
Média a szószék elõtt

„Fotózni vaku nélkül kellene, filmezni pe-
dig úgy, hogy ne a kamera és a fotós le-
gyen a középpontban, hanem az üzenet” –
nyilatkozta lapunknak Solymosi Zsolt uni-
tárius lelkész-tanár, akit arról kérdeztünk:
hogyan kellene eljárniuk a sajtósoknak,
hogy ne zavarják az egyházi szertartást?

Vezércikk 3

Miniszteri „megyemustra”

„A környezetvédel-
mi tárca hathatósan
támogatja Mára-
maros megye fejlõ-
dését, hiszen külön-
bözõ programjai
keretében összesen
455 millió euró ér-
tékben eszközölünk
beruházásokat Má-
ramaros megyé-
ben” – nyilatkozta
Borbély László tár-
cavezetõ tegnap
Nagybányán. 

Gazdaság 6

Aktuális 3

Összeomlás?
Sorin Frunzãverde kiugrása több szem-
pontból jelentéses és vészterhes. Elsõ-
sorban hatalmas az imázsvesztés. A
PDL elsõ alelnöke hiteles, tiszteletnek

örvendõ politikus, nem
„profi” vándormadár, in-
telligenciája, felkészültsé-
ge szempontjából nem

egy Flutur vagy egy
Toader. A párton belül
egyértelmûen a Vasile
Blaga vonalat követi az

Emil Boc vonalával
szemben.

Ágoston Hugó

Egyetem: nem tömegsport
Szigorít a szaktárca: többé nem kritérium a felvételinél a jelölt tanulmányi átlaga

új magyar szó
2012. március 29., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3737 ▲
1 amerikai dollár 3,2750 ▲
100 magyar forint 1,4970 ▼

Média 9

Szigorítják a felsõoktatási intézmények a felvételi kritériumait. Egy miniszteri rendelet szerint

a középiskolai tanulmányi átlag ezután nem lehet a bejutás feltétele. Király András oktatási ál-

lamtitkár lapunknak elmondta: az oktatás színvonalán szeretnének javítani az intézkedéssel.

Az új kritériumok szerint egységesebbé válik a tanulók tudásának felmérése, mivel az érettsé-

gin mindenki számára azonosak a feltételek. A változtatást az intézmények elõnyösnek tart-

ják, bár sok esetben az egyetemeknek módosítaniuk kell a felvételi menetén. 7. oldal 

Antal Erika

Cãtãlin Baba oktatási minisz-
ter szerint a Marosvásárhelyi

Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temnek (MOGYE) sürgõsen újra
kell fogalmaznia a chartáját, és
mintának a multikulturális ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem chartáját vehetné.
A tárcavezetõ tegnap kijelentette,
nem tekinthetõ szegregációnak,
hogy a MOGYE-n kormányhatá-
rozattal hoztak létre egy új, ma-
gyar és angol tannyelvû kart, hi-
szen a marosvásárhelyi egyete-
men jelenleg is román, magyar és
angol nyelven folyik az oktatás. A
miniszter szerint csak az egyete-
mi charta elfogadása után léphet
tovább a MOGYE a választások
fázisába. Folytatása a 3. oldalon Az államfõ lemondását követelõ flashmob a parlament épülete elõtt

Hogyan tovább,

MOGYE?
M. Á. Zs.

„Sorin Frunzãverde gyáván
viselkedett és elárulta elve-

inket azzal, hogy nehéz idõk-
ben cserben hagyott” – fogal-
mazott tegnap Emil Boc volt
miniszterelnök, a Demokrata
Liberális Párt (PDL) elnöke an-
nak apropóján, hogy a nagyob-
bik kormánypárt volt elsõ alel-
nöke, Krassó-Szörény megyei
tanácselnök több honatyával és
negyvenkét polgármesterrel át-
igazolt a Nemzeti Liberális
Pártba (PNL). Hozzátette: hi-
bázott, amikor a PDL tavalyi
tisztújító kongresszusán bele-
egyezett abba, hogy Sorin
Frunzãverdét beválasszák az
alakulat országos vezetõségébe. 
Folytatása a 3. oldalon 

Emil Boc: áruló

Frunzãverde Schmitt Pál nem mond le a
köztársasági elnöki posztról –

jelentette ki a magyar államfõ a
dél-koreai Szöulban. A The Eco-
nomist lemondólevél-mintákat

tartalmazó linket küldött Schmitt
Pálnak. Az MSZP népszavazást
tartana az ügyben. Kedd este
flashmobot tartottak Budapesten.
2. és 4. oldal 

Schmitt Pál: nem mondok le!

A felsõoktatási intézményekbe iratkozó diákok bekerülési esélyein ezentúl csak az érettségi vizsgán elért eredményeik javíthatnak

Alkotmányellenes 
a lusztrációs törvény

Alkotmányellenesnek bizonyult a lusztrá-
ciós törvény, a taláros testület tegnap
helyt adott a legfelsõbb bíróság óvásának.
A legfelsõbb bíróság a bírák és ügyészek
szakmai szervezetének javaslatára kért
normakontrollt.

Fotó: MTI

Fotó: archív
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Röviden

Winkler a kínai kapcsolatra int

Az Európai Unió és Kína közötti, az EU
számára hiányos kereskedelmi mérleg fog-
lalkoztatta leginkább az Európai Parlament
nemzetközi kereskedelmi bizottságának
tagjait, akik saját kezdeményezésû jelentés-

tervezetet fogadtak el a kétoldalú kereske-
delmi kapcsolatokról. Winkler Gyula, az
RMDSZ európai parlamenti képviselõje
(képünkön) a dokumentum elõkészítése so-
rán kijelentette: az EU-nak jobban oda kell
figyelnie a kínai gazdasági kapcsolatokra.

Budapest készen áll a párbeszédre

A magyar kormány készen áll a probléma-
megoldó párbeszédre Szlovákiával – je-
lentette ki Németh Zsolt magyar külügyi
államtitkár tegnap Budapesten. Csáky Pál
felvidéki magyar politikus Álom a szabad-
ságról címû könyvének bemutatóján az ál-
lamtitkár úgy fogalmazott: Szlovákiában
magyar alapon szervezõdõ párt ismét nem
került be a parlamentbe, és – mint mondta
– a kormányzó Smer elkötelezettsége a
magyarok jogai mellett „kétséges”.

A Bundestag Magyarországról

Megkezdte tegnap a német törvényhozás
alsóháza, vagyis a Bundestag az ellenzéki
szociáldemokraták és a Zöldek Magyaror-
szággal foglalkozó új határozati javaslatá-
nak tárgyalását, az elõterjesztésrõl elsõ-
ként a külügyi bizottságban tárgyaltak,
ahol kijelöltek frakciónként egy-egy jelen-
téstevõt. A március 20-án benyújtott hatá-
rozati javaslat szerint a Bundestagnak fel
kellene szólítania a német kormányt, hogy
„tegye végre világossá” a magyar kor-
mány számára: a német kormány és a
Bundestag „aggódik” a magyarországi
„demokratikus viszonyok” miatt.

Santorum elvállalná az alelnökséget

Rick Santorum republikánus elnökjelölt-
aspiráns, aki az elmúlt napokban éles ki-
rohanásokat intézett Mitt Romney ellen,
a CBN (Christian Broadcasting Network)
televízióban kijelentette: fontolóra venné,
hogy vetélytársának alelnöke legyen. A
kijelentés híre futótûzként terjedt el az
amerikai sajtóban.

Ellentmondásos floridai lövöldözés

Miközben a Floridában lelõtt afroamerikai
fiú szülei Washingtonban jártak, hogy igaz-
ságot követeljenek a gyereküknek, több
olyan információ került nyilvánosságra,
amelyek alapján egyre kevésbé egyértelmû,
hogy hogyan is történt a tragédia. A fiú ap-
ja, Tracy Martin kijelentette: Trayvonnak
azért kellett meghalnia, mert faji indíttatás-
ból belekötöttek, ebbõl dulakodás lett, majd
a végén a még mindig szabadlábon lévõ
latino (spanyol ajkú fehér) Zimmerman le-
lõtte õt, pedig csak egy csomag édesség és
egy palack jeges tea volt nála.

Genscher szívmûtéten esett át

A bonni egyetemi klinikán megoperálták
Hans-Dietrich Genscher egykori német
külügyminisztert. A 85. esztendejét a múlt
héten betöltött Genscher feltételezések
szerint szívbillentyû-beültetésen esett át,
ám a mûtét lezajlásáról és a liberális politi-
kus állapotáról nem közöltek részleteket.

Hírösszefoglaló

„Gyerekek százait vették õri-
zetbe és bántalmazták a szíriai

kormányerõk” – nyilatkozta a
BBC brit közszolgálati televízió-
nak tegnap Navi Pillay. A világ-
szervezet emberjogi fõbiztosa el-
mondta, rendkívül aggasztja an-
nak a több száz szíriai kiskorúnak
a sorsa, akiket a biztonsági erõk
fogságban tartanak. Hozzátette:
Bassár el-Aszad szíriai elnök egy
rendelet kibocsátásával véget vet-
hetne ennek az áldatlan állapot-
nak, beleértve az ártatlan civilek
legyilkolását. Navi Pillay közölte:
Aszad bíróság elõtt fog felelni a
kormányerõk erõszakos fellépésé-
ért, mert semmit nem tesz ellene.

„Szíria elfogadta a béketervet”
– jelentette be Kofi Annan, az
ENSZ és az Arab Liga szíriai
ügyekben megbízott közvetítõje
Pekingben, miután találkozott
Ven Csia-pao kínai miniszterel-
nökkel. A damaszkuszi döntés
„fontos kezdõ lépés, amely véget
vethet az erõszaknak és a véron-
tásnak”. A Biztonság Tanács által

jóváhagyott hatpontos javaslat ki-
tér a politikai párbeszédre, a ne-
hézfegyverek és a katonák lakott
területekrõl történõ kivonására, a
humanitárius segélyezés akadály-
mentes biztosítására, a foglyok

szabadon engedésére, továbbá az
újságírók szabad mozgásának en-
gedélyezésére. Moszkva szkepti-
kus az Annan-terv elfogadásával
kapcsolatban, mert az ellenzék
még nem kész a párbeszédre a ha-

talommal, ezért Moszkva tovább-
ra sem vesz részt az úgyneve-
zett Szíria barátai csoport találko-
zóján. Úgy vélte: az isztambuli
értekezlet inkább romboló hatás-
sal lehet a szíriai rendezésre. 

Saját útját járja Szíria 

ÚMSZ-összeállítás

Schmitt Pál nem mond le a
köztársasági elnöki posztról,

és számára a plágiumgyanút
vizsgáló tényfeltáró bizottság
végkövetkeztetése „egyfajta
elégtétel” – jelentette ki a ma-
gyar államfõ a dél-koreai Szö-
ulban az MTI Hírcentrum tudó-
sítójának. Schmitt Pál elmond-
ta: „egy pillanatig sem” gon-
dolta, hogy le fog mondani, mi-
vel szerinte nem azért válasz-
tották a köztársaság elnökének,
hogy húsz évvel ezelõtt milyen
kisdoktorit írt, hanem „valószí-
nû, hogy más egyéb kvalitások
miatt”. Leszögezte: a munkáját
ezután is „változatlan felelõs-
séggel” végzi.

Egészen másképp látja a köz-
vélemény és az összes ellenzéki
párt. Kedd este néhány száz

résztvevõvel flashmobot tartot-
tak a magyar parlament elõtt, a
Kossuth Lajos téren, az MSZP
pedig népszavazás kiírását java-
solja annak eldöntésére, hogy
Schmitt Pál maradjon-e az or-
szág köztársasági elnöke. LMP-
s képviselõk azt kérik a Sem-
melweis Egyetem rektorától és
a nemzetierõforrás-miniszter-
tõl, hogy az államfõ kisdoktori
disszertációjával kapcsolatban
elkészült jelentést – amely sze-
rintük közérdekû adatnak mi-
nõsül – 15 napon belül bocsás-
sák a rendelkezésükre.

Az eset nem maradt szó nél-
kül a nemzetközi sajtóban
sem. Schmitt Pál a legtöbb or-
szágban már lemondó nyilatko-
zatát írná, vagy „legalábbis ke-
resne egyet, hogy lemásolhassa”
– írja a The Economist, amely tar-
talmaz egy linket is egy lemon-

dólevél-mintákat kínáló honlap-
hoz. A Frankfurter Allgemeine Ze-
itung címû konzervatív német
lap megjegyezi, hogy a Fidesz a
vizsgálattal lezártnak tekinti az
ügyet. A Handelsblatt Magyaror-
szág elnöke lopott a doktori dol-
gozatához címmel számol be a
vizsgálat eredményérõl három
tömör mondatban. A Financial
Times Deutschland hozzáfûzi,
hogy a jelentésben nem szerepel
a plágium kifejezés, és „közvet-
len tanács” sincs benne arra
nézve, hogy van-e valami tenni-
való az államfõ doktori címével.
A Spiegel Online Plágiumaffér –
Magyarország elnöke doktori
értekezést másolt le címmel
részletesen beszámol a vizsgá-
latról, és az ügyet a Németor-
szágban az utóbbi idõszakban
kirobbant plágiumbotrányokkal
hasonlítja össze. 

Schmitt Pál: nem mondok le!

Aszad elnök látogatása a felkelõk egykori fellegvárában. Homsz városában még a gyerekek is ünnepelték

Gy. Z.

XVI. Benedek pápa találko-
zott kedden Raúl Castro kubai

elnökkel a kommunista rezsim
központjában, a havannai Forra-
dalmi Palotában, ennek végezté-
vel nem nyilatkoztak a sajtónak.
Fidel Castro nem volt ugyan jelen
a találkozón, de kedd este – a kor-
mány honlapja szerint – bejelen-
tette, hogy szerdán „boldogan”
találkozik a katolikus egyházfõ-
vel. (A „Máximó Líder” tizen-
négy esztendõvel ezelõtt Havan-
nában fogadta II. János Pál pá-
pát; Fidel akkor elegáns sötét öl-
tönyt viselt, ígéreteibõl azonban
vajmi kevés valósult meg.) Raúl
Castro a Kuba védõszentjének
számító Virgen de la Caridad del
Cobre másfél méteres szobrát
ajándékozta a katolikus egyház-
fõnek, a pápa egyébként helyi idõ
szerint kedd délelõtt maga is fel-
kereste a Szeretõ Szûz szentélyét
Santiago de Cubában. 

XVI. Benedek Ptolemaiosz
Geográfiájának egy másolatát ad-
ta ajándékba a kubai vezetõnek.
Negyvenperces négyszemközti
megbeszélésükön a Vatikán veze-
tõje azt javasolta a kubai elnök-
nek, hogy országában is nyilvánít-
sák nagypénteket állami ünneppé.
Szentszéki vezetõ személyiségek
pedig kubai illetékesekkel folytat-
tak megbeszéléseket, minden bi-
zonnyal kényes témákról: a politi-
kai foglyokról, a Kuba elleni ame-
rikai büntetõ intézkedésekrõl és a
katolikus egyház kubai szociális
szerepének a kiszélesítésérõl.
Castro-ellenes aktivisták flottillája
indult Floridából kedden Kuba
partjaihoz, hogy a pápalátogatás
idején a szigetországi ellenzékiek
bebörtönzése ellen tiltakozzék. A
négy hajóból álló raj 20 kilométer-
re közelítette meg a szigetorszá-
got. A flottilla nemzetközi vize-
ken horgonyzott le, majd tûzijá-
ték-röppentyûket lõtt ki, amelyek
Havannából is láthatóak voltak. XVI. Benedek és Raúl Castro. A pápa a nagypénteki ünneprõl beszélt

ÚMSZ

Az Európai Unió vezetoi ag-
godalmuknak adtak hangot

tegnap a nukleáris biztonsággal
foglalkozó szöuli csúcsértekezle-
ten az észak-koreai atomfegyver-
program miatt, és felszólították
Phenjant, hogy álljon el a jövo
hónapra tervezett rakétaindítás
szándékától. Herman van Rom-
puy, az Európai Tanács elnöke
azt mondta: nagyon nyugtalanít-
ja a nagy hatótávolságú rakéta
elindításának terve. Phenjan me-
teorológiai muholdat akar felbo-
csátani, de az Egyesült Államok
és más országok gyanúja szerint
ez csak ürügy egy katonai raké-
takísérletre. rakétakísérletre.
„Phenjan sosem mond le arról a
jogáról, hogy muholdat bocsás-
son fel békés céllal”. 

Az EU Phenjan

rakétaterveirõl

A pápa találkozott Castróékkal



Bár gyanús az, ha valaki a
politikával kapcsolatban
mindegyre metaforákat, ha-
sonlatokat használ, elõszere-

tettel beszél képekben –
ráadásul rendszerint köz-
helyesen, sötét fellegek,

viharban sziklák közt
hánykolódó hajók és

hasonlók emlegetésével –, a legutóbbi fejle-
ményekrõl, fõleg a nagyobbik kormánypárt
elsõ alelnökének dezertálásáról igencsak a
süllyedõ hajóról menekülõ patkányok õské-
pe juthat eszünkbe. A PDL korrupcióban
már jócskán lehagyott minden pártot, em-
berei közül sokan vannak vagy lesznek sit-
ten, a Boldea-ügy mediatizálása nem a
bûnüldözõ szervek helytállására és az ál-
lamelnök vitézségére hívta fel a figyelmet,
hanem inkább a teljes zûrzavarra és – ismét
– a hatalom embereinek gátlástalanságára.
A legnagyobb csapást azonban most szen-
vedte el.  Sorin Frunzãverde kiugrása több
szempontból jelentéses és vészterhes. Elsõ-
sorban hatalmas az imázsvesztés. A PDL
elsõ alelnöke hiteles, tiszteletnek örvendõ
politikus, nem „profi” vándormadár, intel-
ligenciája, felkészültsége szempontjából nem
egy Flutur vagy egy Toader. A párton belül
egyértelmûen a Vasile Blaga vonalat követi
az Emil Boc vonalával szemben. Személyé-
ben a párt egyik alapemberét és (jobboldali)
ideológusát veszíti el.  Másodsorban sokad-
magával távozik: a helyi önkormányzatban
egyértelmûen az ellenzék oldalára billenti a
mérleget; a parlamentben is felboríthatja az
egyensúlyt, átalakíthatja a többséget az, ha
még néhányan követik. A választások táv-
latában az egyre gyengébb PDL-nek egysze-
rûen a teljes összeomlás rémképével kell
szembenéznie, úgy járhat (bár a helyzete
több szempontból más), mint 2000-ben a
Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt.
Oda jutottunk, hogy már azért is a PDL-
nek kell drukkolnunk, nehogy az ellenzék
kétharmados többséget érjen el, láthattuk az
ilyesmi áldásos következményeit az orbáni
„fülkeforradalmat” követõen. Az új helyze-
tet, benne a lehetõségeit feltétlenül ki kell ér-
tékelnie az RMDSZ-nek is, keményen, ha
kell önzõen mindenekelõtt a saját (a közös-
sége) érdekeit szem elõtt tartva.  A sors iró-
niája, hogy míg korábban a PDL erõs
oszmózissal minden mozdítható (értsd:
dossziékkal és egyebekkel zsarolható, meg-
vesztegethetõ, ígéretekkel lekenyerezhetõ) el-
lenzéki politikust vagy semleges tisztségvise-
lõt bekebelezett, most a vándorlás iránya
megfordulni látszik; Frunzãverde pedig épp
a liberálisoktól „kér menedékjogot”, ahon-
nan Traian Bãsescunak az évek folyamán
több nagyágyút sikerült elszippantania.
Harmadsorban megdöbbentõ Frunzãverde
indoklása: azért áll át az eljövendõ gyõztes
oldalára, mert Románia rendõrállam (ergo
nem jogállam), ahol az embernek minden
lépését figyelik, telefonbeszélgetéseit lehall-
gatják, ahol beavatkoznak a magánéletébe.
Ha ezt egy (leendõ volt) kormánypárti poli-
tikus mondja, nyílt titokként fõleg Bãsescu
politikai rendõrségére utalva, hinnünk kell
neki. Ahol még egy ilyen ember is fél, az
nem demokrácia. Ezen pedig, függetlenül a
politikai irányultságuktól, a választóknak
változtatniuk kell és változtatni fognak.

Összeomlás?

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Új szarkofágot építenek Csernobil köré,
az óriási szerkezet 1,5 milliárd euróba ke-
rül. A szarkofágra azért van szükség,
hogy csökkentsék az erõmû radioaktív
sugárzásának veszélyét. A munkálat ápri-
lis 26-án indul, azon a napon, amikor be-
következett a nukleáris holokauszt – je-
lentette ki Viktor Janukovics ukrán elnök.
(Ziarul Financiar) A kapitány kiszámít-
hatatlan viselkedése miatt hajtott végre
kényszerleszállást a JetBlue légitársaság
191-es repülõgépjárata, amely New York-
ból Las Vegasba tartott. A kapitány Al-
Kaida bombától való félelmében kezdett
kiabálni, az utasok fogták le. (Gândul)

Folytatás az 1. oldalról

Emil Boc vehemens kirohanását
az is magyarázza, hogy a PDL
több vezetõ politikusa rendkívüli
kongresszus összehívását köve-
telte, ahol – bennfentes informá-
ciók szerint – megkísérelték vol-
na Boc leváltását. A HotNews.ro
úgy tudja, hogy Vasile Blaga (aki
Boc pártelnök ellenjelöltje volt a
PDL tisztújításakor) szûk kör-
ben tárgyalt több politikustársá-
val kedden este az alakulat to-
vábbi sorsáról. 

Resicabányán tartott tegnapi
sajtóértekezletén Sorin Frunzã-
verde a PDL állítólagos közpon-
tosítási törekvéseinek számlájára
írta a kormánypártból való távo-

zását. „Számtalanszor kértem a
költségvetés decentralizálását,
mégis épp ennek az ellenkezõje
történik, a pénzügyi források el-
osztásáról Bukarestben dönte-
nek, az önkormányzatokat, a he-
lyi kezdeményezéseket kiéhezte-
tik. Én továbbra is hiszek egy
jobboldali konstrukcióban, de
ezt már nem látom megvalósít-
hatónak a PDL-ben” – mondta
Frunzãverde.

A Krassó-Szörény megye aja-
tollahjának is nevezett politikus
bejelentette, átigazol a PNL-be
és a Szociál-Liberális Szövetség
(USL) jelöltjeként indul az ön-
kormányzati választásokon.
Hozzátette, döntésérõl kizárólag
Mihai Rãzvan Ungureanut tájé-

koztatta, a miniszterelnök tudo-
mására hozva, hogy nem kívánja
destabilizálni a kabinet munká-
ját. Frunzãverde hozzátette: az
USL-t konjunkturális képzõd-
ménynek tartja, az abban részt
vevõ PNL-t viszont jobboldali
pártnak tekinti, és õ maga a ro-
mán jobboldal újjáépítését szor-
galmazza.

Crin Antonescu, a Frunzãver-
dét befogadó PNL elnöke leple-
zetlen örömmel nyugtázta a
PDL-s átállását. Az USL társel-
nöke leszögezte, ha a Krassó-
Szörény megyei honatyák csatla-
kozásával az ellenzék többségbe
kerül a szenátusban, akkor abba-
hagyják a parlamenti bojkottot és
„támadásba lendülnek”. 

Árulózik Emil Boc
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Folytatás az 1. oldalról

„Azt kértem az egyetem magyar
oktatóitól, hogy szervezõdjenek
tagozattá” – idézte az Agerpres
hírügynökség a minisztert. A
tárcavezetõ szerint a létrehozott
új kar mellett a magyar oktatást
is nyújtó fogorvosi karon is
dékánhelyettesi tisztség jár a
magyaroknak, és a magyar okta-
tóknak jelen kell lenniük a fog-
orvosi kar tanácsában is. A tár-
cavezetõ azt is megemlítette,
hogy a magyar tagozatnak „ki
kell egészítenie” az egyetemen
lezajlott választásokat. Jelölte-
ket kell állítania a magyar tago-
zatot megilletõ szenátusi helyek-
re, valamint a rektorhelyettesi
tisztségre is. A miniszter azt is
megemlítette, hogy ha megtör-
ténnek ezek a változások az
egyetemen, „megkeresik a meg-
oldást” arra, hogy a törvényte-
len charta alapján megválasztott
rektor, Leonard Azamfirei tiszt-
ségben maradhasson. Azam-
fireit a múlt héten ruházta fel
ideiglenes hitelutalványozói jog-
körrel a minisztérium.

„Mintha semmi 
sem történt volna”

Az egyetem román vezetõsége
egyelõre úgy tesz, mintha mi
sem történt volna, nem vesz tu-
domást a magyar kart létrehozó
kormányhatározatról – mondta

el tegnap lapunknak dr. Szabó
Béla professzor, a MOGYE álta-
lános orvosi karának dékán-
helyettese. Hozzátette: a határo-
zat megvalósítása attól függ,
hogy az illetékesek mennyire
tartják be a jogszabály elõírásait. 

A magyar professzortól azt is
megtudtuk, hogy Constantin
Copotoiu volt rektor összehívta
a szaktárca által el nem ismert
egyetemi szenátust. „Elõbb
meg kellene ismételni a válasz-
tásokat, újabb, törvényes vá-
lasztást tartani. Mi ebben benne
vagyunk, de a román fél tovább
húzza az ügyet, nem akar tudo-
mást venni semmirõl” – mond-
ta Szabó Béla dékánhelyettes.
Tájékoztatása szerint az új kar
létrehozása az egyetem vezetõ-

ségének a feladata, de elõbb ah-
hoz egy új struktúrát kell létre-
hozni, amely törvényesen vé-
gezheti a feladatát. 

„Azamfirei 
ne hantázzon”

Leonard Azamfirei, a
MOGYE ideiglenes rektora ki-
jelentette, nem tudja, kinek kell
életbe léptetnie a magyar tago-
zatot létrehozó kormányhatáro-
zatot. Azt mondta: elismeri,
hogy Romániában a törvények
uralkodnak, ezért a kormány-
határozatot a MOGYE vezeté-
sének is tudomásul kell vennie.
„Kérdésem csupán az, hogy ki
alkalmazza a jogszabályt? Mert
az alkalmazáshoz az egyetem
mûködõ vezetõ struktúrái szük-
ségesek. Amíg a minisztérium
nem ismeri el a vezetõ testülete-
inket, adminisztratív légüres
térben vagyunk” – idézte az
egyetem ideiglenes vezetõjét az
Agerpres hírügynökség.

„Azamfirei ne hantázzon” –
jelentette ki Király András okta-
tási államtitkár. Az ÚMSZ-nek
elmondta: az oktatási miniszter
harminc napra aláírási joggal
ruházta fel az ideiglenes rektort.
„Ez azt jelenti, hogy harminc
napig   felel mindenért, ami az
egyetemen történik. Ott vannak
a beosztottjai, rendelkezésére áll
az egyetem adminisztratív sze-
mélyzete, akikkel nekiláthat dol-

gozni az új kar kiépítésén” –
mondta az államtitkár. Az ideig-
lenes rektor kijelentéseire rea-
gálva Brassai Attila tanszékve-
zetõ megjegyezte, nem most lé-
pett illegalitásba a MOGYE ve-
zetõsége, augusztus óta egyfoly-
tában illegálisan tevékenyked-
nek. Hozzátette: a magyar okta-
tók péntekre hívtak össze köz-
gyûlést, ahol a mihamarabbi vá-
lasztások megszervezésérõl tár-
gyalnak majd. „Remélhetõleg
jövõ héten már sor is kerül az új
kar vezetõségének megválasztá-
sára, amit majd belefoglalha-
tunk a chartába is, s úgy lehetõ-
ség lesz elfogadtatni a mûködési
szabályzatot” – nyilatkozta
Brassai professzor.

Újabb tüntetések

Közben az orvosi egyetem ro-
mán diákjait tömörítõ diákliga
bejelentette, további tüntetéseket
szervez és a Közigazgatási Bíró-
ságon kéri a kormányhatározat
hatálytalanítását. Nucu Marica,
a liga alelnöke kiábrándítónak
tartotta, hogy a kormány nem
vette figyelembe a Marosvásár-
helyen tartott közmeghallgatás
konklúzióit. A diákvezetõ sze-
rint a kormány szigorúan politi-
kai döntést hozott, amely nincs
tekintettel az egyetem szükségle-
teire, és feszültségeket generál az
oktatási intézményben. 

Sorin Frunzãverde a teljes Krassó-Szörény megyei szervezetétõl megfosztotta az Emil Boc vezette PDL-t 

Hogyan tovább, MOGYE?

Fotó: archív

Leonard Azamfirei

ÚMSZ

Alkotmányellenesnek bizo-
nyult a lusztrációs törvény, a

taláros testület tegnap helyt adott
a legfelsõbb bíróság óvásának. A
legfelsõbb bíróság a bírák és
ügyészek szakmai szervezetének
javaslatára kért normakontrollt.
Az Alkotmánybíróság indoklása
szerint a törvény azért nincs
összhangban az alaptörvénnyel,
mert kollektíven bélyegzi meg az
ügyészeket, másrészt pedig
azért, mert sérti azt az elvet, mi-
szerint egy jogszabály hatálya
nem lehet visszamenõleges. A
képviselõház február végén fo-
gadta el a törvényt, amely ki-
mondja, hogy a hatálybalépéstõl
számított öt éven belül nem tölt-
hetnek be vezetõ tisztséget azok
a személyek, akik a Kommunista
Párt fizetett apparátusának vol-
tak tagjai, illetve azok sem, akik
az igazságszolgáltatásban vezetõ
tisztséget töltöttek be a rendszer-
váltás elõtt, vagy pedig ügyészek
voltak. Ez utóbbi javaslatot Máté
András RMDSZ-es képviselõ
nyújtotta be. A politikus szerint
ez a módosítás azért jelentõs,
mert így a tiltás többek között az
1956-os forradalom résztvevõit
kivizsgáló ügyészekre is érvé-
nyes lesz. Az RMDSZ-es módo-
sítási javaslat egyik áldozata
Monica Macovei demokrata li-
berális európai parlamenti képvi-
selõ, volt igazságügyi miniszter
lett volna. A volt igazságügyi mi-
niszter ugyanis a rendszerváltás
elõtt az ügyészségen dolgozott.
Az Alkotmánybíróság döntései
jogerõsek, így a lusztrációs tör-
vény visszatér a parlamentbe,
ahol módosítani kell a kifogásolt
részeket. 

Alkotmány-

ellenes lusztráció
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Bogdán Tibor 

Bukarest–Nairobi–Am-
sterdam–Bukarest-Galac

– földrajzilag hosszú utat járt
be Mihail Boldea, míg végül
a hét elején oda került, ahol
már régóta helye lett volna: a
rácsok mögé.

Parlamenti 
„meghasonlás”

A demokrata liberális par-
lamenti képviselõ messze ju-
tott a politikai életben is. A
galaci ügyvéd 2003-ban lett
tagja a demokrata liberálisok
Galac megyei szervezetének,
de csak a helyhatósági vá-
lasztások közeledtével, 2004-
ben kezdett tevékenyebb len-
ni, ekkor a megyei pártszer-
vezet ifjúsági tömörülésének
elnöke lett. Nem sokkal ké-
sõbb a megyei pártszervezet
alelnökévé és szóvivõjévé vá-
lasztották. A 2008.évi tör-
vényhozási választásokon
galaci képviselõként bekerült
a parlamentbe, ahol a képvi-
selõház jogi bizottságában te-
vékenykedett.

Bár dörgedelmes parla-
menti politikai nyilatkozatai-
ban az igazságszolgáltatás és
a bûnüldözés hatékonyságá-
nak növelését sürgette, tör-
vényhozási kezdeményezé-
seivel voltaképpen minden-
nek az ellenkezõjét akarta el-
érni. Így korlátozni kívánta a

sajtó hozzáférését a bûnvádi
dossziékhoz és öt évig terje-
dõ börtönnel büntette volna
azokat az ügyészeket, akik
ilyen ügycsomókban szerep-
lõ információkat közvetve
vagy közvetlen módon nyil-
vánosságra hoznak.

A furfangos ügyvéd

A törvényszegések nyilvá-
nosságra hozatalának meg-
akadályozására, mint kide-
rült, igencsak jó oka volt.
Mihail Boldeát ugyanis töb-
brendbéli bûncselekménnyel
vádolják. Egyebek között
számos hiszékenyt vezetett
félre ingatlanok adásvételi
szerzõdésének megkötése al-
kalmával, eltitkolva azok va-
ló jogi helyzetét. Hivatalos
dokumentumok – bírósági
ítéletek, vagy azok megho-
zatalához szükséges iratok,
kataszteri kivonatok – meg-
hamisításával jutott hozzá
vagy juttatta hozzá az érdek-
csoportjához tartozókat csa-
ládi házak, villák, telkek és
egy 7000 négyzetméteres
galaci park tulajdonjogához.
Nem riadt vissza a pénzmo-
sástól sem, segédkezet nyúj-
tott törvénytelen cselekede-
tek, egyebek között ember-
csempészés nyomán meg-
szerzett ingatlanok tulajdon-
jogának elkenéséhez. A ha-
mis papírokkal eltulajdoní-
tott ingatlanokat aztán jóhi-

szemû vásárlóknak adták to-
vább. 

Gyakran élt a megfélemlí-
tés, de a fizikai erõszak
módszerével is. Az utóbbi
idõben már nem is tagadta
kapcsolatait az alvilággal:
bûnözõk védelmét vállalta
fel, ügyfeleit a képviselõház
által rendelkezésére bocsá-
tott szolgálati autóján keres-
te fel a börtönben.

Boldea 22 fõbõl álló bûnö-
zõ csoportot hozott létre, tag-
jai között volt a galaci ügyvé-
di kamara ügyvédje, a galaci
kereskedelmi és iparkamara
mellett mûködõ táblabíróság
munkatársa, Galac megye
volt alprefektusa és a Boldea
Mihai és Tãnase Petricã ügy-
védi iroda titkára. A csoport-
ból hat személyt már elõzetes
letartóztatásba helyeztek,
õket követte most Boldea, aki
kenyai „vakációjáról” ked-

den érkezett az országba,
Amsterdamtól már rendõri
kíséret mellett. 

Boldea messzemenõen fel-
használta ügyleteihez testvé-
reit, Valentint és ªtefant is.
Mindketten orvosok, elõbbi
a Galac megyei egészségügyi
igazgatóság igazgatója, utób-
bi egy 2011-ben, 200 lejes
alaptõkével beindított közsé-
gi orvosi rendelõ tulajdono-
sa, amelynek tavaly semmi-
lyen tevékenysége nem volt.
Övé a galaci BBK Distribu-
tion kft is, amely megalakulá-
sa, 2007 óta folyamatosan
veszteséges. 

Boldea nevéhez fûzõdik az
Aviasan-ügy néven elhíresült
nagyméretû csalás is. Ennek
során 2007-ben, a törvények
kijátszásával a galaci köz-
hasznú repülõtér 40 hektá-
ros, 24 millió euróra becsült
területét kaparintotta meg,

miután adásvételi szerzõdést
írt alá egy nem létezõ sze-
méllyel. Az ügyet a sajtó
megszellõztette, és bár a nyil-
vánvaló csalás ellenére nem
indult bûnvádi eljárás,
Boldea elveszítette minden
pártbeli tisztségét. Igaz, na-
rancsvörös kollégái csakha-
mar megbocsátottak neki és
2008-ban a párt listáján in-
dulhatott a parlamenti vá-
lasztásokon, igaz, egy külvá-
rosi kerület jelöltjeként. 

Boldea ugyan csak jelen-
téktelen fogaskerék a politi-
kai és üzletemberi maffia ola-
jozott gépezetében, amint a
demokrata liberálisok fogal-
maztak, mégis nagy szüksé-
gük van rá, mert a pártban
nagyon kevés az ügyvéd.
Márpedig – tehetnénk hozzá
– a maffiának mindenkor
szüksége volt csavarintos
eszû ügyvédekre.

„Sétafikáló kollégák”

Most amikor beindult elle-
ni a bûnvádi kivizsgálás meg
sem állt Kenyáig. Bár igyek-
szik elhitetni, hogy csak sza-
farira utazott az afrikai or-
szágba, az a tény, hogy elõ-
zõleg olyan országok felõl ér-
deklõdött, amelyeknek nincs
kiadatási szerzõdésük Romá-
niával, illetve, hogy csak egy
útra váltott repülõjegyet arra
utal, hogy megpróbált kitérni
a felelõsségre vonás elõl. Kö-
zeli ismerõsei szerint „bejára-
tott utat” választott, tavaly
ugyanis a Seychelles szigete-
ken vakációzott. Amikor pe-
dig megtudta, hogy nemzet-
közi körözést adtak ki ellene,
a kenyai börtönviszonyok el-
kerülése végett jobbnak látta,
ha feladja magát Románia
nairobi konzulátusán. 

Boldea nem az elsõ
„nagykorrupt” aki kisétálha-
tott az országból. Nevesebb
„kollégái” közé tartozik Ro-
mánia egyetlen „hivatásos”
terroristája, a román újság-
írók bagdadi elrablását meg-
szervezõ Omar Hayssam, aki
Irakban tartózkodik, holott
Romániában 20 év börtönre
ítélték. A hírhedett FNI
egyik „atyját”, Nicolae Popát
csak két év után sikerült ha-
zahozniuk a bûnüldözõknek
az indonéziai Dzsakartából,
a román államvasutakat le-
nyúló Mihai Necolaiciuc pe-
dig hat esztendõn át élt nem
mindennapi jólétben a nap-
sütötte Miamiban. Ugyan-
csak hat év után sikerült
kézrekeríteni Ausztriában a
milliós csalások miatt körö-
zött Severin Tcaciucot. 

Kenyai szafaritól a galaci fogdáig

ÚMSZ/HVG

Az államfõ 1992-ben írt
kisdoktori disszertációját

vizsgáló és a plágium tényét
elismerõ bizottság több tag-
ja is kapcsolatban állt a ko-
rábban Schmitt vezette Ma-
gyar Olimpiai Bizottsággal
(MOB), vagy annak valami-
lyen szervezetével. A Heti Vi-
lággazdaság (HVG) címû heti-
lap, amely az ügyet kirobban-
totta, most összegyûjtötte a
bizottság tagjaival kapcsola-
tos tudnivalókat.

A sportdiplomaták 
világa

A Semmelweis Egyetem
(SE) januárban felállított
tényfeltáró bizottsága elis-
merte, hogy Schmitt Pál pla-
gizált 1992-ben írt kisdoktori
disszertációjában, idézõjelek
és jegyzetek nélkül vett át

szövegrészeket a bolgár kuta-
tó, Nikolaj Georgiev és a né-
met tudós, Klaus Heine-
mann munkáiból. A grémi-
um ennek ellenére formailag
megfelelõnek találta a disz-
szertációt, a doktori cím visz-
szavonását nem javasolta, a
felelõsséget pedig áthárította
a Testnevelési Egyetemre. A
vizsgálóbizottság tagja volt
az egyetem dékánja, Tóth
Miklós, aki a plágiumügy ki-
robbanása után két nappal
közleményt adott ki: „nincs
okunk feltételezni, hogy nem
kellõen megalapozott döntést
hozott az a bizottság, amely
1992-ben elbírálta a Schmitt
Pál által benyújtott érteke-
zést” – írta. Tóth szerint a
kisdoktori cím kiadása sza-
bályszerûen történt, az érte-
kezés tartalma megfelelt az
akkori követelményeknek.

A dékántól nem idegen a
sportdiplomácia világa, hi-

szen 2010-tõl a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB)
orvosbizottságának a tagja –
ebben az évben hagyta ott
Schmitt Pál a MOB elnöki
posztját. Külön érdekesség,
hogy a Schmitt-ügy januári
kirobbanása után bõ egy hó-
nappal Tóthot a MOB egyik
alelnökének választották m g
(ekkor lett alelnök Deutsch
Tamás, a Fidesz EP-képvise-
lõje, volt sportminiszter is). 

Nincs kompromisszum

„A plágium azonban min-
dig is tilos volt” – mondta ja-
nuár 11-én, a plágiumügy ki-
robbanása után Rácz Károly,
az egyetem doktori iskolájá-
nak vezetõje. Rácz belgyó-
gyászként és endokrinoló-
gusként 2009 óta a Semmel-
weis Egyetemen mûködõ, a
doktori képzést és fokozat-
szerzést felügyelõ tanács el-

nöke, 2008 óta az Magyar
Tudományos Akadémia
(MTA) Orvosi Tudományok
Osztályán mûködõ doktori
bizottság tagja. Életrajza sze-
rint 244 tudományos közle-
ménye van, ebbõl 122 külföl-
di folyóiratban jelent meg. A
HVG megkereste Rácz Ká-
rolyt a plágiumügy nyilvá-
nosságra kerülése után, hogy
mondja el, mi a teendõje az
1989-ben egyetemi rangra
Testnevelési Fõiskola jog-
utódjának, a 2000-ben össze-
vonásokkal létrejött SE Test-
nevelési és Sporttudományi
karának ilyen esetekben.
Rácz elzárkózott attól, hogy
a konkrét esetet véleményez-
ze, azt viszont azt elmondta,
hogy a fokozatszerzés köve-
telményei sokat változtak az
évek során, így „nyilván az
akkori formai és tartalmi kö-
vetelményeket kell figyelem-
be venni egy disszertáció-
nál”. „Az opponensek meg-
felelõ tudományos fokozattal
rendelkeznek, a szakterület
jó ismerõi, az õ feladatuk,
hogy ha plágium gyanúja fel-
merül, akkor erre fényt derít-
senek. Nyilván a legnagyobb
felkészültség mellett is lehet-
nek olyan anyagok, amiket
nem ismernek” – tette hozzá

januárban Rácz. A Semmel-
weis Egyetemi Újság novembe-
ri számában megjelent inter-
júban az orvosprofesszor azt
mondta, a doktori iskolában
a minõségi képzésnek minde-
nek felett kell állnia, ebben
nem lehet kompromisszu-
mot kötni. Gombocz János
diplomáját az Eötvös Loránd
Tudományegyetem (ELTE)
Bölcsészkarán szerezte, 1995
óta a neveléstudományok
doktora. Fõ területe a neve-
léselmélet és a sportpedagó-
gia; 2011-ben történt meg-
szûnéséig tagja volt a koráb-
ban Schmitt által vezetett
MOB alá tartozó Mezõ Fe-
renc Közalapítványának, az
utódjaként létrejött Mezõ Fe-
renc Sportbizottságnak. Az
MTA Sporttudományi Mun-
kabizottságába 2002-ben ke-
rült be. Eddig 78 magyar és
10 idegen nyelvû publikáció-
ja jelent meg. 

Vasmûbõl az egyetemre

Kovács Etele a Testnevelé-
si Fõiskola tanári szakán vég-
zett, ugyanitt szerzett atléta
szakedzõi képesítést, majd az
Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem pedagógia szakára
járt. Doktori értekezését

1985-ben Célok meghatáro-
zása és pontosítása a testne-
velõ tanárjelöltek atlétikai
képzésében címmel írta. A
pedagógus a Magyar Testne-
velõ Tanárok Országos Egye-
sülete felügyelõbizottságának
elnöke. Kovács 1961-ig a
Csepel Vas- és Fémmûvek
Szerszámgépgyárban dolgo-
zott – életrajzából nem derül
ki, hogy milyen munkakör-
ben. Elõadóként részt vett
a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság és az International
Association of Athletics
Federations (IAAF) nemzet-
közi edzõképzõ munkájában,
többek között Athénban, Ka-
iróban, Kuvaitban, Peking-
ben és Tel-Avivban.

A tényfeltáró bizottságnak
tagja volt Fluck Ákos ügyvéd
is, aki a jelentés összefoglaló-
jában az aláírása mellett meg-
jegyezte, hogy különvéle-
ményt fogalmazott meg a je-
lentéssel kapcsolatban. Hogy
ebben mit írt, azt az egyetem
nem hozta nyilvánosságra.
(A Népszabadság viszont teg-
nap meg nem nevezett forrás-
ra hivatkozva azt írta, hogy
Fluck a szerzõijog-sértés egy-
értelmû kimondását, illetve a
doktori dolgozat érvénytelen-
ségét tartalmazza.) 

Schmitt-ügy: plágium – lemondás nélkül
„Nem mondok le” üzente haza Szöulból Schmitt Pál. A ma-

gyar köztársasági elnök kisdoktori dolgozatával kapcsolatos

vizsgálat kedden nyilvánosságra hozott megállapításai több

mint ellentmondásosak. „A legtöbb országban már rég le-

mondott volna” – írja a világsajtó. Schmitt két közvetlen elõd-

je nemzetközileg elismert tudós professzor, akadémikus volt.

Mihail Boldea nem az elsõ romániai

„nagykorrupt” aki zavartalanul,

mondhatni a hatóságok orra elõtt 

kisétálhatott az országból.

Mihail Boldea képviselõ, „lemerülés elõtt”. Egy felhõtlen vakáció képei a Seychelles szigetekrõl



„Vajon a hatvanas-hetvenes években e lap elõd-
jének, az Elõre olvasójának sikerült volna-e
megérteni a cikkben felsorakoztatott idegen sza-
vakat? Számomra szebben hangzik a gikszer
helyett a hiba, melléfogás, és inkább magyar az
engedékeny vagy békés szó, mint a konciliáns,
igaz, a napokban tudtam meg szintén ebbõl a
lapból, hogy Tõkés Lászlónak ,’afférja’ van sa-
ját magával szemben és nem nézeteltérése vagy
összeütközése. Én az alig két hónapja elhunyt
Csurka István nevét (csurkapiszka) sem emle-
getném akár kegyeletbõl, akár a halottak iránti
tiszteletbõl, nem hiszem, hogy egyenlõségjelet
kellene tenni a Csurka nacionalizmusa és
Vadim Tudoré közé. Az elõzõ a trianoni
szindróma hatására alakult ki egy megcsonkí-
tott nemzetért és országért, az utóbbié pedig az
idegengyûlöletbõl, uralkodni vágyásból fakad.”

Enyedi Ernõ
A megjelent cikkekre vi-
szonylag ritkán kerül válasz
a lap hasábjain. Ha ezt a
szerkesztõk megtették, bizo-
nyára alapos okuk volt rá. Én

nem vagyok a szerkesz-
tõség (Ady Endre hasz-
nálta redakció) belsõ

munkatársa, én füg-

getlen kültag vagyok. És van (lehet) véle-
ményem. 
Talán azzal kezdeném, hogy nem kell
folytonosan kontinuitást (megszakítatlan-
ságot) keresni a jelenlegi és a lapelõdök
között, az újság sem munkatársait, sem
ideológiáját tekintve nem azonos a népta-
nácsok országos lapjával.
Ha már elõhozakodott az
Elõre egykori olvasóival,
hadd vessem az Ön meg-
ütközése ellen azt, hogy
az Elõre 1989-ben meg-
szûnt, olvasói (ha még élnek) az azóta el-
telt huszonkét év alatt új hírlapokat olvas-
nak, megszokták a másféle nyelvezetet.
Ha észrevette, tisztelt olvasó, a jelen sorok
írója szándékosan használ olyan színma-
gyar kifejezéseket, amelyek a romániai
magyar publicisztikában (közírásban) egy-
általán nem használatosak. Mint például
a kifogásolt cikkben a petrence szót,
amely tulajdonképpen szláv eredetû, de
tekintettel a boldogtalan emlékezetû Szov-
jetunió még mindig bûzlõ maradványaira,
elcsúszik. Az idegen szavak jelentõs há-
nyada éppenséggel latin eredetû, amit egy
valamit is magára adó értelmiségi még a

21. században is ismer, sõt gondosan és
módjával adagolva egy írás keretein belül
használni is fog. Viszont igenis kerülöm
az anglicizmusokat (angolszász jövevény-
és parazita szavakat), melyek csupán haj-
bókolásból kerülnek be szövegeinkbe. Kis-
sé bonyolultabban írni, tudtommal, nem

vétség, bûn, legfennebb
az olvasó, ha türelme en-
gedi, újfent átolvassa.
Legyen ez afféle szellemi
torna. 
A gikszer szó a trianoni

Magyarország tagadhatatlanul magyar fõ-
városi argójából került be, mely ellen,
gondolom Ön sem emel kifogást, hiszen
ez csak azt jelenti, hogy a nyelv frissül,
gyarapszik a városi (urbánus) nyelvhasz-
nálat gyöngyszemeivel és göröngyeivel.
Nem kell tartani tõlük, hiszen olyan ma-
gyar írók is használták, mint Molnár Fe-
renc, Örkény István, sõt az ön által nagy-
rabecsült Cs. I., frissen elhunyt drámaíró
és novellista (pardon: elbeszélõ). A halott
írót védheti az irodalom szellemi gyepûje,
védvonala, Árpád-vonala, páncélzata.
Magam is író lennék, ha nem hiszi, tisz-
telt Enyedi úr, nézzen utána a Magyar

Irodalmi Lexikonban vagy az RMIL ha-
sábjain. Viszont a politika uborkafájára
felkúszott és dilettáns (mû[ked]velõ és
mûvese) pártvezért, a demagóg közszerep-
lõt, a gyûlöletbeszéd elsõ rendszerváltás
utáni telivér terjesztõjét semmi sem védi.
Szememben az a magyar politikus (Göm-
bös Gyula óta), aki a zsidókat kitagadja a
nemzetbõl, nem érdemel kegyeletet. Tu-
dom, most fölcsillan a szeme, végre el-
árultam magam. Nos, én soha nem búj-
tam el, mindig vállaltam a kettõs identi-
tást. Ön viszont kettõs mércével mér,
ugyanis Önnek csak Vadim Tudor az el-
marasztalható, a csirkefogó. Cs. I. felmen-
tése megengedett – mert magyar?

Ui. Trianont mi is megszenvedtük, hiszen
a magyar holokauszt (Soah) gyökereit vé-
leményem szerint éppen ott kell keresni a
Párizs környéki békében, ahol egy orszá-
got, egy népet büntettek. Ezért csapódott
Hitler Németországához Horthy Miklós
Magyarországa. Rossz választás volt, re-
mélem, ebben egyetértünk.
Maradok továbbra is a lap véleményírója,
és Önnek is olvasnivalóval szolgáló hive,
Sebestyén-Spielmann Mihály

Az egyedüllétet csöppet sem kedvelõ és jövõje miatt aggódó Mó-
zest örömmel töltötte el az események ilyetén alakulása. Hallga-
tott a leányok hívó szavára, és az atya és a népes família meleg
fogadtatásában részesült – mely családot annak feje kétségkívül
az õ jeles személyével óhajtotta kiegészíteni. Ugyanis arra kérte
Mózest, maradjon velük, legyen Szippora nevû leányának hites
ura, juh- és kecskenyájának gondos gazdája. Mózesnek semmi-
képpen sem volt más választása. Késõbb az is kiderült, hogy az
atya nem több istennek hódol, hanem csak egyben hisz: Élben (a
zsidók istenének régi neve).
Így aztán Mózes közel negyven éven át ott is maradt. (Amikor
Mózesnek fia született, a Gérson, „idegen” jelentésû nevet adta a
gyermeknek.) A fáraó meghalt, ám az örökébe lépõ uralkodó
sem tanúsított az elõzõnél nagyobb rokonszenvet Izrael gyerme-
kei iránt. Ennek s a zsidók egyiptomi elnyomatásának híre nyil-
ván idõrõl idõre eljutott Mózeshez, de ahogy múltak az évek, a
régen talán megalázónak tûnõ helyzettel fokozatosan megbékélt,
és így az egyiptomi események és viszonyok már nem érintették
olyan érzékenyen. Különben is épp egy zsidó árulta be, ráadásul
pont az, akit õ mentett meg az ütlegeléstõl (ezt teljes joggal felté-
telezhette). Egyszóval Mózesnek nem sok oka volt rá, hogy ko-
molyan foglalkozzék a zsidók megmentésének gondolatával.
Egy szép napon azonban kénytelen-kelletlen szembesült a problé-
mával. A nyájat terelgetvén felfigyelt egy lángokkal égõ bokorra,
mely furcsa módon mégsem emésztõdött el.

Louis Baldwin: Mózes és az õ heves vérmérséklete. 
Fordította: Dobrás Zsófia

Válasz egy olvasónak
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Reggel még jól fog a dzseki, hogy délben már feles-
leges csomagként cipeljem. A szokatlanul hideg feb-
ruár után hirtelen lett tavasz. Langy szellõk, fuvalla-
tok, napsütés és aszály. Ahogy a buszból kibámész-
kodom (három hete még ki se láttunk, ráfagyott az
üvegre a lélegzetünk, még sötét is volt odakint), rá-
csodálkozom, hogy a hegyoldalban egyik napról a
másikra virágba borultak a mandulák.
Váratlanul éri a télbe beledermedt lelket ez a gyors
és vad, tomboló pompa. Nem volt átmenet, nem
volt fokozatosság. Janus Pannonius ezen a tájon cso-
dálta versbe a mandulafácskát, amely a hófoltos táj-
ban kivirított, s allegóriaként megszemélyesítette a
kulturáltabb vidékrõl ideplántált költõ magányos
szellemi fényûzését. Reneszánsz pompa a barbár va-
lóság közepén. Meg a fenyegetettség. Ha belegondo-
lunk, még legalább másfél hónapig bármikor jöhet
egy fagyos hajnal, északi légtömeg, amely virágot,
megfogant termést, mindent visz. A mandula virág-
zik, s hamarosan követi a többi gyümölcs. Ideje van
mindennek, rendelt rendje, és fölismerhetõ szabá-
lyok igazgatják a természetet.
Ki tudhatja már, Janus Pannonius melyik lelkiállapo-
tában csodálkozott rá a természet idõjárással dacoló
ritmikus könyörtelenségére? Talán éppen az összees-
küvés közepette, egy kis szünetben a szorongató gon-
dok között, mielõtt még menekülnie kellett volna a
napfényes Itália irányába, s amely úton végül meg-
halt. Mátyás uralma korántsem volt olyan gyönyörû-
séges népmese, amilyenné az emlékezet gyalulta az
évszázadok folyamán. Keménykezû uralkodó volt,
nem tûrte a más véleményt, s dacolt mindenkivel Eu-
rópában. A püspök, értelmiségi a politikusok között,
belekeveredett, vagy nem volt más választása?
Az értelmiség, mivel gondolkodik, mindig ellenzék
(ha becsületes és õszinte). Ahogy a mandula kivirág-
zik. Nem tehet mást, hosszabbodnak a nappalok, a
gyökerek fölött megemelkedett a talaj hõmérséklete.
A füge például tövig fagyott. 10-15 évenként a ke-
mény teleken megfagy, tõbõl kihajt utána. Egy hatá-
rig lehet csak alkalmazkodni, azon túl megfagy a lé-
lek. Rendje, értelme van a korai és a kései indulás-
nak, a kockázat és az elérhetõ elõnyök hosszabb tá-
von egyensúlyban vannak.
A mandula virágzik. Királyok, püspökök, összees-

küvõk, darabontok jönnek és mennek,
az emberi világ folyamatosan pro-
dukálja magát. Télre tavasz követ-
kezik, a virágzásnak ideje van.

Még akkor is, ha az emberi idõér-
zék sorsot, tragédiát vagy éppen
életerõt tulajdonít kémiai, biológi-
ai folyamatoknak, mert még min-
dig a természet részének szeretné

tekinteni magát.Krebsz János
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Aki a zsidókat kitagadja 
a nemzetbõl, nem érde-
mel kegyeletet.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Hülye voltam. Nem, csak öntelt. Néha nincs 
is olyan nagy különbség a kettõ között.” 

Laurel Kaye Hamilton

Csináld magad

Gérson

Mandula-
virágzás

Sebestyén Mihály

A nap címe. A PDL a PNÞCD nyomában,
Ion M. Ioniþã, Adevãrul

Magyarázat. Vagyis a mostani fõ kormány-
párt a kereszténydemokrata Nemzeti Paraszt-
párt nyomdokain halad; emlékezetes, hogy a
korábban nagy többségben kormányzó Pa-
rasztpárt utána be sem került a parlamentbe.
Ezt a helyzetet elemzi I. M. I., s elsõ releváns
megállapítása: „Sorin Frunzãverde nem az
egyedüli, aki elégedetlen a PDL helyzetével.”
Nem bizony, és nem enyhíti, hanem súlyosbít-
ja a helyzetet, hogy más és más miatt elégedet-
lenek a tagok. A végkifejlet? „A PNTCD-t a
saját kormányzása tette tönkre. A PDL lehet a
második. Amattól eltérõen a PDL mondhatja,
hogy élvezi Traian Bãsescu elnök támogatását,
míg 2000-ben a parasztpártiak nem támasz-
kodhattak Emil Constantinescura. De kitart-e
végig a PDL mellett az elnök?”

Nem épp mindenki megy. A lavina elindult,
az ellenzék okos, bár piszkos diverzióval min-
den pedálos vezetõrõl elkezdi híresztelni, hogy
átáll az õ oldalára. A fiúk-lányok cáfolnak, til-
takoznak, nagy részük (Udrea, Anastase és a
hölgykoszorú többi tagja) nem érdemel figyel-
met. De például Mihai Stãniºoarã volt védelmi
miniszter nagyon is figyelmet érdemelne, ha
Frunzãverdéhez hasonlóan dezertálna, annál
is inkább, mert õ is alelnöke és hiteles politiku-
sa a pártnak. Nos, a Jurnalul Naþional szerint
Mihai Stãniºoarã határozottan cáfolta, hogy
ott akrná hagyni a PDL-t. 

Olcsónak nem nevezhetõ. Itt járt Tony Blair,
a nagy brit politikus, és nem tudtuk, hogy
mennyiért. Nos, Mardale karikatúrája, a
Caþavenciiban felvilágosít. Ketten beszélgetnek:
„– A politika kurva, méghozzá luxuskurva.
Hát hogy lehet, uram, Tony Blairnek 200 ezer
eurót adni egyetlen menetért!?...” A döbbene-
tes az, hogy lehet, hogy megérte!

A nap álhíre. Traian Bãsescu ismételten gratu-
lált Schmitt Pálnak a plágiumvád alóli felmen-
tés miatt, és a magyar népnek, hogy ilyen kivá-
ló elnöke van. „Én átéreztem az ön helyzetét,
mert engem is megpróbáltak megalázni, de
mindig tudtam, hogy ön nem lopott, nem csalt
és nem hazudott” – áll az ünnepélyes üdvözlõ
táviratban, amelynek végén a román elnök a
két nép ilyen ügyekben való példás együttmû-
ködését dicséri.
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„A Környezetvédelmi és
Erdészeti Minisztérium

hathatósan támogatja Mára-
maros megye fejlõdését, hi-
szen jelenleg a minisztérium
különbözõ programjai kere-
tében összesen 455 millió
euró értékben eszközölünk
beruházásokat Máramaros
megyében” – nyilatkozta
Borbély László környezetvé-
delmi és erdészeti miniszter
tegnap Nagybányán. A mi-
niszter Máramaros megye
prefektusával, a megyei ta-
nács elnökével, a megye sze-
nátoraival, képviselõivel és
polgármesterekkel ismerte-
tette a szaktárca 2012-es
programjait, valamint a visz-
sza nem térítendõ uniós pén-
zekre való pályázási lehetõ-
ségeket. Borbély szerint az
európai uniós forrásokból fi-
nanszírozandó fejlesztések
közül a legfontosabbak a
megye integrált hulladékme-
nedzsmentjének és vízinf-
rastruktúrájának megépíté-
sét szorgalmazó átfogó ter-
vek. A beruházások értéke
több mint 177 millió euró.
„A megye vízinfrastruktúrá-
jának európai szabványok-
kal kompatibilissá tételét
szorgalmazó befektetés fi-
nanszírozási szerzõdését a
minisztérium aláírta, ezt kö-

vetõen az uniós támogatás
lehívásának üteme az önkor-
mányzat adminisztrációs
kapacitásán múlik: a ver-
senytárgyalás meghirdeté-
sén, a munkálatok felügyele-
tén” – hangsúlyozta a mi-
niszter. 

Ami Máramaros megye
integrált hulladékmenedzs-
menti tervét illeti, Borbély
arra kérte az önkormányzat
képviselõit: tegyenek meg
mindent annak érdekében,
hogy június végéig elkészül-

jön a finanszírozási szerzõ-
dés aláírásához szükséges
dokumentáció, ellenkezõ
esetben fennáll annak a ve-
szélye, hogy saját források-
ból kell megvalósítaniuk a
befektetést. 

A látogatás alkalmával sort
kerítettek a Környezetvédel-
mi Alapból finanszírozott
vízhálozati- és csatornázási
munkálatok szerzõdéseinek
aláírására is. Borbély László,
valamint Lõrincz Csilla, a
Környezetvédelmi Alap alel-

nöke és négy, Máramaros
megyei település polgármes-
terei aláírták azokat a szerzõ-
déseket, amelyek értelmében
Felsõszelistye, Szarvaszó,
Sülelmed és Szakállasdombó
települések mintegy 25 millió
lejt kaptak a víz- és csatorná-
zási infrastruktúra kiépítésé-
re, korszerûsítésére.

A felügyelet nélkül ha-
gyott tarlóégetések okozta
károkkal kapcsolatosan a
környezetvédelmi miniszter
arra kérte az illetékes hatósá-

gokat, hogy szigorúan bün-
tessék azokat a gazdákat,
akik azért, hogy megkaphas-
sák a Mezõgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynök-
ségtõl a területre járó támo-
gatást, a növényi maradvá-
nyok lekaszálása helyett a
maradványok illegális elége-
tését választják, jelentõs ká-
rokat okozva. 

Máramaros megyei láto-
gatását Borbély Feketepatak
környékén a Környezetvé-
delmi Alap támogatásával
létesített törpe vízerõmû
megtekintésével zárta. Ma
Bihar megyében folytatódik
a miniszteri „mustra”: dél-
elõtt a miniszter nemzetközi
építkezési konferencián vesz
részt a nagyváradi Lotus
Center tanácstermében,
majd Bihar megye prefektu-
sával, a megyei tanács elnö-
kével, a megye szenátorai-
val, képviselõivel és polgár-
mesterekkel találkozik. Ezt
követõen Borbély a Környe-
zetvédelmi Operatív Prog-
ram keretében finanszírozott
integrált vízprogram, vala-
mint a Környezetvédelmi
Alap keretében finanszíro-
zott vízhálozati és csatorná-
zási munkálatok szerzõdése-
it írja alá, illetve megtekinti
nagyváradi állatkertnél fo-
lyó, a tárca által finanszíro-
zott munkálatokat. 
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HIRDETÉS

Miniszteri „megyemustra”
Félmilliárd euró értékû zöld beruházásokat eszközölt a szaktárca Máramarosban

Borbély figyelmeztetett: június végéig el kell készíteni a finanszírozási szerzõdés dokumentációját

Hírösszefoglaló

Kilencfõs parlamenti kül-
döttség látogatta meg a

napokban a Hargita megyei
mikrovízierõmûveket és a
Kovászna megyei energiafûz-
mezõket. A képviselõház ipa-
ri és szolgáltatási szakbizott-
ságának tagjai a zöldenergia-
termelés mikéntjébe nyertek
betekintést. A honatyákat az
elfogadás elõtt álló zöldener-
gia-törvénycsomag kapcsán
hívták tapasztalatszerzõ te-
repútra Antal István és Olosz
Gergely RMDSZ-képviselõk.
A kézdipolyáni energiafûz-
mezõk után a Csíkmadara-
son épülõ mikro-vízierõmû-
höz látogattak a honatyák.
Antal sikeresnek értékelte a
látogatást, hozzátéve, hogy a
szakbizottsági kollégái élõben
is láthatták és megismerhet-
ték az energianövények ter-
melési eljárásait és egy zöld-
energia-elõállításra alkalmas
mikro-vízierõmû felépítését,
mûködését, beruházási költ-
ségeit. „A szakértõk bemuta-
tói és a felsõ-háromszéki 50
hektáros ültetvény megtekin-
tése révén kollegáink megta-
pasztalhatták, hogy az ener-
giafûz-termesztés nagy lehe-
tõség a felhagyott, klasszikus
kultúrákkal mûvelésre alkal-
matlan területek hasznosítá-
sára. A növény háromévi
gondozás után 20–25 éven
keresztül értékes biomassza-
termelési forrásként szolgál”
– fejtette ki Antal. 

Zöldenergia-

termelési vizit
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ÚMSZ-összeállítás

Egy friss miniszteri ren-
delet értelmében szigorí-

taniuk kell a felsõoktatási in-
tézményeknek a felvételi kri-
tériumain. Eszerint idén már
csak az érettségi jegy vagy
felvételi vizsga alapján jut-
hatnak be a diákok az egyete-
mek alap, mesteri, illetve
doktori képzéseire, a középis-
kolai tanulmányi átlag többé
nem lehet a bejutás feltétele. 

Cãtãlin Baba oktatási mi-
niszter elmondta: a felsõok-
tatási intézmények eldönthe-
tik, hogy csupán az érettségi
jegyek vagy pedig felvételi
vizsga alapján fogadják a di-
ákokat. A felvételi menetét
valamennyi egyetem saját el-
képzelése szerint alakítja
majd ki, a mûvészeti és
sportegyetemek esetében vi-
szont kötelezõ egy kizáró jel-
legû gyakorlati vizsga. A
rendelet azt is elõírja, hogy a
diákok legfeljebb két szakon
tanulhatnak egyszerre, füg-
getlenül az oktatási intézmé-
nyek típusától.  „A minõsé-
gibb oktatás kialakítása a cél-
ja ezeknek a szigorítások-
nak” – nyilatkozta kérdé-
sünkre Király András. Az ok-
tatási államtitkár elmondta: a
diákok középiskolai képzésé-
nek színvonala eltérõ, ugyan-
az az osztályzat nem fedez
azonos tudásszintet. Az új
felvételi rendszerben már
egységesebbé válik a tanulók
felmérése, mivel az érettségin
mindenki számára azonosak
a feltételek, így ki lehet szûr-
ni a kevésbé felkészült diáko-

kat. „Nem vagyok ellensége
annak, hogy a diákok tanul-
janak, azzal viszont nem ér-
tek egyet, hogy mindenki be-
juthat a felsõoktatási rend-
szerbe” – magyarázta Király. 

A BBTE üdvözli

A felvételi kritérium szi-
gorítása a kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem több fakultását is
érinti. A Szociológia és Szo-
ciálismunkás-képzõ Karon
tavaly például 30 százalékot
számított az érettségi jegy és
70 százalékot a tanulmányi
évek átlaga a beiratkozás-
kor. Soós Anna rektorhe-
lyettes, a BBTE magyar ta-
gozatának vezetõje lapunk-

nak elmondta, üdvözlik a
szigorítást. „Az érettségi
vizsga most már egy ko-
moly vizsgává vált, és ha a
2012–2013-as tanévtõl kez-
dõdõen a beiratkozásnál az
érettségi eredményét veszik
figyelembe, jobb képességû,
felkészültebb hallgatók jut-
nak majd be a karokra” – je-
lentette ki. Kifejtette, a mi-
niszteri rendelet kedvez a
jobb minõségû oktatást
nyújtó líceumokban végzõ
diákoknak. „Sokkal jobb
eséllyel jut majd be az egye-
temre egy jó iskolában érett-
ségizett diák, akinek a négy-
éves átlaga gyengébb, vi-
szont az érettségi átlaga jó
mint egy olyan diák, aki
sokkal könnyebben jutott a

négy év alatt jó jegyekhez”
– magyarázta Soós Anna.
Mint megtudtuk, a BBTE
karai ezen a héten döntik el,
hogy szerveznek-e külön
felvételi vizsgát vagy csak az
érettségi jegy lesz az egyet-
len kritérium a felvételin.
Azokon a karokon, ahol ed-
dig is volt felvételi vizsga,
ott változatlanul lesz ezután
is – mondta a tagozatvezetõ. 

PKE: több 
lesz a szóbeli

A Partiumi Keresztény
Egyetemen a rendelet érvé-
nyesítése szakonként válto-
zik – mondta el Veres Berna-
dett, a PKE közönségkapcso-
lati referense. Tájékoztatása

szerint az új elõírások inkább
a szóbeli vizsgákban hoznak
változást, ez lesz az felvéte-
liztetési módszer, amelyet új-
donságként több szakon is
bevezetnek majd. Veres sze-
rint az új rendelet lényege,
hogy szigorodjon a felsõok-
tatási intézmények szûrési
rendszere. „A gyengébben
felkészült diákok amúgy is
fagyasztják vagy rövid idõ
alatt otthagyják a szakot,
ugyanis nem tudnak eleget
tenni a követelményeknek és
nem bírnak lépést tartani” –
fogalmazott Veres Bernadett. 

Sapientia: 
kissé megkésett

A Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetemen
az érettségi átlagot és az
adott szakhoz kapcsolódó
tantárgy jegyeit tartják szem
elõtt – mondta el lapunknak
Dávid László rektor. Hoz-
zátette: a felvételi vizsgát
hosszú éveken keresztül
megtartották bizonyos sza-
kokon, ezek továbbra is
megmaradnak a kommuni-
káció és közkapcsolatok, il-
letve a fotó- és filmszakon.
Az új rendeletet Dávid
László megkésettnek tartja,
mert a felvételi elõtt hat hó-
nappal a potenciális hallga-
tók tudomására kell hozni a
feltételeket. „Ettõl eltekint-
ve jó a rendelet, hiszen na-
gyon nagy a szórás a líceu-
mok és középiskolák ered-
ményeinek az esetében, ez
most kiküszöbölhetõ” – nyi-
latkozta a rektor.

Komolyabban 
veszik az érettségit

Barabás Miklós marosvá-
sárhelyi egyetemi tanár hasz-
nosnak nevezte a szigorítást,
mert szerinte így az érettségit
még komolyabban veszik a
diákok és a tanárok is. „Mi a
saját diákjainkat nem mer-
tük teljes szigorral osztályoz-
ni azért, hogy ne szenvedje-
nek hátrányt egy másik, vi-
déki iskolához képest. De ez
azt jelenti, hogy az érettségi
még szigorúbb lesz, ezért a
diáknak még jobban fel kell
készülnie. Vagyis értéke lesz
az érettséginek” – mondta a
történelem tanár. 

Az érettségi elõtt álló Sza-
bó Hunor nem tart attól,
hogy esetleg nem jut be az
egyetemre, hiszen érettségire
is „teljes odaadással „készül.
„Most jobban fel kell készül-
niük azoknak, akik egy
gyengébb iskolába járnak. A
líceumi átlag eddig, úgy tu-
dom, sokat segített az egye-
temi felvételin, most nem
így lesz” – mondta a tizen-
kettedikes tanuló az ÚMSZ-
nek. Kovács Beáta vásárhe-
lyi diák számára elõnyösnek
tartja az új rendeletet, hiszen
a kémia, a biológia, a fizika
mindig szívügye volt, ezek-
bõl a tantárgyakból készül
az érettségire is, tehát nincs
félnivalója. „Nem a líceumi
általánosomtól reméltem ed-
dig sem a sikert, hanem
konkrétan azoktól a tárgyak-
tól, amelyeket az egyetemen
is továbbtanulok” – mondta
a diáklány. 

Az egyetemek eldönthetik, hogy milyen kritériumok alapján fogadják a diákokat

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgyön már
hagyománnyá vált, hogy

a helyi tanács néhány tagja
eredeti módon versbe foglalja
önkormányzati tevékenysé-
ginek beszámolóját. A szo-
kást Takó Imre MPP-s ta-
nácstag alapozta meg tavaly,
amikor egy igazi „gyöngy-
szemet” bocsátott közszem-
lére az önkormányzat www.-
sepsi.ro honlapján, a tevé-
kenységi beszámolók között.
Idén újra versbe szedte beszá-
molóját. „Gyûlésekben a je-
lenlét nagyon fontos tényezõ.
Egy-egy esetet kivéve, mikor

gátolt betegségem, voltam
pontos érkezõ”. A polgári
párt tanácsosát az idei vá-
lasztások is megihlették, és
az összefogást szorgalmazza:
„Választás lesz az új évben.
Én csak annyit óhajtok, ...a
három párt vezetõi értsék
meg végre egymást! Együtt
legyünk mind ott, hol a régi
jussunkat boldogan, a Szé-
kelyföldet kiáltják!” Az
MPP-s tanácstag sajátos te-
vékenységi beszámolója
megihlette az RMDSZ ön-
kormányzati frakcióvezetõjét
is. Klárik Attila beszámolójá-
nak bevezetõjében így bírálja
a tanácsüléseken akadékos-

kodó polgári párti kollégáit:
„Bent a tanácstalanság az úr.
Púpos a padló az alá söpört
döntésektõl, rojtos a szebbik-
jobbik rész csizmaszára a rá
mért tenyércsapásoktól, a
mestergerendáról megfáradt
fürtökben lóg alá a csípõs
szóhagymák lila fûzére. Hej,
hol vannak azok a szép pilla-
natok, amikor még a tisztelt
kupaktanács sorban ülte meg
a csikótojásnak határozat ré-
vén kinevezett tököt, amikor
még közösen mutogattak a
lúdvérc képébe bújt sárkány-
gyíkra? Bizony, lemosta azo-
kat a Debren gátkerülõ vize.
Hord, horda, hordalék.” 

Felsõoktatás: nem tömegsport

Fotó: archív

K. Zs.

A sepsiszentgyörgyi ön-
kormányzat idén harma-

dik alkalommal támogatja
székely kapuk állítását. A
részfinanszírozásos program
révén tavaly Szotyor és
Kilyén községben két, Sepsi-
szentgyörgyön pedig egy kis-
méretû székely kapu készült
el. 2012-ben a Kovászna Me-
gye Turizmusáért Egyesület
az önkormányzattal partner-
ségben hirdette meg a pályá-
zatot olyan sepsiszentgyör-
gyi, illetve kilyéni és szotyori
lakosok számára, akik szé-
kely kaput szeretnének állíta-
ni portájuk bejáratához. A
pályázat leadásának határ-
ideje június 29. – közölte la-
punkkal Gazda Zoltán, az
egyesület képviselõje, aki is-
mertette: a munkálatoknak
megközelítõleg egyharma-
dát finanszírozza a cég, két-
harmadát pedig a tulajdo-
nosnak kell kifizetnie. A kis-
méretû székely kapuk költsé-
geihez legtöbb 1500 lejjel,
míg a nagyobbakéhoz 2000
lejjel járul hozzá az önkor-
mányzat. A legolcsóbb szé-
kelykapu hozzávetõlegesen
4300 lejbe kerül. A támoga-
tást a gazdák csak akkor kap-
hatják meg, ha a kapu motí-
vumrendszere hagyomá-
nyos, ha minõségi fából ké-

szült, és ha a faragás az egye-
sület által ellenõrzésre felkért
szakember szerint igényes.
Arra, hogy milyen legyen a
kapu mintázata, illetve me-
lyik mesterember végezze
az ácsmunkát és a faragást,
az egyesület szakemberének
kell javaslatot tennie. A
résztámogatást a kapu felál-
lítása után fizeti ki az egye-
sület. A pályázati kéréseket
július 10-ig bírálják el a fel-
kért szakemberek, a támo-
gatásban részesülõ kapukat
pedig 2012. december 1-ig
fel kell állítani. Kevés jelent-
kezõ esetén a pályázatot új-
rahirdetik, és folyamatosan
elfogadják a jelentkezéseket,
míg az erre szánt 13 ezer le-

jes pénzkeret tart. Túljelent-
kezés esetén a pályázatok le-
adási sorrendjét veszik fi-
gyelembe, illetve elõnyben
részesülnek a fõutak mellett
állítandó kapuk, mondta
Gazda Zoltán. 

A program célja, hogy
Sepsiszentgyörgy önkor-
mányzata a lakosokkal kö-
zösen szebbé és látványo-
sabbá tegye a város Brassó
felõli bejáratát. Arra szeret-
nék rábírni a Sepsiszent-
györgyhöz tartozó Kilyén és
Szotyor települések fõút
melletti lakóit, hogy cserél-
jék ki kapuikat újakra, és le-
hetõleg állítsanak székelyka-
pukat, ezzel hangsúlyozva a
térség identitását. 

Támogatás székely kapukra

Székely kaput állíthatnak a háromszéki gazdák

Rímes politikai beszámoló

ÚMSZ

Aláírásgyûjtésbe kezdett
a Csíki Anyák Egyesüle-

te azért, hogy ne szüntessék
meg a „tipeg” csoportokat.
Beadványukban azt kérik a
csíkszeredai önkormány-
zattól, hogy találjanak meg-
oldást a két és három év kö-
zötti kisgyermekek óvodai
rendszerben történõ nap-
pali foglalkoztatására, ame-
lyet megfelelõbbnek talál-
nak a bölcsõdénél. Király
András oktatási államtitkár

megkeresésünkre elmondta:
a tanügyi rendszer lefedi
mind a 0–3 éves, mind a
3–6 éves gyerekek foglal-
koztatását, elõbbiek bölc-
sõdébe, utóbbiak pedig óvo-
dába mehetnek. Idén na-
gyobb hangsúlyt fektettek
az elõészítõ osztályokra és
óvodákra, 180 intézmény
épül, illetve bõvül. Követ-
kezõ lépésként a bölcsõ-
dékre fektetik majd a hang-
súly. „Csíkszeredában egy
bölcsõde mûködik, itt
mindössze negyven gyere-

ket tudnak fogadni. Sok
szülõ arra kényszerül,
hogy három év alatti gyere-
két magánintézménybe
írassa vagy dadát fogadjon
mellé, ennek viszont ko-
moly anyagi vonzata van”
– magyarázta Tiboldi Beá-
ta, a Csíki Anyák Egyesü-
letének elnöke. A törvény
megengedi, hogy óvodába
írassák azokat a gyerekeket
is, akik szeptemberig nem
töltik be a harmadik élet-
évüket – de csak a megma-
radt helyekre. 

Külön csoport „tipegõknek”
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Hírösszefoglaló

Székely Csaba Bányavirág
címû drámáját is mûsor-

ra tûzi a budapesti Nemzeti
Színház a jövõ évadban. Az
elsõként a marosvásárhelyi
Yorick Stúdió és a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata ál-
tal bemutatott, egyre na-
gyobb sikert arató elõadást a
Nemzetiben is Sebestyén
Aba rendezi majd. Az elõ-
adást – Viola Gábor, Bányai
Kelemen Barna, Nagy Do-
rottya, Kovács Botond és
Gulácsi Zsuzsa elõadásában
– már Budapesten és Pécsett
is láthatta a magyarországi
közönség és szakma. A bu-
dapesti Nemzetiben a tervek
szerint jövõ év márciusában
fogják bemutatni az új pro-
dukciót, a Kaszás Attila Te-
remben. 

A Nemzeti Színház egyéb-
ként tizenegy bemutatót ter-
vez a jövõ évadban – jelentet-
te be Alföldi Róbert igazga-
tó, aki azt is elárulta, jövõre,
mandátuma lejártával újra
pályázik a vezetõi poszt-
ra. Az igazgató kiemelte: a
színház idei költségvetése
mintegy fele a négy évvel ez-
elõttinek, de az intézményt
számos cég támogatja, segít-
ve a jövõ évi program megva-
lósítását. A Nemzeti Szín-
házban szeptember 28-án

Tony Kushner Angyalok Ame-
rikában címû mûvét tûzik
mûsorra Andrei ªerban ren-
dezésében a nagyszínpadon,
a próbák májusban már elin-
dulnak, a bemutatóra a szer-
zõt is meghívják. A második
premier Vörösmarty Mihály
Csongor és Tünde címû alkotá-
sa lesz Tengely Gábor rende-
zésében a Gobbi Hilda Szín-
padon október 6-án, a Ka-
szás Attila Teremben pedig
14-én mutatják be Kristóf
Ágota Egy elsurranó patkány
címû színdarabját. Decem-
ber 7-én Jönnek a manek!
munkacímmel magyar darab
õsbemutatójára készülnek a
nagyszínpadon: a „társadal-

mi musicalt” Szabó Kimmel
Tamás, Makranczi Zalán,
Mátyássy Bence és Matkó
Tamás írta. Ezzel párhuza-
mosan a Sirályt próbálják az
igazgató rendezésében: Cse-
hov darabját januárban lát-
hatja a közönség a Gobbi
Hilda Színpadon. Ugyanitt
márciusban Kleist Amphitryon
címû alkotását állítja szín-
padra Gothár Péter. Székely
Csaba Bányavirágja a Duna-
újvárosi Bartók Kamaraszín-
házzal közös produkcióban
készül. A nagyszínpadon A
velencei kalmár címû Shakes-
peare-darabot Mohácsi Já-
nos rendezi, márciusi premi-
errel. 

A jövõ évad második felé-
ben egy cigánymesén alapuló
elõadást is láthat a közönség
a Comédie de Caen – Centre
Dramatique National de
Normandie-val közös pro-
dukcióban. Mûsorra tûzik
Klaus Mann Mephisto címû
mûvét is, Alföldi Róbert ren-
dezésében. Az évad utolsó
bemutatójaként, Bodó Viktor
rendezõi felfogásában kerül
színpadra Az utolsó ember Eu-
rópában, a Szputnyik Hajózá-
si Társaság nemzetközi kop-
rodukcióban készülõ elõadá-
sa. A produkció a Nemzeti
színészeire is épít, 5-6 elõ-
adást játszanak belõle a szín-
házban. 
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Prágába viszik 
Trákia kincseit 

A történelmi Trákia arany-
kincseibõl nyílik nagysza-
bású kiállítás az õsszel Prá-
gában – jelentette be hon-
lapján Václav Klaus cseh
államfõ. A kiállításnak a
cseh elnökök székhelye, a
prágai Vár ad majd otthont.
A látogatók a Kr. e. 5. és 6.
századból, tehát Nagy Sán-
dor uralkodását megelõzõ
korból származó aranykin-
csekkel ismerkedhetnek
meg, ezeket a bolgár nem-
zeti régészeti múzeum szó-
fiai és plovdivi részlegei õr-
zik. A trák aranykincsek
Prágába szállítása és kiállí-
tása szintén rendkívüli biz-
tonsági intézkedéseket kí-
ván. Az aranykincseket és
ékszereket az utóbbi évtize-
dekben találták meg bolgár
régészek. Trákia az ókor-
ban a Balkán-félsziget egy
részét jelentette, de külön-
bözõ idõkben különbözõ
nagyságú területeket értet-
tek e név alatt.

Írott tojásokról 
a Vigadóban

Háromszéki írott tojásokat
bemutató kiállításra és
könyvismertetõre várják az
érdeklõdõket a kézdi-
vásárhelyi Vigadóba pénte-
ken 18 órától. A kiállítást
megnyitja Kakas Zoltán, a
Háromszéki írott tojások cí-
mû könyv szerzõje, a köny-
vet méltatja Zsigmond
Gyõzõ egyetemi tanár, nép-
rajzkutató. Köszöntõt
mond Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnöke. A megnyitón
megtekinthetõ lesz a Tojás-
írástól tojáspatkolásig címû
dokumentumfilm, amelyet
Vargyasi Levente és Kakas
Zoltán készített, utána pe-
dig a Fabatka Trió zenél.

Amirõl lehet – 
és amirõl nem

Ezen a címen tartanak író-
olvasó találkozót Bartis At-
tilával és Kemény István-
nal Brassóban, a Magyar
Evangélikus Egyház ta-
nácstermében ma 18 órá-
tól. A beszélgetésen alko-
tásról, mûvészetrõl, utazás-
ról, barátságról, élmények-
rõl és tapasztalatokról lesz
szó. A meghívottak beszél-
getõtársa: Tamás Dénes
esszéíró, a csíkszeredai
Sapientia – EMTE Társa-
dalomtudományi Tanszék-
ének tanára, házigazda:
Szonda Szabolcs könyvtár-
igazgató.

Húsvétra 
készülnek 

A JelesNapTár és a Bóbita
Játszóház közös szervezésé-
ben viaszos tojásírásra ke-
rül sor pénteken délután 5
órától az EMKE Györkös
Mányi Albert Emlékházá-
ban (Kolozsvár, Republicii/
Majális u. 5/1). A szerve-
zõk kérik a résztvevõket,
hogy hozzanak magukkal
gicét (irókát) és néhány ke-
ményre fõtt tojást.

Röviden Zûrvazaros 
éccaka
Vásárhelyen
T. K. I.

Caragiale-év az idei: a
román drámaíró szüle-

tésének 160. évfordulóját
ünnepeljük,  halála óta
száz év telt el. Ebbõl az al-
kalomból a Marosvásárhe-
lyi Mûvészeti Egyetem má-
sodéves magiszteri színész-
osztálya vizsgaelõadásként
a román drámaíró O noapte
furtunoasã címû közismert
mûvét adja elõ ma 19 órá-
tól a Stúdiószínház színpa-
dán, Zûrzavaros éccaka cím-
mel. Székely Csaba friss
fordítása és Sebestyén Aba
rendezése olyan világot te-
remt, amely nem idegen
számunkra, hiszen  fekete-
kereskedelembõl meggaz-
dagodó Dumitrachékkal,
korrupt Ipingescu típusú
tisztviselõkkel, szappan-
operában élõ Ziþákkal,
antidepresszánst szedõ
Vetákkal, tanulatlan törek-
võ Spiridonokkal, a gyenge
hangú értelmiségi ifjúság
Ricáival nap mint nap ta-
lálkozunk.  Kicsinyes, bot-
rányos és abszurd, mégis
emberi történeteik ömle-
nek az újságok bulvárrova-
taiból és a délutáni híradó-
ból. Sebestyén Aba munká-
ját Keresztes Franciska
rendezõasszisztens segítet-
te, díszlet- és jelmeztervezõ
Cristina Grigoraº.

ÚMSZ

Kiválasztotta a Nemzet-
közi Grafikai Szemle

zsûrije a II. Székelyföldi
Grafikai Biennáléra beérke-
zett alkotások közül azokat,
amelyeket kiállítanak, illet-
ve a biennále katalógusában
szerepeltetnek. A szemlére
850 alkotás érkezett be, elsõ
körben a zsûri 270 alkotásra
szavazott, figyelembe véve a
pályázati kiírásban feltünte-
tett szempontokat. 2012. áp-
rilis 27-én döntenek majd a
díjak odaítélésérõl. 

A szakmai zsûri tagjai:
Erõss István egri grafikus-
mûvész, a budapesti Kép-
zõmûvészeti Egyetemen ta-
nító Gaál József festõmû-
vész,  a kolozsvári Opriº
Cristian grafikusmûvész, a
Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Mûvészeti Központ
vezetõje, Siklódi Zsolt – aki
egyben a biennale kurátora
is –, Ujvárossy László grafi-
kusmûvész, Vécsi Nagy
Zoltán mûvészettörténész
és Kassay L. Péter igazga-
tó. A zsûri az alkotások el-
bírálásakor a mû eszmei
mondanivalóját tartotta el-
sõsorban szem elõtt, vala-
mint azt, hogy milyen eset-
leges új utakat mutathat a
mai grafika területén, és vé-
gül azt, hogy a beérkezett
alkotások összességükben
milyen minõségi hierarchiát
követnek. A zsûrizés során
minden alkotást kivetítettek

videoprojektoron, és vala-
mennyit értékelték a fenti
szempontok figyelembevé-
telével. Következtetéseik
szerint a Nemzetközi Grafi-
kai Szemle – II. Székelyföl-
di Grafikai Biennále szak-
mai anyaga a vártnál jobb, a
két évvel ezelõtt megrende-
zett szemle munkáit több
szempontból felülmúlja. El-
sõsorban kiemelendõ az al-
kotások sokszínûsége, ami
abból adódik, hogy több or-
szágból érkeztek alkotások,
mint két évvel ezelõtt.
Olyan országok is képvisel-
tették magukat az idén,
mint Japán, India, Irán,
ami teljesen új szemléletet
hozott a biennále palettájá-
ra, de jelentkeztek olyan
erõs szakmai hagyomá-
nyokkal bíró országok alko-
tói is, mint Lengyelország,
Németország vagy Orosz-
ország. A kiválasztott alko-
tások között vannak bolgár,
horvát, lengyel, litván, né-
met, görög mûvészek mun-
kái is.

A hagyományos grafikai
technikák mellett, mint a li-
nómetszet, rézkarc vagy li-
tográfia, a kísérleti kategóri-
ában megjelentek a mai mo-
dern technikai eszközökkel
készített alkotások is, mint
például a számítógépes gra-
fikai rajzok és C-printek is. 

A kiválasztott alkotások
listája megtalálható a Bien-
nále honlapján, www.grafikai-
szemle.ro oldalon. 

Grafikai Biennále: a zsûri
döntött a legjobbakról

ÚMSZKULTÚRA

A Bányavirág tipikusan székely témájú elõadás, de a magyarországi rendezõk is kedvet kaptak hozzá

„Nemzeti” Bányavirág 



Zsigmond Júlia

Vállon ragadva kísérte ki a
templomból a virágvasárnapi

konfirmációt zavaró fotóriportert
a helyi lelkész évekkel ezelõtt –
nem egyedi történet ez, sokan
érezték már úgy gyülekezetveze-
tõként vagy a padban ülve: leg-
szívesebben kipenderítenék a ke-
resztül-kasul szaladgáló, itt-ott
kedve szerint kattintgató sajtós
fotográfust, vagy a hívek orra elé
tolakvó tévés operatõrt. Pedig –
ha nem csak vallási, hanem
ugyanakkor családi eseményrõl
is szó van – csak a dolgát teszi a
médiamunkás. 

„Fotózni vaku nélkül kellene,
filmezni pedig úgy, hogy ne a ka-
mera és a fotós legyen a közép-
pontban, hanem az üzenet” –
nyilatkozta lapunknak Solymosi
Zsolt unitárius lelkész-tanár, az
erdélyi unitárius rádió volt fõ-
szerkesztõje, akit arról kérdez-
tünk a virágvasárnapi konfirmá-
ciók elõtt: hogyan kellene eljárni-
uk a sajtósoknak, hogy ne zavar-
ják az egyházi szertartást?

Az Üzenetben, az Erdélyi Re-
formátus Egyházkerület gyüleke-
zeti lapjának márciusi elsõ szá-
mában olvasható, hasonló témá-
jú interjúban Veres-Kovács Attila
református lelkipásztor az ének-
lés, valamint a hirdetések idejét
javasolja a felvételkészítéshez.

Ami a gyülekezetvezetõket és a
híveket szintén megbotránkoztat-
ja, az a nem megfelelõ öltözet:

„Lehet, hogy az illetõ nem vallá-
sos, de akár járhat is templomba
farmerben, ha úgy tetszik neki,
viszont az Úr asztala mellett ün-
nepélyes fekete-fehérben álló egy-
házi fõméltóságokat fotózni sza-
kadt ruhában, határozottan visz-
szatetszõ. Vagy említhetném püs-
pökünk temetését, ahol kimon-
dottan zavaró volt a kopott nad-
rágban lézengõ sajtós látványa” –
fejtette ki Solymosi Zsolt. El-
mondta, fájlalja azt is, hogy sok-
szor túl objektív az alkalmak le-
írása, éppen a lényeget ugorják
át: „XY áhítata után...”

„Az istentiszteletekrõl szóló
tudósításokban a bibliai helyek és
könyvek megnevezése eléggé
pontatlan. És sokszor olvasha-
tunk olyan kifejezéseket, amelyek
nem abban az egyházban hasz-
nálatosak” – állapította meg Ve-
res-Kovács Attila.

Potyó Ferenc pápai káplán azt
jegyzi meg sajnálattal, ugyanak-
kor részben megértéssel, hogy a
nem egyházi sajtó a pikantériát
keresi mindenben, ezért kinagyít-
va kerül a médiafelületekre pél-
dául a pedofília, ami ugyan való-
ban létezõ probléma a római ka-

tolikus egyházban, de nem kirí-
vóbb, mint máshol, illetve amel-
lett eltörpülnek egyéb, pozitív
dolgok. Potyó Ferenc szerint a
katolikus egyház nem akar elrej-
tõzni. „Fõleg nem a média elõl,
mely elsõ számú segítõnk akár az
újraevangelizálásban” – fogalma-
zott. Kijelentette: amíg a riporter
csak fülel és jegyzetel, „nem bo-
lyong látványosan ide-oda, nem
mászik lencséjével a prédikáló
vagy az imádkozó arcába”, addig
nem csak megtûrt, de kimondot-
tan szívesen látott vendég az egy-
házi szertartásokon. 
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Röviden

Újabban odajutottam, mint az országútnál is
öregebb nagyanyám: a tévékben csak az idõ-
járás-jelentéseket nézem meg. Igaz, nem azért,
mert a kertbe készülök utána, hanem mert rá-
jöttem, ez az egyetlen mûsor, ahol a sajtó bevál-
lalja: nem biztos, hogy igaza van, hogy csak õ
az, aki birtokolja az elhangzó értesüléseket (exk-
luzív meteomûsorról sem nagyon hallani...), s
emellett kéjes gyönyörrel tölt el, ha látom, hogy
Londonban két hete egyfolytában zuhog, míg
idehaza hétágra süt a nap... a hasunkra. A Pro
TV „idõmondójával”, Florin Busuioc-kal készí-
tett Paginademedia.ro-interjúból meg azt is
megtudhatjuk a „neves” mûsorvezetõtõl, hogy
már biza szerinte Romániában nincsenek igazi
médiacsillagok. Nos, meg is nyugodtam, hiszen
ezzel be is ismerte, hogy õ sem az, tehát nem
miatta érdemes nézni az adást, hanem amiatt
az eleve megkérdõjelezhetõ információhalmaz
miatt, amit elmond nekünk.

(prier)

Kettõs tükör 
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Médiabefutó: összeállt a zsûri

Majoros Csilla rádiós, dramaturg és Márton
Ákos, a Katapult zenekar frontembere lesz-
nek a Médibefutó elsõ helyi szakaszának mû-
sorvezetõi – közölték az erdélyi tehetségku-
tató szervezõi. A Marosvásárhelyen zajló
március 31-i verseny után április 22-ig továb-
bi hét városban állhatnak színpadra a tehet-
ségek. Az elõadásokra a belépés ingyenes. A
szervezõk közölték a Médiabefutó állandó
zsûrijének névsorát is: Nagy Tivadar zenész,
a Role zenekarvezetõje; Lõrinc József kore-
ográfus; Gáll Zoltán, a Félsziget fesztivál ze-
nei programfelelõse; Kocsis Tünde, a Mé-
diabefutó rendezõje; Kelemen Attila, a Trans-
index kiadója, az Erdély FM igazgatója; Bo-
dor László, az RMDSZ fõtitkárhelyettese.

Nem elég, hogy Schmitt Pál szerdán
kijelentette, hogy semmiképp sem
akar lemondani államelnöki tiszt-
ségérõl, de az Anonymous hackerei
azt is beígérték, hogy folyó esztendõ
márciusának 31. napján a teljes
internetet le fogják zárni. Nehéz el-
döntenünk, hogy melyik hír tragiku-
sabb, mint a másik, melyik érdemli
meg inkább, hogy médiaszenzáció
legyen. Az Anonymous sok-sok apró
„szurkát” tudhat magáénak,
Schmitt úr – lévén, hogy kardforga-
tó volt hajdanán –, szintén, ámde
sem a Vatikán honlapjának letáma-
dása, sem Magyarország Alkotmá-
nyának online történõ átírása nem
vezetett ahhoz, hogy érvényesüljenek
a netes szabadságjogok, szabadabbá
váljon az információterjesztés, és
Schmitt úr hiába vágott le rengeteg
ellenfelet, a háborút mégis az An-

tant nyerte, és Magyarországot ízek-
re szedték Kelet-Európa „baráti”
nagy- és kishatalmai.
Személy szerint örülök annak, hogy
Schmitt nem a középkori „bushido”
szabályai szerint cselekedett, és be-
csületsértés okán nem hívta ki pár-
bajra a plágium(gyanú!!!)-botrányt
kirobbantó HVG-seket. Szerencse,
hogy manapság már nem létezik po-
litikai üldöztetés sem, és így egyik, a
plágium(gyanú) botrányába bele-
kommentáló zsurnalisztának, sajtó-
orgánumnak sem lesz semmi baja
(legalábbis, reméljük...). Magyaror-
szág is megúszta egy apróbb imázs-
sérüléssel, ám az ilyesmit könnyû
korrigálni manapság, mikor a Min-
denható Médiumok pillanatok alatt
képesek megváltoztatni akár egy or-
szágnyi nép véleményét is. Emellett
meg nem hiszem, hogy maga a plá-

gium szégyenének fogalma oly mé-
lyen ülne balkáni bûzû szellemisé-
gekkel lucskosra átitatott „Kelet-
Európai Unió” bármely államának
polgáraiban, hogy valakit is megró-
janak amiatt, hogy doktori értekezé-
se nem teljesen eredeti gondolatokból
ötvözõdött össze.
Schmitt ügye is csak egy médiaszen-
záció a többi közül – és ezt valószínû-
leg a Fidesz PR-osai is tudják, és
emiatt kísérte az egész ügyet valami
jótékony homály, amely mintegy tu-
datosan hozzájárult ahhoz, hogy az
átlagszavazók agyában amolyan
„mindennapi botrányunkká” fajul-
jon a sportdiplomata ügye. A bizott-
ság döntött, a magyar elnök nyilat-
kozott a sajtónak, amely készségesen
továbbította az istenadta-ágrólsza-
kadt-kábelfüggõ népnek, és ezzel na-
gyon ügyesen le is zárult az a szeren-

csés idõszak, amely alatt Schmitt ne-
vével kattintásokat vagy nézettséget
lehetett szerezni. A magyar bulvár-
sajtó ezután nyugodtan visszatérhet
kedvenc témáihoz: a szexbotrányok-
hoz, a valóságshow-k mindig köz-
kedvelt szereplõihez és az újabban
egymást érõ (remélhetõleg lassan ki-
fulladó) tehetségkutatókhoz. Bot-
rányhír volt, van és lesz, tehát annyi-
ra hozzá vagyunk szokva, hogy egy-
gyel több vagy kevesebb igazán nem
is számít már senkinek, és legfõképp
itt, a Kárpátok Ölelte Országok Kor-
dában Tartott Sajtóbirodalmaiban.
Sokkal félelmetesebb azonban az
Anonymous fenyegetése: amennyi-
ben ténylegesen lezárják a netet, el
fogják érni azt, hogy ne értesüljünk
idõben, online és „real-time” az épp
soros bulvárhírrõl...

Péter Árpád

Médiagnózis

Média a szószék elõtt

Ki kardot ránt, ki hazát ront... Emlékek Petru Grozáról

Tisztelt szerkesztõség! Az Új Magyar Szó
VIII. évfolyamának 37. számában a Kalmár
Zoltán által közölt „Ki volt dr. Petru
Groza?” címû írásának olvasása közben jött
a gondolatunk, hogy azt mi is kipótolhatjuk
személyes élményeinkkel, azzal kapcsolat-
ban, ami 58 esztendõvel ezelõtt történt. Idõ-
rendi sorrendben leírtuk az eseményeket; ha
érdekesnek és megfelelõnek tartják a cikk
tartalmát, kérjük, közöljék a lapban. A szö-
vegszerkesztési és egyéb hibákat kérjük, ja-
vítsák ki. Köszönettel és tisztelettel,

Orbán József, Sepsiszentgyörgy
Kiss Ernõ, Marosvásárhely

néhai Luzdorf Antal, Szatmár

Tisztelt olvasóink! A Postafiók rovat keretei
nem engedik meg nagyobb terjedelmû cik-
kek közlését, ezért írásukat a Színkép mellék-
let szerkesztõinek továbbítottuk. 

A szerk.

✁

Zs. J.

Új kvízmûsora indult Vágó
Istvánnak a héten, s már a

második napon rekordnyere-
ményt vitt haza tudásának kö-
szönhetõen egy versenyzõ. Há-
rom és fél millió forintot nyert
a kecskeméti férfi, aki koráb-
ban is próbált már szerencsét
Vágó által vezetett vetélkedõ-
ben. A Legyen ön is milliomos
népszerû mûsorvezetõje most
az átVágó néven futó mûsor-
ban játszik vendégeivel hétköz-
nap esténként a Story4 televízió
csatornáján. A százmillió fo-
rint költségvetésû mûsor ötlete

90-95 százalékban Vágóé. A já-
ték három szakaszból áll: elõ-
ször gyors kvízkérdéseket tesz
fel a világító gömbben álló mû-
sorvezetõ, és aki hamarabb je-
lez és jól felel a három játékos
közül, az lép egyet elõre; miu-
tán egyikük kiesett, a másik
kettõnek egy megfejtendõ név-
hez kell eljutnia a kérdésekre
adott válaszok alapján; a játék-
ban maradó egy látványosan
megnyíló hídon át ekkor léphet
a gömbbe (mely szándék sze-
rint a technika és az emberi agy
keresztezésének szimbóluma),
és ülhet le végre Vágóval szem-
ben. Itt a különféle állításokról

csak annyit kell mondania:
igaz vagy hamis. Az alap-
összeg minden helyes válasszal
duplázódik, a fõnyeremény tíz-
millió forint.

Vágó István foglalkozási ár-
talomként láthatóan mindenbõl
kvízkérdést gyártana – állapítja
meg az Origo.hu. Az egyórás
felvétel alatt háromszor volt
olyan, hogy elmerült valami-
lyen történelmi, popzenei vagy
irodalmi téma fejtegetésében,
majd bosszankodott egy sort:
„de kár, hogy most ezt elmond-
tam maguknak... milyen szép
kérdés lehetett volna egy másik
játékban!” 

Új kvízmûsor: Vágó belevágott

Egyházi szertartás, a háttérben munkájukat végzõ sajtósokkal. Hol a határ, amit nem szabad túllépniük?



6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Néprajzi értékeink
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
13.25 Martin György
gyűjtéséből
13.35 Főtér
14.50 1100 év Európa kö-
zepén
15.20 Magyar bulizene
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
17.55 A Nyereg Klub
(sor.)
18.20 Lizzie McGuire
(sor.)
18.45 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Műkorcsolya-és
Jégtánc VB (élő)
Páros szabadprogram
23.30 Americano 
(am.-sp. vígj., 2005)
0.50 Maradj talpon!

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Viszlát, Bajnok!
(amerikai filmdráma)
13.20 Nyomoz a pro-
fesszor (amerikai krimi)
15.00 Fújd szárazra, édes!
(am.-angol-német vígjáték)
16.40 Taxi 2. (francia ak-
ció-vígjáték) 18.20 Kapd el
a kölyköt! (amerikai-német
akciófilm) 20.00 Az üres-
fejű (amerikai vígjáték)
21.35 Trója (amerikai-mál-
tai-angol történelmi kalad-
film) 0.30 Farkasvadászat
(spanyol-angol horror)

FILM+

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.15 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

9.30 Hargita magazin
10.00 Aktuális 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Lu-
gossy István: Genezis
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Kelepcék 21.00 Hír-
adó 21.30 Kultúrcsepp
22.00 Többszemközt
22.30 Híradó 23.00 Nap-
raforgó (ism.) 0.00 Zene

ETV

9.15 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) (ism.)
10.45 Elárult lélek
(sorozat) 12.15 A sors
ereje (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(mexikói sorozat) 19.30
Elárult lélek (sorozat)
20.30 A sors ereje (soro-
zat) 22.00 Lola (amerikai
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat) 0.30 Igaz
történetek (ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 Egy lépés a
boldogságig (török
sorozat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 A sors ellen (török
sorozat) 23.00 Az utolsó
akcióhős (amerikai akció-
vígjáték) 1.30 Kanal-D Hí-
rek (ismétlés) 2.45 D-Pa-
parazzi (life-style magazin)
(ismétlés)
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7.30 Híradó
7.35 Kvartett
A visegrádi négyek maga-
zin műsora
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Kultikon (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
11.55 Csellengők (ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Mindennapi hősök
15.45 Arcélek (ism.)
16.15 Munka-Társ (ism.)
16.45 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
17.10 100 éve történt
17.20 Sipan ura
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Kulisszatitkok
21.00 Kultikon
21.55 Hírek
22.00 Dunasport
22.05 Abigél (magyar ka-
landf., 1. rész)
23.20 Koncertek az A38
hajón
1.10 Térkép (ism.)
1.40 Még mindig ültetek
fákat... (dok. f.)
2.45 Arcélek (ism.)

TV2, 13.15
Mystery Men - Különleges hõsök

Amerika legfurább képregényfigurái végre életre kelnek...
Champion City dolgos emberek városa. Sajnos a bűnözést si-
került szinte teljesen felszámolni! Az egyetlen szuperhős el-
veszítheti mezét díszítő szponzorait, ha nem mutat fel vala-
mi aktivitást. Kiszabadítja halálos ellenségét az elmegyógy-
intézetből. Casanova Frankenstein természetesen földig
akarja rombolni a várost.

Pro Tv, 23.15
Baklövészet

Critical Jim nem éppen a legpolgáribb foglalkozások egyikét
űzi: bérgyilkos. Legfőbb hobbija a mozi, ahonnan életböl-
csességeit és döntéseit is leginkább meríti. Imádja a jó törté-
neteket. Legújabb áldozatának, a börtönből frissen szaba-
dult Trevor Allen Finch-nek másfél órája van egy jó sztori el-
mesélésére. Finch tehát elmeséli hihetetlen saját meséjét:
egy ékszerrablásról, egy szökésről és egy lányról.

m2, 23.30
Americano

Három amerikai fiatal keresi Európában a felhőtlen szórako-
zást, a szerelmet, önmagát és Hemingway nyomát. Külön-
bözőképpen viszonyulnak egy számukra ismeretlen ország
szokásaihoz, s ez elkerülhetetlenül feszültségekhez vezet.
Chris író szeretne lenni, és mint példaképe, Hemingway
megélt élményekről, férfias kalandokról akar írni.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Pindúr pandúrok,
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Trükkös halál 
(kan.-am. akció 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 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.25 CSI: 
Miami helyszínelők 
(am. krimisor.)
23.20 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
1.25 Reflektor
1.40 Törzsutas (ism.)
2.05 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)

9.15 Gyilkos sorok (is-
métlés) 10.15 Gyilkos szá-
mok (ismétlés) 10.55
Columbo: Gyilkosság Mal-
ibuban (krimi) 12.55 A da-
dus (sorozat) 13.55 Ameri-
kai mesterszakács (ism.)
14.55 Monk (ism.) 16.40
CSI (sorozat) 17.35 Esküdt
ellenségek (sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mestersza-
kács 20.30 Jóbarátok (s)
21.25 Két pasi (s) 22.20
Fekete eső (am. akcióf.)
0.50 CSI (ism.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
14.15 Europa League
15.00 Prosport óra
16.00 Europa League
17.00 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 LK: Ghiţă - Ciobanu
22.00 Wrestling RAW
0.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (s)
11.00 DTK (talk show)
(ism.)
11.55 Szeretettel Holly-
woodból
12.30 Múzeumtúra
13.01 Híradó délben
13.25 P’amende Roma
kultúra
13.55 Esély
14.25 Bali, az istenek
földje
14.45 Marslakók (ma-
gyar sor.) (ism.)
15.15 Elcserélt lányok (s) 
16.00 Angyali érintés (s)
16.50 Veszélyes szerelem
(s)
17.35 MM A megoldások
magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Poén Péntek
22.40 Mindenből egy van
23.35 Az Este
0.10 Négy szellem
1.10 Melissa és Joey 
(am. vígj. sor.)
1.35 Waczak Szálló 
(angol vígj. sor.)
2.05 Everwood 
(am. sor.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Négy szem közt
12.25 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 e-Fórum
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
16.50 La vie en rose 
(life-style magazin)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(dél-koreai drámasor.)
18.53 Hírek, időjárásje-
lentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató magazin-
műsor (live)
23.10 Feltámadás 
a holtak közül 
(amerikai-új-zélandi hor-
ror)
0.50 Distractis Show
(ism.)
1.45 Professzionisták
(ism.)
2.40 e-Fórum (ism.)
3.05 Sztárgyár (ism.)

5.30 Pro Motor 

(sport műsor) (ism.)
6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Kisvárosi 
gyilkosságok 
(A Midsomer gyilkosságok)
(angol krimisor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport
14.00 Bobby, a hűséges
terrier
(angol filmdráma, 2005)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
23.15 Baklövészet 
(amerikai vígjáték, 2001)
1.15 Bobby, 
a hűséges terrier 
(angol filmdráma, 2005)
(ism.)
3.00 Baklövészet 
(amerikai vígjáték, 2001)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 A „vénlegény” 
– verseny show (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Gyilkosságba 
hajszolva 
(amerikai-kanadai akció-
film, 2009)
22.20 A fenébe is 
- Xtra Show Mihai Ben-
deac-al
23.45 Doktor zsiványok
(angol kalandfilm, 1999)
1.45 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)
2.30 Ruslan 
(szovjet fantasztikus film,
1972) (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 A médium (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 Rocksuli 
(amerikai-német vígjáték,
2003) (ism.)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
21.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
22.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.15 A mag 
(am. sci-fi akcióf., 2002)
2.00 Elárultak a szerelem-
ben (ism.)
3.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Make-a-Wish autó
8.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Nindzsák 2
12.00 Megavilág 
- Argentina
13.00 Autókereskedők 

- Range Rover, Mini Moke
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei
- Lakatlan sziget
18.00 A túlélés törvényei
- A Yukon-folyó
19.00 Autókereskedők
21.00 A tenger gladiátorai
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! - West Side
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok 
- Bud Light kocsi
1.00 Autókereskedők 
- Subaru Impreza WRX
2.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
3.00 A túlélés törvényei

8.20 Két szélhámos 
és egy fél 
(olasz romant. vígj.), 4.
rész (ism.)
10.00 Sztárgyár
11.05 Műkorcsolya-és
Jégtánc VB (élő)
Tánc szabadprogram
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Műkorcsolya-és
Jégtánc VB (élő)
Férfi szabad szabadprog-
ram
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info +
18.20 Két szélhámos 
és egy fél 
(olasz romant. vígj.), 5.
rész
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.00 Műkorcsolya-és
Jégtánc VB (élő)
Páros szabad szabadprog-
ram
0.00 Egyeseknek ez tet-
szik
1.00 Bazár (ism.)
1.35 Két szélhámos 
és egy fél 
(olasz romant. vígj.), 
5. Rész (ism.)
3.05 Bortestvérek 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55
A nap hírei röviden  

PÉNTEK
2012. március 30.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.25 Stahl konyhája
10.30 Babapercek
10.35 Teleshop
11.40 EZO.TV
13.15 Mystery Men 
- Különleges hősök 
(amerikai akció-vígjáték,
1999)
15.10 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
16.15 Csoda Manhattanben
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Megasztár 6. 
(magyar szór. műsor),
Közben: Kenósorsolás
0.50 Grimm (am. sor.)
1.50 Tények Este
2.25 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.25 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
3.50 Vers éjfélkor 
- magyar versek



Ma Auguszta és Bertold
napja van.
Az Auguszta nõi név a la-
tin eredetû Augustus férfi-
név párja. A latin név jelen-
tése: magasztos, fennkölt.
A Bertold férfinév a ger-
mán Berthold névbõl szár-
mazik. Jelentése: fényes, hí-
res + uralkodó, tevékeny.
Holnap a Zalán és Amadé
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1464 – Hunyadi Mátyást
magyar királlyá koronáz-
zák.
• 1912 – A Déli-sarkról
visszatérõ Robert Falcon
Scott kapitány és bajtársai
életüket vesztik a hóvihar-
ban.
• 1973 – Az utolsó amerikai
katona is elhagyja Vietna-
mot.

Vicc
– Nem értem, hogy vehet-
tél ilyen drága étkészletet a
feleségednek!
– Drága volt, de megérte. A
feleségem azóta a mosoga-
tó közelébe se enged.

Recept
Marcipános rózsakalács
Hozzávalók 24 cm átmérõjû
formához: 30 dkg liszt, 2,5
dkg élesztõ, 4 dkg cukor, 1,5
dl tej, 1 cs vaníliás cukor, 1
citrom reszelt héja, 10 dkg
olvasztott vaj, 2 tojássárgája.
Töltelékhez: 10 dkg marci-
pánmassza, 6 dkg porcukor,
2 tojásfehérje, 10 dkg hámo-
zott, ledarált mandula.
Elkészítése: A tészta hozzá-
valóiból kelt tésztát dagasz-
tunk, s hagyjuk megkelni. A
töltelékhez a marcipán-
masszát simára keverjük a
tojásfehérjével, a porcukor-
ral és a mandulával. A meg-
kelt tésztát fél cm vékony
téglalap alakúra nyújtjuk,
hosszanti irányban 6-7,
nagyjából kétujjnyi széles
csíkra vágjuk. Megkenjük a
marcipános krémmel és fel-
tekerjük a tésztacsíkokat. Sü-
tõpapíros formába helyez-
zük. Negyed órát pihentet-
jük. Elõmelegített sûtõben
megsütjük. Ha még forrón
felmelegített baracklekvárral
megkenjük, csillogó máz
képzõdik a tetején.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ma helyrehozhat egy régi barát-
ságot, amely valami vita miatt a
múltban megszakadt. Legyen
kissé alázatosabb! 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma minden lehetõsége megvan
arra, hogy boldognak érezhesse
magát. Ha mégsem, akkor az
okokat magában kell keresnie.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Vállalkozásában biztató fejlemé-
nyekre számíthat. Ehhez az kell,
hogy ne keverje bele az érzelme-
ket az üzleti ügyeibe. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma végre megkaphatja azt az el-
ismerést, amire már oly régóta
hiába vágyott. Csak ne mondja
ki mindig, ami a lelkét nyomja!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Reálisabban kellene felmérnie az
anyagi helyzetét, mert mostaná-
ban épp úgy költekezik, mint ak-
kor, amikor még valóban megen-
gedhette magának.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma végre lazíthat egy kicsit.
Rá is fér önre, mert, habár azt
hiszi, mindent bír, valójában a
teste most nehezményezi a túl-
terhelést.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma elmélyítheti partnerkapcso-
latát. Igaz, a mélység néha fáj-
dalmas titkokat rejteget. De a fel-
színre hozásuk segíthet a megol-
dás megtalálásában.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A Skorpiók mindig készek a küz-
delemre. De ma még önmagu-
kon is túltesznek. Vigyázzon, ne-
hogy olyanokat is megbántson,
akivel együtt kell dolgoznia.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Pihenésre van ma a legnagyobb
szüksége. Ha úgy is érzi, hogy te-
endõi hajtják, és rengeteg lenne a
tennivalója, akkor is idõt kell ad-
nia magának. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Tisztán lát dolgokat, de ezzel
csak olyan mértékben éljen,
amennyire az nem minõsül má-
sok életébe való beavatkozásnak.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A tudattalanban felhalmozódott
gondok gyötörhetik, és ez gyak-
ran úgy jelenik meg a látható vi-
lágban, hogy a közlekedésben
akadályokba ütközik. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A baráti társaságban felszaba-
dultabb. Ne aggodalmaskodjon
ezen, ezzel nagyon sokan van-
nak így. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Mindenki meg akarja változ-
tatni a világot, de senki nem
önmagával kezdi. Nagyon ré-
gi és nagyon elemi vágy ez az
emberben, hogy megváltoztas-
sa a világot. Minden bizony-
nyal azért, mert a világ olyan,
hogy változtatásra szorul.
Vagy talán azért, mert mi,
emberek tesszük a világot vál-
toztatásra szorulóvá. Bárhogy
is van, az kétségtelen, hogy a
változtatás vágya bennünk

van. De vajon mivel kezdjük?
Sokan azokkal a dolgokkal kez-
dik, amelyek a legkönnyebben
változtathatónak tûnnek, azaz
ami sikerrel kecsegtet. Csakhogy
ha életünkben mindig csak a ki-
csi dolgokkal foglalkozunk, ki
fogja megoldani a nagyokat? Az
az ember teszi bölcsen, aki a hoz-
zá legközelebb esõ dolgokon kez-
di a változtatást. És mi más len-
ne hozzánk a legközelebb, mint
mi magunk? 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Nicosiában és Lissza-
bonban is a látogatók

gyõztek a labdarúgó-Bajno-
kok Ligája negyeddöntõjé-
nek kedd esti mérkõzésein. 

Aphrodité szigetén a Real
Madrid toronymagas esé-
lyesként lépett pályára a
nyolcas mezõny leggyen-
gébb csapata, a ciprusi
APOEL vendégeként. A ki-
rályi gárda annak tudatában
kezdett, hogy sztáredzõje,
José Mourinho addig min-
den BL-negyeddöntõjét si-
kerrel vívta meg, a Porto
(2004), a Chelsea (2005,
2007), az Internazionale
(2010) és tavaly a Real
Madrid együttesével is to-
vábbjutott.

Ivan Jovanovic teljes mér-
tékben védekezõ taktikája
közepette nyomasztó Real-
fölényben telt el közel 75
perc, de hiába birtokolta het-
ven százalékban a labdát a
spanyol csapat, igazán nagy
helyzetet keveset tudott ki-
dolgozni. Mourinho megér-
zésére volt szükség, hogy a
mérleg nyelve elbillenjen,
Marcelo és Kaká 64. perc-
ben történt becserélése dön-

tõen befolyásolta az erõvi-
szonyokat. Utóbbi tökéletes
beadása nyomán a 74. perc-
ben elõször zörrent a ciprusi
háló, Benzema fejelt két vé-
dõ között vetõdve, 0-1. Ké-
sõbb újabb ordító helyzetet
könnyelmûsködött el a fran-

cia csatár, majd újabb négy
perc múlva ismét a hálóban
kötött ki a labda: Ronaldo
sarokkal indította Marcelót,
akit ugyan az alapvonalnál
akasztott a védõje, ám esté-
ben még így is középre
adott, érkezett Kaká, és kö-

zelrõl nem hibázott, 0-2. A
89. percben Benzema duplá-
zott, Özil bal külsõvel eléje
tekert labdáját közelrõl gurí-
totta a hálóba, beállítva a 0-
3-as végeredményt, és el-
döntve végleg a továbbjutás
kérdését.

Lisszabonban a házigaz-
da Benfica kezdõcsapatába
visszatért az eltiltását letöl-
tõ Pablo Aimar, akitõl a
hazaiak Óscar Cardozo
mellett a gólokat várták.
Ezzel szemben a vendég
Chelsea kezdõtizenegyébõl
kikerült Frank Lampard,
Didier Drogba és Daniel
Sturridge is, s utólag kide-
rült, hogy Roberto Di Mat-
teo edzõ helyesen döntött,
amikor Fernando Torres-
nek és Salomon Kalounak
szavazott bizalmat. A ké-
kek csatárpárosának együtt-
mûködése hozta ugyanis a
találkozó egyetlen gólját: a
75. percben Ramires szóló-
ja után Fernando Torres
ment el a bal szélen, majd
remekül adott középre, lab-
dája két védõt megkerülve
elérte Kalout, aki közelrõl
nem hibázott, 0-1.

A hajrában egészen közel
kerülhetett volna a továbbju-
táshoz a Chelsea. Egy újabb
kontra végén jókora lét-
számfölényben értek a Ké-
kek a 16-oshoz, ám Mata
önzõ megoldást választva a
kapu fölé pörgetett. A Ben-
fica több kihagyott helyzet-
tel maradt, a Chelsea elõ-
nyösebb helyzetbõl várhatja
a londoni visszavágót. 
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Röviden
Európa Liga, 
mai program

Ma 22.05 órai kezdettel
rendezik meg a labdarúgó-
Európa Liga negyeddöntõ-
jének elsõ mérkõzéseit: AZ
Alkmaar (holland)– Valen-
cia (spanyol) – Dolce Sport
élõ, FC Schalke 04 (német)
–Athletic Bilbao (spanyol),
Sporting Lisszabon (por-
tugál)– Metaliszt Harkiv
(ukrán), Atlético Madrid
(spanyol)–Hannover 96
(német). 

Hengerelt a Gaz Metan

Tegnap este az utolsó két el-
maradt mérkõzést pótolták
a férfi-kosárlabdabajnokság-
ban, de lapzártáig csak a
Medgyesi Gaz Metan–SCM
U Craiova-mérkõzést feje-
zõdött be, eredmény 96-64.
Az Energia Rovinari Nagy-
váradon játszott a helyi
CSM-vel. Pénteken és
szombaton a 29. forduló ta-
lálkozóit rendezik meg, áp-
rilis 4-én pedig az utolsó
forduló mérkõzéseit, utóbbi-
akat ugyanabban az idõ-
pontban, 18 órától.  

Színes golyók 
Pekingben 

A közelgõ sznúker-világ-
bajnokság fõpróbájának is
tekinthetõ Kínai Open elsõ
mérkõzéseit nem kerülték
el a meglepetések. Az elsõ
forduló eredményei: Neil
Robertson–Jamie Cope 5-4,
Martin Gould–Stephen
Hendry 4-5, Mark Selby–Li
Hang 5-0, Stephen Maguire
–Barry Hawkins 5-1, Ting
Csün-huj–Ben Woollaston
5-4, Judd Trump–Jimmy
White 5-3, Graeme Dott–
Mark King 5-2, Stephen
Lee–Tom Ford 5-1, Shaun
Murphy–Lu Ning 2-5, Stu-
art Bingham–Joe Perry 5-4,
Mark Allen–Ricky Walden
2-5, Mark Williams–Csin
Long 5-1, John Higgins–
Rory McLeod 5-1, Allister
Carter–Dominic Dale 5-4,
Ronnie O’Sulllivan–Marcus
Campbell 5-4, Matthew
Stevens–Peter Ebdon 3-5. 

Négyen maradtak 

A Chelsea és a Liverpool
után az Everton és a
Tottenham jutott be az elõ-
döntõbe az angol labdarú-
gó-FA-kupában. Elõbbi a
Sunderlandet verte idegen-
ben, megismételt mérkõzé-
sen, mivel az elsõ találko-
zó, 1-1-es döntetlennel zá-
rult. Utóbbi a Bolton Wan-
derers együttesét búcsúztat-
ta, 3-1. 

Nyert a Videoton

A Videoton sima, 3-0-ás
gyõzelmet aratott a Pápa
otthonában a magyar lab-
darúgó-Ligakupa elõdöntõ-
jének elsõ mérkõzésén, s
ezzel nagyon közel került a
fináléhoz. Tegnap este
Kecskeméti TE–Debreceni
VSC-találkozót rendeztek.
A visszavágókra jövõ szer-
dán kerül sor, a fináléra pe-
dig április 18-án.

Vendégsikerek a BL-ben

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Lezárult az alapszakasz
a nõi kosárlabda-bajnok-

ságban. A Bball 6 Sepsi BC
csak egyet játszott le két el-
maradt mérkõzésébõl (41-79
a Bukaresti Rapiddal), mert a
CSM Târgoviºte elleni meccs
eredménye semmit sem vál-
toztathatott a sorrenden. 

Az alapszakasz legjobb
nyolc csapata a bajnoki cí-
mért (play-off), a többiek pe-
dig a kiesés elkerüléséért
(play-out) folytatják. A ráját-
szás (play-off) mindhárom
fázisában két gyõzelemig tar-
tanak a párharcok, az 1–4.
helyezettek otthon vívhatják

az esetleges sorsdöntõ har-
madik mérkõzést. 

A play-off elsõ fordulójá-
ban CSM Târgoviºte–Te-
mesvári BCM Danzio, Ar-
tadi ICIM UVG–SCM CSS
Craiova, Gyulafehérvári
CSU–Szatmárnémeti CSM,
Marosvásárhelyi Nova Vita
–CST Alexandria párosítás-
ban játszanak április 5-én,
12-én és – ha még szükséges
– 18-án. A négy gyõztes az
1–4., a négy vesztes pedig az
5–8. helyekért folytatja szin-
tén két gyõzelmig, a három
tervezett játéknap április 21.,
25. és 28. A döntõ három
gyõztes csatáig tart (legtöbb
öt mérkõzésen), az elsõ két
meccsnek a jobban helyezett
csapat a házigazdája, a kö-

vetkezõ kettõnek pedig a
gyengébben helyezett gárda.
Meccsnapok: május 3. és 4.,
10. és 11., 14. A bronzérem-
ért két gyõztes csatáig tartó
párharcot rendeznek, csak-
úgy mint a többi helyosztón
(5-6. és 7-8. helyek).   

A kiesés elkerüléséért folyó
play-outban Buk. CSM Spor-
tul Studenþesc–Bball 6 Sepsi
BC, Brassói Olimpia–Poli
Naþional Iaºi, Buk. Rapid–
Nagyváradi CSM U, Kolozs-
vári U–Buk. Olimpia az elsõ
forduló párosítása, a további-
akban a fenti szabályok sze-
rint játszanak. A play-out
mérkõzéseinek idõpontjai fe-
lõl a napokban dönt a Ro-
mán Kosárlabda-szövetség
versenybizottsága. 

Karim Benzema (szemben) két gólja döntõen hozzájárult a Real Madrid kétségtelen továbbjutásához

Teremlabdarúgás 

T. J. L.

Elmaradt a bravúr Ma-
rosvásárhelyen: világ-

bajnoki selejtezõmérkõzé-
sen a román teremlabdarú-
gó-válogatott 4-0-ra kapott
ki az ukránoktól, és esélyei a
továbbjutásra minimálisra
csökkentek. 

Sito Rivera román szövet-
ségi kapitány Klein László
– Florin Matei, Gabriel
Dobre, Robert Lupu,
Cosmin Gherman összeállí-
tásban kezdett, azaz a leg-
jobb felállásban, de még így
is elmaradt a becsületgól
Európa egyik legjobb futsal-
csapatával szemben. A
gyõztesek találatain Fedor-
csenko (2. perc) Sztruk (6.),
Rogacsov (20.) és Zsurba
(34.) osztozott, az április 8-
i, harkivi visszavágó puszta
formalitás. 

A magyar futsalválogatott
1-0-ra nyert Szerbia ellen, a
Gyöngyösön rendezett elsõ
meccsen Lovas Norbert a 35.
percben szerezte a gyõztes
gólt. A visszavágót április 8-

án rendezik Belgrádban, a
párharc gyõztese ott lesz no-
vemberben a thaiföldi vb-n.
További eredmények: Fehér-
oroszország–Portugália 1-7,
Szlovénia–Csehország 2-0,
Szlovákia–Spanyolország
0-4, Azerbajdzsán–Oroszor-
szág 2-3. A visszavágókat
április 8. és 11. között rende-
zik meg, a hét továbbjutó le-
het ott a thaiföldi világbaj-
nokságon. 

A november 1. és 18. kö-
zött esedékes 7. vb-n 24 csa-
pat indul, s egyelõre csak
annyit lehet tudni, hogy
Thaiföld házigazdaként, a
Salamon-szigetek válogatott-
ja pedig Óceánia bajnoka-
ként lehet jelen a távol-keleti
megmérettetésen. Négy év-
vel ezelõtt, Brazíliában a há-
zigazdák nyertek, a vb-k tör-
ténetében negyedszer. A fi-
nálé büntetõrúgások után
dõlt el, a rendes játékidõ vé-
gén jegyzett 2-2-t követõen a
cariocas futsalosok 4-3-ra
nyerték a spanyolok elleni
hetespárbajt. A bronzérem
az olaszoknak jutott, akik 2-
1-re nyerték az oroszok elle-
ni kisdöntõt. 

Sima ukrán gyõzelem 

Marosvásárhelyen 

A a szurkolók, a sajtó és a szakszövetség
szavazai alapján kialakult a március utol-
só napján Gyulafehérváron sorra kerülõ
nõi All Star-gála szereplõinek névsora.
Észak válogatottjának kezdõötösében
Tiffany Brown (Temesvári BCM
Danzio), Alexandra Cutaº (Marosvásár-
helyi Nova Vita), Breanna Salley (Gyula-
fehérvári CSU), Cherrise Graham (Nova
Vita) és Nadia Parker (Gyulafehérvár) ka-
pott helyet, Dan Fleseriu (Szatmárnémeti
CSM) és Tomas Bilek (Gyulafehérvár)
edzõk rendelkezésére áll még Florentina
Ardeleanu (Nagyváradi CSM U), Tarþa
Enikõ (Gyulafehérvár), Porchia Green
(Aradi ICIM UVG), Flavia Ferenczi (Ko-
lozsvári U), Andreea Orosz (Szatmárné-
meti), Danielle Walker (Poli Naþional
Iaºi), Claudia Pop (Szatmárnémeti),
Ekaterina Abramzon (Gyulafehérvár),
Fodor Márta (Kolozsvári U) és Cherrise
Graham (Nova Vita). Az eredetileg keret-
tag Brosovszky-Boriga Mónika és Larisa
Toma (mindekettõ Aradi ICIM UVG) ob-

jektív okokból nem vállalhatta a játékot,
Cutaº és Fodor ugrott be helyettük. Dél
csapatában Florina Diaconu, Olena
Szamburszka, Chrissy Givens, Andreea
Huþanu (mind CSM Târgoviºte) és Andra
Ionescu (Buk. Rapid) kezd, s Florin Nini
(CSM Târgoviºte) és Dan Militaru (Ra-
pid) edzõk még Gabriela Cursarura
(Brassói Olimpia), Brandie Hoskinsra
(SCM CSS Craiova), Marija Prljára (CST
Alexandria), Sonia Ursura (Buk. Olim-
pia), Alina Chivura (CST Alexandria),
Gaati Weremára (Buk. CSM Sportul
Studenþesc), Carla Donette Bartee-ra
(SCM CSS Craiova), Natasha Gra-
boszkira (CST Alexandria) és Kajdacsi
Juditra (Brassó) számíthatnak. Utóbbi
Kari Laplante (CST Alexandria) helyett
ugrott be, míg Cristina Ciocan (CSM
Târgoviºte) nem tudta vállalni a játékot.
A szombati találkozó nagyszünetében is
rendeznek tripladobó versenyt, de a
szervezõk további meglepetéseket is
ígérnek a közönségnek.

Nõi All Star-gála Gyulafehérváron

A hazai teremlabdarúgó-Liga-1 17. fordulójának kedd
esti mérkõzésén a Kézdivásárhelyi SE 2-1-re nyert a
bajnoki dobogóért hajtó Galaci United ellen. A Dévai
Dava–Marosvásárhelyi City’us-mérkõzést április 13-ára
halasztották, a Sepsiszentgyörgyi Spicom pedig szabad-
napos volt. Az alapszakasz utolsó fordulójának mérkõ-
zései maradtak hátra: City’us–Székelyudvarhely (már-
cius 30.), CFF Clujana–KSE (április 1.),  Brassó-Ke-
resztvár–Focºani (április 1.), Galac–Spicom (április 3.),
a Dévai Dava szabadnapos.  

Nyert a Kézdivásárhely

Lezárult az alapszakasz


