vélekedik Balázsi-Pál
Elõd, a Transindex felelõs szer-
kesztõje a rendezvényrõl szóló
közleményben. „Akik ott meg-
állták a helyüket – gondolha-

tunk itt még Zsók Leventére, a
Titán együttesre, a Yesterdays
együttesre – nemzetközi szín-
padokon is eredményesen szere-
peltek” – emlékeztet Bodor
László, az RMDSZ programo-
kért és ifjúságért felelõs fõtitkár-
helyettese. Lapunknak kifejtette,
három éven át a rendszeres ve-
télkedõk népszerûek voltak, de a
közösség szereplési kedve egy
idõ után kifullad, a piac telítõ-
dik, de a hat év szünet alatt ki-
termelõdött egy új generáció,
akiben potenciál, bátorság, aka-
rat (vagy mottójukra válaszolva:
vitamin) is pezseg. Újra hiány-
pótló tehát a rendezvény, mely
lehetõséget ad a fiatal tehetsé-

geknek befutni a médiába. A cél
az erdélyi magyar tehetséges if-
jak felkutatása és felkarolása.
Alsó korhatárként megjelölték a
14. évet, de felsõ korhatárt nem
szabtak, mert bár európai szab-
vány szerin 35 éves koráig szá-
mít valaki fiatalnak, a szervezõk
szeretnék megadni az esélyt an-
nak is, aki betöltötte már a 40-et,
de tehetséges és szívében fiatal –
magyarázta Bodor László.

A regisztráció már elkezdõ-
dött, de egyelõre nehéz megítél-
ni, hány versenyzõ fog jelent-
kezni, a szervezõk azt remélik,
ha nem is többen, de legalább
annyian lesznek idén is, mint
2004–2006 között. A helyi ve-
télkedõk sora a hónap végén
startol Marosvásárhelyen, az
országos döntõn ugyanott, má-
jus 13-án mérhetik össze tehet-
ségüket azok, akiket a legjob-
baknak ítél a zsûri. Az egyes ve-
télkedõk bírálóbizottságának
névsorát hamarosan közzéte-
szik, ígérte Bodor László, és
hozzáfûzte: a döntõ mûsorveze-
tõjérõl annyi elárulható, hogy a
legutolsó Médiabefutóról ismer-
heti a közönség. A verseny kate-
góriák szerinti gyõztesei a di-
csõség jutalmán túl jelentõs
pénzösszegre is számíthatnak,
emellett a támogatók is oszthat-
nak különdíjakat. 
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Szavazógép

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) újó-
lag célkeresztbe vette a Pro TV-t, és kivizsgálja a
csatorna vérrel, kegyetlenségekkel terhes hírmû-
sorait. Nem mondom, hogy kíváncsi vagyok a
döntésre, de azt sem, hogy a Pro TV-t sajnál-
nám amiatt, hogy a körmére néznek, mert össze-
válogatja a legvéresebb kegyetlenségekrõl szóló
híradásokat. Tény: Románia átlagos médiafo-
gyasztója az „ötórai tea” helyett az „ötórai vért”
issza. A mások szenvedésére való beteges kíván-
csiság élteti ezeket a mûsorokat, ám ezt a kíván-
csiságot mesterségesen fokozzák maguk a mûso-
rok is. Úgy néz ki, hogy mind a médiafogyasztó,
mind a médiorgánum hibáznak, hiszen a vérfo-
lyást nem megmutatni kellene, hanem megelõz-
ni, és ha már megtörtént, nem csak szemlélni,
hanem segíteni is kellene. Ha másképp nem, ak-
kor úgy, hogy megtagadni az elõfizetést olyan té-
vécsatornákra, melyek ártatlanok szenvedéseibõl
élnek és gyarapodnak.

(prier)

Kettõs tükör 

Röviden

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
...........................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

Orbán születésnapját is ünnepeltük

Az Új Magyar Szó internetes olvasóinak el-
söprõ többsége a megfelelõ választ jelölte
be a maszol.ro Szavazógépén feltett utolsó
kérdésünkre: „Mit ünneplünk március 15-
én?” Akadnak azonban szép számmal ol-
vasóink között jó humorérzékkel megál-
dott emberek is, akik tudni vélték: a dátum
egybeesik Orbán Viktor magyar miniszter-
elnök születésnapjával. Akadt néhány
olyan szavazó, aki szerint a március 15-i
ünnep a tavasz kezdetét jelöli.

E heti kérdésünk:

Alkalmasnak tartja Victor Pontát a kormányfõi
tisztségre?

1. Igen, alkalmasabb, mint a jelenlegi kor-
mányfõ.
2. Igen, de a jelenlegi kormányfõ alkalma-
sabb.
3. Nem alkalmas. 

Vitamindús Médiabefutó 

✁

Zs. J.

„Itthoni” arc nem tûnt fel a
mûsor versenyzõi közt, mégis

valószínû, hogy az erdélyi ma-
gyarság is képernyõ elõtt ült
szombat este, kíváncsian lesve,
miért lesz érdemes követni a ne-
gyedszer is újrainduló televíziós
tehetségkutató vetélkedõt az RTL-
Klub csatornán. A Csillag születik
legújabb, múlt hétvégén induló ki-
adásának elsõ perceiben megszó-
laltatták az elõzõ évek gyõzteseit
is, köztük a 14 éves háromszéki
László Attilát, aki a legutóbbi ver-
senyen aratott gyõzelmet. A fia-
talember kevéssel az eredmény-
hirdetés után Kézdivásárhelyrõl
Hatvanba költözött, ahol magán-
diák, de szívesen jár iskolába, s
miközben elsõ lemeze köti le, pár-
kapcsolatot is mûködtet – mondta
el az RTL Klubnak. 

A produkciók ezúttal is széles
skálán mozogtak, ami a mûfaju-
kat illeti: a szólóénekesek mellett
volt sellõlányok táncára harmoni-

kázó tengerészkapitány, léggöm-
böket kívülrõl felfújó bohóc, ra-
gasztóval és liszttel alkotó mû-
vész, akrobatacsoport, és sportpo-
harazó is. FA zsûriben is minden-
kinek megvolt a maga szerepe:

Hernádi Judit, az egyetlen, akit
nem cseréltek le, továbbra is az ér-
zelmes-szeszélyes bíra, a
Beugróból ismerõs Pokorny Lia
színésznõ a naiv, aki a  gyenge
produkciókat sem szidja, inkább

simogatja a leléptetett fellépõket,
Hajós András a szigorú, de igaz-
ságos. Akit pedig senki sem ért, az
Puzsér Róbert rádiós mûsorveze-
tõ, õ még azt is képes visszautasí-
tani, akit megdicsért.  

Újra Petõfi lett az MR2 adó

Régi nevét ölti magára, mellé pedig néhány
új szokást vesz fel az utóbbi idõben MR2-
ként létezõ rádió. Továbbra is a zenéé ma-
rad a fõ szerep, viszont annak sokszínû kí-
nálatát igyekeznek egyéb érdekességekkel is
felturbózni – jelentette be Lovász László rá-
diós mûsorvezetõ. Az újonnan induló mû-
sorok többek közt a Petõfi Sándor verseit
idézõ reggeli ébresztõ Buda Mártonnal és a
Vadonat címû vasárnapi mûsor, mely ritkán
hallott magyar elõadókat mutat be. A hall-
gatókat reggel és délután is szolgáltató prog-
ramok, hírek, ajánlók és élõ kapcsolások
várják. „Drasztikusan megemeltük a beszéd
értékét, minden mûsorvezetõ hozhatja a
maga személyiségét” – közölte Koltay Ger-
gely a rádió intendánsa. 

A Yahoo pereli a Facebookot
ÚMSZ

Szabadalmi perbe fogta a
Yahoo! a Facebookot. A kere-

set tíz pontja a Yahoo! bizonyos
szolgáltatásainak leutánzását
kéri számon a közösségi portál-
tól, többek közt a dinamikus ol-
dalgenerátor funkció (a felhasz-
náló tetszése szerint változtathat
az oldal beállításain) használa-
tát. Sérelmezi azt is, hogy e-mai-
les, csevegõs, illetve SMS-inte-
grált üzenõrendszert mûködtet
a közösségi oldal.

A panaszt benyújtó cég szelle-
mi tulajdonát sérti, hogy a

Facebook tõlük kölcsönzött mód-
szereket alkalmaz virtuális vilá-
gában, bár ez több közismert
webóriásról is elmondható,
ilyen alapon beperelhetné mind
a Twittert, mind a Google Pluszt,
és hosszan lehetne még folytatni
a sort. Megemlítendõ, hogy ha
nem is alaptalanok a vádak, a
Facebook akkor sem jelent kon-
kurenciát a Yahoo!-nak, hiszen
alapszolgáltatásait, -struktúráját
tekintve más típusú.

Figyelemre méltó, hogy köz-
vetlenül a Facebook tõzsdére lé-
pése elõtt fordultak bírósághoz,
akár 2004-ben, amikor ugyan hi-

vatalosan nem vádolták meg a
Google-t, de perrel megfenyeget-
ték. Akkor a két cégnek sikerült
egyezséget kötnie. Talán most is
ebben reménykedik a Yahoo!,
legalábbis Myles Jelf londoni
szabadalmi specialista szerint,
akit a hvg idéz. A jogász, aki a
telekommunikációs és technoló-
giai szektorban, illetve a médiá-
ban több multinacionális válla-
latot képvisel szellemi tulajdon-
nal kapcsolatos ügyeikben, úgy
véli, a Yahoo! valószínûleg nem
zárkózna el a vád visszavonásá-
tól, ha kárpótlásul részvények-
kel ajándékoznák meg. 

Folytatódik a Csillag-történet

A Médiabefutó címû tehetségkutatót 2006-ban szervezték meg utoljára

Képalkotás ragasztóval, liszttel. Megkezdõdött a bohókás tehetségek versenye a Csillag születikben Fotó: rtlklub.hu 



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Homokzene mesék
13.35 Főtér
14.50 English 4U
15.23 Magyar retro
16.15 Família Kft. (sor.)
16.45 MacGyver (sor.)
17.35 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.00 A Nyereg Klub 
(sor.)
18.25 Lizzie McGuire
(sor.)
18.45 Anya, az állatorvos
(német 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
(am. sor.) 
0.05 Szeptember 11 
- A terror napja

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.15 Kidobós: Sok flúg
disznót győz (amerikai-
német vígjáték) 13.00
Osztályalsó (am. vígjáték)
14.45 Bombajó bokszoló
(olasz akció-vígjáték)
16.45 Égető bizonyíték
(amerikai krimi) 18.30
Szellemharcosok (ameri-
kai sci-fi akciófilm) 20.15
Fénysebességen (amerikai
sci-fi) 22.00 A szörny 2.
(amerikai horror) 23.45
Mélytengeri szörnyeteg
(amerikai thriller)

FILM+

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

10.00 Barbarossa, a
hangszerkészítő 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Hitélet
16.35 Kárpát Expressz
17.00 A sör krónikája
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.50
Egészséges percek 18.00
Cigányok 18.30 Híradó
19.00 Hargita magazin
19.30 Híradó 20.00 Táj-
kép 20.30 A hétmérföldes
21.00 Híradó 21.30 Port-
rék egy csoportképből
22.00 A kutakról

ETV

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

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a bol-
dogságig (sorozat) 16.45
Célpontban – szórakoztató
magazin 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? 21.00 Találd meg a
családomat 22.30 Cancan
Tv 0.30 Hírek 1.30 Találd
meg a családomat (is-
métlés)

KANAL D
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7.00 Horvát krónika
7.35 Ecranul nostru
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Világ-nézet (ism.)
11.00 Család-barát
11.55 1 könyv
12.00 Pannon expressz
(ism.)
12.25 Térkép (ism.)
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Hagyaték (ism.)
15.40 Határtalanul ma-
gyar (ism.)
16.10 Lyukasóra
16.40 Hazajáró (ism.)
17.10 Virág virágossága
17.35 100 éve történt
17.45 Valóságos kincses-
bánya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Fejezetek a ma-
gyar kereszténység törté-
netéből
21.00 Kultikon
21.50 Hírek
21.55 Dunasport
22.05 Fekete gyémántok
(magyar f., 1. rész)
23.25 Csajkovszkij-mara-
ton
1.10 Itáliai utazásom

RTL Klub, 22.20
Vezet a ritmus

Pierre Dulaine díjnyertes táncoktató lehetetlen küldetést
vállal, amikor táncolni tanítja New York egyik legkemé-
nyebb iskolájának bajkeverőit. Mindenki megdöbbenésére a
kezdeti nehézségek után összerázódnak. Közös megegyezés-
sel hip-hop elemekkel fűszerezik a standard táncokat, és mo-
dern táncstílusukkal a nemzeti bajnokságig jutnak.

TV2, 22.20
Kiscsávó

A nagy bűnhöz is elég egy kis ember. Calvin elköveti az évszá-
zad bűnügyét, pedig a legtöbb rendőrnek még csak a gumibot-
jáig sem ér fel. Ördögi ravaszsággal elrabol egy szuperbizton-
sági rendszerekkel védett hatalmas gyémántot. Apró szépség-
hiba, hogy nem sokáig örülhet neki: menekülés közben kény-
telen a követ egy ártatlan járókelő táskájába rejteni.

TVR2, 18.15
Nászút az anyámmal

Minden menyasszony rémálma, hogy a vőlegénye faképnél
hagyja az oltár előtt. Nos, pontosan ez a rémség történik
Shannonnal. Az összetört szívű lány elhatározza, hogy nem
mond le a nászútról, inkább a mamáját viszi magával. A tá-
voli üdülőhelyre utaznak. A lánynak azonban fogalma sincs
arról, hogy az anyja külön programot csinált magának.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.35 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.25 Top Shop
13.05 ASZTRO Show
14.10 Trükkös halál 
(kanadai-amerikai akció
sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
16.10 Döglött akták 
(amerikai 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!
Ügyességi vetélkedő
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.20 Vezet a ritmus 
(am. zenés dráma, 2006)
0.45 Tudorok 
(ír-kanadai- am. sor.)
2.05 Reflektor
2.20 Infománia
Multimédia magazin

10.10 Gyilkos számok  (is-
métlés) 11.10 Columbo:
legveszélyesebb éjszakája
(krimi) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.55 Amerikai
mesterszakács 14.55
Monk (sorozat) 16.40 CSI
(sorozat) 17.35 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mester-
szakács 20.30 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Két pasi
(ismétlés) 22.20 Éden Ho-
tel 2. 23.20 A célszemély
(sorozat) 

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Örüljünk a focinak
18.00 Sport.ro Hírek
19.05 Információk 20.00
Pontos sportidő 20.05
Örüljünk a focinak 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV
1.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Az Este (ism.)
6.55 Ma Reggel
10.10 A Silla királyság ék-
köve (dél-kor. sor.)
11.15 Szájhősök 
(magyar sor.)
12.10 Kasszasiker 
(am. vígj. sor.)
13.00 Híradó
13.25 Rondó
14.20 Hungaria, Európa
rejtett kincse
14.35 Marslakók 
(magyar sor.)
15.10 Négy szellem
16.05 Angyali érintés
(am. sor.)
16.55 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.35 MM
18.40 Everwood (am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(magyar műv. vet.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók
(magyar sor.)
21.40 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.30 Fábry (magyar
szór. műsor)
23.50 Az Este
0.25 Árvaház (mexikói-
spanyol filmdráma, 2007)
2.10 Everwood 
(am. sor.) (ism.)
2.50 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasorozat)
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Tízenkét asztal
12.00 Baba mágia
12.25 Sztárgyár
12.45 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
16.50 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
17.40 Az eltévedt lovas
legendája (dél-koreai drá-
masorozat)
18.53 Hírek, időjárásje-
lentés
20.00 Híradó plusz
– a nap válaszai
20.50 Sztárgyár
21.10 Zéro Zona (reality
show)
22.40 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.50 Ahogy elő van írva
0.20 Baba mágia 
(ism.)
0.50 Népi hagyaték 
(ism.)
1.50 Közérdek (talk
show) (ism.)
2.15 A Román Televízió
dokumentumfilmjei 
(ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Végzetes csók
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 2008) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport
14.15 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkossá-
gok) (angol krimisor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 ProTv hírek,
sport, 

időjárásjelentés
20.30 Las fierbinţi 
(román vígjáték sorozat)
21.30 Árral szemben
(amerikai akcióf., 1993)
23.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
0.00 Vadászat 
a Vörös Októberre 
(amerikai akcióf., 1990)
2.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport,
időjárásjelentés
20.20 A „vénlegény” 
– második széria, verseny
show
22.15 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Omega vagyok 
(amerikai akciófilm,
2007)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sorozat)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Az anyós hatalmon
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(am. krimisor.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek 
(román sor.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Művésznek 
születtem – verseny show
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 Kínai Odisszeia
2002 
(hongkongi romantikus
vígjáték, 2002)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Teo – talk show
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Hildebrandt
8.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból Beach
Buggy
9.00 Hogyan készült?
Automata sebességváltó
/ Miniatűr ezüstkészlet
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... - James
Bond különkiadás
12.00 Megavilág - Hawaii
13.00 Autókereskedők 
- Bogárhátúból Beach

Buggy
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Európai Alpok
18.00 A túlélés törvényei
- Tűzgyűrű
19.00 Autókereskedők 
- Karmann Ghia
21.30 Hogyan készült?
Mintás üveglapok, utazó-
ládák
22.00 X-Machines 
- A szupergépek
23.00 Aranyláz Alaszkában
0.00 Autókereskedők
2.00 Katona dolog

6.25 Ókori írások
7.00 Teleshopping
8.10 A Vadmacska 
kanyon foglyai 
(amerikai-kanadai kaland-
film, 1998) (ism.)
9.50 Egészségpasztilla
10.00 Sztárgyár 
– verseny show
10.40 Lehet, 
hogy nem tudtad
10.50 Vallomások
12.00 Biznisz óra
13.00 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina 
és a lányok 
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.15 Nászút 
az anyámmal 
(amerikai vígjáték, 2006)
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Cap compas 
(ism.)
1.25 Caterina és a lányok
(olasz sorozat) (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

CSÜTÖRTÖK
2012. március 22.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Az ezüst oroszlán
birodalmában 
(sp.-NDK kalandf., 1965)
15.20 Marina
(mexikói- amerikai sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola
(kolumbiai drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.00 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Kiscsávó 
(amerikai vígjáték, 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
0.45 Tények Este
1.20 EZO.TV
1.55 Kiscsávó 
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
3.25 Segíts magadon!
(ism.)



Ma Benedek, Bence és
Miklós napja van.
A Benedek férfinév a latin
benedictus szóból szárma-
zik, amelynek jelentése: ál-
dott.
A Bence a latin Vincentius
(Vince, jelentése: gyõztes)
férfinév Bencenc formájú
rövidülésébõl származik.
A Miklós a görög Niko-
laosz név szláv változatá-
ból származik, jelentése
gyõzelem + nép. 
Holnap a Beáta, Csilla és
Katalin nevûeket köszönt-
jük.

Évforduló
• A költészet világnapja.
• 1919 – A Tanácsköztársa-
ság kikiáltása Magyaror-
szágon.
• 1950 – Aláírják a New
York-i Egyezményt a pros-
titúció betiltásáról (Ma-
gyarország 1955-ben csatla-
kozott az Egyezményhez).

Vicc
Az újonc vizsgázik.
– Mit csinál akkor, ha
atomvillanást lát?
– Jelentem, lekapom a sisa-
kom!

– Hát azt meg miért teszi,
ököragyú?
– Hogy ne folyjon a nyakam-
ba!

Recept
Fahéjas trüffeltorta
Hozzávalók: 25 dkg darált
keksz, 12 dkg vaj, 1 dl tej, 10
dkg cukor, 2 ek. kakaó, 20
dkg tejcsoki, 1,5 dl tejszín, 3
dkg vaj, õrölt fahéj.
Elkészítése: A kekszes alap-
hoz a vajat, a tejet és a cukrot
egy lábasban addig melegít-
jük, míg teljesen fel nem ol-
vadnak. Ekkor hozzáadjuk a
darált kekszet és a kakaót, és
sima masszává gyúrjuk. Egy
papírral kibélelt tortaforma
aljába nyomkodjuk úgy,
hogy legyen némi pereme is,
majd betesszük a hûtõbe,
hogy teljesen megdermedjen.
A trüffelhez a tejszínt meg-
langyosítjuk, a csokit  gõz fö-
lött felolvasztjuk. Az olvadt
csokihoz hozzákeverjük a va-
jat, majd fokozatosan  a lan-
gyos tejszínt, azután megvár-
juk, míg kihûl. Végül rásimít-
juk a megdermedt kekszes ré-
tegre.  Egy éjszakára hûtõbe
tesszük, tálalás elõtt meg-
szórjuk fahéjjal.

2012. március 21., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kétségekkel teli a napja. A leg-
jobb ellenszere a kétségek eloszla-
tásának, ha belevág. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Okos enged, szamár szenved. Ne
várja, hogy a másik tegye meg az
elsõ lépést. Még ha ön is a sértett,
nyújtson baráti jobbot.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma nehéz lehet önnel kijönni,
különösen a munkahelyén.
Olyan koncepciói vannak, amit
nem várhat el másoktól, hogy
azonnal magukévá tegyék. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Kissé makacsabbnak mutatkoz-
hat a kelleténél a munkahelyi
ügyekben. Legyen türelmesebb.
A fõnökei ön mellett állnak.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ne áltassa magát továbbra is az-
zal, hogy mindent tökéletesen
csinál. Ha beismeri némely hibá-
it, a környezete is szívesebben el
fogja fogadni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha magányosnak érzi magát,
akkor ideje, hogy társ után néz-
zen. Lehet, hogy van társa, de
testben, vagy lélekben távol van.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nagyon fontos a barátság, de
nem engedheti meg magának,
hogy a társkapcsolatánál, a csa-
ládjánál is fontosabb legyen.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy barátja kérheti ma a segítsé-
gét egy meglehetõsen kényes ügy-
ben. Csak annyira ártsa bele ma-
gát, amennyiben még nem lépi
túl a kívülálló státuszát. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma annyira lefoglalhatják a
munkahelyi gondjai, hogy nem-
igen lesz kedve, sem ideje a csa-
ládjára. Nem biztos, hogy ezt ön
megengedheti magának. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Fontos döntések, változások elõtt
áll. Rengeteget javíthat a sorsán,
de ehhez el kell szakítania bizo-
nyos szálakat. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az átlagosnál feszültebb ugyan,
és úgy érzi, hogy, habár sok min-
dent elért, ez még mindig keve-
sebb, mint ami lehetne. Legyen
kissé kevésbé törekvõ.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Az élete tálcán kínálhat önnek
lehetõségeket. Csak legyen ereje
és ideje élni mindennel. Meg kell
tanulnia nemet mondani.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A modern élet elképzelhetetlen
számítógépek nélkül. Ez pedig
oda fog vezetni rövidesen, hogy
maga az élet lesz nehezen el-
képzelhetõ. A számítógépek
hasznos dolgok ugyan, de van
egy nagy hibájuk: csak vála-
szokat tudnak adni. Értelmet-
len és gonosz dolog az, ami
nem tud kérdezni. A kérdés
ugyanis minden gondolat és
helyes út alapja. Kérdés nélkül

nem lehet jól dönteni, és végül is
szeretni se lehet. Óvakodj az
olyan dolgoktól vagy emberektõl,
amelyeknek, akiknek csak vála-
szaik vannak, de kérdezni nem
tudnak. Különösen veszélyesek a
kérdezni képtelen emberek. Az õ
válaszaik nem érnek semmit. A
kérdés nem csak a helyes irány-
ban tart, de megõriz az ostoba-
ságtól is. A legnehezebb dolog pe-
dig önmagunktól kérdezni. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás 

ÚMSZ

Bár tegnapra biztosra
ígérték, végül ismét elha-

lasztották az ítélethírdetést a
„bõröndügyben”. A Kolozs-
vári U labdarúgóinak lefize-
tésére szánt 1,7 millió euró-
nak 2008 májusában eszkö-
zölt biztosító lefoglalása óta
1153 nap telt el, és 28 meg-
hallgatás dátuma került az
iratcsomóra. Az ügyészség
már megfogalmazta vádjait
és ismert a büntetések kvan-
tuma is. Eszerint Gigi
Becalira négy év letöltendõ
börtönbüntetés vár megvesz-
tegetés és további kettõ oki-
rathamisítás miatt. A bûncse-
lekmény elõsegítése miatt

Alina Ciul két év letöltendõ
börtönbüntetésre számíthat,
míg cinkosság miatt Teia
Sponte és Victor Piþurcã
ugyanakkora idõtartamú fel-
függesztett elzárásra. Ugyan-
azt a büntetést helyezték kilá-
tásba Radu Marinónak,
Becali ügyvédjének, akit oki-
rathamisítással vádolnak.   

Az 1,7 millió euróval Gigi
Becali arra kívánta ösztönöz-
ni az U labdarúgóit, hogy
nyerjenek a másik kolozsvári
csapat, a CFR 1907 elleni
mérkõzésen – ebben az eset-
ben a Steaua lett volna a baj-
nok. A pénzt végül lefoglal-
ták, a CFR 1907 nyert és
Becaliék elszalasztották a
bajnoki címet. Amennyiben,
ki tudja mikor, Gigi Becali
esetében elhangzik egy letöl-

tendõ börtönbüntetés ítélete,
az érvényben levõ szabályzat
értelmében a Steauát alsóbb
osztályba minõsítik vissza.  

Tegnap halasztottak a tör-
vénybe ütközõ átigazolások
ügyében is: George Copos,
Mihai Stoica, Cristian Bor-
cea, Ioan Becali, Victor Beca-
li, Jean Pãdureanu, Gheor-
ghe Neþoiu és Gheorghe Po-
pescu Gigi Becalihoz hason-
lóan április 3-án értesül az
ítéletrõl. A „nyolcak” ellen
súlyos következményekkel
járó csalás és adócsalás a
vád, az ügyészek pedig
mindannyiuk esetében letöl-
tendõ börtönbüntetést szor-
galmaznak. A legtöbbet, 20
évet a két Becali „ülhet”,
Pãdureanu azonban megúsz-
hatja fele annyival. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga-1 21.
fordulójának hétfõ esti

zárómérkõzésén a FC Vaslui
3-1-re verte Piatra Neamþon
a Ceahlãult, és felzárkózott
az élbolyhoz. Wesley Lopes
mesterhármasára Golubovici
csak a hajrában szerzett be-
csületgóllal tudott válaszolni,
a vereséggel kiesõjelöltté vált
a Ceahlãul.

A fordulóban további há-
rom vendégsiker született, a
Gaz Metan Nagyszebenbõl,
a Sportul Studenþesc a Di-
namo-stadionból, az Oþelul
pedig Brassóból vitte el
mindhárom pontot. Ioan
Ovidiu Sabãu visszatért
Marosvásárhelyre, Marius
Lãcãtuº helyére, a Steaua
háza táján pedig nagy az
öröm. Ilie Stan tanítványai
idei harmadik gyõzelmüket
aratták, hosszú idõ után is-
mét a Ghencea úti stadion-
ban, és immár õk is bajnok-
esélyesek. Gigi Becali máris
a zsebébe nyúlt és idei telje-
sítményéért 30 ezer euróval
jutalmazta Tãnasét és 20
ezerrel Rusescut. 

A Sportul Studenþesc sem
vesztett még idén pontot – és
csütörtökön éppen az éllovas
CFR 1907 ellen bizonyíthat.
A bajnoki címért küzdõ csa-
patok közül csak a Dinamo
és a Rapid botlott, így az él-
mezõny tovább tömörült. Az

alsóházban egyelõre csak a
Mioveni sorsa tûnik megpe-
csételtnek, a többi három ki-
esõ hely elkerüléséért immár
nyolc csapat harcol.  

A 21.  forduló 22 gólja kö-
zül 13-at a vendégcsapatok
játékosai szereztek. Tizen-
nyolc találatával Wesley

Lopes immár egyedül vezeti
a góllövõlistát, kettõvel
többször köszönt be, mint
Marius Niculae (Dinamo).
Miután a Steaua idei harma-
dik hivatalos mérkõzésén is
betalált, Raul Rusescu utol-
érte a tízgólos Dãnciulescut
(Dinamo). Opriþa (Petrol)

nyolc gólt lõtt, a Kolozsvári
CFR 1907 két csatára,
Weldon és Kapetanosz pe-
dig egyformán hetet. Hét já-
tékos rúgott 6, további nyolc
pedig 5 gólt. 

Ezúttal is négy játékost ál-
lítottak ki, Rui Duarte (Ra-
pid), Muzac (Concordia),
Iencsi (Marosvásárhely) és
Ciucã (Gaz Metan) is hama-
rabb mehetett zuhanyozni.
A 38 sárga lap közül 22-t a
hazai csapatok labdarúgói
kaptak.  

Tegnap már a hétközi 22.
forduló keretében játszottak,
a Gaz Metan Medgyesen fo-
gadta a CS Mioveni-t, a Pan-
durii pedig Târgu Jiuban a
Nagyszebeni Voinþát. A to-
vábbi mûsor: szerdán: Spor-
tul Studenþesc–Kolozsvári
CFR 1907 (1-6) – 15.30 óra,
GSP Tv és Antena 1; Petrolul
Ploieºti–Concordia Chiajna
(õsszel: 2-0) – 17 óra, Digi
Sport; Kolozsvári U–Astra
Ploieºti (0-0) – 19 óra, Digi
Sport; Galaci Oþelul–Di-

namo (1-2) – 21.30 óra, Digi
Sport; csütörtökön: Rapid-
Ceahlãul Piatra Neamþ (2-1)
– 19 óra, Dolce Sport; FC
Vaslui– Brassói FC (2-1) – 19
óra, Digi Sport; Marosvásár-
helyi FCM–Steaua (0-2) –
21.30 óra, Digi Sport. 
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Röviden
Nyert az AS Róma 

Az AS Roma 1-0-ra nyert a
vendég Genoa ellen az
olasz labdarúgó-Serie A
bajnokság 28. fordulójának
hétfõ esti zárómérkõzésén,
a gólt Osvaldo szerezte a 3.
percben. A fõvárosiak a 6.,
legyõzöttjeik pedig a 14.
helyen állnak a táblázaton 

Hármat lõtt az Espanyol 

A spanyol labdarúgó-Pri-
mera División 28. forduló-
jának hétfõ esti zárómérkõ-
zésén az Espanyol Barcelo-
na 3-1-re nyert a Racing
Santander ellen, és 39 pont-
jával feljött a hatodik hely-
re, amely õsszel Európa Li-
ga-szereplést szavatol. 

Miamiben teniszeznek 

A magyar Czink Melinda 6-
4, 6-4-re legyõzte az osztrák
Patricia Mayr-Achleitnert a
miami tenisztorna 4,8 millió
dollár összdíjazású nõi ver-
senyének selejtezõjében, s
így már csak egy siker vá-
lasztja el attól, hogy a 128-
as fõtáblán is pályára lép-
hessen. A temesvári Gallo-
vits-Hall Edina 2-6, 6-3, 5-7-
re kikapott a francia Ara-
vane Rezaitól a selejtezõk
elsõ fordulójában. A magyar
Arn Gréta, valamint négy
román játékos, Monica
Niculescu (28. kiemelt),
Simona Halep, Sorana
Cârstea és Irina-Camelia
Begu alanyi jogon tagja a
128-as fõmezõnynek.

A Román Labdarúgó-szövetség sürgõsségi bizottsága jó-
váhagyta a Liga-1 hátralevõ fordulóinak programmódo-
sítását. Eszerint márciusban még három fordulót ren-
deznek meg, a tegnap megkezdõdött 22. mellett a 23-at
és 24-et. Áprilisban négy fordulóra kerül sor (25-28.),
májusban pedig az utolsó hatra (29-34.). A Román Ku-
pa elõdöntõjét  március 27-én és 28-án, visszavágóit pe-
dig április 10. és 12. között bonyolítják le. A kupadöntõ
dátuma május 23. Május 9-én Bukarestben Európa Li-
ga-fináléra kerül sor, a BL-döntõt tíz nappal késõbb,
Münchenben rendezik meg. 

Programmódosítás

Vendégforduló a Liga-1-ben

Wesley Lopesnek összejött a mesterhármas Piatra Neamþon

Halasztás „bõröndügyben” 

Labdarúgás 

ÚMSZ

A KMDSZ idén tavasz-
szal is megszervezi Ko-

lozsváron Visszhang Kispá-
lyás Labdarúgó-bajnokságot,
amely a legnagyobb magyar
focirendezvényként rendsze-
rint több mint 300 diákot
mozgat meg évente.  Március
30-ig várják a csapatok je-
lentkezését, a nevezési díj
150. Csapatonként legkeve-

sebb 7 és legtöbb 15 játékos
nevezhetõ. Mindenkinek be
kell mutatnia studkönyvét,
erre minden héten kedden,
szerdán és csütörtökön 10-18
óra között van lehetõség a
KMDSZ székházában. 

A szervezõk április 8-ig ké-
sedelmi idõszakot is biztosí-
tanak azon csapatok számá-
ra, amelyek nem tudják idejé-
ben leadni a teljes csapatlis-
tát, a studkönyveket, vagy
nem tudják befizetni a neve-
zési díjat. A késedelmi idõ-

szakban véglegesített jelent-
kezés viszont plusz 30 lej
költséget jelent a nevezõ csa-
patnak.

Az idénynyitó gyûlésre és
a sorsolásra április 17-én ke-
rül sor a KMDSZ székház-
ban. További információk
0746091851-es mobilszá-
mon, a sport.kmdsz.ro webol-
dalon, illetve a Visszhang-
kupa Facebook-oldalán
kaphatók, de írni lehet a
lolo_eros@yahoo.com e-mail
címre is. 

Visszhang-foci Kolozsváron

Kosárlabda 

T. J. L.

E hét végén zárul az
alapszakasz a nõi kosár-

labda-bajnokságban, ma a
29., azaz utolsó elõtti fordu-
ló mérkõzéseit rendezik
meg. A listavezetõ és már
szinte biztos alapszakasz-
gyõztes CSM Târgoviºte
Craiovára látogat.

A 3–6. helyek szempontjá-
ból sorsdöntõ fontosságú
rangadókon a címvédõ
ICIM UVG Aradon fogadja
a CS Teleorman Alexandri-
át, míg a Szatmárnémeti

CSM Gyulafehérvárra láto-
gat. A legutóbb, Aradon
csak hosszabbítás után alul-
maradt Nova Vita Marosvá-
sárhelyen játszik a Temesvá-
ri BCM Danzióval. 

A további mûsor: Brassói
Galactica-Olimpia–Buka-
resti Rapid, Nagyváradi
CSM U–Bball 6 Sepsi BC,
Buk. Olimpia–Kolozsvári U,
Poli Naþional Iaºi–Buk.
CSM Sportul Studenþesc. 

Pénteken az utolsó két el-
maradt mérkõzést is pótol-
ják, a temesváriak Brassóba
látogatnak, a kolozsváriak
pedig Târgoviºtéra.

A Târgoviºte (53 pont /

27 mérkõzés) vezet az Arad
(53 / 28), a Gyulafehérvár
(51 / 28), az Alexandria (50
/ 28), a Marosvásárhely (49
/ 28), a Szatmárnémeti (49
/ 28), a Craiova (46 / 28), a
Temesvár (42 / 27), a CSM
Sportul Studenþesc (41 /
28), a Brassó (37 / 27), a
Rapid (35 / 27), a Kolozs-
vár (34 / 27), az Olimpia
(34 / 28), a Nagyvárad (32 /
29), a Iaºi (31 / 28) és a
Bball 6 Sespi BC (26 / 26)
elõtt. Az alapszakasz 1–8.
helyezettjei a bajnoki címért
folytatják a rájátszásban, a
többiek pedig a kiesés elke-
rüléséért. 

Nõk hajrája a palánkok alatt

A listavezetõ CSM Târgoviºte (feketében) már szinte biztos alapszakaszgyõztes

A táblázaton  
1. CFR 1907 2114 4 3 41-15 46
2. Dinamo 2113 5 3 37-15 44
3. Rapid 2112 5 4 33-19 41
4. Steaua 2112 5 4 27-15 41
5. Vaslui 2112 3 6 37-19 39
6. Oţelul 2110 5 6 19-15 35
7. Pandurii 21 8 7 6 32-24 31
8. Kv. U 21 710 4 27-22 30
9. Astra 21 7 7 7 21-21 29
10. Gaz Metan21 7 4 10 29-34 25
11. Brassó 21 6 5 10 21-22 23
12. Sportul 21 5 8 8 24-34 23
13. Ceahlăul 21 5 8 8 18-28 23
14. Szeben 21 5 6 10 13-24 21
15. Petrolul 21 4 7 10 18-26 19
16. Vásárhely 21 310 8 17-26 18
17. Chiajna 21 3 5 12 14-36 17
18. Mioveni 21 2 4 15 13-46 10


