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12 oldal
Ára: 1,5 lej

VIII. évfolyam,
64. (1636.) szám

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

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3791 ▲
3,2805 ▼
1,4851 ▼

Aktuális

3

RMDSZ–MIÉRT-paktum

„Székely harisnyában”
a román miniszterelnök

Tízéves partneri viszonyát frissítette fel az
RMDSZ és a Magyar Ifjúsági Értekezlet.
A MIÉRT országos küldöttgyûlésén aláírt
dokumentum értelmében az ifjúsági szervezet támogatja az RMDSZ-t, képviselõit
pedig 15 százalékos részvételi arány illeti
meg az RMDSZ választott testületeiben.

Társadalom

7

Magyar irodalomból versengtek

Ma ér véget a Mikes Kelemen Magyar
Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakasza Kolozsváron. Az országos
döntõn 17 megye 142 V–XII. osztályos
diákja mérte össze tudását a kolozsvári
Báthory István Elméleti Líceumban.

Kultúra

8

Akikben jó sok a vitamin
Miután részt vett a prefektusok székelyudvarhelyi értekezletén, Mihai-Rãzvan Ungureanu kormányfõ ellátogatott a parajdi sóbányába is

Fotó: gov.ro

Mihai-Rãzvan Ungureanu személyében elõször látogatott szombaton Székelyudvarhelyre
tisztségben lévõ román miniszterelnök, aki – mint Ladányi László Hargita megyei prefektus
lapunknak elmondta – el volt ragadtatva Székelyföld turisztikai potenciáljától és a helybéliek
tenni akarásától. A kormányfõ a prefektusok éves országos értekezletén vett részt Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök kíséretében, majd a parajdi sóbányába is ellátogatott. 3. oldal X
Öt év szünet után ismét elkezdõdött
az erdélyi fiatal tehetségek vetélkedõje, a
Médiabefutó. Az országos tehetségkutató
verseny idei elsõ, marosvásárhelyi helyi
szakaszából a versenyzõk számításait is
felülmúló számú produkciót engedett tovább a zsûri a regionális döntõbe.

Vezércikk
3
(Fel)fordulás közben
Nincs más utunk, ezt a múlt hét politikai
földrengése is tudatosíthatta bennünk,
mint „az egységes és önálló magyar politizálás”, amint arra Markó
Béla is felhívta a figyelmet.
Ami az értékeinkhez való
ragaszkodást jelenti, a
politikában és azon is
túl. A magyarsághoz és
– Kelemen Hunort
idézve – a Magyar
Szóhoz való
Ágoston Hugó
ragaszkodást. W

Schmitt Pál,
betonba öntve
Bár az ellenzéki pártok és a
közvélemény is egyformán
azt szeretné, ha a köztársasági
elnök lemondana és távozna,
Schmitt Pál magyar államfõ
változatlanul ragaszkodik hivatalához. („Szokás szerint” az ellenzéki tüntetéseket Schmittpárti megmozdulások is kiegészítették.) Pénteken a közszolgálati televíziónak adott, elõre
fölvett nyilatkozatában kifejtette: nem foglalkozik a távozás
gondolatával. Sõt: miután elvették kisdoktori címét, PhD-dolgozatot kíván írni. Tegnapi fejlemény, hogy lemondott a Semmelweis Egyetem rektora,
Tulassay Tivadar, mert úgy
érezte, hogy elveszítette a „hatalomgyakorlók” bizalmát.
2. oldal X

Kék fényben az autizmus
Kék fénnyel világítottak
meg több nevezetes épületet
az országban tegnap, az autizmus világnapja elõestéjén,
ma pedig a nagyobb városok-

ban egész napos rendezvények
hívják fel a lakosság figyelmét a
spektrumos zavarral élõ személyek helyzetére.
7. oldal X

Tegnap Kolozsváron kék lufikat osztogattak a járókelõknek

Fotó: Bodó Rozália

Cseke Attila
az RMDSZ
váradi jelöltje
ÚMSZ
Harmincharmadik küldöttgyûlését tartotta a Bihar megyei RMDSZ március utolsó
napján Nagyszalontán. Az eseményen Bíró Rozália nagyváradi alpolgármester beszédében
felkérte Cseke Attilát, vállalja el
a jelöltséget Nagyvárad polgármesteri tisztségére, amire a szenátor rábólintott. Ezt követõen
Török László, Nagyszalonta
polgármestere hivatalosan is bejelentette, hogy a júniusi helyhatósági választásokon Nagyvárad polgármesteri székéért az
RMDSZ színeiben Cseke Attila
indul majd.
Folytatása a 3. oldalon X

2 ÚMSZAKTUÁLIS
Röviden
Rangsoroltak Kolozs megyében
Az RMDSZ Kolozs megyei küldöttgyûlése pénteken rangsorolta megyei tanácsosjelöltjeit. A listavezetõ Németi András lett
Vákár István, Okos-Rigó Dénes, Ferencz
István és Lõrinczi Zoltán. Meglepõnek
számít Fekete Emõkének, a megyei tanács jelenlegi alelnökének hátrasorolása.
A 2008. évi eredményekbõl kiindulva úgy
mérték fel, hogy a lista elsõ öt helyezettje
indul reális eséllyel, ezért a „harc” az elsõ
öt jelölt meghatározásáért folyt. A 102
szavazó közül 90-en támogatták Máté
András Leventének, az RMDSZ Kolozs
megyei szervezete elnökének a jelöltségét
a megyei önkormányzat élére.
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Schmitt betonban
Az államfõ helyett a SOTE rektora adta be lemondását

Felfüggesztett börtön Nãstasééknak
Három év felfüggesztett börtönbüntetést
kapott elsõ fokon Adrian Nãstase volt
miniszterelnök, akit azonban nem korrupciós bûncselekmény, hanem zsarolás
miatt ítéltek el – közölte pénteken a legfelsõbb bíróság. A Zambaccian néven ismertté vált dossziéban az ügyészek azzal
vádolták a volt kormányfõt, hogy 2002
és 2004 között összesen 630 ezer euró értékben fogadott el vesztegetési pénzt. A
bírák azonban a megvesztegetés vádja
alól felmentették, és zsarolás miatt szabtak ki a politikusra, valamint feleségére
három-három év felfüggesztett börtönt.
Ion Cazacu, a politikus védõügyvédje
afölötti elégedettségének adott hangot,
hogy védenceit felmentették a korrupciós
vádak alól.

Prigoanã a fõpolgármester-jelölt
Silviu Prigoanã üzletembert jelöli fõpolgármesternek a Demokrata Liberális Párt
(PDL) – döntötte el az alakulat bukaresti
szervezete. A párt egyúttal letett arról,
hogy együttmûködjék a Románia Haladásáért Országos Szövetséggel (UNPR) a
helyhatósági választásokon. „Silviu
Prigoanã a legnépszerûbb PDL-s politikus
a bukaresti szavazók körében. Meg akarja
nyerni a választásokat, és be is fog ülni a
fõpolgármesteri székbe” – jelentette ki a
PDL bukaresti elnöke, Elena Udrea a
szervezet szombat délutáni ülése után.
Silviu Prigoanã jelölésével nem mindenki
ért egyet a PDL-ben. Elsõsorban Cristian
Preda európai parlamenti képviselõ ellenzi, akinek korábban több vitája is volt az
üzletemberrel.

LMP-sek sátoroznak a Sándor-palota elõtt. A Schmitt-ügy egyetlen „áldozata”: a Semmelweis-egyetem rektora

ÚMSZ-összefoglaló
A Schmitt-ügy legfrissebb fejleménye egy lemondás: a
Semmelweis Egyetem rektoráé.
Döntését Tulassay Tivadar az intézmény honlapján jelentette be
tegnap délután. Indoklásként kifejtette: az elmúlt napok egyetemi testületi döntései vitathatatlanul az õ személyéhez kötõdnek,
s ugyanezért érezhetõvé vált a
személye iránti bizalomvesztés a
felügyelõ hatóságnál. (Schmitt
döntésének kihirdetése elõtt az
illetékes államtitkár egy órán át
tartózkodott az egyetem épületében – az okot titokban tartják.) A
fentiek miatt „az egyetem nyugalma érdekében” úgy döntött,
átadja a rektori széket a csütörtöki szenátusi ülésen teljes támogatottsággal megválasztott leendõ
rektornak, Szél Ágostonnak.
Tulassay Tivadar ugyanakkor
hangsúlyozza, hogy az egyetem
szenátusának csütörtökön hozott

ÚMSZ
Nem szerepelnek a magyar–angol kart létrehozó kormányrendelettel kapcsolatos kérdések a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) illegálisnak tekintett szenátusának a mai ülésén. A magyar
oktatók által bojkottált testület
annak ellenére veszi semmibe a
kormány múlt heti határozatát,
hogy Cãtãlin Baba oktatásügyi
miniszter az egyetem multikul-

turális chartájának elfogadását jelölte meg a legsürgõsebb feladatként. A tárcavezetõ szerint a magyar tagozatnak „ki kell egészítenie” az egyetemen lezajlott választásokat. A hétvégén megtartott tanácskozásukon a magyar
oktatók úgy döntöttek, hogy csak
azt követõen tartják meg a magyar tagozat választásait, miután
megállapodtak a román tagozat
vezetõivel az egyetem szervezeti
felépítését és mûködését meghatározó charta alapelveirõl.W

Orbán leváltására készülnek
ÚMSZ
(képünkön). Errõl a Szú Kji vezette Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) nevû
párt tájékoztatott a ranguni központjában
felállított kijelzõn.

Fokozódik a nyomás Aszadra
Martonyi János magyar külügyminiszter
szerint egyértelmûen eredményes volt a
Szíria barátai címû nemzetközi konferencia, és a közeljövõben várhatóan fokozódik a nyomás Bassár el-Aszad szíriai elnök rendszerére. Nagy valószínûséggel tovább szigorítják a Szíria elleni szankciókat, katonai megoldásról azonban egyelõre nincs szó – mondta.

közszolgálati televíziónak, a nyilatkozatot a Magyar Televízió és a
Duna Televízió felvételrõl sugározta. Az önmaga védelmében elmondottak közt Schmitt Pál egyebek mellett bejelentette: a mostani, sokkal szigorúbb feltételek
mellett, 70 évesen PhD-dolgozatot ír, és a témát is megnevezte az
olimpiai sportágak „zöldítésében”. A nap folyamán már korán reggel a közszolgálati Kossuth Rádióban, majd napközben
végrehajtott programja során az
újságíróknak többfelé is megállva Orbán Viktor miniszterelnök
azt hangsúlyozta: bár döntései
bírálhatók, Magyarország köztársasági elnökének személye
sérthetetlen, azaz megilleti a
mentelmi jog. (Az alkotmány
egészen pontosan úgy rendelkezik, hogy köztársasági elnökként
nem vonható felelõsségre cselekedeteiért – ez egyébként a demokráciákban az államfõk esetében általános rendezõelv.) W

ÚMSZ
A magyar kormány átadta a
két, folyamatban lévõ uniós
kötelezettségszegési eljárás – a
bírák nyugdíjazása és az adatvédelmi hatóság függetlensége
– tárgyában készített hivatalos
válaszát az Európai Bizottságnak. A kabinet bízik az eljárások lezárásában, és úgy ítéli
meg, így már nem lehet akadálya annak, hogy belátható idõn
belül megkezdõdjenek a hiteltárgyalások az unióval és a
Nemzetközi Valutaalappal. A
kormány ugyancsak a határidõ
lejárta elõtt válaszolt a jegybank és az igazságszolgáltatás
függetlenségével kapcsolatos
kérdésekre is, amelyek miatt
ugyancsak uniós vizsgálat folyik Magyarországgal szemben.
A magyar kormány bízik benne:
jogalkotási kezdeményezései
megfelelõ alapul szolgálnak ahhoz, hogy az Európai Bizottság
a szóban forgó eljárásokat lezárja. Brüsszelben március 7-én jelentették be, hogy két témában
további tájékoztatást kérnek a
magyar kormánytól; a harmadik kötelezettségszegési ügyben,
a jegybanki függetlenség kérdésében a következõ eljárási szakaszt nem léptették életbe, hanem további tájékoztatást kértek. Ugyanígy jártak el az igazságszolgáltatás függetlensége
ügyében, amellyel kapcsolatban
a bizottság nem indított kötelezettségszegési eljárást. Az Európai Bizottság az ügyek sürgetõ
voltára hivatkozva egy hónapot
adott Magyarországnak a válaszadásra, az ilyen eljárások
esetében általában szokásos két
hónaptól eltérõen. Értesülések
szerint egyébként Brüsszel ma
már nem ragaszkodik a jegybankelnök kirívóan magas fizetéséhez, hanem megelégszik azzal is, ha a bank függetlenségére
biztosítékokat kap. W

MOGYE: ignoráns szenátus Kemény szankciók Iránnak

Mianmari ellenzéki a parlamentben
Tavaly még házi õrizetben volt, az idén
pedig elõször szerzett képviselõi helyet a
mianmari parlamentben Aun Szan Szú
Kji Nobel-békedíjas ellenzéki pártvezetõ

döntését támogatja, és fenntartja, hogy az egyetem a Schmitt
Pál államfõ kisdoktori dolgozatával kapcsolatos munka során a
hatályos jogszabályoknak megfelelõen járt el. A rektor megbízatása egyébként hamarosan, június 30-án járt volna le.
Ezzel szemben a széles körû követelések dacára sem mond le, hanem hivatalában marad Schmitt
Pál. Hétvégén a budavári Sándorpalota, a köztársasági elnöki rezidencia elõtt sátorozva elsõsorban
LMP-s aktivisták szólították fel az
elnököt a távozásra, míg a Lánchídon a Jobbik, a Szabadság hídon az LMP aktivistái zavarták a
forgalmat, ezért a rendõrség többjüket õrizetbe vette. Schmitt-párti
akcióra is sor került a budai Várban: Dénes János 1956-os szabadságharcos, aki a rendszerváltozás
után MDF, MIÉP, végül független
parlamenti képviselõ volt, Schmitt
Pált vette védelmébe. A köztársasági elnök pénteken nyilatkozott a

Fotó: MTI

Magyar válasz
ment Brüsszelbe

Mesterházy Attila marad a
Magyar Szocialista Párt elnöke, 2014-ben az õ vezetésével vethetik bele magukat a szocialisták
a választások küzdelmeibe. Simon Gábor leköszönõ választmányi elnököt választotta az
MSZP elnökhelyettesévé a párt
szombati tisztújító kongresszusa.
Az országos választmányt a következõ két évben Botka László
szegedi polgármester vezetheti,
aki egyedüli jelölt volt a tisztségre.
Szanyi Tibor, miután az elnöki és
az elnökhelyettesi pozícióért is
eredménytelenül szállt versenybe,

elnökségi tag maradt. Megválasztása után Botka László azt mondta: feladatuk a választók bizalmának visszanyerése, az elmúlt két
évben ugyanis az MSZP bizonyította életképességét. Kiemelte,
hogy a kongresszus lezárta az
MSZP megújítását, ezután „hiteles, demokratikus és vállalható”
alternatívák felállításába kezdenek, mert a szocialista párt nélkül
nem lehetséges a Fidesz-kormány
leváltása. Nem került be az elnökségbe Veres János volt pénzügyminiszter, Havas Szófia fõvárosi
képviselõ és Varga Zoltán, a
Bajnai-kormány önkormányzati
minisztere sem. W

Hírösszefoglaló
Elegendõ olaj van a világpiacon – beleértve a rendkívüli
tartalékokat is – ahhoz, hogy az
iráni importot mással pótolva kemény szankciókat lehessen bevezetni Irán ellen – hangsúlyozta
pénteken Barack Obama amerikai elnök. „Figyelmesen követem
majd a helyzetet, biztosítva azt,
hogy a piac továbbra is alkalmazkodni tudjon a vásárolt iráni olaj
és az olajtermékek csökkenéséhez” – írta az elnök. Obama állásfoglalása nem volt váratlan.
Számítani lehetett ugyanis arra,
hogy Washington fokozni fogja a

szankciós nyomást a napi 2,2
millió hordó olajat exportáló
Irán felé annak érdekében, hogy
hagyjon fel nukleáris programjával.
Az Egyesült Államokban az
idén már 20 százalékkal megemelkedett benzinár az elnökválasztási kampány egyik fontos témájává lépett elõ. Obama nem
engedheti meg magának, hogy
elnézõ legyen Iránnal szemben –
a republikánus többségû képviselõház a közelmúltban újabb büntetõintézkedéseket szavazott meg
–, ugyanakkor nem kockáztathatja az amerikai árrobbanást és az
olajpiac összeomlását sem. W

Már öt dollár fölé kúszott a benzinár Amerikában. Ki tudja, hol a határ?
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„Székely harisnyában...”
Cs. P. T.
El volt ragadtatva Székelyföld
turisztikai potenciáljától és a
helybéliek tenni akarásától Mihai-Rãzvan Ungureanu miniszterelnök, aki szombaton a prefektusok értekezletén vett részt
Székelyudvarhelyen, majd a
parajdi sóbányába is ellátogatott.
„Örvendek, hogy a gazdaszellemû emberek csodálatos dolgokat
tesznek, még a nehéz idõkben is.
Örvendek, hogy szorgalmat és
tenni akarást látok” – fogalmazott a kinevezése óta elõször
Székelyföldre látogató román
miniszterelnök.
Székelyudvarhelyi látogatása
alkalmával Ungureanu és az õt
elkísérõ Gabriel Berca belügyminiszter – Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök kezdeményezé-

sére – egyórás megbeszélést folytatott a Hargita megyei városok
RMDSZ-es polgármestereivel, a
megyei tanács elnökével, valamint Ladányi László prefektussal. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a kormányfõ kérdésre
válaszolva elmondta, továbbra is
fontosnak tartja az ország területi közigazgatási reformját, amelyet – mint korábban többször írtuk – határozottan ellenez az
RMDSZ. Hozzátette azonban, a
prefektusi értekezleten nem került szóba ez a kérdés.
Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke arra kérte a
miniszterelnököt, küldje a helyszínre tájékozódni a szállításügyi
minisztert, és találjanak megoldásokat a megyébõl kivezetõ országutak rehabilitálására. Szó
esett ugyanakkor a kórházak ál-

lapotáról, a források híján félbehagyott közmûvesítési munkálatokról, és arról, hogy a régióban
megszokott zord idõjárási viszonyok miatt sürgõsebb az itteni
tömbházak hõszigetelése.

Csík helyett Udvarhely
Ladányi László Hargita megyei prefektustól megtudtuk: a
prefektusok minden évben másmás megyében tartják éves értekezletüket. „Mi már nagyon rég
kértük, hogy a találkozót Hargita
megyében is tartsuk meg. Azért
esett a választás Csíkszereda helyett Székelyudvarhelyre, mert itt
alkalmasabbnak találtam a körülményeket egy ilyen rendezvény megszervezésére” – magyarázta Ladányi. Emlékeztetett arra, hogy Mihai-Rãzvan Ungu-

reanu az elsõ tisztségben lévõ miniszterelnök, aki Székelyudvarhelyre látogat.
Ladányi tájékoztatása szerint a
kormánymegbízottak találkozóján elsõsorban a helyhatósági választások elõkészítésérõl tanácskoztak. Gabriel Berca felhívta a
figyelmet arra, hogy április közepéig le kell mondaniuk tisztségükrõl, ha indulni szeretnének a
választásokon. „Ez a magyar prefektusokat nem érinti, egyikünk
sem lesz jelölt” – mondta kérdésünkre Ladányi.
A miniszterelnök és kísérete az
értekezlet után a parajdi sóbányába látogatott. Ladányi lapunknak
megerõsítette, Ungureanu elismerõen nyilatkozott a látottakról.
„A kormányfõ láthatóan jól érezte magát nálunk” – mondta a
Hargita megyei prefektus.

Duºa tiltakozik

Bunta Levente, Kelemen Hunor, Ladányi László, Mihai-Rãzvan Ungureanu, Gabriel Berca és Borboly Csaba

Fotó: gov.ro

Mircea Duºa, az ellenzéki
Szociáldemokrata Párt Hargita
megyei képviselõje egyébként a
hét végén tiltakozását fejezte ki
amiatt, hogy a kormányfõt nem
érdekli a székelyföldi románok
sorsa, mert csak a magyarokkal
találkozott. A vádakra válaszolva Mihai-Rãzvan Ungureanu
elmondta, bárhova megy az országban találkozni fog a helyi
önkormányzatok vezetõivel és
a fontos közösségek képviselõivel. „Számomra mindenki a
nemzet része, és függetlenül attól, hogy milyen nyelvet beszélünk, mindannyian román állampolgárok vagyunk. Nem teszek különbséget azok között,
akik tanácsért vagy segítségért
hozzám folyamodnak” – idézte
az Agerpres hírügynökség a miniszterelnököt. W

Kelemen: a gólt rúgni készülõ Cseke Attila a váradi jelölt
Folytatás az 1. oldalról
éve kezdte meg mandátumát. Õ
legutolsó választott magyar
ellenféllel nem lehet összefogni Cseke Attila hozzászólásában volt
polgármestere Nagyváradnak,
Hírösszefoglaló
Nem tartja lehetségesnek a
romániai magyar politikai
alakulatok közötti verseny és
együttmûködés egyidejû megvalósítását Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök a júniusi helyhatósági választásokon. A szövetség
elnöke tegnap Marosvásárhelyen
tartott sajtóértekezletén ismertette álláspontját a kérdésben.
„Én azt az üzenetet kaptam az
Erdélyi Magyar Néppárt kongresszusáról, hogy õk a versenyre
készülnek, föl akarják mutatni,
föl akarják mérni a támogatottságukat. Akkor én nem értem:
ezt akarják fölmutatni, vagy azt,
hogy nincsenek jelöltjeik? Bármelyiket föl lehet mutatni, de
egyszerre a kettõt nem” – mondta az RMDSZ elnöke, aki
szerint nem az RMDSZ döntött
újabb magyar pártok létrehozásáról Erdélyben, arra hivatkozva, hogy legyen verseny. „Ezt az
RMDSZ kénytelen elviselni, de
a verseny elõl nem futamodik
meg, abban a reményben áll elébe, hogy a megmérettetés tisztességes lesz. Képzeljék el azt a
kapust, aki a futballpályán
együtt akar mûködni azzal, aki
gólt rúg neki: abból milyen eredmény lesz? Ha valaki versenyez-

ni akar, az versenyezni akar. Ott,
ahol nincs jelöltje vagy nincs bátorsága, ott együtt akar mûködni? Ilyen nincs!” – érvelt Kelemen Hunor.
Mint ismeretes, az RMDSZ
Maros megyei szervezete Vass Leventét, az egészségügyi miniszter
tanácsosát nevezte meg marosvásárhelyi polgármesterjelöltjeként.
Az RMDSZ-ben politizáló Vasst
eredetileg az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) javasolta a magyarság közös jelöltjének, de az EMNT szerint
Vassnak nem az RMDSZ színeiben, hanem választási koalíció jelöltjeként kellene indulnia.
Arra az újságírói kérdésre,
hogy végül Vass Levente az
RMDSZ jelöltje lesz-e, vagy
választási koalíció jelöltje, Kelemen Hunor sajtótájékoztatóján
azt mondta: nem kíván a marosvásárhelyi dolgokról beszélni,
ezt az RMDSZ városi és megyei
szervezetének kell megtennie.
„Annyit tudok mondani, hogy
Marosvásárhelynek lesz olyan
RMDSZ-es polgármesterjelöltje,
aki hiteles személyiség, hiteles
programmal áll az emberek elé,
és képes ezt a várost jobban vezetni, mint ahogy most vezetik.
Ha a magyar és román emberek
ennek a személynek hitelt ad-

arra hívta fel a figyelmet, hogy
Nagyváradnak olyan polgármesterre van szüksége, aki odafigyel
az emberekre, kíváncsi a véleményükre. „Emberarcú közigazgatásra van szükség a városban:
a lakosság érdekeinek a képviselete kell legyen az elsõ számú
szempont, és nem lehet úgy vezetni a várost, hogy csak a döntés megszületése után kérdezik
meg a polgárokat, akik mondhatnak bármit, az önkormányzat nem veszi figyelembe a hozzászólásukat. Rimler Károly,
Nagyvárad legfontosabb és leghatékonyabb polgármestere 110

és ez most ismét sikerülhet” – jelentette ki Cseke Attila nagyváradi polgármesterjelölt, akinek
beszédét felállva tapsolta meg a
670 tagú küldöttgyûlés. Szabó
Ödön, az RMDSZ Bihar megyei
szervezetének ügyvezetõ elnöke
kijelentette, Cseke Attila olyan
jelölt, akit bárki szívesen felvállalhat; most várják, hogy minden magyar sorakozzon fel mögé és legjobb tudása szerint támogassa. Szabó szerint „a jelenlegi választási rendszerben és
Cseke indulásával lehetõség van
arra, hogy a magyarság történelmet írjon Nagyváradon”. W

RMDSZ–MIÉRT-paktum
ÚMSZ
Tízéves partneri viszonyát frissítette fel újabb együttmûködési protokollummal az RMDSZ
és a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT). Az ifjúsági szervezet a
tegnap Marosvásárhelyen tartott
országos küldöttgyûlésén aláírt
dokumentum értelmében a MIÉRT támogatja az RMDSZ-t
programja megvalósításában, az
ifjúsági szervezet képviselõit pedig 15 százalékos részvételi arány
illeti meg az RMDSZ választott

testületeiben. Kelemen Hunor
RMDSZ-elnök kifejtette: azoknak a fiataloknak biztosít ezáltal
lehetõséget a szövetség a politikai
karrierépítésre, akik az RMDSZen belül, a romániai magyar közösség érdekeit képviselve akarnak közéleti tevékenységet folytatni. Az RMDSZ számos élvonalbeli politikusa a MIÉRT-ben
kezdte politikai pályafutását, és
az idei választásokon is jelentõs
lesz a MIÉRT jelöltjeinek aránya
az RMDSZ listáin – mondta Kelemen Hunor. W

(Fel)fordulás közben
Induljunk ki abból, amit a
miniszterelnök szombaton
Székelyudvarhelyen mondott a prefektusokkal és
alprefektusokkal való találkozóján: a kormány
számára rendkívül fontos, hogy a választások
Ágoston Hugó lebonyolítása „példás”
legyen, „semmi se adjon okot a gyanakvásra”. Nyilvánvaló, hogy ezek nem egy pártkatona, hanem egy elkötelezett demokrata
szavai. Lehet bennük kételkedni, a miniszterelnök „semlegessége” rövidesen elválik,
amikor a pénzek klienteláris elosztásának
vagy bizonyos természeti kincsek és energetikai források elidegenítésének a kérdése lesz
a téma. De hátha Mihai-Rãzvan Ungureanu arra gondol, hogy akár a parlamenti
többségben beálló gyors gyökeres fordulat
esetén, pusztán a – meglehet, idõ elõtti –
választások lebonyolítására hivatott szakértõi kormánynak is õ maradhat a miniszterelnöke?! Arra számítva, hogy az ellenzék
egyre biztosabb elsöprõ gyõzelme után is lapot osztanak neki. Különben egy futó politikai kalandért nem áldozta volna fel a hírszerzés fõnöki tisztségét.
Persze bennünket nem annyira M. R.
Ungureanu politikai jövõje érdekel, hanem
sokkal inkább a magyar politikai képviselet jövõje; mindkettõt meghatározhatja
azonban a múlt heti drámai fordulat, fajsúlyos politikusok átállása a kormányoldalról az ellenzék oldalára, ami vélhetõleg
megváltoztatja az erõviszonyokat a parlament felsõházában, és talán nem is olyan
sok idõ múlva a képviselõházban is. Mától
az ellenzék erre összpontosít, jelesen az alsóház demokrata liberális házelnökének,
Roberta Anastasénak a leváltására, illetve
az errõl szóló szavazás során az erõviszonyok felmérésére.
Ha már errõl van szó, lehetetlen észre nem
venni bizonyos hasonlóságot a Schmitt Pál
és a Roberta Anastase esete között. (Persze
a sok lényegi különbséggel együtt.) Mindketten nyilvánvaló csalást, törvénytelenséget
követtek el, mindketten sértetten és hazudozva tiltakoznak az ellen, hogy viseljék tettük következményeit – s mindketten hatalmas kárt okoznak mindezzel maguknak,
mentoruknak és pártjuknak. Védekezésük
szánalmas tartalmatlansága, nevetségessége
csak megerõsíti a közmeggyõzõdést, hogy
már eleve alkalmatlanok voltak a posztra,
bábként kerültek oda, hogy manipuláljanak, miután õket is manipulálják.
Ha az ellenzék nem ragaszkodna rögeszmésen, nacionalista alapon és demagóg populista módon az Ungureanu-kormány
MOGYE ügyében tett jóvátételi gesztusának semmissé tételéhez, más tartalmi felvetései egyikével-másikával demokratikus alapon akár egyet is érthetünk. De éppen ez
jelzi, hogy mennyire megfontolt és hasznos
volt az RMDSZ eddigi egyensúlypolitikája,
s ezért a szövetség remélhetõleg nem is sínyli
meg annyira a kormányzással járó eróziót.
Nincs más utunk, ezt a múlt hét politikai
földrengése is tudatosíthatta bennünk, mint
„az egységes és önálló magyar politizálás”,
amint arra Markó Béla is felhívta a figyelmet. Ami az értékeinkhez való ragaszkodást
jelenti, a politikában és azon is túl. A magyarsághoz és – Kelemen Hunort idézve –
a Magyar Szóhoz való ragaszkodást.

Román lapszemle
Összekaptak a finn parlamenti képviselõk
a romániai és bulgáriai cigány koldusok
ügyén. Jussi Halla-aho parlamenti képviselõ arra kérte a kormányt, hogy lépjen fel
határozottan ellenük. (Adevãrul) X Nyilvánosságra hozta Osama bin Laden egyik
felesége, miként élt utolsó éveiben a terroristavezér. Az al-Kaida vezére a 2001.
szeptember 11-i merénylet után Pakisztánban élt, ötször cserélt lakást, négy gyereke született, mind állami kórházban, de
úgy, hogy feleségei hamis identitással jelentkeztek a szülészeten. (Evenimentul zilei)

4 ÚMSZHÁTTÉR

www.maszol.ro 2012. április 2., hétfõ

A csatornatévé szörnyei
Politikai megfigyelõk és médiaszakemberek felfigyeltek a csatornatévé
veszélyére, arra a fenyegetésére, hogy
az adások hatására „elotévésedik” az
ország – ilyesmire amúgy is hajlamos
– lakossága.
Bogdán Tibor
A törvény által lehetõvé
tett legkeményebb szankcióval sújtotta az Országos
Audiovizuális Tanács Dan
Diaconescu OTV-jét: adáslicencének idõtartamát a felére
csökkentette. Ezzel a tulajdonos által elõszeretettel a nép
televíziójának nevezett „csatornatévé” szeptember 28-án
befejezi adását.

Akár a parlamentben
Ha az írott sajtóban
Corneliu Vadim Tudor România Mare és Tricolorul címû szennylapjai mondhatók
a legalpáribb kiadványoknak, akkor a sugárzott médiában az OTV, illeti meg ez a
„babér”.
A nemegyszer hajnalba
nyúló útszéli adások a romániai társadalom legkétesebb

alakjait vonultatták fel. Szélsõséges politikusoktól és
(le)bukott közéleti személyiségektõl kezdve világvégét
hirdetõ jövendõmondókon,
kuruzslókon és vajákoson,
félpornósztárokon és kiselejtezett (vagyis a jelenlegi hírszerzésben helyet nem kapott) volt szekusokon át egészen selyemfiúkig, és prostituáltakig bárki megszólalhatott
Dan Diaconescu adásaiban;
de elmondhatta akármilyen
panaszát, vélt vagy valós sérelmét mindenki, aki lefizette
a nyilvánosság elõtti a siránkozás lehetõségéért a meglehetõsen borsos összeget.
Az OTV kreált végeérhetetlen szappanoperát a nyomtalanul eltûnt brassói ügyvédnõ, Elodia Ghinescu ügyébõl
is, akit egyébként a tévé
„szemfüles” riporterei néhanéha, amikor a mûsor nézettsége lankadni látszott, megta-

lálni véltek, az adásba meghívott „médiumok” pedig élõ
közvetítésben el is beszélgettek szellemével. Láthattunk
élõ adásban asztalon táncoló
félmeztelen vampokat, egymással üvöltözõ „beszélgetõ
partnereket”, nyílt színi pofozkodást, szem- és fültanúi
lehettünk ocsmány átkozódásnak, durva sértegetéseknek, anyázásnak – mintha
csak a parlamentbõl sugároztak volna egyenes adásban.
A szereplõk „szórása” olyannyira tág volt, hogy egy
idõben – amikor a vezetõ hazai tévéadókkal éppen haragban volt – Traian Bãsescu államfõ is „fellépett”, és amellett, hogy a politikáról és saját
életérõl beszélt, még egy szerencsejáték sorsolását is felvállalta abban a stúdióban,
ahol magát a „patróniust” is
kukába rakta a levitézlett K1es sportolóból lett „tévésztár”, Tolea Ciumac.

Örömlányok,
asztráltestek
Az OTV olyan szörnyetegeket kreált, mint Sexy
Brãileanca, Nikita, a látnok
Ildikó, de itt tombolhatta ki
magát, valahányszor csak

kedve támadt rá, az alvilági
Oana Zãvoreanu, Mariana
Moculescu, ez az adó futtatta
fel többek között a Ceauºescu-féle titkosszolgálat volt
kémjét, Pavel Coruþot.
Az adásokat rendszerint
szenzációsnak
hirdették
meg, és azok valóban, ha
szenzációsak nem is, ám
mindenképpen szenzációhajhászók voltak. Csak kapásból, néhány „szenzációs”
cím: Már csak 25 óránk maradt
az életbõl; Jézus Krisztus nem isten fia; Megérkezett a Földre az
Úr küldötte; A konstancai milliárdos rejtélyes halála – fejét a
tengerben találták meg.
Dan Diaconescu arra is
ígéretet tett, hogy adásba hívják a heveny ólommérgezésben elhunyt Elena és Nicolae
Ceauºescu asztráltestét is, és
hozzá is láttak, hogy begyûjtsék nézõiknek a volt diktátorpárhoz intézendõ kérdéseit.
Az OTV adásainak egyik
„fénypontja” éveken át Lorin
Fortuna mûsora volt, amelybõl nem mindennapi dolgokat tudhatott meg a nézõ.
Egyebek között arról értesülhetett, hogy a lakosság alig 20
százaléka tekinthetõ az õshonos „gorillacivilizációhoz”
tartozónak, további 5-10 szá-

zaléka a kígyó-, sas- és halcivilizációt képviseli, a többi viszont a sárkánycivilizációt alkotja. Az õshonosokon kívül
a többiek tehát képtelenek alkalmazkodni az õshonosok
civilizációjához.

Románia „otévésítése”
Dan Diaconescu adásai,
nagyrészt éppen trivialitásuk
miatt, hatalmas népszerûségnek örvendtek, amibõl bõven
„kisugárzott” a tulajdonosra
is, akinek azonban gondja
volt arra is, hogy népszerûségével egyenes arányban növekedjék vagyona is.
Politikai megfigyelõk és
médiaszakemberek mindennek kapcsán felfigyeltek a
csatornatévé veszélyére, arra
a fenyegetésére, hogy az adások hatására „elotévésedik”
az ország – ilyesmire amúgy
is hajlamos – lakossága. Dan
Diaconescu egyébként nem is
titkolta, hogy éppen ez a
szándék vezérli. Törekvése
sajnos nem is mondható sikertelennek, hiszen példáját a
Kanal D és az Antena 1 tévécsatorna is követni kezdte.
Joggal jelentette ki tehát egy
lapinterjújában azt, hogy beteljesülni látja vágyát, az

„otévé módszere” feltartóztathatatlanul teret hódít a sugárzott médiában.
Az OTV mindenese kedvet
kapott a politikához is. Többszöri próbálkozás után Dan
Diaconescu Néppárt néven
bejegyeztette pártját, amely –
minden program hiányában,
területi szervezetek nélkül is –
az élvonalba tört, a felmérések szerint Erdélyben a negyedik, Bukarestben a harmadik, Havasalföldön a második, Moldvában pedig az
elsõ helyen áll – a kormánypártot is megelõzve.
Dan Diaconescu maga tévéadójának õszi betiltását üdvözölte, úgy vélve, hogy ez
csak növeli majd népszerûségét. Feltehetõen gondja lesz
majd rá, hogy mártírnak tüntesse fel magát, amint tette
ezt akkor is, amikor zsarolás
miatt rövid idõre vizsgálati
fogságba került. Ekkor diadalittasan mutatta bilincseit a
tévékamerák elõtt.
Mindezek alapján egyáltalán nem zárható ki annak a
valószínûsége, hogy a társadalom után a politikát is
„elotévésíti” majd – már csak
azért is, mert a jelenlegi politikai osztállyal ez még könynyebben sikerülhet neki. W

Százéves volna a Hold-utazás atyja
met tudós került Amerikába.) Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatala 1945. június 20-án
adta meg rá az engedélyt,
miután segített az amerikaiaknak a peenemündei dokumentumok és más eszközök leltározásában.

Minden álma a holdutazás volt,
s a történészek szerint ezért még az
ördöggel is lepaktált. Wernher von
Braun a napokban lett volna százéves.
Gy. Z.
Teljes nevén Wernher
Magnus Maximilian Freiherr von Braun, azaz von
Braun báró 1912. március
23-án született a németországi Wirsitzben, Poroszországban, és 1977. június 16án hunyt el a virginiai Alexandriában, az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban a mai napig õt
tartják az amerikai rakétafejlesztés egyik vezetõ alakjának, egyenesen a holdutazások atyjának. Pedig a
múltja korántsem pöttytelen, ahogy azonban a második világháború után számos tudós embert a Szovjetunió is azért szállított el,
hogy segítsen az ország gazdasági és tudományos életének a talpra állításában (állítólag ilyen feladatot kapott a
magyar gazdaság konszolidációjában az 1920-as,
1930-as években élenjáró
gróf Bethlen István miniszterelnök az Szovjetunióban,
majd dolga végeztével a
gulagon pusztult el – ugyanúgy a rakétafejlesztés feladatával került a tengerentúlra és kapott náci múltjáért bûnbocsánatot Braun.

Elkészült a V1-es
Wernher von Braun már
fiatal gyermekként álmodo-

zó volt, a technikai dolgok
érdekelték, az autók, valamint a matematika és a fizika. Doktorátusát is fizikából
szerezte a berlini egyetemen; egyetemi
Egyetemi tanulmányai befejezése után a rakéták iránt
kezdett el érdeklõdni. Mivel
a Német Birodalomban
az 1930-as években kezdtek
foglalkozni a rakétafegyverek
elõállításával
(ezt
ugyanis nem tiltotta a versailles-i
békeszerzõdés),
ezért belépett a német hadseregbe.
Braun és társai ekkor
vizsgálták a torlósugárhajtómûves és a szilárd, illetve a folyékony hajtóanyagú rakéták megvalósíthatóságát.
Az
Argus
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torlósugár-hajtómû
1941-ben készült el. (Ez
lett az alapja a Fi103 jelû
robotrepülõgépnek,
amely a légierõnél FZG76
– propaganda-okokból a
V1,
azaz
a
hírhedt
Vergeltungswaffe1 (Megtorlás1) nevet kapta. Az
amerikaiak késõbb JB2 és
LTV N2 néven lemásolták,
de nem rendszeresítették.
Az orosz robotrepülõgépek
is erre a prototípusra épültek – ez volt a J(1-3); továbbá ugyanez volt az alapja
az amerikai ALCM és Tomahawk robotrepülõgépeknek is.

A rakétakutatás
– magyarul

Werner von Braun. A rettegett V1- és V2-tõl az ûrhajóig

Az amerikai „exodus”
A rakéták elméleti atyja
eredendõen
az
orosz
Konsztantyin Ciolkovszkij
volt. Az õ elgondolásait fejlesztette tovább Wernher
von Braun, aki folyékony
hajtóanyagú
rakétákban
gondolkodott. Az A4 volt az
elsõ olyan rakéta, amely képes volt a világûrt is elérni (a
világûr határa a Nemzetközi
Asztronautikai Szövetség által meghatározott, általáno-

san elfogadott 100 kilométeres magasság (más néven
a Kármán Tódorról elnevezett Kármán-vonal.)
Mérnökcsapatával és családjával együtt Wernher
von Braun az amerikaiaknak adta meg magát, és magával vitt sok kutatási eredményt is. Az amerikai hadsereg Németország veresége
után ötven láda tervrajzot
és több mint száz rakétát
vitt magával; von Braunnal
együtt pedig másfél száz né-

A társaság elõbb Teaxba,
majd El Pasótól északra,
Fort Blissbe került, innen
költözött 1950-ben az alabamai Huntsville-be, ahol von
Braun a következõ 20 évben
dolgozott.
Kifejlesztette
a Redstone rakétát, amely az
elsõ amerikai ballisztikus rakéta alapja lett; a Jupiter rakétacsaládot, amellyel 1958.
január 31-én az elsõ mesterséges mûholdat küldték a világûrbe (Explorer1), valamint a Voyager–1 ûrszondát.
A NASA 1958. július 2-án
alakult meg, két évvel késõbb
pedig megnyílt a Marshall
Space Flight Center, a Marshall Ûrrepülési Központ,
melynek 1960 júliusától
1970 februárjáig az igazgatója lett. Hamarosan elkészült
a Saturn rakéta, amely késõbb a Holdra juttatta az elsõ
embert, majd kifejlesztették
a többi változatát is, ezek
egyebek mellett a Skylab ûrállomást állították pályára,
továbbá az Apollo-program keretében használtak
õket.
Már Penemündében szoros kapcsolatban állt az
1894-ben Nagyszebenben
született
erdélyi
szász

Oberth Hermannal, aki már
diákként eljutott a többlépcsõs rakéta tervéhez. Kezdetben orvosnak, majd fizikusnak tanult, egyebek közt a
kolozsvári, a müncheni, a
heidelbergi és a göttingeni
egyetemen. A rakétatudományokról írt dolgozatát túl
utópisztikusnak tartották,
ezért visszautasították. Mûvei nagy mértékben befolyásolták von Braunt, akivel ebben az idõben már együtt
dolgozott. Megjegyzendõ,
hogy az amerikai Hold-kísérleteknél Oberth eredeti
számításait használták fel,
errõl tanúskodik a washingtoni Smitshoniai intézet ûrhajózási múzeumának kiállítása is. A tanár-tanítvány
kapcsolat 1962-ig, Oberth tanár visszavonulásáig tart.
Ezt követõen széles körû levelezésbe kezdett, és rendszeresen figyelemmel kísérte
von Braun munkáját. Oberth
németül írt, mert ezen a
nyelven szokta meg a tudományos munkát, de például
e sorok írójának szánt leveleit gyakorta megtûzdelte zárójelbe tett magyar szavakkal, amelyeket – mint magyarázta – nem talált Halász
Elõd nagyszótárában. Az
amerikai rakéta- és ûrkutatásnak ugyanis ugyanúgy a
német volt az „anyanyelve”,
miként az atomkutatásnak a
magyar. Oberth tanár jól látta már az 1970-es évek elején
az ûrkutatás jövõjét, és csak
a „kirakat” részének nevezte
a holdutazást; elõre megjósolta a Nemzetközi Ûrállomást, valamint az ûrrepülõgép-programot. W
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A hétvége címe. Ki akarja kompromittálni
Ungureanut? Cristian Câmpeanu, România
liberã
Magyarázat. A kérdésre a válasz kiderül már
cikk elsõ mondataiból: „Végtelen politikai
bölcsességükben, továbbá bátorságról és erkölcsi integritásról téve tanúbizonyságot, a PDL
vezetõi kihasználták Traian Bãsescu távollétét,
és elrohantak a Victoria palotába, hogy az
asztalt verjék pénzt követelve. Jellemzõ a román politikára. Rendhagyó a miniszterelnök
elutasító reagálása volt.” Igen bizony, sõt ajtócsapkodásokról is hír érkezett. Pénz nélkül pedig látjuk, mi következett… Sírás-rívás, veszekedés, dezertálás, súlyos vereség a választásokon. Ha meggondoljuk, hogy mindez azért,
mert az államelnök végre megtalálta a jó kormányfõt!

Felfüggesztve. Az Academia Caþavencu múlt
heti számában tíz évre saccolta a börtönbüntetést, amit Adrian Nãstase a Zambacciandosszié miatt leszívhat. Nos, három évet kapott, azt is felfüggesztve, de a korrupció vádját ejtették. Fellebbezés után valószínûleg enynyi sem marad. Valami baj van. Ha az utóbbi
idõben dübörgõ román igazságszolgáltatás
Traian Bãsescu flottaügyében is ilyen vajszívû
lesz, az igazságra szomjas nép nem fogja anynyiban hagyni. Különben a tippünk az, hogy
Bãsescu intézte el, hogy Nãstase ilyen könynyen megússza, cserében azt kérve, hogy õt ne
függesszék fel.

Minden napra egy mondás
„Ha a nõk depressziósak, esznek vagy elmennek
vásárolni. Ha a férfiak depressziósak, megtámadnak
egy másik országot.” Elaine Boosler

Horváth Szekeres István

Lelenc
SZELLEMIDÉZÉS

Egy bonyolult személyiség. Utólag jöttünk
rá, mennyire megdöbbentõ volt a Jurnalul
naþional csütörtöki számában a másfél lapoldalas kirohanás Sorin Frunzãverde ellen. Hiszen
a „Zsurnác” úgymond az ellenzék lapja, méghozzá a liberális-konzervatív szövetségé (liberális és konzervatív? nem kell csodálkozni,
Romániában vagyunk!), amely a még nagyobb
szocialista-liberális-konzervatív szövetség tagja (ne csodálkozzunk, hiszen még az is lehet,
hogy ez a – nem sokáig – ellenzéki összefogás
a Victor Ciorbea vezette kereszténydemokratákat is magába olvasztja, s akkor aztán tényleg
a szélrózsa minden iránya adott). Szóval a
pártváltó Frunzãverdérõl kiderül elsõsorban
az, hogy helyi báró, rengeteg kétes üzleti machinációval, alkoholista, mindenkit leigázott
stb. Nem baj, a megnyert választások után
megint szép tiszta lesz.

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

Ha az államfõ fejérõl egy független tudományos testület letépi a hamisított glóriát és babérlevelet, s inkább krumplilevest ízesít vele, az így rendben is van.
Fõleg, ha azt nem sportszerûen szerezte meg az állami fejére. A fosztás a demokrácia kétségtelen jele.
Bár igazából a demokrácia fokmérõje az, hogy milyen gyorsan és hogyan reagál az apparátus, a tudományos közvélemény és testület a csalás, a plágium
vádjának megvizsgálására, illetve mennyit várat magára a bûnösség elismerése, mind az érintett, mind
azok által, akik hívei s ennek folyományaként államfõvé választották.
Ki lehet iktatni a hatalom ellensúlyát a politikából,
de a civil társadalom, a tudományos közeg figyel, jelez, megszólal. Elég lassú volt az átfutási idõ, ám ez
talán érthetõ, ha figyelembe vesszük, hogy egy közjogi méltóságot megillet az ártatlanság/méltatlanság
vélelme. Mire e sorok megjelennek, valószínûleg lépni fog maga a köztársaság sportos diplomata elnöke,
bár az állam megnevezése mellõl már lekerült a respublika, most pedig a feje is, hogy egy jóval méltatlanabb egykori KISZ-titkár legyen ideiglenesen az
ország arca: a házelnök. Ha élhetünk egy javaslattal:
államelnöknek Pálinkás Józsefet, az akadémia elõülõjét jelöljék, hiszen minden valós tiszteleten és érdemen túl, a pálinka „levédett” hungarikum. Jó pálinkában csalódni nem lehet.
Az eddigiek, meglehet, az olvasó könyökén türemkednek át megállíthatatlanul, ezért egy sokkal érdekesebb tény megfontolására biztatnék: mi lesz ezután a doktori iskolákkal és címekkel, miként szaporíthatók rizikó (visszavonás, lebukás, plágiumvadászat) nélkül a kimûvelt emberfõk, ha már az államfõkbõl egyszerre csak egy van hivatalban Pannóniában is. Vajon ezután alaposabban megbolhásszák a kis és nagy doktorkalapra, talárra vágyót? Végigolvassák a dolgozatokat, nem csupán
átlapozzák, helikopterbõl ellenõrzik? Jöhet némi
szûkítés, szûrés, mérlegelés? Lesz egy internetes figyelõszolgálat, amelyet abban a pillanatban ráállítanak a világhálóra/könyvtárakra, amint a doktori
iskolába jelentkezõ megállapodik a konzulenssel a
mûremek tárgyában? Lesz elõjegyzési és várakozólista, idõpontkérés, türelmi idõ, közbeiktatott egyre
nehezedõ akadályok, akadékoskodássor? Helyreáll
a bizalom tanár és jelölt, akadémia,
egyetem és a kandidátus között? És fõleg leküzdhetõ a társadalom szinte veleszületett rangkórsága, címek elõtti
indokolatlan hajlongása? A plágiummal bemázolt ui. a doktori disszertáció
védpillanatában OTSH-elnök,
NOB-elnök volt. Az egykori doktori bizottság pedig elnökével
Sebestyén Mihály együtt SZNOB.

Frunzãverde, a jó tanuló
Olvasom Emil Bocnak, a Demokrata
Liberális Párt elnökének a nyilatkozatát,
miszerint Sorin Frunzãverde áruló és
erkölcstelen ember, mert „a szülõi házat
soha nem szabad eladni”. Az ex-miniszterelnöki metafora minden bizonnyal arra
céloz, hogy azt a pártot, amelybe úgymond
„beleszületett” a politikus, ha van neki
tartása, akkor soha nem hagyhatja el.
Meglehetõsen különös erkölcsi
követelményt fogalmazott meg a rá
jellemzõ rusztikus világlátásban Emil Boc.
Ennek lényege az, hogy a politikus és pártja
között az érzelmi, mondhatnám matriarchális kapcsolatoknak erõsebbeknek kell
lenniük a politikai elvi kötelékeknél.
Teljesen mindegy, hogy választott párt
milyen irányba sodródik a politikai palettán, tagjának, mint hálás gyermeknek – a szélsõjobbtól a
szélsõbalig oda és vissza
többször is követnie kell,
egyébként nem méltó az
anyapárti szeretetre és a
választók megbecsülésére.
Boc elmélete minden
bizonnyal forradalmasítSzékely Ervin
ja majd a pártok és

tagjaik kapcsolatáról eddig vallott politolóFrunzãverde már csak hálni járt, ez már
giai nézeteket, de javaslom, hogy most ne
nem az õ szülõi háza volt, következésképp
elõzzük meg a témával kapcsolatos minden nem is adhatta el.
bizonnyal nagy elméleti és gyakorlati jelenPersze, a metaforáktól és egyéb mûvészi
tõségû tudományos vitát. Maradjunk annál
eszközöktõl nem várhatjuk el, hogy mina megállapításnál, hogy Frunzãverde áruló
den esetben pontosan adják vissza a
és politikai anyaszomorító, aki eladta a
valóságot, elegendõ, ha a történéseknek az
szülõi házat. Figyelmesebb
emberi lelkületre gyakojogászok azonban arra
rolt hatását, érzelmi kiEmil Bocnak dicséretben,
hívhatják fel a figyelmüncsapódását megjelenítik.
nem pedig dorgálásban
ket, hogy ez a ház már
Ezért akár szemet is
kellene részesítenie az
nem volt Frunzãverde
hunyhatnánk a pártelnök
elcsángáló Sorint.
szülõi háza. Õ ugyanis
irodalmi botlása fölött –
politikusként a Nemzeti
ha annak lényege, az
Megmentés Frontjában
anyapárt elhagyásának
„született”. Ezt a házat Iliescu 1992-ben
vélelmezett erkölcsi vétsége okán kirobbant
kettéosztotta, megszakította a vagyonfelháborodás hiteles lenne. Csakhogy a
közösséget, és a nagyobbik részét eladta a
Demokrata Liberális Párt puritán és moraRomániai Társadalmi Demokrácia
lizáló elnökét csöppet sem zavarta, hogy
Pártjának. A kisebbik részében maradt
pártja országos rekordernek minõsül a
Frunzãverde, azonban Traian Bãsescu már
szülõi házukat értékesítõ politikusok felezt is eladta, amikor 2007 novemberében a
szippantásában. Theodor Stolojan, Valeriu
Demokrata Párt és a Liberális Demokrata
Stoica, Gheorghe Flutur, Gabriel Berca,
Párt fúziója révén létrehozta a Demokrata
Mircea Cintezã és más magas rangú poliLiberális Pártot. Az új párt egyben doktrítikusok „leigazolásakor” Emil Boc nem
nát is váltott, addigi baloldali, szociálállított fel velük szemben ugyanolyan
demokrata meggyõzõdését jobboldali népmagas erkölcsi követelményeket, mint
pártira változtatva. Ebbe a házba
most Frunzãverdével kapcsolatosan. Mi

több, a konkurens pártok vezetõ politikusainak a „lenyúlása” a szülõi ház atyjának
a munkamódszerévé vált, és amikor a
jövevények már nem fértek el a csalási
tûzhely körül, akkor Zeusz egy külön
árvaházat emeltetett a politikai anyátlanoknak és apátlanoknak a (narancs)sárga ház
hátsó udvarában, Románia Haladásáért
Szövetségnek (RHSZ) (az akronümon
másik jelentése – Román Hírszerzõ
Szolgálat –véletlen, de nem is biztos, hogy
tartalmatlan egybeesés!) keresztelve a kissé
spártai, de célirányos politikai nevelést
megvalósító intézményi hajlékot.
Emil Bocnak – ha következetes lenne – dicséretben, nem pedig dorgálásban kellene
részesítenie az elcsángáló Sorint. Õ ugyanis
elsajátította a szülõi ház atyjának egyik legfontosabb tanítását (ami vélhetõen kötelezõ
tantárgy lesz abban a politikai iskolában,
amelyet saját nyilatkozata szerint Traian
Bãsescu szándékozik megnyitni, miután
befejezi politikai pályafutását), arról
szólóan, hogy a politikai erõviszonyok nem
csak – sõt, nem elsõsorban – a népakarat
megváltozásának eredményeképp, hanem
ígéretek, zsarolások, személyes érdekek,
megvesztegetés stb. hatására módosulnak.
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„Egymásra vagyunk utalva”
Románia és Magyarország partnersége volt a téma a budapesti RMÜE-konferencián
ÚMSZ
Románia és Magyarország gazdasága nagymértékben függ egymástól,
a válság körülményei közepette pedig újra felfedezték
egymás partnerségét – fejtette ki megnyitóbeszédében
Alexandru Victor Micula,
Románia budapesti nagykövete a hétvégén a magyar fõvárosban tartott befektetõi
konferencián. A Romániai
Magyar Üzleti Egyesület
(RMÜE) által szervezett találkozó résztvevõi szinte kivétel nélkül azt hangsúlyozták: mennyire fontos ennek
az együttmûködésnek az
erõsítése.

kormány különös figyelmet
fordít minden jelzésre,
amely a befektetõi, üzleti területrõl érkezik.
A román kormányt a konferencián Borbély László
környezetvédelmi miniszter
képviselte, aki elõadásában
hangsúlyozta: a cégek és befektetõk véleménye bizonyítja, hogy a kormány által
2010-ben meghozott kemény intézkedések megtermették gyümölcsüket.
Miculához
hasonlóan
amellett érvelt, hogy Románia és Magyarország stratégiai partnerek, „egymásra

vannak utalva”. Habár elismerte, hogy mindkét kormánynak „kicsit többet”
kellett volna tennie az összehangoltabb
befektetési
együttmûködés érdekében,
Borbély kiemelte, hogy a jelen pillanat igazi kihívása
az, hogy a régióban tevékenykedõ nagy cégek összefogjanak.
A politikus szerint „Románia nincs rossz helyzetben, figyelembe véve, hogy
az amerikai tõkepiacon kedvezõ feltételekkel vett fel hitelt, amelyet a deficit ellensúlyozására használt.” Ami

a beruházásokat illeti, az
európai uniós országok közül Románia fordítja a bruttó hazai termék (GDP) legnagyobb százalékát befektetésekre, fejlesztésekre – mutatott rá Borbély László. Az
eseményen Tánczos Barna,
a mezõgazdasági minisztérium államtitkára, valamint
Králik Lóránd az Országos
Tõkepiaci Felügyelet biztosa is elõadást tartott.

A Wekerle is segít
Zsarnóci Csaba, a magyar Nemzetgazdasági Mi-

Van mit fejleszteni
A román nagykövet elmondása szerint Románia
Magyarország számára a
második számú exportpiaccá vált, miközben Bukarest
számára éppen Budapest a
harmadik legfontosabb importforrás.
Romániának
Magyarország az ötödik
legfontosabb exportpiacot
jelenti, ám vele szemben a
legnagyobb a kereskedelmi
mérleg hiánya is, így tovább
kell fejleszteni a gazdasági
kapcsolatokat – hívta fel a
figyelmet Micula, aki egyben közölte, hogy a román

Közös ügy. Borbély László, Diósi László OTP Románia-vezérigazgató és Alexandru Micula nagykövet

Borbély: a palagáz-kutatás
nem kitermelési engedély
ÚMSZ
Jelenleg a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztériumhoz egyetlenegy
cég sem tett le palagáz-kitermelési kérést – nyilatkozta
Borbély László környezetvédelmi és erdészeti miniszter hétvégén. Ami az Országos Ásványi Erõforrások
Ügynöksége és a Chevron
Románia Holding BV közötti palagáz feltárási –
kutatási koncessziós szerzõdés véleményezését illeti, a
tárcavezetõ elmondta: a kormányhatározat azért tartalmazza a kézjegyét, mert a
dokumentum különbözõ
környezetvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket ír
elõ, amelyeket a Chevron
Románia a gáz feltárási és
kutatási tevékenysége alatt
köteles betartani.
„A kutatás engedélyezése
nem jelent biankó csekket a
gáz kitermelésére” – mondta Borbély László, kiemelve:
a kitermelés engedélyeztetése egy átfogó procedúra, a
cégnek el kell készítenie a
tevékenységével kapcsolatos
környezetvédelmi hatástanulmányt, amely dokumentáció alapján aztán a Környezetvédelmi és Erdészeti
Minisztérium az európai
uniós jogszabályoknak megfelelõen engedélyezi vagy
sem az adott termelést.

A miniszter véleménye
szerint a procedúra hosszadalmasságát bizonyítja az a
tény is, hogy habár a Bârlad
környéki feltárási tevékenységet 2004-ben hagyta jóvá
az akkori kormány, a cég ez
idáig nem tett le fúrással, kitermeléssel kapcsolatos engedélyezési kérést az illetékes környezetvédelmi hatóságokhoz.
Mint arról lapunkban beszámoltunk, az érintett régiókban a lakosság felzúdulását váltotta ki a minap, hogy
a Chevron három romániai
palagázlelõhely kitermelésének elõkészítésére kapott
engedélyt a román kormánytól. A környezetvédelmi szervezetek szerint a palagáz felszínre hozatalánál
használt technológiai eljárások visszafordíthatatlan kárt
tesznek a környezetben. A
kabinet döntését intenzív
lobbi elõzte meg: a Chevron
képviselõi Mark Gitenstein
amerikai nagykövet társaságában ellátogattak Traian
Bãsescu államfõhöz és
Mihai Rãzvan Ungureanu
kormányfõhöz is. A második legnagyobb amerikai
olajcég számára azt követõen vált elsõrendû fontosságúvá a romániai kitermelés
gyors elindítása, hogy a bolgár hatóságok visszavonták
a palagáz felszínre hozatalára adott licencet. W

nisztérium (NGM) belgazdaságért felelõs helyettes államtitkára az eseményen kiemelte a magyar kormány
Wekerle-tervének jelentõségét, amelynek lényege abban áll, hogy a Kárpát-medencében együtt élõ nemzetiségek és gazdasági szereplõk tevékenységét jobban
összehangolja, és elõsegítse
a határon átnyúló kezdeményezéseket.
Kifejtette: ebbe beletartozik a gazdasági szereplõk
együttmûködésének elõsegítése, az infrastrukturális
projektek elõrevitele, és a
határ menti közlekedési
összeköttetések fejlesztése.
Emellett munkaerõ-piaci
képzéshálózatokat kell kialakítani, és összehangolt
fejlesztésekre van szükség a
jármû- és gépipari beszállítói hálózatok, az élelmiszergazdaság, a zöldgazdaság,
valamint a turizmus, illetve
az egészségipar területén.
A konferencia fõ témái
voltak az alternatív energiaforrásokban rejlõ lehetõségek, Románia makrogazdasági kilátásai, a mezõgazdasági rendszerek, tõkepiaci
perspektívák, az adórendszer és adóváltozások, de
tematizálták Magyarország
belföldi gazdasági helyzetét
is, akárcsak a román IT&C
piac üzleti lehetõségeit. W

Román bankot
venne az OTP
Hírösszefoglaló
Az OTP Bank továbbra is
bankvásárlás révén növelné piaci részesedését Romániában – fejtette ki Wolf
László, a magyar bank vezérigazgató-helyettese a Bursa és
a Capital lapoknak. A bankvezér nyilatkozata szerint az
OTP nem mondott le arról a
tervérõl, hogy egy másik
pénzintézetet is megvásároljon az országban annak ellenére, hogy az RBS és a
Banca Carpatica akvizíciójára irányuló tárgyalások korábban sikertelenül végzõdtek. Wolf szerint ez annak tulajdonítható, hogy a két bank
tulajdonosai „túlértékelték
az eladási árat”. Az OTP
olyan bankot szeretne venni,
amelynek alacsony a refinanszírozási igénye és fizetõképes ügyfelekkel rendelkezik, ilyent nagyon nehéz találni – mondta Wolf. Leszögezte: most nem folytatnak
tárgyalásokat senkivel esetleges akvizíciókról, de nem
zárta ki annak a lehetõségét,
hogy az év második felében
újból tárgyalóasztalhoz üljenek. Wolf kijelentette: azért
szeretnének terjeszkedni Romániában, mert az ország
gazdasága nagy növekedési
potenciállal rendelkezik, az
OTP pedig viszonylag kis piaci részesedéssel bír Romániában. Az OTP Bank Románia tavaly 13 millió lej (2,97
millió euró) adózás utáni
nyereséget ért el. W

„Égetõ” témák konferenciája
Konferencia az energiatakarékosságtól és a biztonságról – „kéményperspektívából”
Sike Lajos
Mivel a takarékosabb
energiafelhasználás
vagy az olcsóbb tüzelési
technika
mindannyiunk
zsebét közvetlenül érinti, a
biztonságosabb kémények
pedig az életünket védik, a
laikusok számára is hasznosnak, nem csak információgazdagnak bizonyult a
hetedik kecskeméti kéménykonferencia – amelyre
az Új Magyar Szó munkatársa is meghívót kapott.
Mint Rónay István, a
mérnöki kamara elnöke
megnyitóbeszédében kifejtette: a biztonság, energiatakarékosság, hatékonyság,
esztétika szorosan összefüggenek egymással. Bármenynyire meglepõ is: nem
mindegy, hogy milyen kivitelezésû kazánok, kémények és járulékos objektumok épülnek környezetünkben, ahogy az sem, hogy a
tüzelõanyagok tárolása és
szállítása hogyan zajlik.

Veszélyes ablakok?
„Számos tüzelõberendezés azért mûködik rosszul,
mert kevés figyelmet fordítanak az égéshez szükséges,
rendszeres és kielégítõ levegõmennyiség bevezetésére.
Különösen rossz a helyzet

az új és a felújított épületekben, ahol a külsõ burkolat
légtömörsége nagy” – figyelmeztetett egy német cég
képviselõje.
Mások a kéményhuzat
mérésének
fontosságára
hívták fel a figyelmet, illetve
arra, hogy a nyílászárók
cseréjét követõen is gondoskodni kell az épület belsõ
levegõztetésérõl – az új típusú mûanyag ajtók, ablakok ugyanis jobban elzárják
az égéshez szükséges levegõt, és nem biztosítanak
kellõ huzatot a kéménynek.

Szellõztess okosan
A tragikus tapasztalatok
nyomán több helyen, így
Lengyelországban kötelezõvé tették a mesterséges
szellõztetõk használatát.
Remetey Zsigmond nyugalmazott szatmári tûzoltóezredes és tûzbiztonsági
szakértõ elõadásából megtudtuk, hogy a romániai
helyzet sem jobb, sõt az országos statisztika szerint
egyes területeken az európai átlagnál rosszabb: a
tûzesetek 25 százalékát a
hibás és nem megfelelõen
karbantartott kémények
okozzák, 20 százalékát pedig az improvizált, szakszerûtlen fûtõberendezések. A
szakember megoldásként

javasolta többek között,
hogy tegyék kötelezõvé a
tûzjelzõ készülékek használatát is.
A konferenciához kapcsolódó szakmai kiállításon
egyébként sok ilyen készüléket láthattunk, de nem hiányoztak a legkorszerûbb
szén-monoxidmérõk sem,
amelyek csengetéssel, sípolással figyelmeztetnek veszély esetén. Mint a szakemberek hangsúlyozták: a
szerkezetek viszonylag olcsón beszerezhetõk, így
nem érdemes ezen spórolni,
hisz az életmentés a tét.

Fokozott figyelem
„Jó tapasztalni, hogy ezen
a területen is mindinkább a
fokozott biztonság irányába
megy el az emberek gondolkozása. Ezt bizonyítja például az is, hogy téglakémény helyett egyre gyakoribb a dupla falú acélbéléses
kürtõ vagy a kerámiacsõ
használata. Ezek tökéletesen illeszkednek az újfajta
energiahatékony
tüzelõberendezésekhez, s minden
korábbi anyagnál biztonságosabbak” – foglalta össze
lapunk számára tapasztalatait Sümeghy Árpád mérnök. A konferenciát szervezõ egyik budapesti magáncég igazgatója elmondta:

immár általános törekvés,
hogy a különbözõ építõelemek egy rendszert alkossanak, s ne gyengítsék, hanem
erõsítsék egymás funkcióját.
Így nemcsak a biztonsági
faktor nõ, de az energiafelhasználás is takarékosabbá
válik. Mint mondta, a szakma összefogásával ezt az
egységes rendszert Európában elõször Magyarországon sikerült megvalósítani –
ebben pedig szoros együttmûködésre volt szükség az
építõk, hatóságok, gyártók
és a lakosság részérõl egyaránt.
Jóllehet a konferencia témája konkrétan a tüzelõberendezések levegõszükségletének biztosítása, valamint a keletkezõ füst biztonságos elvezetése volt, az
elõadások a hõenergiával
kapcsolatos egyéb területeket is érintettek. Szóba kerültek az alternatív energiák
egyéb ágazatai is, amelyek
rendre felválthatják az egyre dráguló földgázt és kõolajat is. A szakmai beszélgetések során azonban kiderült: mint sok másban is,
térségünk ezen a területen
szintén sereghajtó – a szélenergia, bioenergia vagy a
fahulladék (apríték) hasznosításában a németek, osztrákok, svédek, finnek, hollandok állnak az élen. W
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Kék fényben...
ÚMSZ-összeállítás
Kék fénnyel világították
ki tegnap este az ország
nevezetesebb épületeit, ma
pedig több városban egész
napos programokat szerveznek az Autizmus Világnapja
alkalmából. Az országban
Bukarestben, Kolozsváron,
Nagyváradon, Temesváron,
Brassóban és több más településen gyúltak ki a kék fények.

Közel 40 ezer érintett
A szervezõk – önkormányzatok, különbözõ intézmények – kezdeményezésének
célja az, hogy felhívják a lakosság figyelmét az autizmussal (spektrumzavarral)
élõ emberekre.
Romániában a törvény
szerint az autizmus nem létezik mint fogyatékosság,
ezért a spektrumzavarral
élõket megkülönböztetés
nélkül a fogyatékosok közé
sorolják. Sok szülõ ezért
nem vállalja, hogy gyerekét
autistaként nyilvántartsák,
mivel nem szeretné megbélyegezni a gyereket. Húsz
évvel ezelõtt 23 spektrumzavarral élõt diagnosztizáltak
évente, ez a szám jelenleg
meghaladja az évi 250-et. A
számbeli növekedés annak
köszönhetõ, hogy egyre jobbak a lehetõségek a szûrõvizsgálatok elvégzésére. Egy
2010-es felmérés szerint
több mint 37 ezer diagnosztizálatlan autizmussal élõ
van Romániában és 67 millió a földön, becslések szerint a világ összlakosságának 0,6 százaléka érintett.
Több éves próbálkozás
után a Munka- és Családügyi
Minisztérium és a bukaresti
Romanian Angel Appeal
Alapítvány közösen elkezdték olyan központok mûködtetését, amelyekben az
autista gyerekeknek és szüle-

iknek segítenek a felzárkózásban. Tavaly az egy és három év közötti autizmussal
élõ gyerekek szûrésére indított programot az Egészségügyi Minisztérium.

Foglalkoztatás farmon
Szatmáron 2005-ben alakult meg a Szent Benedek
Autistákért Egyesület, amely
52 autizmussal élõ, 3 és 16
év közötti gyerek számára
mûködtet óvodát és iskolát a
Szatmár megyei sajátos nevelési igényû gyermekek tanintézetével. Balázsi Rózsa,
az egyesület gyógypedagógusa lapunknak elmondta,
az egyesületbõl négy év múlva hagyja el az elsõ generáció az iskolát, ezért a távlati
cél az, hogy akik kikerülnek
az intézményes iskoláztatásból, foglalkozást találjanak.
Egy olyan farmot szeretnének létrehozni, amely elsõsorban az autizmussal élõk
számára jelentene megélhetési lehetõséget, de más fogyatékosok számára is foglalkozást
biztosíthatna.
„Hosszú távon kell gondolkodni, mert ha a fejlesztési
programok leállnak, az
autista személyeknél visszaesik a fejlõdés” – emelte ki
Balázsi Rózsa.
A kérdés Vass Évát, a Csíkszeredai Aut Help Egyesület
kapcsolatfenntartóját szülõként is foglalkoztatja. Úgy
véli: nem mindig jó, hogy a
szülõ legyen a gyerek gondo-

Magyar irodalomból
versengtek Kolozsváron

zója, hiszen valamennyire
önállóságra is kell õket tanítani, jobb volna a szakmai segítség, ha a szülõ már nem
lesz, és megválaszolatlan kérdés, hogy kinek a gondozásában marad a gyerek. „Nem
számít, hogy milyen intézmény fogadja ezeket a gyerekeket, az a fontos, hogy nyitottak legyenek az autistaspecifikus környezet, a módszerek befogadására” –
mondta Vass Éva.

Autista kártya
A sepsiszentgyörgyi Autista Nappali Központban ellátott 18 gyerek ma az Erzsébet parkban szórólapokat
nyújt át a járókelõknek, az
akció célja felhívni a figyelmet az autizmussal élõk
problémájára, mondta az
ÚMSZ-nek Székely Csaba, a
központ szakembere. A Közegészségügyi Igazgatóság tavalyi adatai szerint Kovászna megyében 56 autizmussal
diagnosztizált személy volt.
Lázár Klaudia, a hivatal
egészségneveléssel foglalkozó szakembere ismertette:
minden autizmussal diagnosztizált háromszéki betegnek úgynevezett autista kártyát készítettek, amely tartalmazza az illetõ nevét, illetve
leírja a betegség tüneteit,
hogy ha a viselõje eltéved
vagy egyedül utazik és a
megszokottól eltérõen viselkedik, akkor tudják mit kell
tenni. W

„Tévhit az, hogy nincsenek érzelmeik”
Rencsik Réka gyógypedagógus lapunknak elmondta:
az autizmus olyan idegrendszeri fejlõdési zavar, amit
korábban pszichikai betegségnek tartottak. Az autizmus csökkenti a kommunikációkészséget, beilleszkedési zavart okoz, de tévhit az, miszerint nincs szemkontaktus, vagy nincsenek érzelmek – magyarázta a szakember. A tünetek leginkább az elsõ öt életévben jelentkeznek, és csaknem minden esetben egész életre szólóan megmaradnak, a spektrumzavaros személyek mások gondozására szorulnak.

A diákok irodalmi vetélkedõjét Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter nyitotta meg

Sipos M. Zoltán
„Számunkra, erdélyi magyarok számára a verseny
még fontosabb, mint másoknak. Nekünk ugyanis kétszeresen kell megméretkeznünk.
Egyrészt szakemberként kell
bizonyítanunk, másrészt pedig magyarként, erõsítve a
nyelv, az irodalom bölcsõjét”
– ezekkel a szavakkal nyitotta meg Kelemen Hunor kulturális miniszter a hét végén
Kolozsváron a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny háromnapos országos szakaszát.
Az RMDSZ elnöke felszólalásában az anyanyelv iránti
szeretetrõl, a magyar nyelv
igényes használatáról beszélt, de elsõsorban a tantárgyversenyen részt vevõ diákok teljesítményét méltatta.
Kosztolányi Dezsõt parafrazálva a tárcavezetõ kifejtette: fontosnak tartja a magyar nyelv ápolását és tiszta,
helyes használatát. “Az a
tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek,
gondolkozom, írok, életem

legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsõséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a
testem. Mélyen bennem van,
vérem csöppjeiben, idegeim
dúcában, metafizikai rejtélyként” – jelentette ki. Kifejtette: a helyes mondatszerkezet
tiszta, világos gondolatokat
sugall. „Alapvetõ érdekünk,
hogy a magyar nyelvet helyesen, tisztán beszéljük, hiszen
csak így õrizhetjük meg. A
versenyzõ diákok pedig
azok, akik a magyar nyelvnek, az irodalomnak új perspektívát tudnak mutatni” –
fogalmazott a politikus.
Az ünnepi megnyitón
Berszán István egyetemi oktató, a verseny elnöke arra
hívta fel a versenyzõ diákok
figyelmét, hogy az elvárásoknak való megfelelés mellett próbálják megtalálni saját hangjukat a dolgozatok
elkészítésekor.
László Attila, Kolozsvár
alpolgármestere és Péter
Tünde Kolozs megyei fõtanfelügyelõ-helyettes is kiemelte: azért is fontos a verseny

A szerzõ felvétele

helyszíne, mert a versenyzõk
jelentõs hányada hamarosan
Kolozsváron folytathatja
egyetemi tanulmányait. A
rendezvény a szervezõk
szándéka szerint nemcsak a
verseny izgalmát, hanem a
Kolozsvár kulturális értékeivel való ismerkedést és kikapcsolódást is biztosítja Erdély legjobb magyar irodalmár diákjai számára.
Az országos döntõn –
amelynek a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum adott otthont – szombaton 17 megye 142 V-XII.
osztályos diákja mérte össze
tudását, irodalmi ismereteit.
„Fontos számomra ez a verseny. Nem csak a tárgyi tudás lemérésének szempontjából, hanem a kreatív íráskészségemet is próbára tehetem itt” – mondta el lapunknak a verseny elõtt egy, a
döntõbe jutott végzõs diák.
A Mikes Kelemen Magyar
Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny ma díjátadó
ünnepséggel ér véget, a Kolozsvári Állami Magyar
Színházban. W
HIRDETÉS

Sötétbe borult városok
ÚMSZ
Negyvenegy település
csatlakozott Romániában szombat este fél kilenc
és fél tíz között a Föld Óráján a Természetvédelmi Világalap (WWF) kezdeményezéséhez, így ezekben a
városokban a középületekben lekapcsolták a villanyt.
Idén mintegy 135 ország
5200 városa vett részt a világméretû akcióban, amely
megpróbálja felhívni a lakosság figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás
okozta problémákra.
Romániában a Föld Órája
nem csak a villanylekapcsolásról szólt, hanem egy pályázat keretében „fõvárost” is
választottak, a programra 20
város jelentkezett. A résztvevõ településeknek be kellett
bizonyítaniuk, hogy képesek
a lakosság és a környezet érdekeit szem elõtt tartó hoszszú távú fejlesztési stratégiák
kidolgozására. Beszterce vá-

rosa 16,7 tonna pillepalack
összegyûjtésével nyerte el a
címet a verseny másik két
döntõse, Temesvár és Iaºi
elõtt. Besztercén kerékpáros
felvonulást tartottak, a városháza pedig hang és zöld fény
látványeseményt szervezett,
az est folyamán tûzakrobaták
színesítették a programot.
A Természetvédelmi Világalap személyesen keresi
meg a városok önkormányzatait a Föld Órájához való
csatlakozási felhívással, legtöbben pozitívan fogadják a
kezdeményezést, így évrõlévre nõ a résztvevõk száma.
Az országos csendõrség vezetõje, Costel Gavrilã ezredes felhívást intézett minden
csendõrséghez, hogy vegyenek részt a Föld Órája akcióban, így a több csendõrségen
is lekapcsolták a villanyt. A
Föld Óráján a kormány épületében is lekapcsolták a villanyt, így egy kisebb település energiafogyasztását spórolták meg. W
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Röviden
Családi délután a Koinóniával
Székelykeresztúron
Családi délutánra hívja a Koinónia Kiadó
a székelykeresztúriakat április 4-én, szerdán 17 órakor a múzeum elõadótermébe.
Bemutatják Zágoni Balázs kiadóigazgató
Barniék tele címû könyvét, valamint Voicu
Bojan Hörcsögmesék, Andri Snaer Magnason A kékbolygó története és Kiss Bitay Éva A
fantasztikus földgolyó címû könyveket. A
Koinónia Kiadó által kiemelt helyen bemutatott Barni-sorozat 2005-ös megjelenése
óta nagy sikernek örvend, a Barniék tele immár a negyedik kötet a sorban. A meséket
olvasva elvarázsolt medencék, láthatatlan
bálnák, égig érõ paszulyok, álommanók,
pónik és kalózok világába barangolhatunk
Barnival, Dorkával és Hannával. Az eseményt követõen könyvvásárra kerül sor,
ahol 10-30 százalékos kedvezménnyel vásárolhatnak az érdeklõdõk.

Búcsú Ion Lucian színmûvésztõl
Ma ravatalozzák fel a bukaresti Excelsior
Színház halljában a szombaton elhunyt Ion
Lucian színmûvészt. A 87 évesen eltávozott Ion Lucian 22 évvel ezelõtt alapította
az Excelsior Színházat, amelynek igazga-

tója volt. A mûvész 1924. április 22-én
született Bukarestben, és 1945-ben végezte
a Királyi Színiakadémiát. Tizennyolc évesen lépett elõször színpadra, játszott a bukaresti Városi Színházban (a mai Bulandrában), a Nottarában, a Komédiaszínházban. Rendezõként dolgozott Olaszországban, Franciaországban, Japánban, Kanadában. A Ion Creangã Gyermekszínház és az
Excelsior Színház alapítója, egyetemi professzor volt. Márciusban kellett volna átvennie a doctor honoris causa címet a bukaresti Színház- és Filmmûvészeti Egyetemtõl, de az ünnepi átadót a mûvész betegsége miatt el kellett halasztani. Ion
Luciant holnap kísérik utolsó útjára a Bellu
temetõbe, a Mûvészek sétányán.

Székely településekrõl Budapesten
Ma 19 órakor mutatják be a budapesti Bujdosó Székely Étteremben Csíki Sándor
könyvét Lármafák székely ormokon címmel.
A kötet kétszáz történetet foglal magába.
Az elsõ fejezetben a 112 esszé székely településekrõl szól, a második fejezetben 60
nyárádmenti írás a backamadarasi gyermekéveket, majd a harmadik rész a Bolyai
Líceumban töltött idõket meséli el.

Kincses Elemér könyve Bukarestben
Bukarestben ma 11 órakor mutatják be
Kincses Elemér Soha címû életrajzi regényének román változatát az UNITER
szervezésében a „Le Théâtre” vendéglõben. A könyv Niciodatã címen Corneliu
Câlþea fordításában a marosvásárhelyi
UArtPress kiadónál jelent meg 2011-ben.
A kellemes olvasmányként ajánlott kötetet Marina Spalas mutatja be.

Ma temetik Fodor Sándort
A kolozsvári Szent Mihály templomból
kísérik utolsó útjára a csütörtök hajnalban elhunyt írót, Csipike „szülõatyját”.
Fodor Sándor temetési szertartása ma 13
órakor kezdõdik a fotéri templomban,
majd a Kismezõ utcai temetõben
helyezik örök nyugalomra.
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Akikben jó sok a vitamin
Megvannak a Médiabefutó 2012-es kiadásának marosvásvárhelyi továbbjutói
ÚMSZ
A versenyzõk számításait is
felülmúló számú produkciót
engedett tovább a Médiabefutó
2012 zsûrije az országos tehetségkutató verseny idei elsõ, marosvásárhelyi helyi szakaszából a regionális döntõbe. A versenyre benevezett 18 produkció közül az elõválogatást követõen 14 állhatott
színpadra március 31-én este, a
Maros Mûvészegyüttes termében
zajló megmérettetésen.
A terem hangulatát teljesen
megváltoztató díszletek között
fellépõk körében egyértelmûen az
ének-zene kategória volt a legnépszerûbb: tizenketten ebben a kategóriában indultak, de a stílusok
közt már sokkal nagyobb volt a
változatosság: szimfonikus metál,
beatbox, dzsesszes pop, operaária, a nagy magyar elõadók és
punk-ska is szerepelt a rendkívül
kiegyensúlyozott mezõnyben. De
a zene a színpadi jelenet és szavalás kategóriában indulóknál is
visszaköszönt, ugyanis egyikük
népdalparódiát adott elõ az
RMDSZ és a Transindex által
szervezett show-ban.
A Lõrincz József koreográfusból, Kocsis Tünde rendezõbõl,
Kelemen Attila médiaszakértõbõl és a Félsziget zenei programfelelõsébõl, Gáll Zoltánból álló
zsûri, bár eredetileg 5-6 produkció továbbjutását tervezte, végül
hét elõadónak szavazott bizal-

Majoros Csilla és Márton Ákos mûsorvezetõk a Votska zenekar tagjaival a marosvásárhelyi vetélkedõn

mat, így Maros megyét BeatJoc,
Bodó Csaba, Horváth Hunor Jenõ, Kádár Barna Zsolt, Székely
Márti, illetve a Guillotine és a
Votska zenekarok fogják képviselni a május 6-i, kolozsvári regionális döntõben.
A közönségnek lehetõsége lesz
a most nem továbbjutó versenyzõk közül egyet továbbjuttatni a
regionális döntõbe a Mediabe-

futo.ro oldalon induló, két hétig
tartó közönségszavazáson. A
honlapon hamarosan megtekinthetõek lesznek a marosvásárhelyi
produkciók.
A Médiabefutó keretében április 22-ig további hét városban állhatnak színpadra a tehetségek.
Holnap, vagyis kedden Nagyváradon (Queen’s Pub), szerdán
Szatmárnémetiben (Filharmó-

Új elnököt választottak
a Kriza János Társaság élére
szerzett diplomát, 2011-ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen védte meg doktori dolgozatát. Szakterülete: a kolozsvári
emlékállítás, emlékünnepségek
kutatása. A társaság alelnökévé
Peti Lehelt, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet
belsõ munkatársát és Szabó Árpád Töhötömöt, a társaság korábbi alelnökét választották. Jakab Albert Zsolt az MTI-nek elmondta: nem a változtatás, hanem a folytonosság jegyében kívánja folytatni a munkát a társaság élén. Azt mindenképpen célul tûzi ki, hogy vándorkonferenciák szervezésével tegye
élõbbé a társaság munkáját. A
Kriza János Néprajzi Társaságnak közel 250 tagja van. A társaság a magyar néprajzkutatás
egyik legfontosabb mûhelyének
számít. W

MTI
Pozsony Ferenc alapító elnök visszavonulása után Jakab Albert Zsoltot választotta
elnökévé a romániai Kriza János Néprajzi Társaság. A társaság péntek délután Kolozsváron
tartott közgyûlésén hozott döntésérõl Pozsony Ferenc leköszönõ elnök tájékoztatta az MTI-t.
Pozsony Ferenc 1990-es alapítása óta vezette a társaságot. Elmondta, elérkezett az ideje annak, hogy a fiatalok vegyék át a
munkát. A leköszönõ elnököt
tiszteletbeli elnöki címmel tüntette ki a közgyûlés. Jakab Albert Zsolt korábban is a Krizatársaság belsõ munkatársa volt,
a társaság digitalizációs programjait vezette. A kolozsvári
Babeº–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) néprajz szakán

Jakab Albert Zsolt

Székely István: szükséges a tájházak szövetsége
A Kriza János Néprajzi Társaság által szervezett Az erdélyi tájházak fejlesztésének lehetõségei címû szombati szemináriumon Székely István,
az RMDSZ társadalomszervezési fõtitkárhelyettese leszögezte: a tájházak fontos szerepet
töltenek be nemzeti identitásunk megõrzésében
és továbbadásában. A szövetség fõtitkárhelyettese úgy vélekedett, a tájházak fenntartásában a
megerõsödõ önkormányzatok képesek többletfeladatokat vállalni, de szükséges a múzeumiszakmai szempontok elõtérbe helyezése, szilárd
jogi háttér biztosítása, valamint a finanszírozási lehetõségek feltérképezése, csupán mindezek
alapján lehet körvonalazni a továbblépés lehetõségeit. Székely István felhívta arra is a figyel-

met, hogy fontos lenne a hálózati szemlélet térnyerése, ugyanis a gondok hasonlóak, ezek
megoldása során is sok olyan tapasztalat halmozódik fel, amely máshol is hasznosítható. A
hálózatba szervezõdést segítené az erdélyi tájházak szövetségének létrehozása, amelynek
szakmai irányítására a legalkalmasabb a Kriza
János Néprajzi Társaság, itt ugyanis megfelelõ
tudás és tenni akarás halmozódott fel. A szövetség politikusa bejelentette: készülõben van az új
erdélyi útikalauz, amelybe megfelelõ súllyal bele kell foglalni a tájházak láncolatát. Erre alapozva turistaútvonalakat lehet javasolni mind
az erdélyi, mind pedig a magyarországi iskolai
kirándulások számára.

nia), csütörtökön pedig Kolozsváron (Diákmûvelõdési Ház,
Transilvania terem) folytatódik a
megmérettetés. A vetélkedõbe
minden helyszínre a versenyt
megelõzõ napon 20 óráig lehet
iratkozni a Mediabefuto.ro oldalon, a holnapi, nagyváradi versenyre tehát ma este nyolcig várják a jelentkezõket. Az elõadásokra a belépés ingyenes. W

Kiosztották
a TMA Díjakat
Hírösszefoglaló
Összesen huszonhárom kategóriában osztottak ki szakmai
díjakat a Transilvanian Music
Awards 2012 Díjkiosztó Gálán. A
gálát a kézdivásárhelyi Fejér Lilla
és a Csillag Születikbõl megismert
Szabó Ádám közös, erre az alkalomra készített etno stílusú produkciója nyitotta meg. Elsõként
az erdélyi Stroke 69 vehette át a
legjobb disco slágernek járó díjat,
az együttesbõl ismert DJ White az
év legjobb zenei producere díjat is
megkapta. Az év showmanje nem
más lett, mint Király L. Norbi, aki
az itteni közönségnek már a tavalyi sepsiszentgyörgyi koncertjén is
bizonyította, hogy képes „feje tetejére” állítani a színpadot. Kitörõ
taps fogadta az év legjobb rock
produkciója kategória nyertesét, a
marosvásárhelyi Titán együttest
is, a zenekar énekese, Szabó Elõd
egy dallal is megörvendeztette a
rajongókat. Az erdélyi elõadók
közül az év legjobb zeneszerzõjeként díjazott Mc Badi legújabb
együttesével, a 3 xl- lel lépett színpadra. A legjobb pop csapat díját
a székelyudvarhelyi Kristóf Kati
és Milán vehette át, az év legjobb
színpadi produkciójáért pedig a
sepsiszentgyörgyi Insect együttest
díjazták. Fejér Lilla az év etnodance elõadójaként kapott díjat, õ
a nyitóprodukciója mellett a díj átvétele után ismét énekelt a közönségnek. A magyarországi kategóriák közül Az év legjobb rock bandája címet a Bikini nyerte el, D.
Nagy Lajost nagy szeretettel fogadták a hazaiak. W
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Március 26., hétfõ
Az év 14. hete és 93. napja, hátravan 273 nap
Ma Áron, Ferenc és Tünde
napja van.
Az Áron bibliai név, talán
héber eredetû, jelentése: ihletett, tisztánlátó.
A Ferenc az olasz Francescóból származik, jelentése:
francia. Eredetileg Assisi
Szent Ferenc gyerekkori beceneve volt.
A Tünde Vörösmarty Mihály alkotása a tündér szóból, s elsõ ízben a Csongor és
Tünde címû drámai költeményében bukkant fel.
Holnap a Richárd és Irén
nevûek ünnepelnek.

XÉvforduló
• 1513 – A Juan Ponce de
León vezette spanyolok
partra szállnak Floridában.
• 1894 – Kossuth Lajosnak,
az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc vezetõjének temetése Budapesten.

XVicc
Két költöztetõ gyalog visz
fel egy zongorát a 10.
emeletre, mert elromlott a

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

lift. Egyszer megszólal az
egyik:
– Te Pisti, van egy jó és egy
rossz hírem. Melyikkel kezdjem?
– Kezdd a jóval.
– Már a 9. emeleten vagyunk.
– Mi a rossz?
– A 3. emeletre kellene vinni
a zongorát.

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

Salamon Márton László
Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás
Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

XRecept
Sonkatekercs húsvétra
Hozzávalók: szeletelt sonka;
a töltelékhez: 50 dkg házi túró, 20 dkg natúr sajtkrém, 4
ek mustár, 4 ek majonéz, 4 ek
reszelt torma, só, bors. Az
aszpikhoz: 5 dl húsleves, 1 cs
zselatin.
Elkészítés: Elkészítjük a tölteléket: alapanyagait alaposan elkeverjük, és ezzel megtöltjük a sonkákat, feltekerjük, tálba tesszük. Az aszpikhoz felmelegítjük a levest, feloldjuk benne a zselatint, amikor kicsit hûlni kezd, leöntjük vele a sonkatekercseket,
majd a hûtõbe tesszük dermedni.

Fõmunkatársak:
Ady András, Bíró Béla,
Krebsz János, Gyulay Zoltán,
Sebestyén Mihály, Székedi Ferenc,
Székely Ervin
Szerkesztõk:
Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)
Bogdán Tibor (Háttér)
Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)
Turós-Jakab László (Sport)
Bodó Rozália (Társadalom)
Tofán Koós Imola (Kultúra)
Orosz Anna (Életmód)
Szonda Szabolcs (Színkép)
Vásárhelyi-Nyemec Réka (maszol.ro)

Váratlan fordulat

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

A hatos lottó nyerõszámai:
7, 14, 20, 37, 43, 27.

Gondolatjel

Visky István rovata

A kõ legtökéletesebb formálója
nem a vas, hanem a víz. Követ
faragni nem könnyû dolog, de
lehetséges. Annyira jellemzõ ez
ránk, emberekre, hogy amikor
a kõhöz nyúlunk, egy nála
erõsebb, keményebb eszközzel
fogunk a munkához. Valahogy ott van ez emberi gondolkozásunk legmélyén, hogy
minden erõs ellenszere egy nála még erõsebb, egy kemény

anyagot egy nála keményebbel
lehet formálni. Ez viszont nem
a formálás mûvészetének az
alapja, hanem az erõszaké. Erõszakkal is sok mindent el lehet
érni, de a kõ igazi szépségét és finomságát a víz adja meg. A
nagy szoboralkotásokat ugyan
vassal faragják ki, de ahhoz,
hogy tökéletesek legyenek, a
szobrász a könnyeivel törli tökéletesre.

Horoszkóp

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Megint magányosnak érezheti
magát. A szerettei távol vannak,
vagy ha közel is, lélekben mintha
távol.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Munkás nap várja ma is, talán
utol sem tudja érni magát. Ne aggódjon, mert estére már másképp
fogja látni a dolgokat.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Fontos változások zajlanak az életében, leginkább az otthonában.
Talán megerõltetõ, ami ön elõtt
áll, de most semmiképp sem kerülheti el az erõfeszítéseket.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Használja ki a szabadidejét egy
alapos rendrakásra: az otthont,
a háza táját, a környezetét illetõen.

Ne mindig másban keresse a hibát, hacsak nem kifejezetten az a
célja, hogy tönkremenjenek a kapcsolatai.

Képszerkesztõ:
Fülöp Mária
Tördelõszerkesztõk:
Lõrincz Imola, Farkas Szidónia,
Szabó Ildikó Erzsébet

Kiadja
a Scripta Kiadó Rt.
Terjesztési menedzser:
Béres Attila – 0788-318353

Horváth Szekeres István

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András – 0788-715481
(Kolozs, Szilágy)
Jogtanácsos:
Czédly József

SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy nagyszerû vendégségbe vagy
találkozóra hívhatják a mai napon. Ha nem is fûlik igazán hozzá a foga, akkor is érdemes elfogadnia a meghívást.

Hirdetési ajánlat a honlapon
és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ
a Román Postánál (katalógusszám:
19302), közvetlenül a szerkesztõségnél és elõfizetés-szervezõinknél.
Magánterjesztõk forgalmazzák.

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szánja ezt a napot a családi élete
jobbá tételére. A közösen töltött vidám percek összekovácsoló erõvel
bírnak.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai nap kiválóan alkalmas lehet arra, hogy vitás ügyeit elrendezze. Talán másként láthat most
dolgokat, amik az elmúlt idõben
csalódást okoztak önnek.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nagyon nehéz önt befolyásolni, de
mégis van valaki, aki hatással tud
lenni önre. De jól teszi, ha hallgat
az illetõre.

Anyagi életében végre jó változások történhetnek. S habár az elmúlt idõszakban sikerült eladósodnia, most elindulhat a lejtõn
felfelé.

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

HALAK (II. 20.–III. 20.)

Valami nagyon felzaklató történhet önnel a közeljövõben. Talán
szerelmi életében történhet valami
változás.

Ne vegyen részt olyan sportokban, amihez nem igazán fûlik a
kedve, s ráadásul az ereje sincs
meg hozzá.

OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Grafikus:
Horváth Szekeres István

Elõfizetési díjak:
1 hónapra
15 lej,
3 hónapra
38 lej,
6 hónapra
75 lej,
12 hónapra
148 lej
Nyomda: Garamond (Kolozsvár)
ISSN 1841-5520
Az Új Magyar Szó bármely részének
másolásával kapcsolatos minden
jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak az Új Magyar Szóra való hivatkozással lehet. A szerkesztõség
fenntartja magának a jogot, hogy a
beküldött leveleket rövidítve, illetve
szerkesztve közölje.
Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

MÉDIAPARTNEREK

www.marosvasarhelyiradio.ro

10 ÚMSZTVMÛSOR
KEDD
2012. április 3.
A nap filmjei
m1, 21.40

Hóbortos szerelem
Donald egy nagyon jó természetű autista taxisofőr, akinek
különös érzéke van a számokhoz, imádja a madarakat, és
aki mégis boldogtalan, mert emberi kapcsolataiban nem igazodik el. Mikor Isabel csatlakozik az autistákat segítő csoporthoz, végképp elveszti a talajt a lába alól, és a világ a feje tetejére áll. A két fiatal az autizmus egy speciális vállfajában, Asperger-szindrómában szenved.

TV2, 22.20

Bûntény a támaszponton
Caldwell alezredes és Jay Austin rendőrnyomozó nem kedvelik egymást. Legkevésbé sem. Mert Caldwell segített eltávolítani Austint a katonai rendőrségtől néhány évvel korábban. És most ez a két ősi ellenség kénytelen összefogni,
hogy a végére járjanak egy brutális gyilkosságnak, mely a
Presidio katonai támaszponton történt.
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DUNA TV
6.25 Gazdakör
6.40 Híradó
7.00 Roma Magazin
7.30 Híradó
7.35 Domovina
Szlovák nyelvű nemzetiségi magazin
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
Szolgáltató magazin
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Országházat
Parlamenti közvetítés
17.10 A mindenséggel
mérd magad
17.20 1 könyv
17.30 Utazás a Marsra
(ism. sor.)
18.20 Kisváros
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
Integrációs magazin
20.30 Múzeumtúra
- Francia módra
21.00 Kultikon
Szolgáltató magazin
21.55 Hírek
22.00 Dunasport
22.05 A jövő kezdete
(am. filmdráma, 2000)
0.05 Magyar Jazz Ünnep
2011
0.55 Szent Márton útjai
2.10 Térkép (ism.)

TVR 1

DUNA Tv, 22.05

A jövõ kezdete
Az iskolába érkező új tanár nem túl egyszerű házi feladattal
lepi meg diákjait: váltsák meg a világot. Aki jó jegyet akar év
végén, az tesz valamit, amitől jobbá válnak a dolgok. Ez persze csak vicc. De Trevor komolyan veszi. Fantasztikus tervet
eszel ki, amely, ha beválik, fokozatosan tényleg mindent átalakíthat. Csupán három emberen kell segítenie hozzá.

KOSSUTH 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 krónika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

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

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

7.00 Reggeli híradó
9.10 A palota titkai
(drámasor.)
10.25 Négy szem közt
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Közelebb hozzád
12.00 Üzlet és pénzügyek
12.30 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasorozat)
14.00 Hírek,
időjárásjelentés
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű műsor az egyesen
16.50 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek
(koreai drámasor.)
18.53 Hírek,
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz
– a nap válaszai
21.00 UEFA Champions
LeagueStudió (live)
21.40 UEFA Champions
League:
Barcelona-AC Milan
mérkőzés
23.50 UEFA –
napi összefoglaló
(live)
0.40 Brúnó és Benny
(sor.)
(ism.)
1.30 Üzlet és pénzügyek
(ism.)

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

m1
6.25 Az Este
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.00 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Srpski Ekran
13.55 Unser Bildschirm
14.25 Bali,
az istenek szigete
14.40 Marslakók
(magyar sor.) (ism.)
15.15 Hacktion
(magyar sor.)
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.45 MM
A megoldások magazinja
18.40 Everwood
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók
(magyar sor.)
21.40 Hóbortos szerelem
(am. filmdráma, 2005)
23.15 Az Este
23.50 Tudorok (ír-kan.am. drámasor.)
0.50 A rejtélyes XX. század
1.20 Angi jelenti
1.50 Everwood (am. sor.)
2.35 MM (ism.)
A megoldások magazinja

TVR 2
6.00 Hírek (ism.)
7.00 Teleshopping
8.00 Egészségpasztilla
9.00 Foci
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra
13.00 Késhegyen
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina
és a lányok
(olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Info+
18.15 Mircea Cărtărescu:
Mestersége író
18.25 A kortalan hős
(ausztrál filmdráma,
1994)
20.00 Sztárgyár
– verseny show
20.30 Biznisz óra (ism.)
21.30 Késhegyen
22.30 Hírek,
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár
– verseny show
0.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisor.)
0.55 Autó mánia
1.30 Caterina és a lányok
(olasz sor.)
2.20 Sztárgyár
– verseny show
(ism.)
2.45 Biznisz óra (ism.)
3.40 Késhegyen (ism.)

SPORT.RO
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
1000 halálos történet
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Local Kombat:
Ghiţă - Ciobanu 23.00 Hírek 23.10 Wrestling RAW

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

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

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

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa teknőcök újabb kalandjai,
Boci és Pipi,
Star Wars
- A klónok háborúja
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 Az éden titkai
(görög 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 A mentalista
(amerikai krimisor.)
23.25 A Grace klinika
(amerikai drámasor.)
0.30 Reflektor
0.45 Vészhelyzet
(amerikai sor.)

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinműsora
10.35 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
11.45 EZO.TV
13.20 Herkules a Minotaurusz útvesztőjében
(új-zél.-am. fantasy, 1994)
15.10 La Pola
(kol. drámasorozat)
16.15 Csoda Manhattanben (am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Bűntény a támaszponton
(am. akcióthriller, 1988)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.45 Tények Este
1.20 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
1.55 Paszport
- Útlevél a semmibe
(magyar játékf., 2000)
3.10 TotalCar (ism.)
Autós magazin

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

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
11.30 Nálam az irányítás
(reality show)
13.00 Híradó,
Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
(talk show) (live)
Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó,
Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Csillagháló
– új szezon
22.15 Híradó,
Sport,
Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Nem kell a csók
(francia-svájci romantikus
film, 2003)
3.00 Szinbád kalandjai
(kanadai kaland sor.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
(talk show) (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Viceversa (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Titkos szerelmek
(ism.)
10.30 CSI: A helyszínelők
(amerikai-kanadai krimisor.) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéletes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyákról (realit show)
16.00 A cseresznye a tortán
17.00 Lököttek
(vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Fogságban
(kanadai-amerikai akciófilm, 2000)
22.15 Lököttek
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 CSI:
A helyszínelők
(amerikai-kanadai krimisor.)
1.30 Fogságban
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Ki ad többet?
- Kézi lőfegyver
7.30 Licitvadászok
- A nagy fogás
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Hogyan csinálják?
Börtön a Riker szigeten,
a brit Királyi Posta híres
postaládája
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
- SEMA Show
16.00 Ki ad többet?
- Kézi lőfegyver
16.30 Hogyan készült?
Véres hurka,

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Tüzes jég (amerikai
akciófilm) 12.55 Taffin Piszkos munka (angol-ír
thriller) 14.50 Tremors Ahová lépek, szörny terem
(amerikai vígjáték) 16.35
A vihar rabjai (amerikai
thriller) 18.20 Káoszelmélet (amerikai vígjáték)
20.00 9 - A szám hatalma
(amerikai film) 22.00
Cliffhanger - Függő játszma (amerikai akciófilm)
0.05 A félelmek iskolája
(amerikai akciófilm)

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

kormánykerék,
mesterséges színezék
17.00 A túlélés törvényei
- Bear Grylls: TOP 25
19.00 Autókereskedők
- Peugeot 205
20.00 Autókereskedők
- Mini Moke
21.30 Hogyan készült?
22.00 Állítólag...
23.00 Viharvadászok
0.00 Autókereskedők
- Audi Quattro
2.00 Cella-napló
- Tennessee
ETV
9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ismétlés
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Népzene 17.30 Híradó 17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Zene 18.30 Híradó 19.00
Metszet 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.30 Vékás Péter: Veress
Ferenc 21.00 Híradó
21.30 Metszet 22.00 Néptánc 22.30 Híradó 23.00
Napraforgó (ismétlés)

ÚMSZSPORT 11

2012. április 2., hétfõ www.maszol.ro

Jól megy
a Siófoknak
Labdarúgás

Stoichiþã bal lábbal kezdett

Hírösszefoglaló

Labdarúgás

A Siófok hazai pályán 10-ra nyert a Diósgyõri
VTK ellen a magyar labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójának pénteki nyitómérkõzésén. A bennmaradásért
küzdõ Siófok jól kezdte a tavaszi szezont, ugyanis öt idei
bajnoki meccsén tíz pontot
szerzett. A Ferencváros hazai környezetben 1-0-ra verte
a Vasast. Détári Lajos alakulata október 22. után gyõzött
újra az Albert Stadionban,
akkor az õsi rivális Újpest felett diadalmaskodott. Szintén
szombaton a Haladás pontot
rabolt Kecskeméten, 2-2.
Nem született gól viszont a
Pápa és a vendég Pécsi MSC
összecsapásán. A Rákóczi is
gól nélküli döntetlent ért el
Pakson. A Gyõr 2-0-ra nyert
a sereghajtó és a mezõnyben
egyetlen meccset sem nyerõ
Zalaegerszeg otthonában.
Tegnap: Újpest FC–Debreceni VSC 1-5. A Videoton
FC és a Budapest Honvéd találkozója lapzárta után ért
véget. W

Turós-Jakab László
Sima hazai gyõzelemmel indult pénteken a
labdarúgó-Liga-1 24. fordulója: a címvédõ Oþelul 3-0-ra
verte Galacon az újonc
Nagyszebeni Voinþát. Giurgiu már a 3. percben vezetést
szerzett, a lefújásig Pena (54.
perc) és Antal (85.) kerekítette a különbséget.
Szombaton csak a „lapjárás” volt jó (5-4 a sárga lapoknál a vendégek „javára”),
gól viszont nem született a
Sportul Studenþesc–CS Mioveni találkozón. A 0-0 senkinek sem jó, miután a diákok
a bentmaradásért hajtanak, a
sorsukba beletörõdött autógyáriak pedig zavartalan
Liga-2-es idényt jelentõ minimális pontszámért hajtanak.
A november végi, medgyesi bravúr után négy hónappal
sikerült ismét nyernie a
Petrolulnak, amely szintén
szombaton 2-0-ra verte Ploieºti-en a Brassói FC-t. A gólokat afrikaiak lõtték, a tuné-

Botlott az AC Milan
Labdarúgás
Hírösszefoglaló
Nem tudott nyerni a
Catania otthonában az
olasz labdarúgó Serie A éllovasa, az AC Milannak be kellett érnie az 1-1-gyel. Arra
sem sokan számítottak, hogy
a Párma simán legyõzi a
Laziót, 3-1.
Tegnap: AS Róma–Novara 5-2, Bologna–Palermo
1-3, Cagliari–Atalanta 2-0,
Fiorentina–Chievo 1-2, Internazionale–Genoa 5-4, Lecce
–Cesena 0-0, Siena–Udinese
1-0. A Juventus lapzárta után
fogadta Torinóban az SSC
Napolit.
Maradt a hat pont különbség a Real Madrid és az üldözõ Barcelona között a spanyol Primera Divisiónban. A
30. forduló eredményei: Racing Santander–Granada 01, Sporting Gijón– Real Zaragoza 1-2, Osasuna–Real
Madrid 1-5, FC Barcelona–
Athletic Bilbao 2-0, Málaga–
Real Betis 0-2, Atlético Madrid–Getafe 3-0.
Három találkozó lapzárta
után ért véget, a Sevilla ma
este fogadja a Mallorcát.
Hazai mérkõzése utolsó öt
percében mentett pontot a
Manchester City az angol
Premier League 31. fordulójának szombati találkozóján:

3-3 a Sunderlanddel. Eredmények: Aston Villa–Chelsea 2-4, Everton–West Bromwich Albion 2-0, Fulham–
Norwich City 2-1, Queens
Park Rangers–Arsenal 2-1,
Wigan Athletic–Stoke City
2-0, Wolverhampton–Bolton
Wanderers 2-3, Newcastle
United–Liverpool 2-0.
Lapzárta után fejezõdött
be a Tottenham Hotspur–
Swansea City-mérkõzés, ma
este Blackburn Rovers–Manchester United-találkozót
rendeznek.
Botlott a címvédõ a német
Bundesliga 28. fordulójában: a Borussia Dortmund
nem bírt a vendég VfB Stuttgarttal, 4-4 lett a vége. (1-0).
További eredmények: Bayer
Leverkusen–SC Freiburg 02, FC Augsburg–1. FC Köln
2-1, Kaiserslautern–Hamburger SV 0-1, Nürnberg–
Bayern München 0-1, Werder Bremen–FSV Mainz 03, Hertha Berlin SC–VfL
Wolfsburg 1-4, Hannover
96–Borussia Mönchengladbach 2-1.
A francia Ligue 1. 30. fordulójában: AJ Auxerre–Valenciennes 2-0, AS Saint-Étienne–OGC Nice 2-3, Lorient–Évian Thonon Gaillard
0-1, Sochaux–Stade Brest 21, Girondins Bordeaux–Dijon FCO 1-1, AS Nancy–Paris St. Germain 2-1. W

Ibrahimovic zsenije nem tudta megmenteni a milánóiakat

Padlón a Steaua. Mihai Stoichiþã, a katonacsapat új edzõje Târgu Jiuban ismerkedett játékosaival

ziai Hamza (55. perc) és a
marokkói Zerka (59.), Gigi
Mulþescu pedig nagyon értékes gyõzelemmel mutatko-

zott be a ploieºti-i kispadon.
Petre Grigoraº és tanítványai meghiúsították Mihai
Stoichiþã sikeres bemutatko-

zását a Steauánál. Az utóbbi
másfél évtizedben harmadszor a piros-kékek kispadján,
a szakember csak hét percet

Liga-2: ismét élen a Gloria
Labdarúgás
T. – J. L.
A 18. forduló mérkõzéseivel folytatódott a labdarúgó-Liga-2 2011–12-es
idénye. A második (nyugati) csoportban a Temesvári
Poli „csak” 2-1-re nyert a
FC Olt vendégeként és mert
idõközben a Gloria 4-0-ra
verte a Dévai Mureºult,
ismét vetélytársa elé ugrott a
táblázaton.
További eredmények: FC
Argeº Piteºti–Chindia Târgoviºte 0-0, Bukaresti Juventus–Nagyváradi Luceafãrul
1-1, CSM Râmnicu Vâlcea–
UTA 0-0, ALRO Slatina–
Gyulafehérvári Unirea 2-1,
Nagyváradi Bihar FC– Gaz
Metan Severin 1-0. A Nagybányai Máramaros FC játék

nélkül, 3-0-s gólaránnyal
kapta az Arieºul elleni, idegenbeli mérkõzés három
pontját, a tordaiakat ugyanis
kizárták.
Az elsõ (keleti) csoportban a listavezetõ Viitorul Bukarestben verte 1-0-ra a
Dinamo második csapatát,
de üldözõi közül a Tulcea és
a Braila is nyerni tudott. További eredmények: Gloria
Buzãu–CSMS Iaºi 0-1,
Konstancai Farul–CS Otopeni 3-2, Sãgeata Nãvodari–
FC Botoºani 0-5, CF Brãila–Victoria Brãneºti 3-0 (játék nélkül, a vendégeket kizárták a bajnokságból), Delta
Tulcea–Bákói FCM 3-2, FC
Snagov–Callatis Mangalia 13, Galaci Dunãrea–Astra II
Giurgiu 1-0. A legjobbak: 1.
Viitorul 35 pont (25-11), 2.
Brãila 32 (25-19), 3. Delta 32

A táblázaton
1. B. Gloria
1813 4 1 37-14 43
2. Tem. Poli 1813 4 1 32-11 43
3. GM Severin 18 9 2 7 26-19 29
4. UTA
18 7 7 4 24-12 28
5. Chindia
18 7 7 4 20-12 28
6. ALRO
18 8 4 6 22-17 28
6. FC Argeş 18 7 7 4 22-21 28
8. Gyulafeh. 18 6 8 4 20-14 26
9. Luceafărul 18 6 6 6 19-17 24
10. Bihar FC 18 6 5 7 18-26 23
11. Máramaros 18 6 4 8 26-25 22
12. R. Vâlcea 18 4 410 17-27 16
13. Déva
18 5 112 12-42 16
14. FC Olt
18 4 311 16-27 15
15. Juventus 18 2 7 9 14-22 13
16. T. Arieşul 18 2 510 10-29 11
(23-17), 4. Nãvodari 29 (2820), 5. CSMS Iaºi 27 (16-18),
6. Botoºani 26 (26-19), 7.
Callatis 26 (29-24), 8. Farul
26 (26-26). W

Liga-3: visszaesett a Jiul
Labdarúgás
T. J. L.
A 18. forduló mérkõzéseivel folytatódott a labdarúgó-Liga-3 tavaszi idénye.
Az ötödik csoportban rangadót nyert az éllovas Temesrékás, a Zsil azonban kikapott és visszacsúszott a táblázaton. Eredmények: Resicabányai ªcolar FC–Borossebesi Naþional 2-0, Belényesi
Bihorul–Resicabányai Gloria
9-0, Temesvári Poli II–Öthalom 2-3, Aradi Gloria
CTP–Vajdahunyadi FC 0-1,
Temesgyarmati Millenium–
Petrozsényi Jiul 3-1, Kisbecskereki Nova Mama Mia–Facsádi Flacãra 2-1, Karánsebesi Autocatania–Érmihályfalvi Unirea 2-1, Temes-

rékási ACS–Piski CFR Marmosim 2-1. A sorrend: 1.
Temesrékás 37 (30-11), 2.
Vajdahunyad 34 (21-11), 3.
Belényes 34 (30-21), 4. Piski
CFR 31 (25-18), 5. Temesgyarmat 31 (27-22), 6. Karánsebes 31 (24-19), 7. Scolar
FC 30 (26-18), 8. Petrozsény
30 (19-13), 9. Poli II 24 (3525), 10. Érmihályfalva 24
(17-16), 11. Borossebes 20
(16-17), 12. Öthalom 19 (2335), 13. Kisbecskerek 17 (2124), 14. Facsád 17 (19-37),
15. Gloria CTP 13 (12-28),
16. Gloria 11 (8-38).
A hatodik csoportban jócskán megelõzte a többieket a
Corona és az Olimpia is.
Eredmények: Tatrangi Unirea–Szászrégeni Avântul 3-1,
Zalatnai SK–Besztercei Gloria II 2-0, Kolozsvári Sãnã-

tatea–Dési Unirea 1-2, Kolozsvári U II–Nyárádtõi
Unirea 4-1, Aranyosgyéresi
Seso–Kolozsvári CFR II 2-2,
Marosvásárhelyi MFC II–
Brassói SCM Corona 0-3, Zilahi FC–Tordai FCM (volt
Szászfenesi Unirea) 0-3, Jádi
Vo i n þ a – S z a t m á r n é m e t i
Olimpia 0-2. A sorrend: 1.
SCM Corona 42 pont (37-6),
2. Olimpia 40 (32-15), 3. U II
32 (36-21), 4. Tatrang 32 (3018), 5. Nyárádtõ 31 (34-30),
6. Szászrégen 30 (25-22), 7.
Tordai FCM 29 (28-23), 8.
Aranyosgyéres 27 (27-21), 9.
Zilah 24 (25-32), 10. Sãnãtatea 22 (26-27), 11. Dés 21
(19-29), 12. CFR II 20 (2625), 13. Jád 19 (26-35), 14.
MFC II 15 (15-34), 15.
Zalatna 15 (15-37), 16.
Gloria II 10 (24-50). W

örülhetett Chipciu szépségdíjas góljának, a „pandúrok”
Maxim szemfüles találatával
mentettek pontot a 81. percben. Az elsõ félidõ derekán
két szurkoló is behatolt a játéktérre, de a biztonságiak
hamar eltávolították a betolakodókat. A Pandurii négy
pontot szerzett a Steaua ellen
az idényben, a mostani remivel pedig eltávolította a bukarestieket céljuktól.
Tegnap délután Medgyesen mutatkozott be az Astra
új edzõje és klubelnöke is:
Mircea Rednic a gyenge
eredmények miatt menesztett portugál Antonio Conceicao helyét vette át a kispadon, Dinu Gheorghe pedig a menedzselést. A mérkõzés 0-0-lal zárult. A
Rapid–Dinamo bukaresti
rangadó lapzárta után kezdõdött meg.
A mai mûsor: Concordia
Chiajna– Ceahlãul – 19 óra,
Digi Sport 1, Kolozsvári
U–Marosvásárhelyi FCM –
19 óra, Dolce Sport, FC
Vaslui–Kolozsvári CFR 1907
– 21:30 óra, Digi Sport 1. W

Röviden
Idegenben
nyert a Bilbao
Folytatva remek sorozatát a
második számú kupasorozatban, a spanyol
Athletic Bilbao 1-2-rõl fordítva nyert 4-2-re a német
Schalke otthonában, így
idegenben szerzett elõnyt a
labdarúgó Európa Liga negyeddöntõjének elsõ összecsapásán. A negyeddöntõ
másik három mérkõzésén a
vendégcsapatok a továbbjutás szempontjából fontos
gólokat szereztek: AZ
Alkmaar (holland)–Valencia (spanyol) 2-1, Sporting Lisszabon (portugál)–
Metaliszt Harkiv (ukrán) 21, Atlético Madrid (spanyol)–Hannover (német) 2-1.
A visszavágókat egy hét
múlva játsszák.

Szurkolókkal teli
hajó borult fel
Több kongói labdarúgó és
szurkoló meghalt, amikor
az õket szállító hajók felborultak a zambiai Luapula
folyón. A kongói alacsonyabb osztályban szereplõ
Virgin KA labdarúgócsapata és több szurkolója három
hajóval tartott haza egy
zambiai felkészülési meccsrõl, amikor egy nagyobb
hajó elhaladt mellettük, az
általa keltett hullámok pedig felborították a három
kisebb vízijármûvet. A jelentések szerint körülbelül
százan estek a folyóba, ebbõl húszan meg is fulladtak, köztük több játékos is,
a túlélõk számát nyolcvanra becsülik. Joseph Blatter,
a FIFA elnöke kinyilvánította részvétét, és támogatásáról biztosította az elhunytak családjait.
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Úszómaraton Vásárhelyen
ÚMSZ
A Maros Sportklub
úszócsapata nyerte a 24
órás Marosvásárhelyi Aquamaratont, a csapat 12 sportolója egy nap alatt 100 kilométert és 300 métert úszott megállás nélkül. A dobogó második fokára a Best of Stage
csapat kapitánya állt fel, aki
tizenegy társával 86 kilométert úszott, harmadik helyen
pedig a marosvásárhelyi 2-es
számú Általános Iskola
spotklubjának úszói végeztek, 83,8 leúszott kilométerrel. A szervezõ Master Ski &
Bike Klub felnõtt csapata VI.
helyen végzett (73,6 km) a juniorok pedig a IX. helyen
(62,8 km).
Klósz Péter, az Aquamaraton fõszervezõje a díjazás
elõtt elmondta: örül annak,
hogy minden csapat sikeresen fejezte be a versenyt, és
reméli, hogy jövõre kétszer
ennyien lesznek majd a medencében. A sportolók,
akiknek nagy része végigvirrasztotta a versenyt – amikor
nem úsztak, épp csapattársukat bíztatták – üdvrivalgással fogadták Klósz kijelentését, így biztosítva a
szervezõt arról, hogy ha új
csapatok nem is, de õk min-

denképp jelen lesznek a
2013-as Marosvásárhelyi
Aquamaratonon is.
A marosvásárhelyi Víkend-telep olimpiai méretû
Mureº
úszócsarnokában
rendezett
sportesemény
szombat délben kezdõdött,
tizenkét csapat részvételével,
melyeknek sportolói Erdély

Turós–Jakab László
Szinte minden tisztázódott a férfi kosárlabdabajnokságban, a hétvégi 29.
forduló után eldõlt ugyanis,
hogy az Energia Rovinari a
nyolcadik csapat, amely az
elsõségért kiírt rájátszásban
indulhat. A Târgu Jiu-i csapat óriási hajrában 85-80-ra
verte szombaton a Maros
KK-t, s miután a szerdai
zárófordulóban aligha botolhat a nyeretlen sereghajtó
iaºi-i otthonában, biztosan
alatta húzzák majd meg a
választó vonalat.
A BCM U Piteºti 110-52re nyert a Poli Iaºi ellen, a
Nagyszebeni CSU Atlassib
viszont kikapott Bukarestben, 83-95 a CS Municipallal. A jelenleg 41 pontos
Piteºti Medgyesen zár, a 40
pontos CSU Atlassib pedig
a bajnok U-Mobitelco BT-t
fogadja, amely a harmadik
helyért hajt. Miután pedig
az Energiának már 42 pontja van, a piteºtiek és a szebeniek is már biztosan elszalasztják a rájátszást….
Temesvárott a házigazdák
óriási csatában szakították
meg a CSU Ploieºti 12 fordulós veretlenségi sorozatát,
s a 99-92- nyomán nagyon
közel kerültek ahhoz, hogy
megnyerjék az alapszakaszt.
Ehhez azonban egy szerdai,
marosvásárhelyi siker kell,
hiszen vereség esetén pontegyenlõség alakulhat ki a
Gaz Metannal, amely jobban áll az egymás elleni
mérkõzéseken.
Szombati
eredmények: Kolozsvári U-

la, a Bioeel gyógyszergyár
igazgatója, Mircea Ottó
c r o s s m o t o r - ve r s e n y z õ ,
Jakab-Benke Hajnalka triatlonista, Fodor Emese kerékpárversenyzõ – vasárnap délig felváltva „rótták a medencéket”. A versenyzõk
egyenként 30 percet úsztak,
majd átadták a stafétát csa-

A nyertes csapat 12 sportolója egy nap alatt 100 kilométert és 300 métert úszott megállás nélkül

Kiesett Szeben és Piteºti
Kosárlabda

különbözõ városaiból érkeztek. Az egyenként 12 fõs
csapatok úszói – akik között
olyan ismert személyek is
voltak, mint Szász Attila, a
Marosvásárhelyi Területi
Rádió fõszerkesztõ-helyettese, Gáspárik Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház igazgatója, Albert Atti-

Mobitelco BT–Bukaresti Dinamo 113-68, CSS Giurgiu–Medgyesi Gaz Metan
86-101, Nagyváradi CSM–
SCM U Craiova 92-79.
A pillanatnyi sorrend: 1.
Temesvár 48 pont, 2. Gaz
Metan 47, 3. Kolozsvár 46,
4. Nagyvárad 46, 5. CSM 46,
6. Ploieºti 46, 7. Maros KK
45, 8. Energia 42, 9. Piteºti
41, 10. CSU Atlassib 40, 11.
Craiova 37, 12. Dinamo 34,
13. Giurgiu 34, 14. Csíkszereda 29, 15. Iaºi 27.
A nõi bajnokságban véglegesítették a rájátszás menetrendjét. Az alapszakasz
nyolc legjobb csapatának
play-offja három szakaszban zajlik, az elsõ játék
napjai április 5., 12. és 18.,
a másodikéi pedig április
21., 25. és 28. – két gyõzelemig játszanak, akárcsak a
harmadik szakaszban, a 38. pozíciókért (május 3., 6.
és 9.). A bajnoki cím sorsa
felõl legtöbb öt mérkõzés
dönt, május 3-án és 4-én a
jobban helyezett, 10-én és
11-én pedig a másik csapat
otthonában. A mindent eldöntõ esetleges ötödik öszszecsapásnak is az alapszakaszban elõkelõbben helyezett csapat lesz a házigazdája.
A kiesés elkerüléséért kiírt
play-out is három szakaszban zajlik, mindannyiszor
két gyõztes csatáig. A játéknapok: április 5., 12. és 18.,
április 21., 25. és 28., május
3., 6. és 9.
A feljutókat eldöntõ körmérkõzést május 1. és 3.
között rendezik meg a
másodosztály legjobbjai számára. W

pattársuknak, így a 6 órás
negyedekre osztott 24 óra
folyamán minden sportoló
négyszer úszott.
A verseny startját Dorin
Florea, Marosvásárhely polgármestere adta, aki a verseny kezdete elõtt elmondta,
örül annak, hogy a városban
egyre több sporteseményt
szerveznek
és
azokon
teltház van.
A polgármester rövid sajtónyilatkozatában hangsúlyozta: megelégedéssel lépett
be a Víkend-telep úszócsarnokába. „Ez a verseny is azt
bizonyítja, hogy megérte a
befektetés és volt értelme
megépíteni az ország legnagyobb védõburokkal fedett
medencéjét” – fogalmazott
Dorin Florea. Hozzátette: az
úszócsarnok nemcsak lehetõséget biztosít a város lakóinak arra, hogy hét hónapig
meleg vízben úszkálhassanak, hanem hangsúlyosan
hozzájárul a vízisportok gyakorlásához és fejlesztéséhez.
„Marosvásárhely egykor a
vízisportok fellegvára volt.
Hiszem azt, hogy ilyen jellegû kezdeményezésekkel viszszahozhatjuk a régmúltat, a
marosvásárhelyi vízisport
tündöklését” – bizakodott a
polgármester. W

Nizza: kanadai aranyérmek
Mûkorcsolya
Hírösszefoglaló
A kûr során nem változott a dobogós helyek
sorrendje a rövidprogramhoz
képest jégtáncban a franciaországi Nizzában megrendezett mûkorcsolya-világbajnokságon, így a 2010-ben
arany-, tavaly ezüstérmes
Tessa Virtue, Scott Moir kanadai duó (182.65 pont)
nyert. Mögötte a címvédõ
Meryl Davis, Charlie White
amerikai kettõs (178.62) végzett a második és a kétszeres
Európa-bajnok
Nathalie
Pechalat, Fabian Bourzat
francia páros (173.18) a har-

madik helyen. A Nagy Zsuzsanna, Fejes Máté magyar
duó ezúttal nem lépett jégre,
mert a rövidprogramot a 23.
helyen zárta, s a kûrt csak a
legjobb 20 mutathatta be.
Az Aliona Savchenko, Robin Szolkowy német duó
(201.49 pont) nyerte a párosok versenyét. A negyedik
vb-aranyát begyûjtõ kettõs
mögött a Tatyjana Voloszozsar, Makszim Trankov
orosz páros (201.38) végzett
a második helyen, míg harmadikként
a
Takahasi
Narumi, Tran Mervin japán
duó (189.69) zárt.
Többször is hibázott szombati kûrje során, de így is
megvédte címét a kanadai

Patrick Chan (266.11 pont).
Mögötte két japán végzett a
második és harmadik helyen
a 2010-ben világbajnok,
olimpiai bronzérmes Takahasi Dajszuke (259.66), valamint Hanju Juzuru (251.06).
A nõi versenyt a négyszeres Európa-bajnok olasz
Carolina Kostner (189.94
pont) nyerte, aki a rövidprogram után a harmadik
helyen állt. Az ezüstérmet a
rövidprogamot követõen
még az élen álló, 2009-ben a
juniorok között vb-aranyérmes orosz Aljona Leonova
(184.28) szerezte meg, míg
a harmadik helyen a japán
Szuzuki Akiko (180.68)
végzett. W

Döntõbe jutott a Zilahi HC
Kézilabda
Hírösszefoglaló
Bejutott a nõi kézilabda
EHF Kupa döntõjébe a
Zilahi HC, miután mindkétszer hazai pályán 30-20-ra
majd 24-26-ra mérkõzött a
CB Mar Alicantéval. Anyagi
meggondolásokból a spanyolok lemondtak pályaválasztói jogukról.
Gheorghe Tadici csapatának ellenfele a Lada Togliatti
és a dán KIF Vejen elõdöntõ
gyõztese lesz, a csapatok
oroszországi összecsapása
lapzárta után fejezõdött be.
A nõi Bajnokok Ligája
elodöntõjének
elsõ
mérkõzésén, az Oltchim 3531-re nyert tegnap a vendég

Gyõri Audi ETO KC ellen.
Az elsõ játékrész Görbiczékrõl szólt (13-17), a második azonban már Radu
Voina tanítványairól, akik
öt perc alatt 13-18-ról 21-19re fordítottak, majd 28-21-re
(44. perc) emelték a különbséget. A viszavágót április 7én rendezik a Vesz-prém
Arénában. A másik ágon a
címvédõ Larvik hazai pályán
kapott ki a vendég Buducsnoszt Podgoricától, 20-22. A
visszavágót vasárnap rendezik Podgoricán.
A címvédõ Ferencváros
magabiztos, 34-26-os gyõzelmet aratott az orosz Dinamo
Volgográd felett a KEK elõdöntõjének elsõ, szombati
felvonásán. A zöld-fehérek
nem saját, népligeti ottho-

nukban fogadták mostani riválisukat, hanem a tavalyi
KEK-finálén már „bevált”
dabasi csarnokban, ahol akkor öt góllal múlták felül a
spanyol Mar Alicantét. Ezúttal ennél is nagyobb különbséggel, nyolccal nyert
Elek Gábor csapata, amely
így jó eséllyel várja a jövõ hét
szombat délben esedékes
volgográdi visszavágóját. Érdekesség, hogy a Ferencváros a harmadik orosz csapatot búcsúztathatja el a mostani menetelése során,
ugyanis a nyolcaddöntõben
a Rosztov-Don, a negyeddöntõben pedig a Zvezda
Zvenyigorod együttesét ejtette ki. A másik ágon a lipcsei
csapat a dán KHK Viborgot
fogadta tegnap. W

Röviden
Porciºteanu û
nyert Brassóban
A címvédõ Valentin Porciºteanu sikerével zárult szombaton a 2012-es bajnokság
nyitófutama, a brassói
TESS-rali. A magyarországi
Spitzmüller Csaba 1:03.7
perces hátránnyal lett a második, a kolozsvári Marco
Tempestini pedig 2:17.8 percessel a harmadik. Pontot
szerezett még Dan Gartofan, Keleti Edwin, Alexandru Filip, Lucian Preda, Bereczki Norbert, Sebastian
Barbu és Heinz Göllner. A
Temesvár-rali következik április 27-én 28-án.

Csonka forduló
A hét végén mindössze két
mérkõzést rendeztek a nõi
kézilabda Nemzeti Liga 20.
fordulójában: a HC Dunãrea
Brãila szombaton 29-25-re
verte a vendég HCM Romant, a Bákói CSM 35-30-ra
kikaõpott a látogató Kolozsvári U-Jolidontól. A Dévai
CSM Cetate–Konstancai
Neptun, Nagybányai HCM–
Galaci Oþelul HC, Brassói
ASC Corona–Buk. CS
Municipal és „U” Jolidon–
Oltchim mérkõzéseket április 18-én bonyolítják le.

Ebdon sikere Pekingben
A világrangsorban 28. angol Peter Ebdon nyerte tegnap a sznúkeresek Kínai
Openjét miután a maratoni
fináléban 10-9 arányban bizonyult jobbnak a skót
Stephen Maguire-nél. Az
elõdöntõben Maguire 6-2-re
verte az angol Stephen Leet, Ebdon pedig 6-3-ra a kínai Ting Csün-hujt.

Orosz aranyérem
Az orosz Dmitrij Jakovenko
nyerte a Plovdivban rendezett, szombaton zárult férfi
sakk Európa-bajnokságot. A
francia Laurent Fressinet lett
a második, a szintén orosz
Vlagyimir Malahov pedig a
bronzérmes. A magyar induló közül Berkes Ferenc szerepelt a legjobban, 24. lett.
Legjobb románként LiviuDieter Nisipeanu a 28. helyen végzett. A versenykiírás
szerint huszonhárman kvalifikálták magukat a jövõ évi
Világkupára.

Világcsúcs Veszprémben
Muhari Gábor világcsúcsot
ért el szombaton a veszprémi hatórás futóversenyen. A
magyar futó, aki március
10-én, az ausztriai Lasseeben, 89 451 méteres teljesítménynyel megjavította Bogár János országos csúcsát,
ezúttal 92 613 métert tett
meg, így 425 méterrel felülmúlta a lengyel Tomasz
Chawawko világrekordját.
A veszprémi pálya mindenben megfelelt a Nemzetközi
Ultrafutó Szövetség (IAU)
elõírásainak, a viadalon,
amelyen egyéniben és négyfõs váltóban lehetett indulni,
chipes idõmérõ és körszámláló rendszer mûködött.

