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12 oldal
Ára: 1,5 lej

VIII. évfolyam,
59. (1631.) szám

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

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3712 ▼
3,2980 ▼
1,4841 ▼

Aktuális
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„Abortusz = emberölés”
A terhességmegszakítás ellen tüntettek a hétvégén több erdélyi városban

Fejlövés végzett Merah-val
A kommandósok fejlövése végzett az elmúlt napokban elkövetett merényletek feltételezett tettesével, akinek bátyját lopással is gyanúsítják. Toulouse-i fejlemény,
hogy Sarkozy francia elnök engedélyezte
az egyik megölt katona és állapotos élettársa posztumusz esküvõjét.

4

Háttér
Ilyés Gyula: az esély
a mi oldalunkon áll

„A polgármesteri tisztség megnyerhetõ, talán
még könnyebben, mint eddig,
de ehhez bölcsesség kell” –
jelentette ki az
Erdély TV Többszemközt címû
mûsorában Ilyés
Gyula, Szatmárnémeti polgármestere.

8

Kultúra
Ellopták Csontváry Randevúját

Ellopták a valaha
legdrágábban vásárolt magyar festményt, Csontváry
Kosztka Tivadar Szerelmesek találkozása
(Randevú) címû képét. A magyarországi árverések történetében minden korábbinál magasabb
áron, 230 millió forintért kelt el a festmény 2006 decemberében.

Vezércikk
Tipikus tavasz

3

Ilyenkor, tavasszal fáradtak, bágyadtak
vagyunk, az ereinkben ólom folyik a szegény vér helyett, mindezek oka lehet a
kemény tél és a gázszámla, lehet az agresszív napfény, de végsõ soron a vitaminhiány. Az ember feléli
tartalékait, s marad a rossz
közérzet, az alvás- és gondolkodászavar. (...) Mivel a
levertség a következõ tavaszig is eltarthat, ajánlott minél gyakrabban
úgynevezett választásoÁgoston Hugó kat rendezni, ez felrázza az embereket. W

Magzatelhajtás elleni kétnyelvû feliratok a marosvásárhelyi „Életmenetben”: az abortusz személyes döntés vagy gyilkosság?

Fotó: Antal Erika

Országszerte közel húsz városban gyerekek, nõk, nagycsaládosok vonultak fel a szombati
mûvi abortusz elleni „Élet menetében” . A statisztikák szerint ugyanis az elmúlt két évtizedben Romániában ötbõl egy ember nem született meg terhességmegszakítás miatt, így
négymillióval kevesebb ember él az országban. A legtöbb nõ gazdasági és társadalmi okokra hivatkozva szakítja meg a terhességét. A mozgalomban részt vevõ Caterina Grif nõgyógyász lapunknak elmondta: Romániában egyre kevesebb orvos vállal abortuszt, arra
próbálják ösztönözni a nõket, hogy válasszák magzataik számára az életet. 7. oldal X

Bãsescu: tudjuk,
hol van Boldea
M. Á. Zs.
Tökéletesen azonosítottuk
Mihail Boldea hollétét, bármelyik pillanatban letartóztathatnánk, de nem áll érdekünkben,
hogy egy másik országtól kérjük
kiadatását – fogalmazott újságírói kérdésre tegnap Traian
Bãsescu államfõ. Hozzátette: Románia érdeke, hogy a csalással
gyanúsított politikus „a román
hatóságok közremûködésével kerüljön vissza az országba”. Az államfõ – ellentmondva Cristian
Diaconescu külügyminiszternek
– elmondta, Boldea hazahozatala
fontos probléma, mert egy román állampolgárról van szó.
Folytatása a 3. oldalon X

Összefogás csak plakátokon? MOGYE:
Nem sikerült megegyeznie az
RMDSZ-nek és az Erdélyi
Magyar Néppártnak arról, hogy
Marosvásárhelyen milyen formát
adjanak a Vass Levente polgár-

mesterjelölt támogatására létrejött együttmûködésnek. A szövetség csak a kampányra szûkítené,
az EMNP a szavazófülkébe is bevinné a két párt logóját. 3. oldal X

A vásárhelyiek március 15-én is kiálltak Vass Levente mellett

Fotó: Antal Erika

marad az új kar
ÚMSZ
Várhatóan változatlan formában kerül holnap a kormány
asztalára az a határozattervezet,
amely a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) magyar tagozatának
helyzetét rendezné. Király András oktatatási államtitkár tájékoztatása szerint a tárca felsõoktatási
és jogi osztálya foglalkozik a beérkezett javaslatok összesítésével. A
MOGYE közmeghallgatásokat
felügyelõ szakbizottsága szerint a
kormányhatározat által létrehozandó magyar tagozat negatív hatással lehet az intézményre, ezért
annak visszavonását javasolják.
Folytatása a 3. oldalon X
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Röviden
Fiatal jelöltek Besztercén
Három fiatal jelölt indul bejutó helyrõl az
önkormányzati választásokon BeszterceNaszód megyében az RMDSZ színeiben:
a március 24-i Megyei Küldöttek Tanácsa
Antal Attilának a besztercei városi tanács
listáján, Décsei Attilának és Szilágyi Zsoltnak pedig a Beszterce-Naszód megyei tanácsi listán szavazott bizalmat. „Fontos,
hogy nemcsak a tömbmagyarságban, hanem szórványban is aktívak a fiatalok, kitartással és lelkesedéssel dolgoznak. A
besztercei ifjúságot dicséri, hogy olyan fiatal jelölteket tud felsorakoztatni, akik a választási listákon bejutó helyekre kerülve
tudják kamatoztatni a jövõben a helyi és
megyei magyar közösségekért kifejtett tevékenységüket” – fejtette ki Bodor László
MIÉRT-elnök, az RMDSZ programokért
és ifjúságért felelõs fõtitkárhelyettese.

Két baleset Magyarországon
Halálra gázolt egy román rendszámú kamion pénteken egy román állampolgárságú férfit a magyarországi 49. számú fõút
Szamosbecs és Pátyod közötti szakaszán.
A jármû 49 éves román sofõrje késõn észlelte az úttesten fekvõ 37 éves férfit, akin
fékezés nélkül hajtott át. Egy ír rendszámú személygépkocsiban a vezetõ és egyik
utasa súlyosan megsérült, amikor az autó
beleszaladt egy román rendszámú tehergépkocsiba szombaton, majd az árokba
csúszott az M5-ös autópályán.
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Merah-val fejlövés végzett
Gy. Z.
A francia kommandósok fejlövése végzett az elmúlt napokban elkövetett merényletek feltételezett tettesével; a kommandósok „jogos önvédelembõl” lõttek
rá – közölte a párizsi államügyész. François Molins elmondta: a francia rendõrség különleges
egysége azt kapta parancsba,
hogy mindent tegyen meg azért,
hogy élve állítsák elõ a gyanúsítottat, és csak jogos önvédelembõl lõjön rá. Éppen ezért tartott
viszonylag sokáig a körbezárt
épületben a gyanúsított elleni támadás megindítása, amelynek során összesen öt rendõr sérült
meg. Közben lopással is gyanúsítja az ügyészség a 29 esztendõs
Abdelkader Merahot, a toulouse-i merénylõ bátyját. Rendõrségi források szerint a férfi
részt vett annak a motorkerékpárnak az ellopásában, amelyet
a gyilkos, Mohamed Merah
használt, amikor hét embert
agyonlõtt. A rendõrség a merénylõ anyját és bátyját is õrizetbe vette, utóbbit élettársával
együtt. Az anyát szombatra vir-

A gyereket váró élettárs és a meggyilkolt katona. Sárközy francia elnök kivételesen engedélyezte a posztumusz esküvõt

radóra, majd vasárnap az élettársat is szabadon bocsátották.
Az idõsebb testvért Párizsban
hallgatták ki, Abdelkader ekkor
úgy nyilatkozott, hogy büszke
az öccse által elkövetett gyilkos-

Fico meghagyná az állampolgárságot

Autonómiapárti Budapest

Robert Fico leendõ szlovák kormányfõ szerint Szlovákiában meg kell változtatni az
állampolgárságról szóló törvényt, mivel
nem szabad, hogy a más országok állampolgárságát megszerzõk elveszítsék a szlovák állampolgárságukat. A törvényt
Robert elõzõ kabinetje idején módosították.

ÚMSZ

Santorum „elvitte” Louisianát
A várakozásoknak megfelelõen fölényesen,
a leadott szavazatok majdnem felével gyõzött szombaton a republikánusok louisianai
elõválasztásán Rick Santorum, aki elemzõk
szerint ennek ellenére sem tudja a vezetõ
Mitt Romney-val szemben érdemben megváltoztatni a verseny dinamikáját.

Obama jelöltje a Világbank élére
Jim Young Kimet, a Dartmouth College
elnökét (képünkön) jelölte hivatalosan a Világbank elnökének Barack Obama ameri-

A magyar kormány támogatja az egyik kárpátaljai
magyar pártnak azt a kezdeményezését, hogy Kárpátalja területén hozzanak létre autonómiát – közölte Bayer Mihály a
Weekly.ua címû ukrán hírportálon közölt interjúban. A kijevi
magyar nagykövet az újságíró
azon megjegyzésére, hogy Ukrajnában úgy vélik, a Tisza
menti járás létrehozása a magyar etnikum számára alkalmat
adhat e terület Magyarországhoz csatolására, emlékeztetett:
„a Krím-félszigeten autonóm
köztársaság létezik, Európában
(is) vannak autonómiák; Moldovában, ahol korábban dolgoztam, autonómiát hoztak lét-

re a gagauzoknak, Romániában
pedig már Ceauºescu idejében
is létezett az erdélyi autonómia.”
A nagykövet leszögezte: Magyarországnak nincs területi igénye Ukrajnával szemben. Megjegyezte, hogy elég gyakran
megfordul Kárpátalján, ahol a
másfél évben egyszer sem beszéltek neki ilyen igényrõl. A
portál közölte, hogy a 2001. évi
népszámlálás szerint 156 600
magyar él Ukrajnában, túlnyomó többségük – 151 500 – Kárpátalján, ahol a népesség 12 százalékát teszik ki. Az írás szerint
a magyar kisebbség „meglehetõsen ellenáll” az asszimilációnak,
mivel néhány járásban, amelyek
közül több Magyarországgal
szomszédos, tömbben élnek. W

ságokra. Személye nem ismeretlen az ügyészség számára: 2007ben dzsihadista fegyvereseket segített Irakba csempészni.
Toulouse-i esemény az is, hogy
engedélyezte a merénylõ által

Magyarországért aggódnak
Hírösszefoglaló
A magyar demokráciáért
tüntetett szombaton a berlini
magyar nagykövetség épülete
elõtt nagyjából nyolcvan, többnyire fiatal német. Néhányan
táblát tartottak a magasba,
amelyen egyebek mellett az volt
olvasható, hogy „Magyarország, aggódunk érted”. A demonstráció fõ szónoka Rainer
Wieland, a konzervatív CDU
politikusa, az Európai Parlament alelnöke volt.
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége tárgyilagos,
konstruktív kritikát szorgalmazott Magyarországgal kapcsolatban a Bundestag képviselõinek
küldött nyílt levelében – közölte
a hét végén Barcsay Ákos, a

Ismét lelõttek egy fekete fiatalt
Hírösszefoglaló

kai elnök. Az orvosi diplomával rendelkezõ, dél-koreai származású Kim az Egészségügyi Világszervezet (WHO) HIV/AIDS
fõosztályának igazgatója volt.

Új szív a régi alelnöknek
Dick Cheney volt amerikai alelnök szívátültetésen esett át. A 71 éves Cheney-t, aki
hivatali ideje alatt is többször kapott szívrohamot, a szombaton elvégzett mûtétet követõen egy virginai kórház intenzív osztályán kezelik. A volt alelnök több mint 20
hónapon át várakozott a transzplantációra.

Mexikóban XVI. Benedek pápa
Felipe Calderón államfõvel folytatott megbeszélést Mexikóban XVI. Benedek pápa.
A magántalálkozón a latin-amerikai országban súlyos problémát jelentõ bûnözésrõl, elsõsorban a kábítószer-kereskedelem
elleni harcról és más világi kérdésekrõl is
szó esett.

A hatvanas évek polgárjogi mozgalmának tüntetéseire emlékeztetõ tömegmegmozdulások voltak a hét végén
több amerikai nagyvárosban.
Február 26-án ugyanis a 17
éves Trayvon Martin elment
otthonról édességet venni, de a
28 éves, települési önkéntes
rendészõrjárat vezetõje, George Zimmerman gyanúsnak találta, mert csuklyás pulóvert
viselt, és követni kezdte õt,
majd agyonlõtte. Az Orlando
egyik elõvárosában, Sanfordban történt emberölés elkövetõjét azóta sem tartóztatták le,
mert Zimmerman azt állította,
hogy önvédelembõl cselekedett. Egy 2005-ben elfogadott
floridai törvényre hivatkozott,
amely lehetõvé teszi az akár
halálos erõ alkalmazását is, ha
valaki attól fél, hogy súlyos testi sérülést fognak okozni neki.
A sanfordi rendõrséget, amely
szerint Zimmerman vallomása

elfogadható, jogvédõ szervezetek rasszizmussal vádolták
meg. Bill Lee, Sanford egy éve
hivatalban lévõ (fehér) rendõrfõnöke lemondott a posztjáról,
hogy „személye ne akadályozza a nyomozást”. Az eset körülményeinek kivizsgálást ígérte pénteken Barack Obama

megölt egyik katona és állapotos
élettársa posztumusz esküvõjét
Nicolas Sarkozy francia köztársasági elnök. A hírt a néhai Abel
Chennouf tizedes családjának
ügyvédje jelentette be. W

amerikai elnök. „A fõ üzenetem Trayvon Martin szüleinek
az, hogy ha a lenne egy fiam,
úgy nézne ki, mint Trayvon” –
jelentette ki az elnök, „tragédiának” nevezve a történteket,
de a hivatalos vizsgálat lezárásáig nem akart állást foglalni
az ügyben. W

A hatvanas éveket idézõ jelenet. Igazságot követelnek Trayvonnak

szervezet elnökségi tagja. A német törvényhozás alsóházának
tagjaihoz intézett állásfoglalás
szerint az utóbbi hónapok Magyarországgal foglalkozó sajtóhíreiben számos túlzó és téves
elem szerepel. A levél szerint fõleg a német sajtóban Magyarországgal kapcsolatban ritka a
„tárgyilagos kritika”.
Tüntetést tartott szombaton
Stuttgartban a Hunnia Baráti
Kör nevû németországi magyar
civil szervezet „Elég a Magyarország elleni sajtóterrorból!”
címmel. A stuttgarti belvárosban, a Schlossplatzon tartott demonstráción többen táblákat
tartottak a magasba, amelyeken
egyebek mellett az volt olvasható, hogy „Objektív tájékoztatást
kérünk!” W

Bukarest részben
evakuálta szíriai
nagykövetségét
ÚMSZ
A Külügyminisztérium a
napokban bejelentette, hogy
Bukarest visszahívja a damaszkuszi román nagykövetség kisegítõ személyzetét a szíriai biztonsági helyzet romlása miatt.
A külügy közleménye szerint a
döntés a nagykövetségen dolgozók családtagjaira is vonatkozik. Bukarest emellett újból felhívást intézett a Szíriában tartózkodó román állampolgárokhoz, hogy mielõbb hagyják el a
közel-keleti országot. Románia
nem zárta be a damaszkuszi
nagykövetséget azért, hogy segítséget nyújtson az ott élõ állampolgárainak. A román külügy korábban válságstábot alakított, amely figyelemmel kíséri
a szíriai eseményeket, és szükség esetén közremûködik a román állampolgárok kimenekítésében. W
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Összefogás csak plakáton?
Antal Erika
„Mi megmondtuk, hogy választási koalíciót nem kötünk,
mert akkor közös tanácsosi listák is kellenek, de minden szórólapra, plakátra, öngyújtóra, bármire feltesszük az RMDSZ és az
EMNP logóját, és akkor ez az
összefogás jele lesz” – mondta el
tegnap az ÚMSZ-nek Kelemen
Atilla, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke annak
apropóján, hogy pénteken ismét
nem jutott megegyezésre a két
magyar párt Vass Levente marosvásárhelyi polgármesterjelölt
indításának
formalitásairól.
Mint ismert, az RMDSZ és az
Erdélyi
Magyar
Néppárt
(EMNP) korábban eldöntötték,
az egészségügyi miniszter tanácsosát tekintik a magyarság közös jelöltjének, de továbbra is vitáznak arról, hogy milyen választási jel alatt indítsák.
„Azzal kellett szembesülnünk, hogy az RMDSZ nem
akar választási koalíciót kötni,
hanem saját színeiben akarja indítani a már megtalált közös jelöltet, és azt várják, hogy mindenki támogassa az RMDSZ jelöltjét. A választási koalíciót a
törvény lehetõvé teszi, és igazából ez a megoldás. Mivel az
utóbbi három választáson az
RMDSZ színeiben nem tudott
nyerni jelölt: nem kéne kísérletezni negyedszerre is a vásárhelyi magyar közösség bõrére” –
mondta el Toró T. Tibor, az
EMNP elnöke. Hozzátette: az
EMNP el tudja fogadni, hogy
Vass Levente polgármesterjelöltként az RMDSZ tagja maradjon, de ragaszkodik ahhoz,
hogy egy választási koalíció színeiben indítsák, mert „a közösségi érdek mégiscsak fontosabb,
mint a pártérdek”. Toró szerint
a választási koalíció nem bonyolult dolog: egyszerûen be

„Akár éjjel-nappal” is tárgyalnának Kolozsváron az együttmûködésrõl

„Amíg az együttmûködés a magyarság érdekeirõl szól, egyeztetniük kell” – fogalmazott Máté
András, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke azon
a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a hétvégén
tartottak Kolozsváron a három magyar párt részvételével. Gergely Balázs, az EMNP alelnöke
hozzátette, már többször is jelezték tárgyalási
kell jelenteni a helyi választási
bizottságnál, amely április 16án alakul meg.
A szövetség politikai alelnöke,
Borbély László lapunknak elmondta, nem érti, hogy az
EMNP miért nem tudja elfogadni
az „összefogás listáját”, amit Tõkés László is elfogadott 2009-ben:
azaz a kampányban az összes plakáton, az összes választási anyagban, mindenütt szerepeljen az
RMDSZ és az EMNP logója is.
„Ám ragaszkodunk ahhoz, hogy
amikor a választók a szavazófülkébe lépnek, akkor kereshessék a
tulipánt. Húsz éve így járnak el,

igényüket, „akár jövõ héten, éjjel-nappal” állnak
rendelkezésére az RMDSZ-nek és az MPP-nek
az együttmûködési lehetõségek megtárgyalására.
Mint mondta, a maga részérõl szurkol annak,
hogy ebben a vonatkozásban konkrét elõrelépés
történjen. Szász Csaba, az MPP kolozsvári elnöke jelezte, még senkivel sem egyeztettek.

megszokták, hogy az RMDSZ jelét kell keresni: »tulipán, mellette
egy magyar név, ide kell ütnöm a
pecsétet!«. Megzavarnánk õket,
ha most nem így lenne” – magyarázta az ÚMSZ-nek a politikus.
Tájékoztatása szerint ez az elvük
nemcsak Marosvásárhelyre, hanem valamennyi településre érvényes. „Ha a közös cél érdekében
valaki mellénk áll, az egy jó dolog. Ám nem tudunk lemondani
arról, hogy a szavazócédulákon
az RMDSZ jele szerepeljen” –
szögezte le lapunknak.
A Magyar Polgári Párt (MPP)
nem fogadta el Vass Leventét a

marosvásárhelyi magyarság közös polgármesterjelöltjeként, hanem Benedek Imre szívsebész
professzor jelöltségét támogatja.
Szász Jenõ, az MPP elnöke korábban közölte, pártja csak akkor
áll el Benedek indításától, ha a
marosvásárhelyi magyar jelöltek
támogatottságát elõválasztáson
mérik meg, és a legnépszerûbb jelölt támogatására magyar koalíció alakul. László György, az alakulat Maros megyei szervezetének elnöke a hétvégén kilátásba
helyezte, hogy péntekig naponta
az RMDSZ székháza elé vonulnak elõválasztást követelni. W

Bãsescu: hazahozzuk Boldeát Nem módosította a közvita
Folytatás az 1. oldalról
gyanú ellenére nem okozott
a „MOGYE-határozatot”
semmilyen kárt senkinek.
Mihail Boldea, az Országos
Ugyanaznap este a politikus
Szövetség Románia Haladásáért
(UNPR) nagy kárt okozó csalással vádolt képviselõje elõbb egy
internetes napilaphoz, majd egy
hírtelevízióhoz is betelefonált a
hétvégén. A szökésben lévõ
honatya a Gândul.info címû
internetes újságnak azt mondta,
nem Kenyában tartózkodik –
ahogy korábban az államfõ állította –, hanem Kongóban, és
szándékában áll visszatérni az
országba. Állításainak ellentmond, hogy egy kenyai számról
telefonált be az újsághoz. „Kongóban vagyok, nem Kenyában.
Repülõvel utaztam Kenyába,
utána autóval Kongóba. Az
interneten olvastam Traian
Bãsescu nyilatkozatait. Ne keressenek a hatóságok, mert úgyis hazamegyek” – mondta a
Gândul.info újságírójának.
A politikus azt állítja, az ügyében vizsgálódó ügyész tudott arról, hogy Boldea elhagyni készül az országot. „Március 16án azt mondtam az ügyésznek,
hogy megyek, s azt válaszolta,
menjél” – jelentette ki a képviselõ, aki szerint az ellene zajló eljárás „fölösleges cirkusz”, és a

az Antena3 televízióhoz telefonált be. Azt mondta: hajtóvadászat folyik ellene, az ügyészek
igazságtalanul járnak el vele
szemben. „Amúgy van nálam
elég pénz. Két évig is nyugodtan
megélhetek belõle” – nyilatkozta
a hírtelevíziónak.
Utóbb a Boldea-ügyben nyomozó ügyész a hírügynökségek
elõtt tagadta, hogy tudott volna a
képviselõ távozási szándékáról.
A politikus állítását késõbb a
szervezett bûnözés elleni ügyészség (DIICOT) hivatalos közleményben is cáfolta.
A politikus nevére pénteken
adott ki nemzetközi elfogatóparancsot az ügyészég. Egy nappal
korábban Mihail Boldea harmincnapos elõzetes letartóztatását hagyta jóvá a legfelsõbb bíróság. Kenyával jelenleg Romániának nincs kölcsönös kiadatási
szerzõdése. Az afrikai ország
azonban tagja az Interpolnak,
ezért komolyan veszi a nemzetközi körözéseket – tájékoztatta a
Hotnewst Cristian Diaconu, a
nairobi román nagykövetség
konzuli ügyekkel megbízott illetékese. W

Folytatás az 1. oldalról
Az RMDSZ-es hivatalnok megjegyezte, két internetes petíciót
is megvizsgáltak a minisztérium illetékesei. Az új magyar–angol kar létrehozását elutasító, román oktatók és diákok által elindított petíciót 27
ezren írták alá. A magyar oktatók és diákok által elindított petícióra, amely a magyar tagozat
létrehozása mellett foglal állást,
12 500 aláírás került.
Király András az MTI-nek elmondta, péntek délben beszélt a
MOGYE ügyérõl Cãtãlin Baba
román oktatásügyi miniszterrel,
és azt a választ kapta, hogy a beérkezett anyagok nem tartalmaztak olyan információt,
amely szükségessé tenné a tervezett kormányhatározat átszabását, a dokumentum eredeti formájában, lényeges módosítás
nélkül kerül a kabinet elé.
A jogszabály tervezetét március 13-án tárgyalta elsõ olvasatban a román kormány, majd tíz
napra közvitára bocsátotta a dokumentumot. Noha pénteken lejárt a tíznapos határidõ, a kor-

mányszóvivõ arról tájékoztatta
a sajtót, a péntek délelõtt tartott
kormányülésen nem került szóba a MOGYE kérdése.
Marosvásárhelyen múlt csütörtökön tartottak – a magyar
oktatók távolmaradása miatt
meglehetõsen egyoldalú – nyilvános vitát az egyetem magyar
nyelvû oktatásának ügyét rendezni próbáló kormányhatározat-tervezetrõl.
Ugyanakkor az oktatásügyi
minisztérium rendeletet bocsátott ki, amelyben Leonard
Azamfirei megválasztott, de a
minisztérium által el nem ismert rektort ruházta fel ideiglenesen aláírási és hitelutalványozói joggal. Constantin Copotoiu
korábbi rektor mandátuma március 31-én járt volna le.
Noha a tárca nem fogadta el
az egyetem chartáját, a
MOGYE-n az új alapokmány
szerint tartották meg a belsõ választásokat, amelyek végén, február 22-én Leonard Azamfireit,
az orvosi kar korábbi dékánját
választották rektorrá. A választási folyamatot a magyar tagozat bojkottálta. W

Tipikus tavasz
Annak rendje-módja szerint, tehát meglepetésszerûen – elõször naptárilag, aztán csillagászatilag, lassan
meteorológiailag, s ha
van ilyen, politikailag is
– megérkezett a tavasz.
A nappalok hosszabÁgoston Hugó bodnak, túl vagyunk
a napéjegyenlõségen, valakik eloroztak egy
órát az éjszakánkból s az életünkbõl, ráadásul haladásnak állítva be a dolgot,
merthogy az órát elõrevittük, de ígérik,
hogy õsszel visszaadják. (Ha lesz mibõl,
dacoskodik tétován az ellenzék.)
„Ez az az idõszak, mikor emelkedik az átlaghõmérséklet, hosszabbodni kezdenek a
nappalok, szeszélyessé válik az idõjárás. A
vándormadarak általában ilyenkor térnek
vissza fészkelõhelyeikre.” A hitelesség kedvéért korunk kollektív klasszikusától,
a Wikipédiából idéztük a lényeglátó szavakat, s rögtön aktualizálhatjuk is: a vándormadarak egy része a szárnyasinfluenzától
van betojva, más része attól, hogy végre lesz
Romániában is törvény, amely elejét veszi
a pártok közötti bolyongás vágyának; van
olyan vándormadár, aki épp most tavasszal
látta sürgetõnek melegebb éghajlatra költözni, bizonyára a mágneses erõvonalak kedvezõ konfigurációjának köszönhetõen, s onnan
üzeni a fõ jómadárnak: ne aggódjanak érte
és fõleg ne keressék. Némi kis belsõ vándorlás-vánszorgás V-alakban a honi magyar
madarak (a magyarak) körében is megfigyelhetõ, endémikus faj a vándorkakukk.
Ilyenkor, tavasszal fáradtak, bágyadtak vagyunk, az ereinkben ólom folyik a szegény
vér helyett, mindezek oka lehet a kemény tél
és a gázszámla, lehet az agresszív napfény,
de végsõ soron a vitaminhiány. Az ember
feléli tartalékait, s marad a rossz közérzet,
az alvás- és gondolkodászavar, a depresszió,
csökken a teljesítõképesség, elég ránézni a
parlamentre. Ilyenkor a megoldás az, ha sokat vagyunk a napon, élénkíti a vérkeringést
a váltakozó hideg-meleg vizes zuhany – jobb
híján elég az államfõ tévés tirádáit nézni,
hallgatni, többnyire arra is ügyel, ami egészségileg roppantul fontos, hogy hideg vízzel
érjen véget a tusolás. Mivel a levertség a következõ tavaszig is eltarthat, ajánlott minél
gyakrabban úgynevezett választásokat rendezni, ez felrázza az embereket.
Legfontosabb mégis a tavaszi nagytakarítás. Ahogy egy költõi lelkületû háziasszony
mondta, az elmúlt hónapokban téli álmát
aludta a takarítás kis angyala is. Emiatt
„a sötét téli hónapok porréteget vontak a
bútorokra, pókhálóval szõtték be a sarkokat, esõcseppnyomokat mintáztak az ablakokra”. És hát akkor mit mondjunk a
pártokról meg a sajtóról!
Bizony, nincs halasztás, neki kell fogni! Különös figyelmet fordítanánk a reziduális lelkiismeret porcicáira, amelyek a huzatban
álmosan elõmerészkedhetnek, s bár egyiknek sincs karma, zavarhatják a politikust a
döntéseiben. Öröm nézni, ahogy beszippantja õket a hatalmas porszívó!
Végül egy szót a roncsokról: gépkocsi,
amely balra húz, számítógép, amely lefagy,
okvetetlenkedõ öreg faszik a publicisztika
porondjáról – tûnés! Persze amíg karbantartás nélkül még mûködnek, dolgozzanak.
De utána ki velük! Ez a tavasz parancsa.

Román lapszemle
Görög sziget eladó! – német állampolgárok kezdtek felvásárolni területeket görög
szigeteken, annak ellenére, hogy az õshonos lakosság nem nézi õket jó szemmel.
(România liberã) X Népszavazást tartanak
ma Szlovéniában arról, hogy homoszexuális házaspárok is fogadhassanak-e örökbe
gyerekeket. (Libertatea). X Még meg sem
jelent, de máris nagy port kavar Madonna
új albuma: a MDNA albumot a napokban
dobják piacra. A felháborodást egyik számának videoklipje okozza, amely meglehetõsen explicit csoportszex-jeleneteket
tartalmaz. (Evenimentul zilei)
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„Az esély a mi oldalunkon áll”
Háttér-oldalunkon hétfõnként rövidített változatban közöljük az Erdély
TV Többszemközt címû mûsorában
elhangzó interjúkat. A mai interjúalany Ilyés Gyula, Szatmárnémeti
polgármestere.
Lokodi Imre

XA

népszámlálás részleges eredményei kapcsán ön
azt mondta, a megyeszékhely lakosságának csökkenése szorosan összefügg a
környezõ települések lakosságának növekedésével. Miért? Mert megélhetés szempontjából jobb a
vidék, mint Szatmárnémeti?
– Új beruházók, szép házakat építõ emberek mentek vidékre, ahol olcsóbb telket vásároltak, csendesebb környezetben élnek, ezért növekszik a környezõ települések
lakossága. Van elvándorlás
is, és sajnos van különbség a
születések és elhalálozások
száma között. Az egyetemet
végzettek közül sokan a nagyobb városokban maradnak, ahol végeztek. Tíz év
alatt több mint 10 százalékos
a lakosságcsökkenés Szatmárnémetiben, a megyében
még nagyobb. De nem roszszabb, mint az átlagos országos helyzet. Kissé megnyugtató, hogy a magyar lakosság
aránya csak 0,2–0,3 százalékkal, 38,2 százalékról 37,9
százalékra csökkent a városban. Persze ennek sem örülünk, bár a csökkenés nem
annyira aggasztó, mint a
szórványvidékeken
vagy
akár Kolozsváron.

XÖn szerint a lakosság számának százezer alá csökkenése nem jár következményekkel, a kormánytámogatások tekintetében sem, ez
csak pszichológiai küszöb?
– Azt a várost, amelynek lakossága százezer fõ alatt van,
kisebb városnak könyvelik el.
Ennek azért van gyakorlati
következménye is, mert a
2016. évi választásoknál a tanácsosok száma csökkenni
fog. Hogy ez jó vagy rossz,
arról lehetne vitatkozni. De
az, hogy néhány ezerrel
százezer fölött vagy alatt vagyunk, nem számít, a gazdasági teljesítõképesség a fontos. Ha pedig a falun lakó
emberek a városba járnak be
dolgozni, ott vásárolnak,
ugyanolyan gazdasági erõt
jelentenek, mintha városon
laknának. Ha viszont a tíz
százalékos általános lakosságcsökkenést nézzük az
egész megye szintjén, az már
gazdaságilag is számít.

2004-ben és 2008-ban sikerült a második fordulóban
megnyerni a polgármesterséget, mivel a románok is az
RMDSZ jelöltjére szavaztak.
Most egyfordulós lesz a választás. Elméletileg a szavazatoknak elegendõnek kellene lenniük a magyar jelölt
gyõzelméhez. De azért veszélyes a helyzet, mert Szatmárnémetiben van egy erõsebb – nem jobb, de erõsebb –
jelölt, a szociálliberálisoké.
Úgy tûnik, a többi párt nem
tud és talán nem is akar jelöltet állítani, ezért akár meg is
elõzheti a román szavazatokkal a magyar jelöltet. Itt az

lesz a döntõ, hány románt sikerül megnyernünk, és hány
magyart sikerül megtartanunk, hogy ne szavazzon át.

XÖn

indulna mandátumért, de a város alpolgármestere, Kereskényi Gábor
szintén érdeklõdne a tisztség iránt. Nem származhat
ebbõl valamiféle belsõ megosztottság?
– Mi azon vagyunk – és remélem sikerrel –, hogy értelmesen megoldjuk ezt. Három olyan jelöltje van az
RMDSZ-nek, akik a magyarok körében elvégzett legutóbbi közvéleménykutatás

XMire gondol?
– Ha a három egyaránt esélyes ember egymás ellen
küzd, akkor az szétzilálhat
minket. Ha meg tud egyezni
abban, hogy azt a jelöltet támogassa, akit közös megegyezés alapján ki lehet
emelni, akkor biztos a siker.
Hát, ehhez kell a bölcsesség.

XSzatmár megyében elég
keveset hallunk a Magyar
Polgári Pártról és az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanácsról.
– Léteznek egy ideje, de
olyan nagyon nincsenek jelen
a közéletben, a médiában
sem. Nem tudjuk még, mi a
szándékuk a jelöléseket illetõen, talán eléggé bölcsek
lesznek õk is – remélem mások nem zavarják meg õket
ebben –, hogy együtt gondolkodjunk. Ha pedig nem, akkor sem hiszem, hogy komolyan befolyásolhatnák az esélyeket, ezek nálunk vannak,
tõlünk függ, mennyire leszünk sikeresek.

XSzatmárnémetiben

35
723 magyar él. Elegendõ
lesz-e ez az önkormányzati
választásokon?
– Voltak helyhatósági választási ciklusaink, amikor az
RMDSZ jelöltje elsõként
végzett, de ötven százalék
alatti szavazattal. A második
fordulóban aztán a román jelölt kapta meg a funkciót.

alapján úgymond kimagaslanak a megbízhatóság, az ismertség alapján: a megyei elnökrõl, az alpolgármesterrõl
és jómagamról van szó. Hármunknak kell eldöntenünk,
mit tegyünk azért, hogy a
polgármester-jelölés konstruktívan, összefogással menjen végbe. Ez nehéz dolog, új
helyzet. A polgármesteri
tisztség megnyerhetõ, talán
még könnyebben, mint eddig, de ehhez bölcsesség kell.

XHogy áll a megye, a me-

Ilyés Gyula, Szatmárnémeti RMDSZ-es polgármestere

gyeszékhely az uniós pénzek lehívását illetõen?
– Több nagy uniós pályázatot bonyolítottunk le az utób-

bi idõben. 36 millió eurós
szennyvízkezelési programot valósítottunk meg, ipari
parkot hoztunk létre, most
két új gyár telepedett oda.
Fejlesztési központtá nyilvánítottak minket, 13 millió
eurós programcsomagot dolgoztunk ki erre. Az elsõ négy
szerzõdést aláírtuk, még három várat magára, de gondolom, egy hónapon belül
erre is sor kerül. Az északi
városrész felújításáról van
szó: 26 utcáról, teljes infrastruktúráról, szociális, gazdaságfejlesztési létesítményekrõl, a színház épületének felújításáról. Nyártól elindul
két-három éves lefutással a
kivitelezés is. Érdekes program a Szamos töltésének kerékpáros úttá való átalakítása, magyar partnerekkel; 40
kilométeres pálya lesz, egyharmada már megvan.

XSzatmárnémeti emblematikus épületérõl, az egykori
Pannónia, ma Dacia szállóról nem mond semmit?
– Ez nagy fájdalmunk. A
szállodát még az 1990-es
években privatizálták. A tulajdonos, aki megvette a Pannóniát is birtokló céget, nagy
sebbel-lobbal hozzáfogott a
felújításhoz. Jó volt a projekt,
bár akadtak benne hibák,
amelyeket sikerült is leállítani, de korrigálni már nem,
mert a cég, miután már mindent szétszedett, fizetésképtelenné vált. Éppen a napokban hívtam össze egy bizottságot, hogy konkrét lépéseket
tegyünk. Mûemlék épületrõl
lévén szó, legalább az állagának megõrzését szolgáló
munkálatokat sürgõsen el
kell végezni. W

Nukleáris biztonsági csúcs Szöulban
Barack Obama amerikai elnök tegnap
felkereste a két Koreát elválasztó övezetet – közölte az elnök szöuli utazásával kapcsolatban Ben Rhodes helyettes
elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó.
Gy. Z.
Az elnök az amerikai
erõk fõparancsnokaként
és a Dél-Korea iránti szövetségesi szolidaritás jeleként
kereste fel a demilitarizált
övezetet. Obama napra pontosan két évvel azután tett látogatást a két szemben álló
országrészt elválasztó övezetben, hogy a Sárga-tengeren elsüllyedt a Cseonan délkoreai korvett, 46 tengerész
halálát okozva. A katasztrófával kapcsolatban több vizsgálat Észak-Koreát tette felelõssé, noha Phenjan tagadja,
hogy köze volna az esethez.
Dél-Koreában jelenleg több
mint 28 ezer amerikai katona
állomásozik.

Obama találkozói
Obama a nukleáris biztonságról szóló, ma kezdõdõ

kétnapos szöuli csúcstalálkozóra utazott Dél-Koreába. A
félszáz ország vezetõinek
részvételével megrendezendõ tanácskozásra árnyékot
vet, hogy Észak-Korea bejelentette: április közepén
újabb rakétakísérletre készül.
A szöuli csúcsra Phenjan
képviselõi nem kaptak meghívást, csak olyan országok
képviseltetik magukat, amelyek elkötelezettek az atomfegyverek
elterjedésének
megakadályozása és a nukleáris anyagok biztonságba helyezése mellett. A csúcstalálkozót megelõzõen Obama
külön is találkozott Ri Mjong
Bak dél-koreai elnökkel,
hogy az észak-koreai rakétakísérletre való tekintettel kezdeményezze annak a Washington és Szöul közötti
egyezménynek a felülvizsgálatát, amely 300 kilométerben szabja meg a dél-koreai

rakéták hatótávolságának felsõ határát. Észak-Korea
problémája téma lesz azon a
kétoldalú megbeszélésen is,
amelyet Hu Csin-tao kínai elnökkel folytat Obama. Elnöki minõségében az amerikai
vezetõ Dél-Koreában találkozik utoljára Dmitrij Medvegyevvel, akivel sikerült tetõ
alá hoznia a hadászati nukleáris fegyverek számát korlátozó új START-egyezményt.

Kim Dzsong Un
tekintete
Észak-Korea és Szíria mellett a kétoldalú és a multilaterális megbeszéléseken nyilvánvalóan nagy hangsúlyt
kap majd az iráni nukleáris
program megvitatása is. A vizitet megkülönböztetett figyelemmel készítették elõ
Washingtonban, mert az elnök külpolitikájában elsõbbséget élvez mind az atomfegyverek
elterjedésének
megakadályozása, mind pedig az ázsiai-csendes-óceáni
térség. Várhatóan mindkét
témakör hangsúlyosan szerepel majd Obamának abban a
beszédében, amelyet ma a vi-

lágpolitikai tanulmányokra
szakosodott szöuli Hankuk
Egyetemen fog tartani.
A Koreai-félszigetet körülvevõ „idegességrõl” és Peking Észak-Koreára gyakorolt nyomásának hatástalanságáról közölt egy héttel ezelõtt kommentárt a Global
Times (GT) címû napilap,
miután Kína külügyminiszter-helyettese bekérette az
észak-koreai nagykövetet, és
aggodalmának adott hangot
a tervezett mûholdindítás
miatt.
A 29 éves észak-koreai vezetõ, Kim Dzsong Un a délkoreai, a japán, az amerikai
és a kínai ellenvetéseket mind
lesöpörte az asztalról. A jelek
szerint Kína mindig kellemetlen helyzetbe kerül, amikor Phenjan meglepõ lépésre
készül, Peking pedig megpróbálja a radikális lépéstõl eltántorítani, miközben a baráti viszonyt is fenn kívánja tartani szomszédjával. „Phenjan a rá nehezedõ nyomás ellenére nukleáris erejének és
stratégiai ütõképességének
növelésére törekszik. Szöul,
Tokió és Washington pedig
azt várja Pekingtõl, hogy fé-

kezze meg, mert egyedül õ
képes térdre kényszeríteni” –
szögezi le a cikk szerzõje.

Kínát sikertelenül
gyõzködik
„Ez azonban hibás logika” – folytatódik a gondolatmenet, mivel Kínának távolságot kell tartania attól a
politikától, amit Dél-Korea,
Japán és az Egyesült Államok kitartóan képvisel.
Észak-Korea bizonytalanságban érzi magát; régóta
tart a megszállástól vagy a
katonai
beavatkozástól.
Ezért Phenjan azt gondolja:
nukleáris fegyverekre van
szüksége és rakétákra, amelyek elérik még akár az
Egyesült Államokat is, hogy
így megelõzhessen egy kívülrõl jövõ támadást. Addig, amíg Dél-Korea, Japán
és az Egyesült Államok nem
garantálja biztonságérzetét,
Phenjan nem fog letérni errõl az útról – állítja a cikk
szerzõje, aki utal arra, hogy
Észak-Korea az évtizedes
szankciók hatására „lemaradt” Északkelet-Ázsia fejlõdésének útjáról, nincs már

mit vesztenie. Vezetõi körében ezért talál süket fülekre
minden kritika.
Bármit tesz is, Kína nem
tudja meggyõzni Észak-Koreát, ahogyan nem tudja
meggyõzni Szöult, Tokiót és
Washington sem. Phenjan lépése válasz a biztonsági veszélyérzetére – értékeli a kialakult patthelyzetet a GT.
Az észak-koreai kérdés megoldása azonban nincs Kína
kezében. A baráti kapcsolatok fenntartása Észak-Koreával fontos Peking számára,
ez az alapja esetleges befolyásának és északkelet-ázsiai
diplomáciai tevékenységének. Kínának új utakat kell
keresnie arra, hogy hatással
legyen Észak-Koreára – állapítja meg végül a lap. Ez nem
jelenti azt, hogy el kell fogadnia Phenjan igényeit, de azt
sem, hogy eleget tesz Szöul,
Tokió és Washington akaratának. Kína feladata, hogy
meg kell mondania az igazat
Észak-Koreának: a patthelyzet fennmaradása következtében Phenjan és a koreai
nép fog a legtöbbet szenvedni
– zárul a Global Times kommentárja. W
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Nyelvi jog

A Boldea-retesz

A hétvége címe. Boldea: „Korrekt igazságszolgáltatást akarok, amilyenben Bãsescunak
is része volt”, cotidianul.ro
Magyarázat. Ezt jól megmondta a PDL-vel
kitolni kész szökevény képviselõ, miután például a flottaügyet elsüllyesztették. Cristian
Tudor Popescu szerint az államfõ úgy viselkedett, mint egy ostoba szekus (amikor bejelentette, tudja, hol van Boldea – mellesleg
nem ott volt). Az élet szép, várjuk vissza
Boldeát, hogy meséljen.

Megtalálta mentorát. Az Azi írja: Mark
Gitenstein, az Amerikai Egyesült Államok
bukaresti nagykövete bevallotta, hogy valahányszor a román igazságszolgáltatás reformjának ügyében kell véleményt mondania, Monica Macoveihez fordul tanácsért,
aki számára „a román jogrendszer reformjának a szíve”. Monica mint mentor, afféle jogi
múzsa, no hiszen! Javára írható persze, hogy
bár a PDL alelnöke, nem használja politikai
fegyverként az igazságszolgáltatást, és egyetlen vasat sem fogadna el korrupt támogatóktól – meg hasonló szûzies dolgok… Vajon
nem lehetne M. M. nagyszerû demokratikus
ötleteit az USA-ban megvalósítani?
A nap álhíre. Államelnökünk bejelentette,
hogy Boldea a Kongó és Kenya közötti határon van, pizzát eszik és a fülét vakarja.

Minden napra egy mondás
„Változtasd meg az életed, még ma! Ne kockáztasd a jövõt, cselekedj most, késedelem nélkül.”
Simone de Beauvoir

Horváth Szekeres István

Lelenc
SZELLEMIDÉZÉS

Ítéljen a nép! Monica Macoveien messzirõl
látszik, hogy igazi forradalmár, a nép(bíráskodás) híve. A francia forradalomban (sokak
szerint az volt az Antikrisztus elsõ eljövetele)
ítélõbíró lett volna, a Nagy Októberi Forradalomban pedig hatékony komisszár. A bármilyen mentelmi jog ádáz ellenzõje legutóbb
– a PDL alelnöki minõségében (az USA bukaresti nagykövetségén, egy konferencián,
amelynek témája a korrupció elleni harc
volt) – nem kevesebbet javasolt, mint azt,
hogy – idézünk, nehogy (félre)érthetõ legyen
– „a bírákra a fegyelmi büntetéseket a mindennapi emberek kellene hogy eldöntsék”.
Vagyis nem a szintén jogászokból álló fegyelmi tanácsok, amelyek ilyen szempontból
„nem tették a dolgukat”. (Írja a Gândul) Véleményünk szerint a makkal álmodó komisszárnõ, ha rajta múlna, percek alatt felelevenítené a rögtönítélõ bíróságok nemes hagyományát is.

Mózesnek fiatal korában, mai szóhasználattal élve, valóban
minden bejött. Az adott kor és hely összes elfogadott normája
szerint sikeresnek volt tekinthetõ. Heves vérmérséklete miatt
azonban, amit még nem tanult meg kordában tartani (fõleg az
igazságtalanságot nem tûrte), mindent elveszített. (…)
Egyiptomi herceg volt, úgy tekintették, mint a fáraó leányának
gyermekét. Zsidó szülei csecsemõkorában a Nílus partján hagyták, egy olyan helyen, ahol várhatóan rátalál a hercegnõ, az
egyiptomi hatóságok ugyanis a csecsemõk megöletésével kívánták megoldani a zsidó rabszolgák túlnépesedésének gondját. A
szülõk nemhiába bíztak a hercegnõ híres emberségében: amikor
ráleltek a kisbabára, nyomban rájött, miért került oda. Mivel saját fiaként nevelte fel, a gyermek a királyi család tagja, trónörökös lett. Dicsõség, hatalom, hírnév és gazdagság várt rá.
A vér azonban talán valóban nem válik vízzé. A fiatalember leküzdhetetlen vonzalmat érzett a zsidók iránt, rendszeresen megfigyelte õket munka közben. Az egyiptomi õrök és felügyelõk
persze úgyszintén figyeltek, s egy szép napon, valamikor háromezer-kétszáz évvel ezelõtt (minél messzebb megyünk vissza
az idõben, annál nehezebb a datálás) Mózes látta, amint egy félreesõ helyen egy egyiptomi hevesen ütlegel egy zsidót, és elfogta
az indulat. Arra még futotta önfegyelmébõl, hogy körülnézzen
és meggyõzõdjön róla, nem látja õket senki, de akkor már a vérmérséklete kerekedett felül, amikor oly alaposan látta el az
egyiptomi baját, hogy az belehalt az ütlegekbe.
Louis Baldwin: Mózes és az õ heves vérmérséklete.
Fordította Dobrás Zsófia

A szervezett bûnözés kiirtásához nagyobb akciószabadságra van szüksége a rendõrségnek; nem szabad
megvárni azt, hogy a maffia védelmi díjat követeljen a parlamenttõl is; politikai és törvénykezési akadályok fékezik a korrupcióelleni ügyészek munkáját; a korrupció milliárdos károkat okoz; a korrupció elleni küzdelem hatékonyságáról fölösleges beszélni mindaddig, ameddig ilyen küzdelem nem is
létezik…
Tévedés ne essék: nem a romániai igazságszolgáltatást elemzõ brüsszeli jelentésébõl, hanem az ország
elsõ körözött honatyája, Mihail Boldea parlamenti
felszólalásaiból idéztünk. Láthatjuk, a képviselõ úr
igencsak ismerte a hazai bûnüldözés áldatlan állapotát, így azt is tudhatta, számíthat a közbûntényes
cselekedetek miatti felelõsségre vonástól is megóvó
parlamenti mentelmi jogára, a bûnüldözõ szervek
tétlenségére – vagy cselekvõ támogatására, no meg
kollégái cinkosságára, akikkel közösen szavazta
meg a törvényt, amely lehetetlenné tette azt, hogy
egy honatya esetében az illetékesek egyszerre kérjék
az ország elhagyásának megtiltását és a honatya letartóztatását.
Így semmit sem kockáztatott, jól bevált receptekhez
folyamodott, amelyeket sikeresen alkalmazott már
a határon átsétáló Omar Hayssam, az ország elsõ
terroristája, a román államvasutat lenyúló Mihai
Necolaiciuc, a szélhámos „vallásalapító”,
Gregorian Bivolaru, a hírhedett FNI-bõl mesésen
meggazdagodott Nicolae Popa és számos társuk.
Megható volt a tévében nézni azt a buzgalmat,
amellyel a bûnüldözõ illetékesek igyekeztek kézbesíteni az ügyészségi beidézõt annak a Boldeának,
akirõl a bûnüldözõ illetékesek jól tudták, hogy napokkal korábban elhagyta az országot. Traian
Bãsescu államfõ „útmutatása” szerint most kenyai
egérlyukakban keresik, miközben õ Kongóból nyilatkozik a sajtónak. Nagy kérdés: kinek hihetünk,
ki mond igazat, ki tudja pontosabban, hogy hol tartózkodik valójában Boldea, az üldözõk vagy maga
a menekülõ. És ha azt még nem is tudni egyértelmûen, hogy hol van Boldea, az teljesen világos,
hogy hol nincs: az egyetlen helyen, ahol lennie kellene – a rácsok mögött.
Mivel pedig az egész abszurd komédiát élõ adásban követhetik nyomon a romániai tévé-adókon a
korrupció elleni törvénykezés hatékonyságát e napokban éppen Bukarestben vizsgáló uniós küldöttek, talán nem járunk távol attól
az igazságtól sem, hogy a történtek bizonyára újabb reteszt
jelentenek majd a Romániát
kizáró schengeni kapun. Még
akkor is, hogy Cristian
Diaconescu külügyminiszter
szerint a Boldea-ügynél fontosabb külpolitikai problémái is vannak az országnak.
Bogdán Tibor

A mentelmi jogról
Mihail Boldea képviselõ esete a Szervezett
Bûnözést és Terrorizmust Kivizsgáló Ügyosztállyal (DIICOT) ismét felszínre hozta a
képviselõi mentelmi jogról szóló vitát.
Monica Macovei EP-képviselõ és Sever
Voinescu parlamenti képviselõ ismét megragadták az alkalmat arra, hogy a képviselõi mentelmi jog teljes eltörlését kérjék. A
sajtóban pedig olyan elemzések láttak napvilágot, hogy a parlamenti mentelmi jog
nem egyéb, mint a bûnözõknek nyújtott védelem, az igazságszolgáltatás megbénítása.
Elsõ pillanatra valóban úgy tûnhet, hogy a
parlamenti képviselõknek és szenátoroknak
ez a jogállása olyan elõjognak minõsül,
ami összeegyeztethetetlen a törvény elõtti
egyenlõség elvével.
Mielõtt azonban elhamarkodott következtetést vonnánk le a történtekbõl, vizsgáljuk meg általában a különleges jogállások, mint amilyen a parlamenti, vagy államfõi mentelmi jog, a bírák elmozdíthatatlanságának joga, a diplomáciai mentesség létrejöttének köSzékely Ervin
rülményei és indokai.

Azt fogjuk tapasztalni, hogy minden olyan
joggal is, amely – nota bene – Romániában
esetben, amikor a különleges státus egy ál2003 óta nem abszolút, hanem csak a polilami tisztség velejárója, annak valódi hatikai véleményre, illetve a leadott szavazatszonélvezõje csak mellékesen a tisztség
ra vonatkozik. Az úgymond köztörvényes
gyakorlója. A különleges jogállás olyan gaesetekben az igazságügy munkáját nem
rancia, amely az állampolgárt védi meg atakadályozza a képviselõi mentelmi jog,
tól, hogy az õ érdekében cselekvõket politi- mindössze egyes eljárási intézkedések fogakai nyomásnak, zsarolásnatosításához, mint aminak lehessen kitenni. Dalyen a fogvatartás, letarJeles ellenzéki politikurák Péter, a magyarországi
tóztatás, házkutatás van
sok, honatyák legalábbis
Kúria (A Legfelsõbb Bírószükség a törvényhozás
gyanús körülmények
ság megszûnte után a bíróazon házának a jóváhaközött igazoltak át
ságok szakmai irányítását
gyására, amelynek a gyaa kormánypártokba.
ellátó testület) elnöke épp
núsított tagja. Erre a renaz elmúlt napokban jelendelkezésre azért van
tette ki, hogy „a bírói függetlenség nem
szükség, hogy a képviselõ minden esetben
más, mint ítélkezési függetlenség”, vagyis
szabadon, mindenféle kényszertõl mentenem csak a bíró, hanem az állampolgár érsen gyakorolhassa mandátumát. Szó nincs
deke az, hogy minden ügyben független
tehát az igazságszolgáltatás akadályozásáítélethozatal történjék, hiszen a döntések
ról.
következményeit elsõsorban nekik kell viA garanciára pedig az állampolgárnak
selniük. A bírói ítélethozatal viszont csak
szüksége van. Szavazata ugyanis semmit
akkor lehet független, ha maga a bíró is
sem érne, ha választott képviselõi zsarolás
független, nem kell attól tartania, hogy
vagy megfélemlítés hatására mondanának
amennyiben felettesei vagy a mindenkori
véleményt országos jelentõségû kérdésekpolitikai vezetés számára „rosszul dönt”,
rõl. Ennek a garanciának az eltörlése a jogelveszíti az állását.
államiságra mérne csapást, elõsegítené a
Hasonló a helyzet a képviselõi mentelmi
hatalomkoncentrációt, a parlament szere-

pének további gyengülését, magyarán: a
diktatúrát.
Az elmúlt három év arra szolgáltat számos
bizonyítékot, hogy jeles ellenzéki politikusok, volt miniszterek, magas pártfunkcióval
rendelkezõ honatyák legalábbis gyanús körülmények között igazoltak át a kormánypártokba. Bizonyítani természetesen nem
lehet, de vélelmezni annál inkább, hogy
döntéseiket nem politikai megvilágosodásuk motiválta, hanem szembesülésük a sebezhetõségeikkel, vagy ifjonti könnyelmûségeik következményeivel. Ilyen körülmények
között nem a parlamenti mentelmi jog teljes eltörlésére, hanem éppenséggel annak
további tökéletesítésére lenne szükség,
azért, hogy a parlamenti többség kizárólag
a népakarat, ne pedig a kulisszák mögötti
manipuláció hatására módosulhasson.
A Boldea-ügy azt bizonyítja, hogy nem a
törvényhozás miatt lóghatott meg a képviselõ a felelõsségre vonás elõl, hiszen a
Képviselõház egy nap alatt megvonta a
honatya mentelmi jogát. Ahhoz, hogy az
ügyészség Boldea nevére az ország elhagyását megtiltó rendelkezést bocsásson ki,
nem lett volna szükség parlamenti jóváhagyásra.
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Virtuális Amazonas

Az internet lassan olyan fontossá válik a mindennapjainkban, mint a víz
vagy a villanyáram, amelyért sokan
akár áldozatokra is képesek lennének.

Hírösszefoglaló
A Google térképszolgáltatásán múlt héten elérhetõvé vált az Amazonas medencéjének nagyfelbontású
térképe – írta a hvg.hu. Az elkészült anyag a Google
Maps szolgáltatásán keresztül érhetõ el, a felhasználók
így a számítógép vagy tablet
mellett ülve tehetnek virtuális kirándulásokat a vízi útvonalakon és falvakban.
A képeket háromkerekû
jármûvekre szerelt kamerákkal a brazíliai Rio Negrón,
az Amazonas egyik mellékfolyója mentén készítették
tavaly. A térkép magában
foglalja Tumbirát, a Rio
Negro vízgyûjtõjének legnagyobb települését és más, apróbb falvakat a vidéken.
„Reméljük, hogy ez a
Street View alkalmazás bepillantást enged a Föld
egyik különleges sarkába,
amelyet máskülönben a legtöbbünknek nem volna esélye látni. A kutatóktól a
»szobatudósokig« a világon
mindenkinek segíteni akarunk, hogy többet tudhassunk meg Amazóniáról, és
jobban megérthessük, miként óvhatják a helyi közösségek ezt az egyedülálló
környezetet a jövõ számára” – jelentette ki TuxenBettman, a Google projektvezetõje.

Mindennapi világhálónk
– akár kávé helyett is

Totka László

„Szörfölés” az Amazonason. A technika lassan a föld legeldugottabb õserdõit is megszelidíti

Az ötlet az Amazonas
Sustainable Foundationtõl
(ASF) származik. „Be akartuk mutatni, hogy Amazónia nemcsak a növények
és állatok birodalma, hanem
emberek is élnek itt, olyanok, akik nem igazán értenek egyet a jelenlegi, globális fenntarthatóságról szóló
elképzelésekkel” – mondta
Virgilio Viana, az ASF ügyvezetõje. Az alapítvány képviselõi remélik, hogy a
Google projektje nemcsak az
Amazonas vidékének néze-

getésére csábítja a felhasználókat, hanem azt is be
tudja mutatni, hogy lehet
harmóniában élni az esõerdõvel.
A kamerákkal felszerelt
háromkerekûeket – úgynevezett trike-okat –, amelyeket
elsõsorban a Google online
utcai panorámaképeinek felvételéhez fejlesztették ki, tavaly augusztusban „engedték szabadon” Tumbirában.
A jármûvek speciális, halszemoptikás kamerái folyamatosan
panorámafelvé-

teleket készítenek minden
irányban. A képeket egy mûholdas helymeghatározó készülék gyûjti. A trike-ok
használatára a Google csapata megtanította a helybelieket és az ASF aktivistáit egyaránt. „Az erdõirtás nem a
hülyeség eredménye, hanem
gazdasági döntés, így lehetõvé kell tennünk, hogy az emberek ne azzal keressenek
pénzt, hogy a fákat kidöntik” – magyarázta Viana. A
projektet a Google a tervek
szerint tovább bõvíti. W

Az amerikai netezõk
kétharmada egy évig
hajlandó lenne lemondani a
kávézásról az internet javára, de húsz százalékuk még
a szexuális életét is képes
lenne feláldozni, ha e között
és a világháló használata
között kellene választania –
derült ki a Boston Consulting Group (BCG) friss
felmérésébõl. A Bloomberg
által közzétett statisztika arra is kitér, hogy a G20 államok polgárai számára átlagban 2500 dollár az az öszszeg, amelyért egy évre felhagynának a netezéssel, ahhoz pedig, hogy végleg szakítsanak a világhálóval, éves
jövedelmük 3–6 százalékát
kérnék cserében. A felhasználók által legfontosabbnak
tekintett internetes szolgáltatások az e-mail, az online
bankolás, illetve egyéb alkalmazások.
A közvélemény-kutatást a
BCG és partnere, a
Dominic Field kõkemény
üzleti mutatókkal egészítették ki. Mint rámutattak: az
internet az élet olyan alapvetõ fontosságú elemei közé

lépett elõ, mint amilyen az
elektromosság vagy maga a
víz. Becsléseik szerint 2016ra a világháló összfelhasználóinak száma eléri majd a
hárommilliárdot. A növekedés ütemét jól szemlélteti,
hogy 2010-ben még „csak”
1,9 milliárd felhasználót
számláltak a bolygón.
Az online gazdaság a G20
országaiban tavaly elérte a
2500 milliárd dollárt – állítja a BCG-felmérés.
A tanulmány szerint egyre inkább hangsúlyossá válik a különbözõ mobil terminálokról, eszközökrõl való internet-hozzáférés, így
2016-ra a csatlakozások 80
százaléka okostelefonokról
és tabletekrõl fog történni.
A világháló által generált
üzletek egyharmadát jelenleg az egyesült államokbeli
cégek bonyolítják, ez az
arány azonban 2016-ig 25
százalékkal csökkenni fog,
mivel az internetes gazdaság résztvevõi más országokban is jelentõsen gyarapodni fognak és megerõsödnek. Ezzel egyidõben nõ az
ágazat bevétele is, a piac
azonban egyre több szereplõt számlál majd. W
HIRDETÉS

Több képernyõ többet lát?
Egyre nagyobb a monitorok nemzetközi elterjedtsége és piaca
MTI
A munkájukat a digitális korszak körülményei
között végzõk idõrõl idõre
egyfajta videojáték szereplõinek érezhetik magukat:
küzdenek a tengernyi emaillel és azonnali üzenettel, miközben különbözõ
dokumentumokkal, internetes oldalakkal és online
naptárakkal zsonglõrködnek. Villámgyors egérmozdulatokkal igyekeznek úrrá
lenni az egyetlen képernyõt
egymással átfedésben betöltõ tucatnyi ablak információin. Az „adatok támadása” ellen azonban feljövõben van egy újfajta taktika is: egy második képernyõvel egészülhet ki a konfiguráció. Vagy egy harmadikkal.

Munkahely
vagy harcálláspont?
A kijelzõk ilyen burjánzása újfajta arculattal ruházza
fel mind a vállalatokat,
mind az otthoni irodákat:
az így kialakított munkahelyek leginkább korszerû katonai harcálláspontra emlékeztetnek. A több feladatot
párhuzamosan több képernyõn végzõk számára a magányos monitor úgyszólván
olyan idejétmúlttá válik,
mint a betárcsázós internethozzáférés. „Ha egyetlen
kijelzõvel kell beérned, úgy

érzed, teljesen lelassulsz” mesélte errõl a The New
York Times tudósítójának a
42 éves Jackie Cohen, aki
San Franciscó-i otthoni irodájából három, 43 centiméteres monitort használva
szerkeszt egy, a Facebookról
szóló blogot. Amikor nemrégiben elromlott az egyik
monitor, Cohen teljesen bénának érezte magát.

Több monitor,
mint desktop
Az iSuppli adatai alapján
tavaly világszerte 179 millió
monitort értékesítettek, miközben asztali gépbõl csupán 130 millió darab kelt el,
vagyis egynél több monitor
jut már egy desktopra. Megnõtt a kijelzõk mérete is: az
átlagos monitorméret 21
hüvelykre gyarapodott az öt
évvel korábban jellemzõ 18
hüvelykrõl.
A monitorok egyik fõ
szállítója, az NEC Display
azt tapasztalta, hogy vállalati vevõinek körében a
négy évvel ezelõtt mért egy
százalékról 30–40 százalékra bõvült azok aránya, akik
egynél több monitort használnak. Az eladások felfutását több minden is támogatta: a monitorok sokkal
olcsóbbak lettek, karcsúbbakká váltak (így több dolog fér el mellettük az asztalon) és több kommunikációs eszközzel – chattel,

Twitterrel, Facebookkal – is
felvértezték õket, az elõttük
dolgozók így mindig rajta
tarthatják a fél szemüket
ezeken.

Munkaerõcsábító erõ
A több és nagyobb képernyõvel büszkélkedni is lehet. „A tech cégek elõszeretettel hivatkoznak ezekre toborzási felhívásaikban” –
fedte fel a 45 éves Chuck
Rossi, aki a Facebook mérnökeként három monitort
használ.
Rossi szerint a monitorok
száma jelzi egy cég erejét is,
mivel a technikai felszereltség sokat elárul a munkakörnyezetrõl. Egy multimonitoros munkahely kialakítása mellett a legfõbb
érv azonban az, hogy növeli a termelékenységet. A
szakértõk szerint több monitor használata ötpercenként körülbelül 10 másodpercnyi idõnyereséget eredményezhet.
Ha ugyanis valaki egynél
több monitorral dolgozik,
nem kell váltogatnia az elöl
és hátul lévõ ablakok között, hiszen a látómezejében
van minden információ.
Egy másik elmélet szerint
az embereket rabul is ejti a
zsonglõrködés lehetõsége:
egyszerûen késztetést éreznek arra, hogy kipróbálják a
több monitor alkotta munkakörnyezetet. W
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Erõszak
a családban
Kovács Zsolt
Az elmúlt idõszakban
megemelkedett a családon belüli erõszak áldozatainak száma Háromszéken.
Buzsi Andrea, a Kovászna
megyei rendõrség szóvivõje
szerint tavaly összesen 26-an
tettek panaszt a rendõrségen
családon belüli erõszak miatt, idén pedig már 17 ilyen
jellegû reklamáció érkezett a
rendõrséghez. A legtöbben
arra panaszkodtak, hogy
párjuk veri vagy bántalmazással fenyegeti õket, de
vannak, akik a családot elhagyó házastárs ellen tettek
panaszt, vagy elvált szülõk
tettek feljelentést a másik fél
ellen azért, mert bántalmazta a rábízott gyereket. Buzsi
Andrea elmondta, az elmúlt
esztendõben a megyében
házastársak közti gyilkosság, illetve családon belüli
nemi erõszak is. A háromszéki rendõrség tavaly összesen kilenc esetben indított eljárást családon belüli erõszak miatt, idén már most öt
ilyen eljárás van folyamatban. Romániában március
8-án lépett érvénybe a családon belüli erõszak elleni
megszigorított törvény. Ezáltal könnyebben kaphat védelmi és távol tartási végzést a családon belüli erõszak áldozata, és az agresszív társ is eltávolítható a
közös otthonból. Az eltiltást
az érintettek munkahelyére,
a gyermek iskolájára, valamint otthonának környékére is kiterjeszthetik. A védelmi rendelet megszabhatja,
hogy a bántalmazó ne kerülhessen az áldozata 200
méteres körzetébe, ne hívja
telefonon, és semmiféle üzenetet ne juttasson el hozzá.
Az új jogszabály szerint családon belüli erõszaknak minõsül a szóbeli, testi, lelki,
szexuális és lelkiismereti
bántalmazás. W

Abortusz = emberölés
Antal Erika, Bodó Rozália
„Az elmúlt két évtizedben Romániában ötbõl
egy ember nem született meg
terhességmegszakítás miatt.
Ez húsz év alatt négymillió
embert jelent, óriási veszteség, ha arra gondolunk, hogy
vannak nemzetek, amelyek
kevesebben vannak négymilliónál” – hangzott el a szombaton Marosvásárhelyen a
görögkatolikus, a római-katolikus egyház és több keresztény egyesület által szervezett
megmozduláson. A vásárhelyi demonstrációval egy idõben közel húsz romániai városban – Kolozsváron, Szatmárnémetiben, Aradon, Déván, Csíkszeredában, Nagyváradon, Temesváron, Gyulafehérváron, Sepsiszentgyörgyön – tiltakoztak a terhességmegszakítás ellen.
Az „Élet menete” nevû akció során Vásárhely fõterén
közel százan tüntettek a meg
nem született gyerekekért. A
megmozduláson jelen lévõ
Dan Fodor görögkatolikus
esperes azokat az adatokat ismertette, amelyek az utóbbi
évtizedek romániai népességfogyását jellemezték. Mint elmondta, az elöregedés egyik
oka az, hogy a családok nem
mernek gyermeket vállalni,
illetve, hogy európai viszonylatban Romániában történik
a legtöbb terhességmegszakítás. Az esperes a statisztikát
idézte: eszerint a világban
évente 42 millió abortusz történik, vagyis naponta 115.
Ezek többsége, 83 százaléka a
fejlõdõ országokban. A kimutatások alapján 1930-tól napjainkig egymilliárd terhességmegszakítást végeztek.
A felmérések szerint többnyire a 25 évesnél fiatalabb
nõk folyamodnak abortuszhoz, illetve 20 százalékos
azoknak a tinédzsereknek is
az aránya, akik nem vállalják

Gödrök birodalmában
Sípos M. Zoltán
Tovább nõ a gödrök száma Kolozsvár utcáin annak ellenére, hogy a közúti
infrastruktúra karbantartása
fontos része a helyi éves
költségvetésnek. A folyamatosan felásott utakért nagyrészt az energiaszolgáltató
vállalatok a felelõsek, akik
különbözõ munkálatok miatt gyakran feltörik az útburkolatot. A helyi önkormányzat felhívást intézett a
gáz-, illetve áramszolgáltató
vállalatokhoz, amelyben arra kérte õket, hogy változtassanak karbantartási stratégiát. Az E.ON Gaz kiemelkedõen nagyszámú javítási munkálatot hajtott
végre a hálózatban. Míg
2011-ben 636 sürgõsségi javítást végeztek, idén már az
elsõ két és fél hónap után az
útfeltörések száma elérte a
600-at, ami átlagosan napi
15 beavatkozást jelent. Tovább ront a helyzeten az,
hogy a legtöbb javítást forgalmas utcákon végzik. Ko-

lozsvárt ezért „ezer gödör
városának” nevezték azok a
tüntetõk, akik múlt héten a
városi tanácsülésen a gázszolgáltató cég munkálatai
ellen tiltakoztak a polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat megbüntette
volna a vállalatot minden
egyes sürgõs munkálatért,
amely az aszfalt feltörésével
jár, az ebbõl szerzett összeget pedig útjavításra szerették volna fordítani. Az
E.ON Gaz azonban megfellebbezte a határozatot. Számítások szerint az elmúlt
három évben 60 millió
eurót fektettek be a város
utcáinak karbantartására,
nem számolva a több éven
át tartó utcarehabilitációs
programok óriási költségeit.
Mindezek ellenére nagyon
kevés utcáról mondhatjuk
el azt, hogy jó állapotban
van. A kolozsvári önkormányzat az idei költségvetésbõl mintegy 72 millió lejt
különített el a kincses város
útszakaszainak teljes rehabilitációjára. W

A marosvásárhelyi felvonulók között fõleg kisgyerekes anyák és nagymamák voltak jelen

megfogant magzatukat. Családi állapotukat tekintve a
legtöbben lányanyák, közel
20 százalékuk pedig házasságban él; 10 százalék azoknak az aránya, akik elváltak.
Felekezeti hovatartozás szerint a protestánsoknál 37, az
ortodoxoknál és katolikusoknál 31, a zsidóknál 1, a vallás
nélkülieknél 24 százalékos az
abortuszok megoszlása.

Az „Élet menete”
A marosvásárhelyi felvonulók között többnyire családos, kisgyerekes anyák, egyedülálló nõk, nagymamák voltak jelen. „Nagyon sokat küzdöttem azért, hogy gyerekem
szülessen. Nem sikerült, ezért
örökbe fogadtam egy kisgyereket. Sokan vannak, velem
ellentétben, akik nem szülik
meg megfogant magzatukat,
hanem eldobják maguktól,
vagyis megölik õket. Ezért
vagyok most itt” – mondta lapunknak Carmen Podoleanu,
aki férjével és örökbe fogadott
kisfiával vett részt a felvonuláson. Kolozsváron mintegy ötszázan vettek részt az „Élet
menetében”, a fõtéri gyüleke-

zõ után, egy megszabott útvonalon vonultak fel. A nap
folyamán a város fõterén információs standok és tanácsadási szolgáltatások várták az
érdeklõdõket. A Csíkszeredai
Anyák Egyesülete tegnap
kapcsolódott be az országos
megmozdulásba. Tiboldi Beáta, az egyesület elnöke elmondta, csendes esemény
volt, plakátok és hangoskodás nélkül, 150-en vettek részt
a menetben, köztük 80, székely ruhába öltözött középiskolás, a Szent István Ház tanulói. „Õk azok, akik a jövõben még változtathatnak, ha
tudatosul bennük az, hogy az
emberi életet a fogantatás pillanatától kell számolni” –
mondta az egyesület elnöke.

Egyház az életért
„Az egyház az élet õrzõje,
mert az életet védeni kell, egy
életellenes világban. Tele van
a világ véres kezû anyákkal”
– nyilatkozta lapunknak Oláh
Dénes. A római katolikus esperes emlékeztettet arra,
hogy a megfogant élet elvetése gyilkosságnak számít.
Hozzátette: az interneten is

Fotó: Antal Erika

ellenzik, ha valakit ki akarnak végezni, de kevesen lépnek fel a megfogant, ártatlan
életek mellett, pedig az életet
senkinek sincs joga kioltani.
„Fontos, hogy a szülõk attól a pillanattól felelõsséget
vállaljanak a magzatért, amikor õ még tûhegynél is kisebb” – mondta lapunknak
Caterina Grif nõgyógyász. A
doktornõ központi szerepet
vállalt a marosvásárhelyi
„Életmenet” szervezésében,
mert úgy gondolja: az abortusznak az egész társadalomra nézve negatív hatásai
vannak. Kijelentette: a beavatkozás a testi épség kockáztatása mellett káros hatással lehet a pszichikumra is.
„Abortusz utáni depresszióban sok nõ szenved anélkül,
hogy tudomást venne róla,
segítség hiányában pedig, súlyos állapotba kerülhetnek, a
rossz hangulat megfertõzheti
a családi és a munkahelyi életet is. Személy szerint nem
vállaltam soha, és nem is fogok terhesség-megszakítást
végezni” – mondta a doktornõ. Hozzátette: egyre több
olyan nõgyógyász van, aki
nem vállal abortuszt. W

Röviden
Túl gyorsan hajtott
ªerban Huidu
Elkerülhette volna tavaly októberben a három ember halálát okozó közúti balesetet
ªerban Huidu televíziós mûsorvezetõ, ha betartatja a sebességkorlátozást, és nem
sodródik át a másik sávra –
derül ki az ügyészek által
kért szakértõi vizsgálatból.
A hét végén nyilvánosságra
hozott jelentés szerint a médiasztár 87 km/óra sebességgel közlekedett a megengedett 50 km/óra helyett, a
szembõl érkezõ gépkocsi pedig alig 40 km/óra sebességgel közeledett. ªerban Huidu
ellen jelenleg bûnvádi eljárás
van folyamatban gondatlanságból elkövetett emberölés
gyanújával.

Tavaszi nagytakarítás
Sepsiszentgyörgyön
Sepsiszentgyörgyön
a köztisztasági vállalat
elkezdte a tavaszi nagytakarítást. A munkálatra 30
napszámost alkalmazott,
akik összegyûjtik a tél
folyamán felhalmozódott
szemetet és a csúszásgátló
anyagot. Antal Árpád polgármester szerint elõször
a város fontosabb útvonalait
tisztítják meg, ezt követõen a
tömbházak közt is takarítanak. Emellett a városi
kertészet elkezdi a tömbházak melletti zöldövezetek
kialakítását azoknál
a lakótársulásoknál, amelyek
erre vonatkozóan szerzõdést
kötöttek az önkormányzattal. Idén a sepsiszentgyörgyi
önkormányzat virágokat,
bokrokat, illetve padokat ad
azoknak a lakótársulásoknak, amelyek ezt
a városházán igénylik. Egy
tömbház esetében a támogatás összege 1500 lej,
aminek 20 százalékát, azaz
300 lejt önrészként még hozzátesznek a lakók.
HIRDETÉS
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Ellopták a valaha legdrágábban vásárolt magyar festményt, Csontváry
Kosztka Tivadar Szerelmesek
találkozása (Randevú) címû
képét. A magyarországi árverések történetében minden korábbinál magasabb
áron, 230 millió forintért
kelt el a festmény 2006 decemberében. Azelõtt egy
Munkácsy-kép tartotta a
csúcsot, amelyet 2003-ban
220 millió forintért árvereztek el. A Csontváry-remekmûvet több más értékes
képpel együtt lopták el egy
magántulajdonostól.
A
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal lopott mûtárgyakról
készült listája szerint március 15-én vitték el. Buzinkay
Péter, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal irodavezetõje azt mondta, Csontváry
ezen mûve védett festmény
volt, a többi viszont nem, de
korábban mûkereskedelemben, kiállításon szerepeltek,
tehát jól dokumentáltak voltak. A többi ellopott kép között van Szinyei Merse Pál
Vadregényes tája, valamint
Mednyánszky László Csavargó és Holdsütés címû munkái, amelyek a becslések
szerint több tízmillió forintot érnek. Az 1902 körül készült Szerelmesek találkozását soha nem állították
ki. Az évszázada rejtõzködõ kép hollétérõl nem tudott a Csontváry-kutatás,
bár sokszor és sokan hivatkoztak rá. Egy olyan családtól került árverésre,
amelynek tagjai nem vallják
magukat mûgyûjtõnek, de
akik 60 éve õrizték a ritka
kincset.

Színpadi politika
Tíz napja tart a Reflex 2 Színházi Biennálé
ÚMSZ
A Korijolánusz címû elõadást mutatták be a budapesti HoppArt Társulat
tagjai Sepsiszentgyörgyön, a
Reflex 2 Nemzetközi Színházi Biennálén. A shakespeare-i szövegbõl kilépõ
aktuálpolitikai utalásokra a
sepsiszentgyörgyi közönség
is fogékony volt. Szívesen
játsszák „talált terekben” a
Korijolánuszt, így az elõadás
a Tamási Áron Színház kamaratermében is éppen
olyan jól mûködött, mint abban, amelyben létrejött Budapesten – fejtette ki Polgár
Csaba színész-rendezõ az
elõadás utáni közönségtalálkozón, amelyen a társulat tizenegy tagja vett részt. Másnap a budapesti Örkény
Színház Friedrich Dürrenmatt-produkciója fejtegette
tovább a HoppArt-elõadás
által felvetett politikai témákat – a tömeghez, a békéhez
és a politikai talpon maradáshoz kapcsolódó közéleti mechanizmusokat. „Nagyon érdekes volt számunkra, hogy
mennyire vájt fülû a helyi közönség. Azt, hogy színházon
nevelkedett, értõ nézõkkel
van dolgunk, nemcsak akkor
éreztük, amikor éppen nevettek a különbözõ fordulatokon, hanem akkor is, amikor
nem nevettek, mert nem érdemeltük ki a nevetést, hiszen az illetõ jelenet apróbb
pontatlanságok miatt nem
tudott úgy hatni most, mint
máskor” – mondta a János király sepsiszentgyörgyi fogadtatásáról Bagossy László, az

Marcel Iureº mint Ivan Turbincã a Reflexen

Örkény Színház produkciójának rendezõje.
Várva várt esemény volt
március 24-én a Reflexen a
közönségtalálkozó Marcel
Iureºsel, amelyre az Absolut
címû one man show-ját követõen került sor a Gyárfás Jenõ Képtárban. Az Act Színház színpadról és mozgóképrõl egyaránt ismert mûvésze
közvetlenséggel és humorral
beszélt a színházról alkotott
elképzeléseirõl, és azt is elmondta: õt nem a színházmûvészet, hanem azok a pillanatok érdeklik, amikor –
színészként – önmaga lehet a
színpadon. A színház trágya
és virág egyszerre, amelyet a
színpadtechnika szegényebbé, a történetmesélés valódisága gazdagabbá tesz –

Fotó: Henning János

mondta lelkes sepsiszentgyörgyi közönségének Iureº,
akitõl egy ötödikes kisfiú kérdezte meg: mennyire volt nehéz számára fölépíteni a Ion
Creangã mesehõs ihlette szerepet. „Ez a szereplõ bárki lehetett volna az egyetemi docenstõl egészen a taxisofõrig” – mondta Ivan Turbincã
megformálója.
A magyar színmûvészet
ünnepévé változtatta a Reflex tizedik napját Sepsiszentgyörgyön
Törõcsik
Mari jelenléte. A Magyarország Érdemes Mûvésze és
Kiváló Mûvésze díjjal is kitüntetett mûvésznõvel Nánay István színházkritikus
beszélgetett lapzártánkkor a
Tamási Áron Színház nagytermében.

Vendég volt a házigazda
Totka László
Kõrössi
P.
József
(KáPéJé) költõ, könyvkiadó volt a Várad folyóirat
Törzsasztal sorozatának vendége. A nagyváradi est
amúgy szokásos házigazdáját és kérdezõjét ezúttal
Szûcs László, a Várad fõszerkesztõje kérdezte. A beszélgetésre az az évforduló adott
alkalmat, hogy a nagyváradi
születésû KáPéJé pontosan
harminc évvel ezelõtt hagyta
el Romániát. „Fejembe vettem a világot, meg akartam
mutatni, meg akartam csinálni magamat” – fogalmazott.
KáPéJé meghitt családias
hangulatban mesélt nagyváradi gyerekkoráról, fiatal éveirõl, írói, könyvkiadói, budapesti és vidéki életérõl. A sors
fintora, hogy pont abban az
iskolában, az Ady Endre Líceum könyvtártermében zajlott a beszélgetés, melybõl kicsapták. Mint megvallotta:
teljes joggal. „Nem tanultam,
csavarogtam” – mesélte. Korán, már 17 évesen közölt, elsõ írásait a nagyváradi Fáklya, Ifjúmunkás és Igaz Szó
hozta le. Az iskolát követõen
postai távirat-kézbesítõnek
állt, s hat évig szállította ki a
különbözõ táviratokat, ké-

peslapokat. Ezekben az években megalapította a Kortárs
Színpadot, a mûkedvelõ diákokból, fiatal munkásokból,
értelmiségiekbõl álló színtársulatot a nagyváradi Szakszervezetek Mûvelõdési Házában. 1979-ig nem kapott
útlevelet, ekkor váratlanul
megkapta, és 1982-ben névházasság segítségével Magyarországra települt. Budapesten a József Attila Kör elnöke, majd az írószövetség
titkára lett. Az írószövetségnek komoly szerepe volt a
rendszerváltásban, itt ismerkedtek meg és váltak barátokká Göncz Árpáddal. Jelenleg a Noran Libro kiadót
vezeti. Vidéken, egy festõi,
dimbes-dombos Nógrád megyei kis faluban szeret élni,
ahova, ha csak teheti, leutazik. Van úgy, hogy hetente
háromszor is oda vonul írni,
valamint kiadandó kéziratokat olvasni és pihenni két kutyájával, Kátyúval és Buckával. Itt gyakran elõfordul,
hogy 4–5 napig senkihez sem
szól békés magányában –
mondta. A bensõséges, baráti hangulatú Törzsasztal
Kõrössi egyik készülõ írásának felolvasásával zárult,
melyet vidéki és városi élete
ihletett.

A szerzõ felvétele

A legdrágább
képet lopták el

www.maszol.ro 2012. március 26., hétfõ

Ezúttal Szûcs László ült a kérdezõi, KáPéJé a „vendég”-helyre

Nyílt nap a Kolozsvári
Egy politikus-író dilemmái
Állami Magyar Színházban és huszonkét év tanulságai
ÚMSZ

Laczkó Vass Róbert színmûvész játszik a kis látogatókkal a kolozsvári színház nyílt napján

T. Koós Imola
Megnyíltak a mûvészbejárók a kolozsvári magyar színházban szombaton: óriási érdeklõdés övezte
a színház világnapja apropóján szervezett nyílt napot,
amikor a nézõk – színészek
vezetésével – végigjárhatták

a kulisszák labirintusát. Habár pingpongban egyetlen
színészt sem tudtak legyõzni, a nyílt nap látogatói remekül szórakoztak, hisz bepillantást nyertek a színészi
öltözõkbe, a kelléktárba, az
asztalosmûhelybe, festõdébe, rácsodálkoztak, hogy a
férfi színészeket is sminke-

Fotó: Deák Anita

lik, hogy több mint száz ember dolgozik a „háttérben”
egy produkción, és azt is
megtapasztalták, milyen a
világot jelentõ deszkákon
állni, ahol a „jobb” nem a
„rendezõi jobb”. Közben a
gyerekekkel színészek tartottak improvizációs gyakorlatokat.

„Itt az ideje, hogy megfogalmazzuk az elmúlt
húsz év történetét, hiszen ez
hosszabb idõ, mint gondolnánk: idõközben felnõtt
több generáció, amelynek ez
az idõszak már maga a történelem, ezért kötelességünk megfogalmazni a
konklúziókat: ezt a szándékot tükrözi a Kié itt a tér címû kötet is” – mondta
Markó Béla pénteken Medgyesen tartott könyvbemutatóján. A Szeben Megyei
EMKE, a medgyesi RMDSZ
és
a
Pallas-Akadémia
Könyvkiadó által közösen
szervezett eseményen közel
száz résztvevõ jelenlétében
mutatták be a szerzõ Kié itt a
tér (Közéleti esszék), Az erdélyi
macska (Szépliteratúrai utazások) és Visszabontás (Szonettek) címû köteteit. A költõpolitikus irodalmi munkásságát Sarány István, a
Pallas-Akadémia Könyvkiadó fõszerkesztõ-helyettese
méltatta, házigazda Kránics
Ervin medgyesi EMKEelnök volt. Markó Béla el-

mondta, kötelességének érzi, hogy az elmúlt húsz év
dilemmáit
emlékiratban
megírja, hiszen, mint mondta, 1990 óta részt vesz a politikai életben, és személyesen is ismeri a kor meghatározó romániai és magyarországi politikusait is. Álláspontja szerint 1989 a romániai magyar közösség számára egyedülálló esélyt jelentett: most a gazdasági
válság okozta nehézségek
sem fedhetik el azt, hogy a
közösség nagymértékben ki
is tudta használni ezt az esélyt. A Kié itt a tér címû könyv
sajátossága, hogy rávilágít
arra, az elmúlt két évtizedben az erdélyi magyarság, az
erdélyi magyar politika egy
alapvetõ kérdést próbált
megválaszolni: azt, hogy kié
valójában a tér, a szülõföld,
Erdély. A kérdés ma is változatlan, ám az erre adott válaszok módosultak az idõk
folyamán. „Azt gondolom –
mondta a politikus –, hogy
ma már csak akkor tudunk
helyes választ adni, ha elfelejtjük a tulajdonvitát, és elfogadjuk, akárcsak a többsé-

gi nemzet is, hogy ez a föld
közös tulajdon, egy olyan
tér, amelyben ki-ki a saját
nyelve, kultúrája, hagyományai szerint élhet.” Erre van
esély, de meglátásában ez
nem azt jelenti, hogy alapvetõen változott volna a mentalitás, a magyar–román
együttélést övezõ szemlélet.
Nem a mentalitás, hanem a
helyzet változott. „Én nem
hiszek abban, hogy a mentalitások villámgyorsan meg
tudnak változni, az eddig elért eredményeink sem a
megváltozott szemléletnek
köszönhetõek, hanem annak, hogy sikerült más szabályokat felállítanunk, más,
méltányosabb
szabályok
szerint élnünk. A MOGYE
körüli helyzet is bizonyítja,
hogy az emberek ma is belehajthatók konfliktusos helyzetekbe, a különbség azonban az, hogy 1990 óta változtak a tények, és elõbbutóbb ez esetben a többségi
nemzethez tartozók is elfogadják, hogy az életük nem
lesz rosszabb, ha nekünk
jobban megy” – hangsúlyozta Markó Béla.
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Az év 13. hete és 86. napja, hátravan 280 nap
Ma Emánuel napja van.
Az Emánuel férfinév a héber Immanuél névbõl ered.
Jelentése: „velünk az Isten”. Nõi párja: Emanuéla.
Holnap a Hajnalkák és
Alpárok ünnepelnek.

XÉvforduló
• 1924 – Olaszország annektálja Fiumét, és megszünteti az ott még 1920ban kikiáltott Fiumei Szabadállamot.
• 1945 – Pusztító brit–amerikai légitámadás Szombathely rendezõ pályaudvara
és más vasúti létesítményei
ellen.

XVicc
Kati és Peti egy tandemen
tekernek felfelé a meredek
domboldalon.
Amikor
nagy nehezen felérnek a te-

Szerkesztõség és kiadó:
Bukarest, 3. kerület,
Lipscani u. 29-31 sz., I. emelet.
Telefon/fax: 021/317-8847,
E-mail: office@maszol.ro

tõre, leszállnak, Peti lihegve
megszólal:
– Hú, végre! Nem gondoltam, hogy fel bírunk idáig
jönni.
– Én sem – feleli a lány – Végig behúzva kellett tartanom
a féket, hogy vissza ne guruljunk.

Postacím:
Redacþia „Új Magyar Szó”
OP 15, CP 40, sector 5, Bucureºti
Mb. felelõs szerkesztõ:

Salamon Márton László
Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

XRecept
Júhtúrós gomba
Hozzávalók: kb. fél kiló
gomba, 10 dkg juhtúró, 10
dkg gomolyatúró, 2-3 ek tejföl, csipet bors.
Elkészítése: A juhtúrót alaposan elkeverjük a gomolya
túróval és a tejföllel, majd ízlés szerint borsozzuk. Egy
hõálló tálat kivajazunk és elhelyezzük rajta a gombafejeket, amikre rákanalazzuk a
juhtúrós krémet. 180 fokos
sütõben aranybarnára sütjük.

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó
Fõmunkatársak:
Ady András, Bíró Béla,
Krebsz János, Gyulay Zoltán,
Sebestyén Mihály, Székedi Ferenc,
Székely Ervin

A könyvtáros szakma hátrányai

Olvasószerkesztõk:
Osváth Annamária, Toth Réka

A hatos lottó nyerõszámai:
43, 24, 36, 32, 12, 19

Gondolatjel

receptje. Minden ember más,
ezért minden embernek saját
megmunkálási módja van. Ha
pedig valakibõl végképpen nem
lehet semmi hasznosat kifaragni,
annak még mindig megvan a
lehetõsége arra, hogy tüzet fogjon
és elégjen másokért. A göcsörtös
fa jól és sokáig ég, sok meleget képes adni. Ha valaki úgy érzi,
hogy már semmire sem jó, akkor
égjen másokért a szeretetben!

Horoszkóp

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A héten annyi lesz a teendõje,
hogy a családjával jóformán
csak levelezhet. Ne keseredjen el
azért, ennek is vége lesz egyszer.
Ha a kedvese nagyon háborogna, hûtse õt le kedveskedésével.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Itt az idõ, hogy anyagi téren végre gatyába rázódjon. Eddig is
már sokat tett ezért a szerzés terén, de az elosztáson még volna
mit változtatnia.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egy utazásról hazatérve sok
minden átértelmezõdik önben.
Másként látja az itthoni viszonyokat, az életet, az eddigi tetteit. Talán minden csak azért történt, hogy most változtasson.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A harag rossz tanácsadó: ne vádolja tovább azt, akivel valaha
nagy konfliktusa volt. Különösen, ha sikerült megnyugtatóan
rendezni a dolgokat.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Lehet, hogy a mai napon gyengébbnek érzi magát. Nem ártana
konzultálnia egy természetgyógyásszal, vagy alternatív
megoldást kérni.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Mostanában átélheti, hogy megváltozik lassan a világszemlélete.
Valahogy sokkal jobban tudja élvezni az élet adta lehetõségeket, a
pillanat örömeit.

Tudósítók:
Antal Erika – 0788-760573
(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –
0788-715876 (Kolozsvár), Totka László
– 0788-715848 (Nagyvárad), BalogaTamás Erika – 0746-375775
(Székelyudvarhely), Kovács Zsolt –
0721-251429 (Sepsiszentgyörgy), Sike
Lajos – 0788-715687 (Szatmárnémeti),
Tamás András – 0744-781709
(Nagyenyed)

Visky István rovata

Nagyon göcsörtös fából van faragva az ember. Sokszor kétséges, hogy lehet-e valami egyeneset is faragni az emberbõl.
Csak akik emberekkel dolgoznak, tudják, hogy milyen nehezen munkálható anyagból van
az ember. A sziklát és az acélt
könnyû és egyszerû megmunkálni az emberhez képest,
akinek a többi anyagtól eltérõen nincs pontos megmunkálási

Grafikus:
Horváth Szekeres István
Képszerkesztõ:
Fülöp Mária
Tördelõszerkesztõk:
Lõrincz Imola, Farkas Szidónia,
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Kiadja
a Scripta Kiadó Rt.

Kissé már kezdi nyomasztani a
reménytelen robot. Ne bízza a véletlenre: idén szervezze meg jobban a nyaralását. Valóban nagy
szüksége van a kikapcsolódásra.

Terjesztési menedzser:
Béres Attila – 0788-318353

SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Munkás napok várnak önre, de
nem kell félnie, mert valóban nagyon élvezni fogja. Olyan munkát bíznak önre ugyanis, amiben
kedvét lelheti. Semmi sem akadályozza meg a szárnyalását.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kicsit már elege van a bezártságból és a teendõkbõl, amivel folyvást elhalmozzák. Töltsön minél
több idõt a szabadban, mert ön
igazán az a fajta, aki a természetet, a tágasságot kedveli.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kerülje a vitákat az olyanokkal, akik felõl száz százalékosan
tudja, hogy lehetetlen meggyõzni õket.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Önnek is szüksége volna a több
testmozgásra. Azonban nem kellene hirtelen és bemelegítés nélkül belevágnia. Ha már régóta
tesped, akkor ügyeljen a fokozatosságra!
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Felesleges már elõre a falra festenie az ördögöt. S éppígy, felesleges örökös bizalmatlanságával
rémítenie a kedvesét. Vagy legalább azt az elképzelését támogassa, ami önnek is szimpatikus.
Ha mellé áll, õ is kitartóbb lesz.

Szerkesztõk:
Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)
Bogdán Tibor (Háttér)
Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)
Turós-Jakab László (Sport)
Bodó Rozália (Társadalom)
Tofán Koós Imola (Kultúra)
Orosz Anna (Életmód)
Szonda Szabolcs (Színkép)
Vásárhelyi-Nyemec Réka (maszol.ro)

Horváth Szekeres István

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András – 0788-715481
(Kolozs, Szilágy)
Jogtanácsos:
Czédly József
Hirdetési ajánlat a honlapon
és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ
a Román Postánál (katalógusszám:
19302), közvetlenül a szerkesztõségnél és elõfizetés-szervezõinknél.
Magánterjesztõk forgalmazzák.
Elõfizetési díjak:
1 hónapra
15 lej,
3 hónapra
38 lej,
6 hónapra
75 lej,
12 hónapra
148 lej
Nyomda: Garamond (Kolozsvár)
ISSN 1841-5520
Az Új Magyar Szó bármely részének
másolásával kapcsolatos minden
jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak az Új Magyar Szóra való hivatkozással lehet. A szerkesztõség
fenntartja magának a jogot, hogy a
beküldött leveleket rövidítve, illetve
szerkesztve közölje.
Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

MÉDIAPARTNEREK

www.marosvasarhelyiradio.ro

10 ÚMSZTVMÛSOR
KEDD
2012. március 27.
A nap filmjei
Prima Tv, 20.30

Láthatatlan
A fényes jövő előtt álló, jómódú Nick magára haragítja diáktársát, a kezelhetetlen Annie Newtont, aki bandájával félholtra ütlegeli. Nick élet és halál közt találja magát, ebből a láthatatlan állapotból kénytelen végignézni, ahogy édesanyja, Diane és a rendőrség kétségbeesetten keresik, s közben nem is
sejti, hogy már csak néhány óra választja el a haláltól.

DUNA Tv, 22.05

Szerelmes Shakespeare
Gondban van 1593 nyarán William Shakespeare. A londoni
színházi élet ifjú titánja alkotói válságban szenved, semmilyen épkézláb ötlet nem jut az eszébe. Akárhogy sürgetik a
mecénások és a színházigazgatók, képtelen folytatni legújabb darabját. Leginkább múzsára lenne szüksége. Amikor
megismerkedik a gyönyörű Lady Violával, nyomban szerelemre gyullad iránta.
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DUNA TV
6.25 Gazdakör
6.40 Híradó
7.00 Roma Magazin
7.30 Híradó
7.35 Domovina
Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
Szolgáltató magazin
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Országházat
Parlamenti közvetítés
17.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.30 Utazás a Marsra
(ism. sor.)
18.20 Kisváros
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.30 Emlékezés tükrei
(dokumentumf.)
21.00 Kultikon
Szolgáltató magazin
21.50 Hírek
21.55 Dunasport
22.05 Szerelmes Shakespeare (am. rom. vígj., 1998)
0.05 Magyar Jazz Ünnep
2011
1.00 Sportaréna (ism.)
1.50 Az idő fényképe
2.35 Térkép (ism.)

TVR 1

TV2, 22.20

Hajnali mentõakció
A film főhőse a német születésű Dieter Dengler, aki egész
életében pilóta akart lenni. 18 éves korában az Egyesült Államokba költözött, ahol a vietnámi háború idején beállt a
hadseregbe. Egy bevetés során a gépét azonban lelőtték Laosz felett, őt pedig foglyul ejtették. Ám a kínzások, éheztetések nem vették el Dieter életerejét: szökést tervezett, majd
meg is valósított néhány társával együtt.

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

BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Híradás,
KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó, Könyv és lemeztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Művelődési hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei
röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai
(drámasor.)
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Üzlet és pénzügyek
12.25 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű műsor az egyesen
16.50 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
17.40 Az eltévedt lovag
legendája
(dél-koreai
drámasorozat)
18.53 Hírek
20.00 Híradó plusz
– a nap válaszai
20.50 Sztárgyár
21.05 UEFA Champions
LeagueStudió
(live)
21.45 UEFA Champions
League: Apoel-Real Madrid mérkőzés
23.50 UEFA napi
összefoglaló
(live)
0.40 Brúnó és Benny
(sor.) (ism.)
1.35 Üzlet és pénzügyek
(ism.)

VIASAT 3
10.10 Gyilkos számok (ismétlés) 11.00 A salemi boszorkányper (minisorozat)
12.55 A dadus (sorozat)
13.55 Amerikai mesterszakács (ismétlés) 14.55
Monk (sorozat) 16.40 CSI
(ism.) 17.35 Bűnös szándék (sorozat) 18.35 Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mesterszakács 20.30 Jóbarátok
(sorozat) 21.25 Két pasi
(ism.) 22.20 Éden Hotel 2.
(reality show) 23.20 Doktor House (sorozar)

m1
6.25 Az Este
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.00 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Srpski Ekran
13.55 Unser Bildschirm
14.25 Hungaria, Európa
rejtett kincse
14.45 Marslakók
(magyar sor.) (ism.)
15.15 Hacktion
(magyar sor.)
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.40 MM
A megoldások magazinja
18.45 Everwood
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók
(magyar sor.)
21.40 Örkény István:
Macskajáték
0.05 Az Este
0.40 Tudorok
(ír-kan.-am. drámasor.)
1.35 Barangolások öt
kontinensen - A Konzervatív Párt jelöltje
2.05 Angi jelenti
2.35 Everwood (am. sor.)
2.20 MM (ism.)

TVR 2
7.00 Teleshopping
8.00 Egészségpasztilla
8.10 Lehet, hogy nem tudtad
8.20 Két szélhámos
és egy fél
(olasz romantikus vígjáték, 2007)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra
13.00 Késhegyen
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a lányok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.20 Két szélhámos
és egy fél
(olasz romantikus vígjáték), 2. rész
20.00 Sztárgyár
– verseny show
20.30 Biznisz óra (ism.)
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek
23.30 Sztárgyár
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisor.)
0.55 Autó mánia
1.30 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
2.20 Sztárgyár
– verseny show
(ism.)
2.45 Biznisz óra (ism.)

SPORT.RO
9.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.00 Sport.ro Hírek 13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
1000 halálos történet
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Gigászok harca
23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Wrestling RAW

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás az Országos Természetfilm-fesztivál filmjeiből
10.25 Szép magyar tánc
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire
(sor.)
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.35 Főtér
14.50 1100 év Európa közepén
15.20 Magyar pop
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
17.55 A Nyereg Klub
(sor.)
18.25 Lizzie McGuire
(sor.)
18.45 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Aranycsapat
1.00 Angyali érintés (sor.)

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

ACASÃ
9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lélek (sorozat) 12.15 A sors
ereje (sorozat) 14.30 Esmeralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lélek (sorozat) 20.30 A sors
ereje (sorozat) 22.00 Éjszakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (sorozat) 23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz történetek (ism.)

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

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

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinműsora
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Szent Iván napja
(magyar vígj., 2002)
15.20 Marina
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krimisor.)
17.20 La Pola
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Hajnali mentőakció
(am. film, 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.15 Tények Este
1.50 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.25 Bajnokok Ligája
(Highlights) (sportműsor)
3.00 Ébrenjárók (magyar
filmdráma, 2002)

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

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
11.30 Nálam az irányítás
(reality show)
13.00 Híradó,
Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen
hozzáférés
(talk show)
(live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló
– új szezon
22.15 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Alfred Hitchcock:
Szakadt függöny
(amerikai misztikus film,
1966)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(talk show) (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Viceversa (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium
(am. krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki
sem tökéletes
(román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról (realit show)
16.00 A cseresznye
a tortán
17.00 Lököttek
(vígjáték sorozat)
(ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Láthatatlan
(amerikai krimi, 2007)
22.15 Lököttek
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A négyek jele
(kanadai kalandf., 2001)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Láthatatlan
(amerikai krimi, 2007)
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
- Porsche 928
15.00 Újjáépítők
- Motley Cruiser
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Mr. Milliárd (amerikai vígjáték) 12.55 Nullpont (kan. sci-fi) 14.35
Pusztító tornádó (amerikai
filmdráma) 16.15 Airport
‘77 (am. katasztrófa film)
18.25 Boszszúállók (am.
kalandfilm., 1998) 20.05
Wing Commander - Az
űrkommandó (amerikailux. akciófilm) 22.00 Túl
mindenen (amerikai akciófilm, 2003) 0.05 Diamant
13 (francia-belga-lux. krimi, 2009)

KANAL D
8.45 Pilótafeleségek (izr.
sorozat) 10.00 Kedves barátnőm – szórakoztató műsor 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek parancsoni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 A szívnek parancsoni nem lehet
(sorozat)

Aligátorbőr táskák,
csomagmegőrzők,
univerzális gyaluk
17.00 A túlélés törvényei
- Sierra Nevada
19.00 Autókereskedők
- Alfa Romeo Spider
20.00 Autókereskedők
- Bond Bug
21.30 Hogyan készült?
Motoros dzsekik
22.00 Állítólag...
- A piszkos tizenkettő
23.00 Viharvadászok
- Frontvonalban
0.00 Autókereskedők
- Porsche 944 Turbo
2.00 Cella-napló
- Washington
ETV
9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ismétlés
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Népzene 17.30 Híradó 17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Zene 18.30 Híradó 19.00
Metszet 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.30 Buda János: Szemétfilm 21.00 Híradó
21.30 Metszet 22.00 Rejtélyek és ragályok 22.30
Híradó
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Döntetlensorozat Angliában
Labdarúgás
Hírösszefoglaló
Az angol labdarúgó-Premier League 30. fordulójának londoni csúcsrangadóján nem született gól, a
Chelsea 0-0-ra végzett a
Tottenham Hotspurral. A
vendég Manchester City 1-1re mérkõzött a Stoke Cityvel.
A Wigan Athletic idegenben
verte a Liverpoolt (1-2), az
Arsenal pedig gólarányt javított az Aston Villával, 3-0.
További eredmények: Bolton Wanderers–Blackburn
Rovers 2-1, Norwich City–Wolverhampton Wanderers 2-1, Sunderland–Queens
Park Rangers 3-1, Swansea
City–Everton 0-2.
Tegnap West Bromwich
Albion–Newcastle Unitedtalálkozót rendeztek, ma a
Manchester United–Fulham
-meccsel zárul a forduló.
A spanyol Primera División „nagyjai” hozták a kötelezõt a 29. fordulóban, a Barcelona 2-0-ra nyert Palma de

Gonzalo Higuaínnek nagy szerepe volt abban, hogy a Real Madrid 5-1- verte a Real Sociedadot

Mallorcán, a listavezetõ Real
Madrid pedig 5-1-re verte a
vendég Real Sociedadot.
További eredmények: Getafe–Valencia 3-1, Real

Zaragoza–Atlético Madrid 10, Levante–Osasuna 0-2,
Espanyol–Málaga 1-2.
Az olasz Serie A 29. fordulójának szombati rangadóján

Nagyot botlott
a Honvéd

Liga-1: belejött a FCM

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Hírösszefoglaló

A labdarúgó-Liga-1 (hétközi) 22. fordulójának
mindhárom csütörtök esti
mérkõzése totógyilkos eredménnyel zárult.
A Rapid a Ceahlãul csapatával szemben maradt alul (12), a gólokat Herea (11 m), illetve Constantinescu és Stana
szerezte. A giuleºti-iekhez hasonlóan a vasluiiak is elvéreztek hazai pályán, 0-1 a Brassói FC-vel. Wesley vezetést
szerzett ugyan Auguston
Inacio csapatának, de Paul
Unimatan játékvezetõ les miatt érvénytelenítette a Vaslui
gólját. A mindent eldöntõ találat Mugurel Buga nevéhez
fûzõdik, aki Blaze Ilijoski gólpasszát értékesítette.
Marosvásárhely a FCM
Ilyés 13. percben szerzett góljával gyõzte le a Steauát, de a
„fõszerep” itt is a játékvezetõé volt. A nagybányai Cristian Balaj továbbot intett a vásárhelyi Subotici tizenegyest
érõ felrúgásánál, majd a 93.
percben a vendégeket rövidítette meg egy büntetõvel.
A „bolond forduló” eredményeképpen a Dinamo, a
Vaslui és a Steaua külföldi já-

A Budapest Honvéd
hazai környezetben 41-es vereséget szenvedett a
Kecskeméttõl a magyar labdarúgó-OTP Bank Liga 21.
fordulójának pénteki nyitómérkõzésén. A vendégek
sikerükkel megszakították
a piros-feketék kilenc bajnoki mérkõzés, azaz október elseje óta tartó veretlenségét. Supka Attila együttese ezt megelõzõen legutóbb
a 11. fordulóban a Pakstól
kapott ki, szintén a Bozsik
Stadionban. A listavezetõ s
a mostani szezonban minden fronton veretlen Debrecen már 2-0-ra is vezetett a
vendég Pápa ellen, ám végül 2-2-es döntetlent játszott. Szintén szombaton,
két, bennmaradásért küzdõ
csapat csatáján, a Siófok 32-re nyert a Rákóczi ellen.
A kaposvári együttes elvesztette hazai veretlenségét, a Balaton-parti gárda
pedig értékes három ponttal gazdagodott. A címvédõ
Videoton 3-1-re gyõzni tudott Pécsen. A Vasas hazai
környezetben
rendkívül
fordulatos mérkõzésen, az
utolsó pillanatokban szerzett góllal 3-2-re nyert a sereghajtó és továbbra is nyeretlen Zalaegerszegi TE ellen. Az angyalföldi gárda –
amely ezt megelõzõen
mindhárom idei bajnoki
mérkõzését elvesztette – a
13. forduló után tudott ismét gyõzni. Az Újpest 0-1
arányú vereséget szenvedett
a Diósgyõr vendégeként.
Tegnap Gyori ETO–MVM
Paks- és Haladás–Ferencváros-találkozókal zárult a
forduló. W

Labdarúgás

tékvezetõket követel. Pénteken már a 23. forduló keretében játszottak, a Pandurii
Târgu Jiu 2-0-ra verte idegenben a CS Mioveni-t, a gólokat Batin és Viera szerezte. A
szombati Concordia– Kolozsvári U-mérkõzésen egyetlen gól sem született, a kiesés
elkerüléséért küzdõ chiajnaiak utolsó nagy helyzetét öt
perccel a lefújás elõtt hagyta
ki Viorel Dinu.
Tegnap, Nagyszebenben, a
Voinþa 1-0-ra nyert Sportul
Studenþesc ellen, a gólt Iulian
Popa szerezte a 2. percben. A
csapatok 9-9 mezõnyjátékossal zártak miután a bukaresti
Stancut követõen a szebeni
Zagreant is kiállították. Ioan
Ovidiu Sabãu varázspálcája
alatt megtáltosodott a FCM,
a Steaua után a marosvásárhelyiek az Astrát is legyõzték, Ploieºti-en, 0-2.
A Brassói FC–Rapid- és
Dinamo–FC Vaslui-mérkõzések lapzárta után fejezõdtek be, míg ma az alábbiak
szerint játszanak: Ceahlãul
Piatra Neamþ–Petrolul Ploieºti – 19 óra, Digi Sport, Kolozsvári CFR 1907–Galaci
Oþelul – 19 óra, Dolce Sport,
Steaua–Medgyesi Gaz Metan – 21.30 óra, Digi Sport. W

Iulian Popa góljával nyert a Voinþa Nagyszebenben

Fotó: Mediafax

az AC Milan Ibrahimovicduplával fordított az AS Róma ellenében (2-1), a Palermo pedig remizett az Udinesével, 1-1. Tegnap: Ata-

lanta–Bologna 2-0, Cesena–
Párma 2-2, Chievo–Siena 11, Genoa–Fiorentina 2-2,
Lazio–Cagliari 1-0, Novara–
Lecce 0-0, SSC Napoli–Catania 2-2. A Juventus–Internazionale-rangadó késõ este
kezdõdött.
A német Bundesliga 27.
fordulójának eredményei:
VfL Wolfsburg–Hamburger
SV 2-1, Bayern München–Hannover 96 2-1, FSV
Mainz–Hertha Berlin SC 13, Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim 1-2, SC
Freiburg–Kaiserslautern 2-0,
Werder Bremen–Augsburg
1-1, Schalke 04–Bayer 04
Leverkusen 2-0. Tegnap: VfB
Stuttgart– Nürnberg 1-0.
A francia Ligue 1 29. fordulójának szombati eredményei: AC Ajaccio–Lorient 11, Évian Thonon Gaillard–
OSC Lille 0-3, Olympique
Lyon–Sochaux 2-1, Montpellier HSC–AS Saint-Étienne 1-0, OGC Nice–Olympique Marseille 1-1, Stade
Brest–AS Nancy 0-1, Valenciennes–Stade Rennais 1-0. W

Röviden
Jenei Imre 75 éves
Csütörtökön ünnepelte 75.
születésnapját Jenei Imre.
Az Arad megyei Bélegregyben született labdarúgó
szakember védekezõ középpályásként szerepelt az
UTA-ban, majd a Steauánál,
s 12 alkalommal volt román
válogatott. 1971-tõl dolgozott a Steauánál, amelynek
vezetõedzõjeként 1986-ban
BEK-et nyert. Ugyanazon
esztendõ õszén szövetségi
kapitány lett és vezérletével
Románia kijutott az 1990-es
világbajnokságra. 2000-ben
az Európa-bajnokságon ült a
román válogatott kispadján,
de edzett Magyarországon
és Görögországban is.

Megbüntették
a Panathinaikoszt
Athéni szurkolóinak súlyos
rendbontásai miatt a görög
liga fegyelmi bizottsága
252 ezer euróra büntette a
Panathinaikosz labdarúgócsapatát, amely idén 3, a
következõ idényben pedig
2 büntetõpont levonására
számíthat.

Liga-2: ötöt lõtt a Chindia
Labdarúgás
T. J. L.
A 17. forduló mérkõzéseivel folytatódott a labdarúgó-Liga-2 2011–12-es
idénye. A második (nyugati)
csoportban a Poli 2-0-ra
nyert Temesváron az ALRO
Slatina ellen. Ezúttal is Axente duplázott, a csatár a 42. és
a 44. percben talált be, másodjára büntetõbõl. Tegnap
azonban nyert a Besztercei
Gloria is (3-1 a FC Olt otthonában), így a két volt élvonalbeli gárda továbbra is fej fej
mellett halad a feljutás felé.
További eredmények: Chindia Târgoviºte–Dévai Mureºul 5-0, Nagyváradi Luceafãrul–FC Argeº Piteºti 0-0,
Nagybányai Máramaros FC–
Bukaresti Juventus 2-1, Gyulafehérvári Unirea– Nagy-

A táblázaton
1. Tem. Poli 1712 4 1 30-10 40
2. B. Gloria 1712 4 1 33-14 40
3. GM Severin 17 9 2 6 26-18 29
4. UTA
17 7 6 4 24-12 27
5. FC Argeş 17 7 6 4 22-21 27
6. Chindia
17 7 6 4 20-12 26
7. Gyulafeh. 17 6 8 3 19-12 26
8. ALRO
17 7 4 6 20-16 25
9. Luceafărul 17 6 5 6 18-16 23
10. Bihar FC 17 5 5 7 17-26 20
11. Máramaros17 5 4 823-25 19
12. FC Olt
17 4 310 15-25 16
13. Déva
17 5 111 12-38 16
14. R. Vâlcea 17 4 310 17-27 15
15. Juventus 17 2 6 9 13-21 12
15. T. Arieşul 17 2 5 9 10-26 11
váradi Bihar FC 3-1, Gaz
Metan Severin–CSM Râmnicu Vâlcea 2-1. Az UTA játék
nélkül, 3-0-s gólaránnyal kapta az Arieºul elleni, aradi
mérkõzés három pontját, a

tordaiakat ugyanis kizárták.
Az elsõ (keleti) csoport
konstancai házi rangadóján a
Viitorul 1-1-re mérkõzött a
Farullal, s a nyomába immár
három csapat zárkózott fel.
További eredmények: FC
Botoºani–Victoria Brãneºti 30 (játék nélkül, a vendégeket
kizárták a bajnokságból),
Astra II Giurgiu–Sãgeata Nãvodari 1-0, Bákói FCM– Bukaresti Dinamo II 3-0, CSMS
Iaºi–Delta Tulcea 0-1, Callatis Mangalia–Gloria Buzãu
2-1, CS Otopeni–Galaci Dunãrea 1-0, FC Snagov–CF
Brãila 0-2, Konstancai Viitorul–Konstancai Farul 1-1.
A legjobbak: 1. Viitorul 32
pont (24-11), 2. Nãvodari 29
(28-15), 3. Delta 29 (20-15),
4. Brãila 29 (22-19), 5. Astra
II 25 (23-24), 6. Snagov 24
(26-21), 7. CSMS Iaºi 24 (1518). W

Liga-3: nem tágít az Olimpia
Labdarúgás
T. J. L.
A 17. forduló mérkõzéseivel folytatódott pénteken a labdarúgó-Liga-3 tavaszi idénye.
Az ötödik csoportban idegenben nyert az éllovas
Temesrékás, de népesebb üldözõnek tábora is. Eredmények: Facsádi Flacãra–Petrozsényi Jiul 0-2, Borossebesi
Naþional–Karánsebesi
Autocatania 1-0, Resicabányai Gloria–Resicabányai
ªcolar FC 0-6, Piski CFR
Marmosim–Belényesi
Bihorul 2-2, Aradi Gloria
CTP–Temesgyarmati Millenium 2-0, Érmihályfalvi Unirea–Kisbecskereki Nova Mama Mia 1-0, Öthalom–

Temesrékási ACS 0-2, Vajdahunyadi FC–Temesvári
Poli II 1-0.
A sorrend: 1. Temesrékás
34 (28-10), 2. Vajdahunyad
31 (20-11), 3. Piski CFR 31
(24-16), 4. Belényes 31 (2121), 5. Petrozsény 30 (18-10),
6. Karánsebes 28 (22-18), 7.
Temesgyarmat 28 (24-21), 8.
ªcolar FC 27 (24-18), 9. Poli
II 24 (33-22), 10. Érmihályfalva 24 (16-14), 11. Borossebes 20 (16-15), 12. Facsád 17
(18-35), 13. Öthalom 16 (2033), 14. Kisbecskerek 14 (1923), 15. Gloria CTP 13 (1227), 16. Gloria 11 (8-29).
A hatodik csoportban tart
a Corona és az Olimpia versenyfutása. Eredmények:
Besztercei Gloria II–Szászrégeni Avântul 4-1, Dési Unirea–Zalatnai SK 1-0, Nyá-

rádtõi Unirea–Kolozsvári Sãnãtatea 2-1, Kolozsvári CFR
II–Kolozsvári U II 0-1, Brassói SCM Corona–Aranyosgyéresi Seso 2-0, Tordai
FCM (volt Szászfenesi Unirea)–Marosvásárhelyi MFC
II 3-1, Szatmárnémeti Olimpia–Zilahi FC 4-0, Jádi Voinþa–Tatrangi Unirea 1-1.
A sorrend: 1. SCM Corona
39 pont (34-6), 2. Olimpia 37
(30-15), 3. Nyárádtõ 31 (3326), 4. Szászrégen 30 (24-19),
5. U II 29 (32-20), 6. Tatrang
29 (27-17), 7. Aranyosgyéres
26 (25-19), 8. Tordai FCM 26
(25-23), 9. Zilah 24 (25-29),
10. Sãnãtatea 22 (25-25), 11.
CFR II 19 (24-23), 12. Jád 19
(26-33), 13. Dés 18 (17-28),
14. MFC II 15 (15-31), 15.
Zalatna 12 (13-37), 16. Gloria
II 10 (24-48). W
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Alonso nyert Sepangban
Forma–1
Hírösszefoglaló
Fernando Alonso nyerte
tegnap a Forma–1-es
Malajziai Nagydíjat, az idei
világbajnokság második futamát. A Ferrari spanyol pilótája mögött nagy meglepetésre a mexikói Sergio Perez
(Sauber) lett a második és a
brit Lewis Hamilton (McLaren) a harmadik. Vb-pontot érõ helyen ért célba az
ausztrál Mark Webber (Red
Bull), a finn Kimi Räikkönen
(Lotus), a brazil Bruno Senna (Williams), a brit Paul di
Resta (Force India), a francia
Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) és két német, Nico
Hülkenberg (Force India) és
Michael Schumacher (Mercedes) is.
A nyolcadik helyrõl rajtoló, kétszeres világbajnok
Alonso pályafutása 28. futamgyõzelmét szerezte meg,
és az élre került a pontversenyben. Perez pályafutása
legjobb eredményét érte el,
eddigi legjobbja egy hetedik

Az idei második futam pódiumának legmagasabb fokán Fernando Alonso bonthatott pezsgõt

hely volt tavaly a Brit GP-n.
A viadal a szakadó esõ miatt
51 percig állt.
Nagy zivatarban kezdõdött
meg az 56 körös verseny,
Hamilton megtartotta vezetõ
pozícióját, az elsõ kör végén a
melbourne-i nyitóversenyen

Román csoportelsõség
Kézilabda
T. J. L.
Románia nõi kézilabdaválogatottja elérte célját
és a Szerbia elleni duplát követõen átvette a vezetést az
idei Európa-bajnokság 2. selejtezõcsoportjában.
Csütörtök este Zajecarban
a házigazdák nyertek 29-27re, a szombati, szörényvári
(Drobeta Turnu Severin)
visszavágón pedig Radu
Voina trikolórjai, 21-19. A
román lányok azért kerültek
a négyes élére, mert több gólt
lõttek idegenben. A román
csapat 48 gólján Bãbeanu
(5+6), Manea (2+5), Nechita
(4+2),
Zamfir
(4+1),
Brãdeanu (3+2), Ardean
(3+0),
Farcãu
(2+1),
Chintoan (0+3), Senocico
(2+0), Hotea (1+0), Ciuciulete (1+0) és Vadineanu
(0+1) osztozott.
A továbbiakban a románok és a szerbek is játszanak a görögökkel és a portugálokkal, de már biztosak

lehetnek továbbjutásukban.
Csakúgy, mint az 1. csoportba osztott magyarok,
akik azonban „csak” másodikként jutnak tovább, a németek nyomában. Karl Erik
Böhn szövetségi kapitány
magyar alakulata 25-23-ra
nyert csütörtök este a német
csapat ellen Nyíregyházán,
a tegnapi, trieri visszavágón
azonban már fölényes hazai
siker született, 26-18. Magyar részrõl az elsõ mérkõzésen Görbicz (7), Kovacsicz (5), Bulath (4), Zácsik
(3), Hornyák (3), Szamoránsky, Tomori és Vincze, a
másodikon pedig Kovacsicz
(6), Rédei-Soós (4), Vincze
(2), Zácsik (2), Bulath, Cifra, Orbán és Szabó volt eredményes. A magyarok még
Azerbajdzsánba látogatnak,
majd a fehéroroszokat fogadják.
A hét selejtezõkvartettbõl
az elsõ két helyezett jut ki a
decemberi kontinensviadalra, amelyen Hollandia házigazdaként, Norvégia pedig
címvédõként vehet részt. W

gyõztes brit Jenson Button
(McLaren), az ausztrál Mark
Webber (Red Bull), Alonso és
Nico Rosberg (német, Mercedes) volt a sorrend mögötte.
A harmadik helyrõl startoló,
hétszeres világbajnok német
Michael Schumacher (Mer-

cedes) megpördült és visszaesett. A versenybíróság a futam kilencedik körében döntött úgy, hogy az irreális idõjárás miatt idõlegesen felfüggeszti a viadalt.
A kényszerszünet után a
biztonsági autó a 13. kör vé-

gén hagyta el a pályát, a pilóták gumit cseréltek. A cserék
után Button összekoccant az
indiai Narain Karthikeyannal (HRT), megsérült a vezetõszárnya, ezért kénytelen
volt újra bemenni a boxutcába, és visszaesett a 21. helyre. Az újabb boxlátogatások
után – jobbkerék-cseréjének
köszönhetõen – Alonso került az élre, féltávnál is õ vezetett, s a 41. körben cserélt
harmadszor is kereket.
A 48. körben Vettel összeütközött Karthikeyannel, az
autó bal hátsó kereke defektes lett, kénytelen volt kimenni a boxutcába. A hajrában
már nem változott a sorrend
az élen. A venezuelai Pastor
Maldonado, aki Melbourneben az utolsó pillanatokban
esett ki a hatodik helyrõl, ezúttal – motorhiba miatt – a tizedik pozícióból csúszott le a
19-re. A címvédõ Vettel végül
11. lett.
Az összetettben Alonso
(35 pont) vezet a mclarenesek, Hamilton (30) és Button
(25) elõtt. A Kínai Nagydíj
következik, április 15-én. W

Verhetetlen a CSU Ploieºti
Kosárlabda
Turós-Jakab László
A hét végén az alapszakasz utolsó fordulójának
mérkõzéseit rendezték meg a
nõi kosárlabda-bajnokságban, s a sorrend véglegesnek
tekinthetõ, hiszen a két elmaradt találkozó (Bball 6 Sepsi
BC–Rapid és CSM Târgoviºte–Bball 6 Sepsi BC) eredménye már mit sem változtathat rajta.
A 30. forduló gyakorlatilag
egyetlen tétmérkõzésén a
Nova Vita 65-58-ra nyert
Alexandrián a CST ellen, és
ezzel a marosvásárhelyiek elcsípték a negyedik helyet.
További eredmények: Kolozsvári U–Gyulafehérvári
CSU 47-92, Szatmárnémeti
CSM–SCM U Craiova 8849, Aradi ICIM UVG–Buk.
Rapid 82-57, Buk. CSM
Sportul Studenþesc–Buk.
Olimpia 80-52, Bball 6
Sepsi BC–Brassói Olimpia
46-72, Temesvári BCM
Danzio–Poli Naþional Iaºi
83-54.

Az alapszakasz 1–8. helyezettje a bajnoki címért, a
9–16. helyezettek pedig a kiesés elkerüléséért játszanak
legtöbb három mérkõzést. A
negyeddöntõ párosítása: Târgoviºte–Temesvár, Arad–
Craiova,
Gyulafehérvár–
Szatmárnémeti, Marosvásárhely–Alexandria. A fentiekhez hasonlóan váltakozó pályaelõny mellett a play-outban CSM Sportul Studenþesc–Bball 6 Sepsi BC, Brassó–Iaºi, Rapid–Nagyvárad és
Kolozsvár–Olimpia a párosítás – itt is két gyõzelemig játszanak, az elöl álló csapatok
eggyel többször lehetnek házigazdák.
Kiélezett küzdelem folyik
a férfibajnokságban a legjobb
nyolc közé jutásért. Bár az
utolsó másodpercben Nikolics-büntetõvel
vereséget
szenvedett az Energia Rovinari vendégeként az elmaradt
mérkõzésen, a Temesvári BC
az élre ugrott a hétvégi 28.
fordulót megelõzõen.
Szombaton, Marosvásárhelyen a CSU Ploieºti folytatta remek sorozatát és a

Maros KK elleni 93-79-cel
immár 11 gyõztes csatánál
tart. A bajnoki ezüstérmes
Prahova megyeiek 13-8-ra
nyerték a tripla párbajt, miután Csepulisz és Hargrove is
ötöt vállalt. A címvédõ Kolozsvári U-Mobitelco BT 9071-re nyert Craiován a SCM
U ellen, miután cserepadja
mindössze egy (!) ponttal
vette ki részét az értékes sikerbõl. Csíkszeredában a
nagyváradiak már 55-38-ra
vezettek a nagyszünetben, és
végül 96-88-ra verték a Hargita Gyöngye KK-t. Bukaresti csapatok találkozóján a
CS Municipal „idegenben”
nyert 110-59-re az idegenlégiósok nélkül maradt Dinamó ellen.
Tegnap a legjobb nyolc közé jutás szempontjából fontos összecsapáson az Energia
Rovinari 81-86-ra kikapott a
vendég BCM U Piteºti-tõl.
Továbbá: Poli Iaºi–CSS
Giurgiu 82-91. A Medgyesi
Gaz Metan szabadnapos
volt, a CSU Atlassib–Temesvári BC-találkozó pedig lapzárta után fejezõdött be. W

Röviden
Az FTC kiáll
himnuszügyben
Az FTC vezetõsége kiáll
az MKB Veszprém csapata
mellett, amely ellen az Európai Kézilabda-szövetség
(EHF) eljárást indított, mivel hazai nemzetközi találkozók elõtt a helyi közönség elénekli a magyar himnuszt. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes,
közigazgatási és igazságügyi miniszter, veszprémi
országgyûlési képviselõ
(Fidesz) és Porga Gyula
polgármester (Fidesz–
KDNP) szombaton jelezte:
levelet írnak az EHF-nek,
és magyarázatot kérnek,
miért nem lehet elénekelni
a Himnuszt kézilabda-mérkõzések elõtt. A veszprémiek lehetséges büntetése
több millió forintig terjedhet. Az ügyben a kontinentális szövetség illetékes bírósága jár el, s a klub már
elküldte írásban a védekezését. Ez EHF szabályzata
csak klubrendezvények
elõtt tiltja a himnuszok lejátszását, illetve eléneklését. A szövetség érvelése
szerint a találkozók elõtti
ceremónia feszes idõrendje
erre nem ad idõt.

Longo
az elõzetes keretben
A Francia Kerékpáros-szövetség jelölte az elõzetes
olimpiai keretbe az 53 éves
Jeannie Longót annak ellenére, hogy férjét, Patrice
Ciprellit – aki egyben
edzõje is – februárban
doppingszerek vásárlása
miatt letartóztatták. Longo
13-szoros világ- és 59-szeres francia bajnok. Tavaly
novemberben bajba került,
mert másfél év alatt háromszor is versenyen kívüli doppingellenõrzést mulasztott, ám végül felmentették.

Három jelentkezõ
A Szolnoki Olaj KK mellett a török Besiktas és a
francia Chalon adta be jelentkezését a férfi-kosárlabda-Eurochallenge Kupa
áprilisi négyes döntõjének
megrendezésére, a döntés
mára várható. A Final
Four tagja még az orosz
Ljuberci, a magyarok elõdöntõs ellenfele az isztambuli együttes lesz.

SZKC-vereség Konstancán
Kézilabda
ÚMSZ

A román lányok (pirosban) 29-27-re verték a szerbeket

Semmi esélye nem volt
a bajnok otthonában a
Székelyudvarhelyi KC férfi
kézilabdacsapatának:
a
Konstancai HCM 37-30-ra
nyert pénteken Vlad Caba tanítványai ellen. A tengerpartiak kapusa, Stãnescu kétszer
annyit védett, mint a székelyek hálóõre, Ionuþ Ciobanu,
az SZKC góljain pedig Kuz-

manoszki (6), Florea (6),
Adomnicãi (5), Mihalcea (5),
Ferenczi (4), Rusia (2), Komporály és Tálas osztozott.
Tegnap Kolozsváron a CS
Municipal játék nélkül, 10-0s gólkülönbséggel jutott a két
pont birtokába, miután a házigazda U-Transilvania nem
biztosított orvost a mérkõzéshez. Mihai Tritean csapatmenedzser perrel fenyegetõzik, mivel az orvosi ellátás biztosításával ugyanaz a
Dey Security van megbízva,

amely a rendre is ügyel az
Universitatea SK csapatai
bajnoki mérkõzésein. A
CSM elleni két pont azért
lett volna különösen fontos a
kolozsváriaknak, mert éppen
tegnapi ellenfelükkel csatáznak a biztos bennmaradást
jelentõ kilencedik helyért.
További eredmények: Szatmárnémeti CSM–Krassószörény HC 27-28, Energia
Târgu Jiu–Tordai Potaissa
26-27, Temesvári Poli–Dinamo Cãlãraºi 33-30, CSM

Ploieºti–Buk. Steaua CSA
34-30. Szerdán pótolják a
Bákói ªtiinþa Dedeman–Bucovina Suceava-mérkõzést, utána a pontvadászat
április 22-én folytatódik. A
22. fordulóban a Szatmárnémeti CSM lesz az SZKC
vendége. A Konstanca (42
pont / 21 mérkõzés) vezet a
Bákó (32 / 20), a Suceava (26
/ 20), a Krassószörény HC
(25 / 20), az SZKC (23 / 21)
és az Energia Târgu Jiu (23 /
21) elõtt. W

