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VÉLEMÉNY
Csörte

Mégsem szívügye a PSD-nek
a negyedik miniszterelnökhelyettesi tisztség, a PC-nek
szánt funkcióról Ponta áldozatkészen lemondana – írja
Székely Kriszta.
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AKTUÁLIS

Enyhül az ukrán
válság: amnesztia,
kivonulás
A kijevi tüntetők kiürítették „forradalmi főhadiszállásukat”, a két és fél hónapja megszállt kijevi városházát,
megnyitottak a forgalom előtt
egy belvárosi főutat.
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NAPIRENDEN

Alkotmánymódosítás:
elvetni az RMDSZ
javaslatait
Az alkotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek minősítette
a parlamenti különbizottság
által kidolgozott alkotmánymódosító tervezet 26 pontját,
közöttük azokat a magyarságnak fontos változtatásokat,
amelyeket az RMDSZ javasolt.

RMDSZ:
hatan
az EP-listán


Hat pályázó jelezte az európai parlamenti (EP) választásokon való indulási szándékát a
hivatalos határidő lejártáig az
RMDSZ választási bizottságánál, a jelöltlistát március elején
véglegesítik – közölte szombaton Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára.
A szövetség honlapján olvasható tájékoztatás szerint valamennyi pályázó dossziéját formai szempontból megfelelőnek
találták és az esetleges óvások
elbírálása után a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) a héten
rangsorolja őket. A jelöltlistát a
szövetség belső parlamentjeként
működő Szövetségi Képviselők
Tanácsa (SZKT) március elsejei
ülésén erősíti meg – tette hozzá
a főtitkár.
„A szövetség színeiben a
két jelenlegi európai parlamenti képviselőnk, Sógor Csaba és Winkler Gyula mellett
Vincze Loránt külügyi titkár,
Eckstein-Kovács Péter, valamint Hegedüs Csilla főtitkárhelyettes, a Nőszervezet jelöltje és Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet jelöltje indul a
május 25-i választásokon” – tájékoztatott a jelöltekről a főtitkárság vezetője.
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Sorsukra bízná a városi öregeket
az új segélyszabályozás
Tömegesen csődbe mennek a segélyező civil szervezetek?
Összeomolhat a rászorulókat
saját otthonaikban segítő civil szervezetek rendszere, ha
a képviselőház is jóváhagyja a
civil szervezetek állami szubvencióját szabályozó új törvényt, amely a korábbi 60 százalékról 50-re csökkentené az
állami támogatás arányát a segélyszervezetek költségvetésében, és a szociális szubvenciót csak vidéken, illetve a 10
ezernél kevesebb lakosú városokban tenné igényelhetővé. Az új szabály nem engedélyezi, hogy a segélyszervezetek
a központi mellett helyi és megyei költségvetési támogatást
is igényeljenek, bár a központi
pénzösszegeket a jövőben a rászorulók közvetlen megsegítésére (élelmezés stb.) nem, csak
fizetésekre költhetik – mondta
Hegedűs Lajos, a Diakónia Keresztény Alapítvány országos
koordinátora. A segélyszervezetek mintegy 10 százaléka
már csődbe jutott az európai
strukturális alapok sikertelen
lehívása miatt. Ki fogja pelenkázni, mosdatni, etetni a magányos, beteg időseket? (Részletek a 8. oldalon)
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Vidéki és a 10 ezernél kevesebb lakosú városi szervezetek kaphatnak szubvenciót

Szocsi 2014: folytatódik
a sikersorozat
A


lesiklásban hetedik Miklós Edit (képünkön) a szocsi téli
olimpia szombati napján remek síeléssel, 2.35 másodperces hátránnyal a 15. helyen zárta a szuper-óriásműlesikló versenyt, amelyet az osztrák Anna Fenninger nyert meg. A 24 éves győztes – aki
2011-ben világbajnok volt szuperkombinációban – több mint fél
másodperccel előzte meg a kifejezetten nehéz pályán második
idővel célba érő háromszoros ötkarikás bajnok német Maria HöflRiescht, és ezzel pályafutása első olimpiai diadalát aratta. A pálya nehézségét jól mutatja, hogy a 49 indulóból 18-an nem is értek
célba. A szám másik magyar indulója, Berecz Anna 28. lett, a Romániát képviselő Ania Monica Germaine Caill a 30. helyen, utolsó előttiként ért célba. Miklós Edit és Ania Caill is rajthoz áll még
kedden óriás-műlesiklásban.
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Tárlat a fa szerelmesének
intarziás életművéből
Ö. I. B.
Ha élne, biztosan most is sokat
tudna mesélni imádott fáiról,
amelyekkel – bevallása szerint
– annak idején képes volt párbeszédet folytatni. Klein Ernő
(1912–1995) intarziaművész kiállítását nagy érdeklődés mellett
vasárnap délben nyitották meg
az Erdélyi Néprajzi Múzeumban. A Kolozsvári Rádió egyik
archív felvételén Marton Lili interjúvolta meg az alkotót, aki elmondta: fiatal asztalosként sze-

retett bele a fába, később oktatómester lett egy faipari szakiskolában, és „teljes gőzzel” nyugdíjasként kezdett el dísztárgyakat
készíteni. Az intarzia komoly
műszaki munkát igényel. Klein
Ernő legtöbbet furnérfaanyagba
dolgozott, munkáival változatosságra és színességre törekedett.
„Amit a természet létrehozott,
azt kell emberi munkával kiteljesíteni” – mondta annak idején
mikrofonba a mester.
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Kínai filmé az Arany Medve,
Andersoné a zsűri nagydíja
Jinan Tiao kínai rendező


Fekete szén, vékony jég című alkotása kapta a legjobb filmnek
járó Arany Medvét, a zsűri nagydíjával, egy Ezüst Medvével pedig Wes Anderson amerikai rendező A Grand Budapest Hotel
című filmjét tüntették ki a 64.
Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, a Berlinalén szombat este.
A kínai bűnügyi dráma duplázott, egyik főszereplője, Liao
Fan kapta meg ugyanis a legjobb
színésznek járó díjat a világ legnagyobb filmes közönségfesztiválján, amelyen rekordot jelentő
330 ezer jegyet adtak el az idén. A
főbb díjak közül az ázsiai alkotá-

sok vitték el a legtöbbet, összesen
négyet. A legjobb színésznőnek
járó Ezüst Medvét Haru Kuroki,
A kis ház című japán alkotás főszereplője vehette át, az alkotói
területeken – zene, díszlet, vágás, kosztüm vagy kameramunka – kiosztott Ezüst Medvét pedig
A vak masszázs című kínai film
operatőre, Ceng Csian kapta meg.
A fesztivál alapítójának nevét viselő Alfred Bauer-díjjal
az Aimer, boire et chanter (Szeretni, inni és énekelni) című
francia alkotást, Alain Resnais
munkáját tüntették ki.
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