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

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3463 ▼
3,3507 ▼
1,4358 ▲

Aktuális
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Kiengedné a gõzt Boc
Menesztették a külügyminisztert, idõt nyertek a régi gépkocsik tulajdonosai

Horvát „igen” az EU-ra
Alacsony részvétel mellett a választók kétharmada szavazott Horvátországban az
uniós csatlakozásra. Az Európai Bizottság
és az Európai Tanács elnöke jó hírnek nevezte az eredményt Horvátország, a térség
és Európa számára.

Társadalom

7

Tüntettek Þiriacék vadászatán

A Négy Mancs nevû állatvédõ egyesület
tüntetése zavarta meg Ion Þiriac egykori
teniszcsillag és üzletember, illetve vendégei békésnek ígérkezõ bályoki vaddisznóvadászatát a hétvégén. Az állatvédõk
„Vadászat helyett inkább teniszezzetek”
feliratú transzparenseket emeltek magasba
a Þiriac által bérelt birtok bejáratánál.

Kultúra

8

Díj az erdélyi kultúráért

Egyetlen politikai következménnyel jártak a tizenegyedik napja tartó tüntetések: a lakossági elégedetlenség miatt tegnapra összehívott rendkívüli parlamenti ülésszakon Emil Boc
kormányfõ bejelentette, hogy menesztette Teodor Baconschi külügyminisztert. Az ellenzék és a tüntetõk követelése ellenére a koalíció továbbra sem egyezik bele az elõre hozott
választásokba, ám „hangulatjavító intézkedésekre” készül. Borbély László környezetvédelmi miniszter javaslatára úgy döntött, egy évvel elhalasztja a 2007. január elseje elõtt
vásárolt gépkocsik után fizetendõ szennyezési adó bevezetését. 3., 6. és 9. oldal X

Az RMDSZ döntést hozott egy Erdélyi
Magyar Kultúráért díj létrehozásáról, amelyet elsõ alkalommal 2013. január 22-én
osztanak majd ki – jelentette be Kelemen
Hunor szövetségi elnök Nagyváradon, a
Magyar Kultúra Napja ünnepségén. A
Himnusz keletkezésének évfordulóját a Bukarestben élõ magyarok is megünnepelték.

Vezércikk
Sakk és politika

Emil Boc miniszterelnök a tegnapi rendkívüli ülésszakon a szószékrõl jelentette be Teodor Baconschi külügyminiszter menesztését Fotó: Salamon Márton László

Korcsolyapálya a járdákon
Jégpályákká váltak a járdák
az erdélyi városokban. A hó
fõként az idõsek napjait keseríti
meg, akik épületek falába, utcai

bútorokba kapaszkodva próbálnak túljutni a veszélyes útszakaszokon. A törvény szerint a lakóközösségek és az üzletek kötele-

sek eltakarítani járdákról a hó- és
jégrétegeket, ellenkezõ esetben
büntetéssel sújtják õket az önkormányzatok. 7. oldal X
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A politikai sakkjátszmában a nagyobbik
kormánypárt vezéráldozat helyett egyelõre megpróbálja egy futár beáldozásával elkerülni a mattot.
Traian Bãsescu nem tanult
az elmúlt napok történéseibõl, továbbra sem ad a látszatra, a döntések „becsomagolására”, hanem
ugyanúgy erõbõl és inSalamon
dulatból lép, ahogyan
Márton László mindig is tette. W

Bukaresti járdatakarítás, kalákában. Az erdélyi városok lakóira még a büntetések sem hatnak

Fotó: dr-taberei.ro

Nemeszsukra
jön a De’Longhi?
ÚMSZ
Piaci értesülések szerint a
háztartási gépeket gyártó
olasz De’Longhi cég is jelezte
beköltözési szándékát a Nokia
által megüresedett nemeszsuki
ipari parkba. Az információt
ugyan nem erõsítette meg Alin
Tiºe, a Kolozs Megyei Tanács elnöke, ám sejteni engedte, hogy
az olasz vállalat egyike annak a
két-három potenciális befektetõnek, amelyekkel már a tárgyalás
végsõ fázisához érkeztek. Vákár
István Kolozs megyei tanácsos,
a Nokia-bizottság tagja az
ÚMSZ-nek ugyanakkor úgy nyilatkozott: nem tud róla, hogy a
nemszsuki ipari park ügyében
bármilyen egyeztetés lett volna.
6. oldal X
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Röviden
Mindenki „DD”-nek udvarol?
Dan Diaconescu, az OTV televízió tulajdonos-mûsorvezetõje azzal dicsekszik, hogy a
nevét viselõ, biztos parlamenti befutónak
számító alakulata, A Nép Pártja (PPDD)
mind a kormányoldal, mind pedig az ellenzék számára nagyon vonzóvá vált a legutóbbi felmérések szerint. Elmondta: a pártok érzelmi megítélésében a PPDD elsõ helyen áll 36 százalékkal, maga mögé utasítva
a 35 százalékon álló ellenzéki pártszövetséget. Amúgy a CSOP tegnapi felmérésében
a PPDD 12 százalékon áll, a 48 százalékra
csökkent USL és a 21 százalékra nõtt PDL
mögött. Bejutna még a parlamentbe a voksok 6 százalékát begyûjtõ RMDSZ is.
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EU: horvát „igen”
Alacsony részvétel, magas támogatás a referendumon

Élt-e a halott magyar nõ?
Megalapozatlannak bizonyult a Costa
Concordia olasz óceánjáró baleseténél eltûnt magyar nõre vonatkozó bejelentés a
budapesti külügyminisztérium szerint, a bejelentõ személyrõl ugyanis kiderült, hogy
visszaél egy három éve halott személy adataival. A hivatalos forrásból beszerzett és
megerõsített információk alapján a római
magyar nagykövetség tájékoztatta a keresést végzõ olasz hatóságokat is.

Zoran Milanovic, Ivo Josipovic és Boris Sprem. Új fejezet nyílt a független Horvátország történetében

hírnek nevezett Horvátország, a
térség és Európa számára is. Ivo
Josipovic horvát államfõ vasárnap este, a parlamentben megtartott fogadáson úgy vélte, a népszavazás eredménye „nagy igent”
jelent Európára, és Horvátországot véglegesen európai országként határozza meg, amely jövõjét Európához köti. Zoran Milanovic kormányfõ örömét fejezte
ki, és történelmi döntésnek nevezte a referendum kimenetelét, Boris Sprem házelnök pedig úgy fogalmazott, hogy a népszavazás
eredménye „új fejezetet nyit, jobb
és boldogabb élethez” vezet.
Az euroszkeptikusok koránt
sem ennyire boldogok: azzal érvelnek, hogy a 4,2 milliós ország

Hírösszefoglaló

A Smer átírná a helységnévlistát
Nem tetszik az Irány–Szociáldemokrácia
(Smer) pártnak a szlovákiai kisebbségi
helységnévlista, s azt ígéri, ha a márciusi
parlamenti választások után hatalomra kerül, átírja. Az Új Szó címû szlovákiai magyar napilap értesülései szerint a Smer már
korábban jelezte, hogy sem az államnyelvtörvény 2011-tõl hatályos „finomításával”,
sem a tavaly nyáron elfogadott kisebbségi
nyelvtörvénnyel nem ért egyet. Hasonlóan
átvizsgálják a kormány által decemberben
jóváhagyott új kisebbségi helységnévlistát
is – jelezte a lapnak Dusan Caplovic,
a Smer alelnöke.

Európa-barát finn elnök lesz
Két Európa-barát politikus jutott be a finn
elnökválasztás második fordulójába. A konzervatív Sauli Niinistö, a legfõbb kormány-

Viszonylag alacsony részvétel
mellett a választópolgárok kétharmada adta szavazatát Horvátországban az európai uniós csatlakozásra: a támogatók 66,25 százalékával szemben az ellenzõk tábora 33,15 százalékot tett ki, a választási részvétel mindössze 43,67
százalékos volt. Zágráb csatlakozási szerzõdése 2013. július 1-jén
léphet életbe, ha a jelenlegi 27
uniós tagállam addig ratifikálja a
szerzõdést.
José Manuel Barroso, az Európai Bizottság, valamint Herman
van Rompuy, az Európai Tanács
elnöke üdvözölte a népszavazás
pozitív eredményét, amelyet jó

Kivégzés volt a sivatagban
ÚMSZ/MTI

zó erõ, a Nemzeti Koalíciós Párt jelöltje (képünkön) fölényes gyõzelmet aratott a választás tegnapi elsõ fordulójában. Vele együtt a
zöldpárti Pekka Haavisto jutott tovább.

Az iszlamista pártok kétharmada
Kétharmados többségük lesz az iszlamista
pártoknak az egyiptomi parlamentben. A
mostani választás az elsõ volt Hoszni Mubarak elnök rezsimjének tavaly februári
megbuktatása óta. Még az alsóház alakuló
ülése elõtt megegyezett tegnap az új alkotmány sarokpontjairól a belpolitikai színtér
két legbefolyásosabb szereplõje, az átmenetet felügyelõ katonai tanács és a választásokon nyertes Muzulmán Testvériség: egyetértenek egy félelnöki rendszer létrehozásában, az elõzõnél nem szigorúbban vallásos
jogrendszer kialakításában, illetve az egyéni
szabadságjogok biztosításában.

Az etiópiai merénylet egyik
magyar túlélõje, Winter Zoltán szerint az idõben érkezõ orvosi segítség megmenthette volna
a támadásban megsérült Szabad
Gábor kutatóorvos (képünkön,
háttérben a felesége) életét. A túlélõ
elõször – és mint mondta, egyetlen alkalommal – szólalt meg, arcát is vállalva. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának munkatársa tegnap Szegeden, az expedícióban szintén
részt vevõ feleségével, Puskás
Irénnel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: Szabad Gábort az oldalán érte a támadók lövése, s bár a férfi erõsen vérzett,
több mint tizenhárom órán át

Egymás mellett, de biztonsági kordonokkal, illetve rohamrendõrök sorfalával szétválasztva tüntetett tegnap délután több
száz örmény, illetve török Párizsban, a szenátus épülete elõtt az örmény népirtás tagadásának tiltásáról szóló törvénytervezet vitájának megkezdésekor.

Fotó: MTI

Örmények és törökök tüntettek

életben tartották. Sérült társukat
stabil oldalfekvésbe helyezték,
próbálták csillapítani a vérzését,
folyamatosan cukros vízzel itatták, így tartva fenn a vérnyomását, és hõvédõ fóliába is betekerték, hogy ne hûljön ki. Szabad
Gábor orvosként – amíg tudott –
maga adott instrukciókat saját ellátásához. A 39 esztendõs kutatóban az etióp hatóságok ígérete
alapján azzal tartották a lelket,
hogy hamarosan helikopteren segítség érkezik, de csak másfél
nappal a támadás után ért oda –
emlékezett vissza Winter Zoltán.
Puskás Irén, a Szegedi Tudományegyetem természeti földrajzi tanszékének posztdoktori munkatársa hangsúlyozta, az Erta Ale
vulkánhoz szervezett túrához
minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkeztek. Az öttagú
magyar csapatot két fegyveres õr
kísérte. Az éjszaka közepén fegyverropogásra ébredtek, majd két
fegyveres zavarta ki õket az alvóhelyükrõl. A kunyhók közötti nagyobb szabad területre sorakoztatták fel õket, majd lövéseket adtak le. Szabályos kivégzés zajlott
le a sivatagban. Az elsõ lövések
Fábián Tamást érték, aki azonnal
meghalt, a mellette álló Szabad
Gábor pedig súlyosan megsebesült. A lövéseket hallva elrejtõztek, majd néhány perccel késõbb
– miután a fegyveresek távoztak –
elõbújtak, és már csak a sebesült
társuk ellátásával és mentésével
foglalkoztak.W

az EU-csatlakozással elveszíti
szuverenitását. Zeljko Sacic, egy
kis ultranacionalista párt elnöke a
népszavazás eredményét úgy értékelte, hogy ezzel Horvátország
szabadsága és függetlensége vereséget szenvedett.
A budapesti külügyminisztérium üdvözölte az eredményt.
Közleményében a emlékeztetett
arra, hogy a csatlakozási tárgyalásokat a 2011. elsõ félévi soros magyar EU-elnökség alatt zárták le.
Miután pedig a szerzõdést 2011
decemberében Brüsszelben aláírták, a jelenlegi sikeres referendum
megteremtette a lehetõségét annak, hogy elinduljon a szerzõdés
ratifikációja mind a 27 tagállamban. W

Orbán–Barroso:
megegyeznek?
ÚMSZ
Azt reméli az Európai Bizottság, hogy a José Manuel
Barroso elnöknél ma teendõ látogatásán Orbán Viktor magyar miniszterelnök megerõsíti a kormány készségét arra: közösen
dolgozzanak a bizottság által az
uniós és a magyar jogi szabályozás összhangjával kapcsolatban
felvetett problémák orvoslásán.
Ezt Barroso egyik szóvivõje, Pia
Ahrenkilde Hansen jelentette ki
hétfõn, a testület szokásos tájékoztatóján. Orbán Viktor elsõsorban az Európai Bizottság által kifogásolt magyar törvényekrõl tárgyal a bizottsági elnökkel. A magyar kormányfõ már korábban jelezte, hogy a megbeszélésen politikai megállapodás jöhet létre kettejük között. Szó esett tegnap arról is, hogy az uniós tagországok
pénzügyminiszterei ma foglalkoznak – a bizottság javaslata
alapján – a túlzott államháztartási deficit miatt Magyarország ellen folyó eljárás sorsával. Olli
Rehn pénzügyi biztos szóvivõje,
Amadeu Altafaj Tardio megerõsítette, hogy a bizottság álláspontjában nincs változás a biztos két
héttel ezelõtt ismertetett értékelése óta: a testület továbblépést javasol az eljárásban, miután úgy
ítéli meg, hogy a tavalyi és idén
várható kedvezõ mérleg elsõsorban egyszeri intézkedéseknek köszönhetõ, és továbbra sincs meggyõzõdve a hiány alacsony szintjének hosszabb távú fenntarthatóságáról. Közben nem kapta meg a
szükséges támogatást tegnap az
Európa Tanács (ET) parlamenti
közgyûlésében az a javaslat, hogy
az e heti strasbourgi ülésszakon
tûzzék napirendre a magyarországi helyzet megvitatását. W

Anyahajók az Öbölben
Gy. Z.
Az Európai Unió július 1-jéig
késleltetett olajembargót vezet
be Irán ellen, a teheráni központi
bankot pedig szankció alá helyezi, hogy a rezsim ne tudja finanszírozni saját nukleáris programját – állapodtak meg tegnap
Brüsszelben az EU-országok külügyminiszterei, bár Moszkva
minden Teherán elleni büntetõ intézkedést ellenez. A döntés értelmében azonnali tilalmat mondanak ki az iráni nyersolaj és olajtermékek importjáról szóló új szerzõdések megkötésére. Az érvényben levõ szerzõdéseket azonban
csak bõ öt hónapos, július 1-jéig
tartó átmeneti idõszak beiktatásával mondják fel, addig tehát e
szerzõdések alapján történhetnek
kölcsönös üzletek. A külügymi-

niszterek emellett megtiltották az
olajipari szektorban használatos
kulcsfontosságú technológia szállítását is Iránba, valamint közös
vállalkozások sem létesíthetõk a
perzsa állammal.
A már korábban kilátásba helyezett szankciók esetére Teherán
azzal fenyegetõzött, hogy blokád
alá veszi a Hormuzi-szorost, s ezzel gyakorlatilag elvágja a Perzsaöbölt a külvilágtól. Ezt megakadályozandó A USS John C.
Stennis már a hónap elején megérkezett az öbölbe, és vasárnap
incidensek nélkül a USS
Abraham Lincoln repülõgép-hordozó is átkelt a szoroson. Irán
egyébként tagadja, de nem tudja
eloszlatni a nemzetközi közösség
gyanúját, hogy urándúsító programja nem békés, hanem katonai
célokat szolgál. W

Erõfitogtatás? A John C. Stennis és az Abraham Lincoln az Öbölben
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Kiengedné a gõzt Boc
Egyelõre egyetlen politikai
következménnyel járt az utcai
megmozdulások nyomán tegnapra összehívott rendkívüli parlamenti ülésszak: a kormányfõ menesztette Teodor Baconschi külügyminisztert. A román diplomácia vezetõjének az immár tizenegy napja tartó tüntetések résztvevõivel kapcsolatos megjegyzéseiért kellett a tisztségével fizetnie.
A miniszter menesztését a parlamenti szószékrõl jelentette be
Emil Boc. A miniszterelnök azt
rótta fel Baconschinak, hogy a
múlt vasárnapi, verekedésbe torkollott bukaresti utcai tüntetések
után internetes blogjában „közönséges, ostoba, erõszakos tömegnek” nevezte a tüntetõket, akik az
államfõ és a kormány lemondását
követelték. „A munkámmal elégedett volt a miniszterelnök, azt
mondta, hogy menesztésem politikai döntés volt” – reagált Brüszszelbõl lemondatása hírére a külügyminiszter. Az elbocsátott külügyminiszter lehetséges utódjaként két név merült fel: Bogdan
Aurescu külügyi államtitkár és
Cristian Diaconescu, a Románia
Haladásáért Országos Szövetség
(UNPR) tiszteletbeli elnöke.

Boc a stabilitás híve
Baconschi menesztésének bejelentése után Emil Boc a parlamenti szószékrõl elismerte, hogy
kormánya „nem kommunikálta
jól” a lakosság felé a döntéseit.
Szerinte azonban az utcai megmozdulások nemcsak a kormány,
hanem „a teljes politikai osztály”
ellen szólnak. Hangsúlyozta, Romániának 2012-ben, választási
évben is gazdasági stabilitásra van
szüksége, és felszólította az ellenzéket, járuljon hozzá az ország
stabilitásához.
A Szociál-Liberális Szövetség
társelnökei, Victor Ponta és Crin
Antonescu üdvözölték ugyan a
külügyminiszter leváltását, ám
szerintük ez nem oldja meg a tüntetések miatti politikai válságot,
ezért elõrehozott választásokat
követeltek. Szerintük a kormány
és Traian Bãsescu államfõ csak
akkor teremtheti meg ismét a társadalmi békét, ha lemondanak

Fotó: Salamon Márton László
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Sever Voinescu PDL-szóvivõ (háttal) az RMDSZ-es honatyákat gyõzködi

tisztségükrõl, és azonnal választásokat írnak ki. Crin Antonescu arra szólította fel a honatyákat,
mondjanak le önként mandátumukról, s megjegyezte, hogy pártja elöl fog járni a jó példával.
Felszólalásában Kelemen Hunor szövetségi elnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy a honatyák
mondjanak le mandátumukról.
Szerinte a jogos lakossági elégedetlenségre nem szabad „demagógiával és olcsó populizmussal”
válaszolni. Közölte: az RMDSZ
nem teszi kockára az ország stabilitását.

Az elsõ lemondások
a liberálisoknál
Mivel a rendkívüli ülésszakon a
koalíciós alakulatok nem mutattak nyitottságot az ellenzék kérései
iránt, Crin Antonescu este bejelentette, a Nemzeti Liberális Párt
honatyái készek lemondani parlamenti mandátumukról annak érdekében, hogy elõrehozott választásokat erõszakoljanak ki. Hozzátette: a döntést a következõ napokban megtárgyalják az USL másik
két alakulatával. Elsõként Ludovic Orban és Adriana Sãftoiu képviselõk írták meg február elsejei
hatályú lemondásukat.
Az már az USL vezetõinek délelõtti tanácskozásáról kiszivárgott, hogy Szociáldemokrata Párt
(PSD) egyelõre nem rajong a libe-

rálisok kezdeményezéséért. Victor Pontáék parlamenti sztrájkra
tettek javaslatot, ezt viszont a
PNL politikusai nem tudták elfogadni. A PSD egyik fõ ellenérve
egyébként az volt, hogy képviselõik és szenátoraik lemondásával az
ellenzéki szövetséget alkotó alakulatok elveszítik a parlamenti
pártoknak hivatalból járó költségvetési támogatást.
Fekete Szabó András, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõje
nem hinné, hogy az USL parlamenti sztrájkhoz folyamodna, és
kételkedik abban is, hogy az ellenzéki honatyák önként lemondanának mandátumukról. „Beszéltem
liberális szenátor kollégáimmal,
mindkét lépést butaságnak tartják.
Crin Antonescu csak a választóinak üzent, amikor bejelentette,
hogy az ellenzék felajánlja lemondását. Nem fogják ezt megtenni”
– jósolta az RMDSZ-es politikus.
A frakcióvezetõ elmondta, ha az
ellenzéki honatyák lemondanak
mandátumukról, akkor a miniszterelnök idõközi választásokat ír
ki a választási körzetükben.

Fekete Szabó:
ez nem süllyedõ hajó
A koalíciós pártok vezetõi már
tegnap reggeli tanácskozásukon
eldöntötték, hogy nem egyeznek
bele az elõrehozott választásokba.
A legfontosabb érvük az volt,

Borbély László az ÚMSZ-nek: az országnak nincs szükség instabilitásra
XA Nemzeti Liberális Párt
denki, és mérettesse meg magát
egyes képviselõi lemondtak a
mai (tegnapi – szerk.) rendkívüli parlamenti ülésszak után.
Mi ennek a következménye?
– Jelen pillanatban az alkotmány szerint ha leteszi például a
parlamenti képviselõk háromnegyede a mandátumát, akkor is
csak részleges választásokat tartanak azokban a választókerületekben, amelyek
felszabadultak, és a parlament mûködik tovább
azokkal a képviselõkkel, akik maradtak.
XÉs ha az egész parlament lemondana?
– Nincs az alkotmányban erre vonatkozó passzus,
az alkotmány szerint csak akkor szerveznek elõrehozott választásokat, ha háromszor egymás után
az államelnök kormányfõjelöltjei elbuknak a parlamenti szavazáson. Amúgy a lemondások, az elõrehozott választások erõltetése csak instabilitást
hozna, most, amikor stabilitásra van szükség.
Olyan hírek terjengenek, hogy Romániát leminõsítik, éppen ez nem hiányzik most az országnak. Ráadásul alig három-négy hónapról van szó, hiszen
nagyjából mindenki tudja, hogy idén novemberben lesznek a választások, hát készüljön fel min-

az urnáknál.

XMi lesz, ha a tüntetések folytatódnak hetekig, hónapokig?
– Én nem értem, miért vannak
egyesek úgy megijedve ezektõl a
megmozdulásoktól? Van a
szomszédos országokban is példa erre, Magyarországon például 2006-2007-ben hónapokig tartottak a Kossuth téri tüntetések, és a demokratikus
intézmények attól még mûködtek tovább.
XAz akkori magyarországi kormánypártokat
meg is büntették késõbb a szavazók...
– Nézze, más országokat is felhozhatunk példaként, Franciaországot... És hadd mondjam el,
hogy azért most már csak néhány százan vannak
uz utcán Bukarestben, és még kevesebben más városokban. Arról nem is beszélve, hogy õk senkit
nem fogadnak el, ellenzéki politikusokat sem, senkit. Ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy a jogállam intézményeit akarjuk megszüntetni. Én ezt nem akarom, és nem hiszem, hogy Romániának erre van
szüksége. Ami persze nem jelenti azt, hogy nincsenek jogos követelések, de azokat meg kell nézni, és
ha lehet, meg kell próbálni megoldani. (S. M. L.)

A „bûnbak”: Teodor Baconschi

hogy az elõrehozott választásokhoz szükséges parlamenti procedúra elhúzódna szeptemberig, s
novemberben amúgy is urnákhoz
hívják majd a polgárokat. Fekete
Szabó András tájékoztatása szerint a koalíciós ülésen az RMDSZ
vezetõi hangsúlyozták, idén nem
lehet szó további megszorító intézkedésekrõl, és a lakosságot is érintõ reformokról, köztük a közigazgatási átszervezésrõl. A kisebbségi
frakció vezetõje, Varujan Pambuccian – akárcsak délután a parlamentben – képviselõtársai nevében közölte, többé nem adják a nevüket különbözõ törvények felelõsségvállalással történõ elfogadtatásához.
A koalíció vezetõinek találkozója után együttes ülést tartottak
az RMDSZ frakciói. Fekete elmondta, a képviselõk és szenátorok egységesen támogatták azt a
döntést, hogy ne legyenek elõrehozott választások, és további támogatásukról biztosították a kormányt. „Abban állapodtunk meg,
hogy ez nem a süllyedõ hajó esete, nincs miért megfutamodnunk”
– magyarázta az ÚMSZ-nek a
frakcióvezetõ.

Diverziókeltõk
a tüntetõk között?
Tegnap este Bukarestben tizenegyedszer gyülekeztek a tüntetõk
az Egyetem téren, és az utcára vonultak az emberek más városokban is. A fõvárosi demonstrálók
hangoztatták: Teodor Baconschi
menesztését nem tekintik megoldásnak. Az este folyamán a bukaresti tüntetésen zavargások törtek
ki, amikor néhány személy az
„Iliescu=Constantinescu=Bãsescu, mind egyformák” feliratú molinóval jelent meg az Egyetem téren. A téren levõ tüntetõk elzavarták ezeket a személyeket, és a
PDL által kitalált diverziónak nevezték az akciót, mert az sugallta:
a demonstrálók az ellenzéki politikusokat is bírálják.
Egyébként György Ervin háromszéki prefektus tegnap közölte: ezentúl csendõrséggel oszlatják
fel a nem engedélyezett utcai tüntetéseket. Arra utalt, hogy a múlt
heti sepsiszentgyörgyi demonstrációkhoz a szervezõk nem kértek
engedélyt. Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök ennek
kapcsán megjegyezte: a tüntetéseken résztvevõ mintegy ötven Õrkõ negyedi romát manipulálták a
román ellenzéki pártok. W

Sakk és politika
Tíz napja tartanak a
tüntetések Bukarestben
és az ország különbözõ
városaiban, és tegnap
lehullt az elsõ fej: Teodor Baconschi feje.
A külügyminiszternek azért kell menSalamon
nie, mert az utcai
Márton László
tiltakozások elsõ
napjaiban blogbejegyzésében „külvárosi
söpredéknek” nevezte a tüntetõket, amitõl aztán az Egyetem tér nemkívánatos
személlyé nyilvánította a pártpolitikussá
még csak nemrégiben vedlett diplomatát.
Erre még rátett egy lapáttal a nagyobbik
kormánypárt vezetõsége, amikor tovább
exponálta Baconschit, éppen õt bízva
meg azzal, hogy dialógust kezdeményezzen a civil szférával. A dialógusból nem
lett semmi, nem feltétlenül Baconschi hibájából, de a külügyminiszter számára ez
újabb fekete pontot jelentett kifele is, de a
párton belül is.
A miniszter tegnap bejelentett menesztésének improvizatív jellegérõl sokat elárul
egyébként, hogy Baconschit Brüsszelben
érte a hír, ahol éppen egy uniós külügyminiszteri találkozón képviselte Romániát. A hazai diplomácia vezetõjét így igencsak megalázó helyzetbe hozta saját miniszterelnöke, hiszen hogyan tárgyalhat
egy nemzetközi találkozón egy olyan miniszter, aki alól a tanácskozás kellõs közepén húzzák ki a bársonyszéket? Hogyan
fest ez a tárgyalófelek szemében, akik
nyilvánvalóan õk is azon nyomban értesültek a pikáns fejleményrõl? Hogyan ítélik meg azt az országot ezek a tárgyalópartnerek, amelynek kormányfõje SMSben rúgja ki miniszterét, elõzetes figyelmeztetés nélkül? Ha ugyanis lett volna
elõzetes figyelmeztetés, Baconschi nyilvánvalóan nem teszi ki magát ilyen helyzetnek, hanem valamelyik államtitkárát
küldi maga helyett Brüsszelbe, amint azt
annyiszor megtette már, egyéb okokból.
A volt külügyminiszter esetébõl két konklúziót lehet levonni. Az egyik, hogy a politikai sakkjátszmában a nagyobbik kormánypárt vezéráldozat helyett egyelõre
megpróbálja egy futár beáldozásával elkerülni a mattot. (Kérdés, hogy az ellenfél,
az utca beéri-e ennyivel...) A másik következtetés pedig, hogy Traian Bãsescu – aki
nyilvánvalóan elrendelte Baconschi menesztését – nem tanult az elmúlt napok
történéseibõl, továbbra sem ad a látszatra, a döntések „becsomagolására”, hanem ugyanúgy erõbõl és indulatból lép,
ahogyan mindig is tette, kiváltva a lakosság ellenszenvét, haragját.
Márpedig erõbõl, indulatból lépni sakkban is, politikában is ellenjavallt.

Román lapszemle
Nem mindennapi álláshirdetés jelent
meg a Best Jobs internetes portálon. A
Román Nép Részvénytársaság államelnököt keres az ország élére. Eddig harminckilencen jelentkeztek, bár a hirdetés szerint a fizetésrõl csak a végsõ állásinterjú után esik majd szó, a kedvezmények pedig kizártak. (Click) X Európai viszonylatban Románia a nyolcadik
helyen áll a legkisebb minimálbér tekintetében. A 162 eurónak megfelelõ
összeggel szemben a Moldovai Köztársaságban mindössze 72 eurót ér a legkisebb fizetés, Luxemburgban és Belgiumban viszont 1801, illetve 1498 eurót.
(Advãrul) X Több mint 5000 besszarábiai tette le az elmúlt esztendõben a román állam iránti hûségesküt, és kapta
meg ezzel a román állampolgárságot.
(Curentul) X A román hatóságok olyan
projekttervezeten dolgoznak, amelynek
értelmében a külföldön letelepedett románok kisvállalkozásokat nyithatnának, ezek román termékeket népszerûsítenének és forgalmaznának. (Evenimentul Zilei)
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Gerillaként mûködõ gorillák
A szlovákiai Magyar Koalíció Pártja
már 2007-ben olyan jelzésekhez jutott,
amelyek szerint a nemrégiben napvilágra került Gorilla fedõnevû titkosszolgálati dossziéban említett néhány
tény igaz lehet – jelentette ki a közelmúltban Berényi József pártelnök.
Gy. Z.
A Szlovákiában nagy belpolitikai botrányt kiváltó
Gorilla fedõnevû, állítólagos
titkosszolgálati dosszié eltávolítására szólította fel az
érintett weblapokat a Penta
pozsonyi pénzügyi csoport –
közölte a Sme címû szlovák
napilap az elmúlt héten. A
Gorilla fedõnévvel decemberben nyilvánosságra került
iratok tanúsága szerint
ugyanis a Penta pénzügyi
csoport jelentõsen befolyásolta a politikát – ismertette a
dokumentumokat a Bumm.sk
szlovákiai magyar hírportál.

Törvényesen bezúzták
A portál szerint a Szlovák
Információs Szolgálat (SIS)
mintegy 70 oldalas lehallgatási anyagáról van szó. Fõleg

2005-ben és 2006-ban követtek figyelemmel olyan beszélgetéseket, amelyek egy titkos
lakásban hangzottak el. A lehallgatott alany pedig nem
más, mint a Penta pénzügyi
csoport egyik tulajdonosa,
Jaroslav Hascák, a beszélgetések pedig többnyire a csoport lobbitevékenységét érintik – beleértve a pártokat,
köztük az akkori Magyar Koalíció Pártját (MKP) is –, továbbá aktuális gazdasági témákat, és a Penta érdekeit is
egyes területeken. A Hascákot és a Zoltán Vargát (Varga
Zoltánt), a Penta munkatársát képviselõ Skubla&Partnerei ügyvédi iroda a Sme szerint összesen 19 weblapot
szólított fel e-mailben, illetve
levélben az anyag azonnali
eltávolítására vagy hozzáférhetõségének megakadályozására. Hét honlap állítólag a

felszólítás után le is vette oldalairól a Gorilla-dossziét.
A Gorilla-üggyel kapcsolatban a pozsonyi kormány
néhány napja leváltotta Anna Bubeníkovát, a nemzeti
vagyonalap igazgatóját. A
Gorilla-aktában található információkat a hatóságok is
elemzik. A szlovák belügyminiszter, Daniel Lipsic
megerõsíti: „A SIS törvényes
és a szabályoknak megfelelõ
akciójáról volt szó.” Véleménye szerint is a lehallgatásra
az adott okot, hogy a pénzügyi csoportra a korrupció
gyanúja vetült. Lipsic úgy véli, a Gorilla-akcióról szabályos jelentés készült, amelyet
azonban 2008 májusában a
Tibor Gaspar által vezetett
korrupció elleni harccal foglalkozó hivatalban bezúztak.
(Kérdés: akkor honnan került elõ most a dosszié? Ki
rejtegette, és miért? És kinek
volt érdeke nyilvánosságra
hozni?) A szabályok szerint
az iratokat, miután a rendõrségnek már nem volt rájuk
szüksége, vissza kellett volna
küldeni a SIS-nek – magyarázza a belügyminiszter, és
hozzáteszi: míg 2005-ben és
2006-ban Mikulás Dzurinda
kormányzott, 2008-ban a

szlovák kormány élén már
Robert Fico állt. Gaspar a
legutóbbi választások után
2010 augusztusában távozott
a korrupcióellenes hivatal
élérõl.

A bizalmatlanság oka
„Azok az emberek, akik az
állami vállalatokban voltak,
vagy olyan minisztériumokban és állami hivatalokban
dolgoztak, amelyek kapcsolatban voltak az állam gazdálkodásával, önálló életet
éltek, a dolgokat nem vitatták meg az elnökségben, s a
döntések azon kívül születtek” – állítja Berényi József,
az MKP elnöke. Akkoriban
az MKP elnökségének és az
országos tanácsnak is napirendre kellett tûznie a kérdést, mert nem tudták, mi
történik az érintett vállalatoknál és a minisztériumokban. „Soha nem kaptunk kielégítõ választ a kérdéseinkre, s ez volt az egyik oka annak, miért keletkezett bizalmatlanság az elnökség keretében, és ez az egyik oka annak, miért került sor a pártelnök leváltására” – magyarázza Berényi, aki 2010 nyarától
áll az MKP élén. A pártveze-

tésben ugyanis a korábbi elnök Bugár Bélát 2007-ben
Csáky Pál váltotta fel. Bugár
késõbb kilépett az MKP-ból,
és létrehozta a Híd–Most nevû közös magyar–szlovák
pártot, amelynek jelenleg is õ
az elnöke. Berényi szerint
mindazok, akikrõl említés
esik a Gorilla-dossziéban,
2009-ben már elhagyták az
MKP-t. „Az MKP választási
listáján nincs egyetlen olyan
jelölt sem, akinek neve szerepelne a Gorilla dokumentumban, ami legnagyobb riválisunkról, a Most–Hídról
nem mondható el” – mondja
teljes határozottsággal az
MKP vezetõje. Megjegyezi:
bár az MKP-nak birtokában
voltak olyan jelzések, hogy a
Gorilla-dosszié néhány információja megfelel a valóságnak, bizonyítékokat szerezni
errõl soha nem sikerült.

Berényi hiszi,
Bugár nem
„Az a benyomásunk, hogy
ha nem mind, a Gorilladosszié információinak többsége megfelel a valóságnak”
– teszi hozzá Berényi.
Ugyanakkor Bugár Béla nem
osztja azt a véleményt, hogy

ezek a jelzések álltak volna
az MKP élérõl 2007-ben történt leváltása mögött. Bugár
az elnökváltás mögött inkább
néhány személy politikai és
hatalmi ambícióit látja. El
kell mondanom, hogy amikor elolvastuk a Gorilladossziét, akkor csak néztem,
hogy mi mindent állítanak
ott néhány, mondjuk egykori, talán nem is jelöltünkrõl
bizonyos posztokon” – ezzel
válaszol Berényi József szavaira a Híd elnöke. Bugár
szintén azt mondja, hogy az
MKP akkori elnökségének
valóban nem voltak információi ezeknek az embereknek
az összes lépésérõl. Az
MKP-ban akkor egy politikai-gazdasági bizottságot
hoztak létre Harna István vezetésével, amelynek felügyelnie kellett ezeket a képviselõket a gazdasági cégekben és a
minisztériumokban. A Híd
elnöke személyesen nem is
próbált meggyõzõdni arról,
igazak-e a Gorilla-dossziéban található állítások. Ezt a
vizsgálóbizottságtól várja.
Bugár ugyanakkor tagadja,
hogy a Híd választási listáján
olyan személyek volnának,
akik szerepelnek ebben a zavaros ügyben. W

Közélet és közérzet Erdélyben (2.)

Mindennapjaink – magyar szemmel
A romániai magyarok némileg
borúlátóbban ítélik meg a helyzetet
az országos átlagnál.
Bogdán Tibor
Az erdélyi magyar lakosság problémái egyértelmûen a megélhetési kérdésekkel, az életszínvonallal
függnek össze – derül ki a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Közérzet és közélet Erdélyben címmel készített felmérésébõl.

Rossz irányba
haladunk
A gazdasági válság, a politikai osztály hitelvesztése
nyomán sokat romlott a közhangulat az országban, így
az erdélyi magyarság soraiban is. A kérdésre, miszerint
az országban a dolgok jó
vagy rossz irányba haladnake, a mintacsoport tagjainak
83 százaléka jelölte meg ez
utóbbi választ, és mindössze
9 százalék volt ellenkezõ véleményen.
Sokatmondó
adat, hogy az optimisták
részaránya 2005 januárjában
még 42 százalékos volt, az
újabb csúcsot pedig 41 százalékkal 2008 áprilisában érte
el a derûlátás, amely alig egy
esztendõ múlva már 17 százalékra esett vissza a mélypontot pedig, mindössze 6
százalékkal tavaly decemberben érte el.
Azok részaránya, akik szerint az ország rossz irányba
halad, 2005 januárjában volt

mélyponton, 39 százalékkal,
amely 2006 végére 55 százalékra ugrott, majd némi viszszaesés után 2007-tõl folyamatosan emelkedik, a csúcsot 2010 december jelentette, 91 százalékkal, amihez
képest a mostani 83 százalék
figyelemre méltó visszaesést
jelent.
Sokatmondó tény, hogy az
elmúlt 12 évben az optimisták aránya egyedül 2005 elején haladta meg a pesszimistákét, amikor is Traian
Bãsescu lett az államfõ, illetve a liberális-demokrata szövetség és az RMDSZ alakított kormányt.
A felmérésbõl az is kiviláglik, hogy a romániai magyarok némileg borúlátóbban
ítélik meg a helyzetet az országos átlagnál. Mindössze 9
százalékuk állította ugyanis
azt, hogy az ország jó irányban halad, a 12 százalékos
országos átlaggal szemben,
miközben 83 százalékuk vélte ennek az ellenkezõjét, egy
százalékkal több, az országos
átlagnál.

Az elégedetlenség
számadatai
A magyar közösség túlnyomó része, 63 százaléka
elégedetlen életkörülményeivel, és csupán 35 százalék
volt ellenvéleményen. Érdekes módon az elégedetlenek

részaránya a 2000-ben elért
75 százalékos szintrõl folyamatosan csökkent 2007-ig,
amikor is elérte minimális,
51 százalékos szintjét, majd
2010 decemberéig emelkedett, viszont a tavalyi év végére 66 százalékról 33 százalékra esett vissza. Ennek
megfelelõen alakult az elégedettek aránya: a 2000. évi 24
százalékos
minimumról
2007-ig folyamatosan nõtt,
ezt követõen az ekkor elért
49 százalékról 2010 végére
33 százalékra esett vissza,
hogy tavaly év végére 35 százalékra növekedjék.
Az erdélyi magyarok további kilátásaikat illetõen
sem látják rózsásan a helyzetet, 40 százalékuk gondolja
úgy, hogy egy esztendõ leforgása után még rosszabbul fog

élni, mint most, 38 százalék
nem lát sem romlást, sem javulást életkörülményeiben,
és csupán 15 százalék hiszi
azt, hogy élete javulni fog.
Viszonylag magas, 7 százalékos azoknak az aránya, akik
nem tudtak vagy nem akartak válaszolni a kérdésre.
A felmérés mellékeli az
Eurobarometer
közvélemény-kutatását, amely szerint Románia viszonylatában
nagyjából ugyanannyian –
23, továbbá 24 százalék – véli azt, hogy jobban, illetve
rosszabbul fog élni, a semmilyen változásra nem számítók részaránya pedig 49 százalékos. Az erdélyi magyaroknál a három arányszám
15, 39 és 38 százalékot mutat, Magyarország esetében
pedig csupán 12 százalék bí-

zik javulásban, 42 százalék
borúlátó és 44 százalék állítja, hogy ugyanúgy fog élni
egy év múlva is. Az
Eurobarometer szerint az
EU 27 tagországának átlagában pedig 21, továbbá 20, illetve 56 százalékos a három
kategóriába tartozók aránya.
A romániai magyar közösség nemcsak országosan,
de szûkebb pátriája, saját települése esetében is azon a
véleményen van, hogy a
dolgok rossz irányba alakulnak: ezek részaránya 56 százalék, az ellenkezõ véleményen levõk 34 százalékával
szemben.

A legnagyobb gondok
Legfõbb problémáját – három választási lehetõség kö-

zül – a megkérdezettek 67
százaléka a munkanélküliség
kezelésében látja, 59 százalékát a nyugdíjak, fizetések
emelése foglalkoztatja, 29
százaléka az egészségügyi ellátás javítását szeretné, 18
százaléka a települések fejlesztése mellett tört lándzsát,
csaknem ugyanennyien, 17
százalék, az erdélyi utak feljavítását említette a legsürgõsebb teendõk között, 15 százalékát az oktatás minõsége
aggasztotta. 14 százalék a
mezõgazdaság, a gazdák támogatását hiányolta, 13-13
százalék a magyarlakta régiók gazdasági megerõsítését,
a magyar közoktatás és felsõoktatás fejlesztését, az erdélyi
magyar összefogás megvalósítását említette, 10 százalék
tartotta fontosnak az autonómiát, egy százalékkal kevesebb a magyar nyelv hivatalos használatának bõvítését,
illetve az önálló állami magyar egyetem létrehozását.
A közigazgatás tervezett
átszervezésével kapcsolatos
erdélyi magyar álláspontot
kutató fejezet adatainak megfelelõen a romániai magyar
közösség döntõ többsége elutasítja Traian Bãsescu államfõ kezdeményezését, miszerint az országot a jelenlegi
42 helyett 8 megyére osztanák fel. Az elképzeléssel a
mintacsoport tagjainak 79
százaléka nem ért egyet, és
mindössze 6 százalék mond
rá igent. Feltûnõen magas, 14
százalékos azok aránya, akik
nem tudnak véleményt nyilvánítani a kérdésben. W
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Laptop

Emelkedés
a süllyesztõn

Kerületi tévé

A nap címe. Az államcsíny, Sebastian
Lãzãroiu, Evenimentul zilei
Magyarázat. Nem kell megijedni, az elnöki
jóska csak arra utal, hogy a pártokon belül a
fiataloknak kellene átvenni a hatalmat. Viszszatérünk.
Megingathatatlanul. Az ellenzék, legalábbis
a két vezéralakja, máris nyeregben érzi magát, úgy viselkedik, mintha kész ténynek lehetne tekinteni hatalomátvételét. Készen látványos és kockázatos gesztusokra (már
Geoanã leváltása a szenátus élérõl ilyen volt;
most a képviselõk lemondását vagy sztrájkját
fontolgatják), a nyilatkozatok szintjén pedig
a politikai reformokra is (például a kormányzati tisztségek „depolitizálása”). Legutóbb Victor Ponta az Antena 3 tévének adott
– a Jurnalul naþional által idézett – interjújában viszont határozottan leszögezte, hogy bizonyos intézmények élén szó sem lehet változásról (titkosszolgálatok, nemzeti bank),
mások esetében a megszûntetésrõl (DNA és
ANI, és akkor már össze is lehetne vonni
DNANI néven). A bölcs elhatározás mögött
ne keressünk önzetlenséget! Pontáék nagyon
jól tudják, hogy bizonyos embereket és intézményeket jobb megnyerni, mint legyõzni/eltávolítani.

A nap álhíre. Mit tesz az elhallás: hogy az
ellenzék kedvében járjon, Emil Boc miniszterelnök, kirúgta a választási szavazatszámláláskor oly nagy érdemeket szerzett külügyminiszterét, holott az ellenzék a belügyminiszter menesztését kérte. Még szerencse,
hogy a többi minisztériumnak bonyolultabb
neve van.

Minden napra egy mondás
„A legjobb érv a demokrácia ellen egy ötperces
beszélgetés egy átlagos választópolgárral.”
Winston Churchill

Népszerûség
SZELLEMIDÉZÉS

Létezik? Udrea? Nem biztos, hogy igaza van
Pontának, amikor – ugyanabban az interjúban – azt állítja, hogy (nem Traian Bãsescu,
hanem) Elena Udrea a leggyûlöltebb román
politikus, de hogy a különben szintén harcias
miniszter asszonynak nem esik jól, az valószínû. És már az elnök „bizalma” sem óvja
meg, senki nem kelt a védelmére. (Bár lehet,
hogy szûkebb körben van, aki õt a szeretetérõl biztosítja.) Hol van az idõ, amikor a parlamentben hallgathatta le a homályos ügyei kivizsgálására létrehozott bizottság titkos ülését,
és a haja szála sem görbült (esetleg a fodrásznál)! Már csak Norvégia elnökében bízhat.

Horváth Szekeres István

Tévedés volna tehát azt feltételezni, hogy a tömegek következetlensége és feledékenysége arra utalna, hogy kigyógyultak a totalitárius téveszmébõl, amelyet olykor Hitler vagy Sztálin kultuszával
azonosítanak; valószínûleg ennek éppen az ellenkezõje igaz.
Még nagyobb hiba volna, a folytonosság hiányát szem elõtt tartva,
elfeledkezni arról, hogy a totalitárius rendszerek, mindaddig, amíg
hatalmon vannak, és a totalitárius vezetõk, mindaddig, ameddig
élnek, végig a tömegek támogatását élvezik, és ebbõl nyerik hatalmukat. Hitler hatalomra jutása a többségi uralom elve szempontjából jogszerû volt, és sem õ, sem Sztálin nem tudta volna fenntartani a nagy embertömegek feletti hatalmát, egyikük sem tudta volna
túlélni a számtalan belsõ és külsõ válságot, és nem tudott volna
gyõztesen kikerülni a párton belüli szüntelen csatározásokból, ha
nem bírta volna a tömegek bizalmát. (...) A széles körben elterjedt
hiedelem, amely szerint Hitler a német nagyipar ügynöke volt,
Sztálin pedig csak sötét összeesküvés útján diadalmaskodhatott a
Lenin halála utáni utódlási harcokban, csak legenda, amelyet számos tény cáfol, elsõsorban pedig e vezérek kétségbevonhatatlan
népszerûsége. Népszerûségüket azzal sem lehet magyarázni, hogy
a mesteri hazugságokkal élõ propaganda legyõzi a tudatlanságot
és a butaságot. Valójában a totalitárius mozgalmak propagandájára, amely megelõzi és kíséri a totalitárius rendszereket, az õszinteség mindig ugyanúgy jellemzõ volt, mint a hazudozás.

Ha hiszik, ha nem, a 2011. esztendõ valóságos diadalmenet volt – legalábbis az energetikai szektorban, Ion Ariton gazdasági miniszter saját tevékenységérõl készített tizennyolc oldalas dicshimnusza
szerint.
Ezek szerint az energetikai beruházások értéke elérte a 670 millió eurót, és ebben már csak azért sincs
miért kételkednünk, mert ez a pénz csupán elenyészõ töredéke a szükséges 30-40 milliárd eurónak.
Ráadásul évekkel ezelõtt elkezdett projektekrõl van
szó, amelyeket tavaly kínkeservesen befejezettnek
nyilváníthattak. Az energetikai szektor mellényzsebébe illõ összeg befektetését a tárcavezetõ feltehetõen azért könyveli el sikernek, mert azt úgy szerezte
meg, hogy az országnak nincs energetikai stratégiája. Azt tudniillik éppen tavaly kellett volna kidolgozni – ám a miniszter úr az idei évre halasztotta,
ami, a maga szemszögébõl, valóban siker. Mert a
választások után esetleg új kormány jön, bütyköljön
hát az a nem kevés energiát felemésztõ stratégián.
A nagyszerû eredmények között szerepel a cernavodai atomerõmû 3. és 4. reaktora is – és tényleg, az
mindenképpen bravúr, hogy hat potenciális nemzetközi befektetõ is visszalépett a beruházástól, éppen a
román kormány tétovázása miatt. Aminthogy semmilyen elõrelépés sem történt a negyven évvel ezelõtt kitalált és az új hatalom által lelkesen átvett tarnicai vízierõmû megépítése esetében sem – de hát az
egyhelyben topogás még mindig jobb a visszalépésnél, így e tekintetben is kipipálhatjuk a gyõzelmet.
Gazdasági miniszterünk különösképpen büszke az
energetikai szektor szerkezeti átalakításában elért
eredményeire. Az nyilván csak szerénységének bizonyítéka, hogy ezekrõl az eredményekrõl csupán õ
tud, hiszen a betervezett két energetikai komplexum
létrehozása szintén az idei évre – vagy a következõ
esztendõk valamelyikére – átcsúsztatott projektek
sorát gyarapítja. De nem csak projekteket, tényeket
is csúsztatgat a miniszter úr: saját, tavalyi sikereként
tünteti fel az újratermelõdõ energiára vonatkozó
törvény módosítását – jóllehet azt még 2008-ban
megszavazta a parlament.
A jelentés egészen olyan, mintha alaphangulatát a
miniszter úr Liviu Ciulei hetvenes évekbeli nagyszerû rendezésébõl koppintotta volna le. (Ne csodálkozzunk, manapság nem csak miniszterek, államfõk is plagizálnak). Az elveszett levél zárójelenetében ugyanis a bukaresti mélybalkáni politikusok diadalittasan üvöltötték: emelkedünk, emelkedünk! – miközben
a süllyesztõ lassan megindult
alattuk, a nézõteret pedig elárasztotta a mititei illata. (Ami
Bogdán Tibor
viszont a jelentésbõl hiányzik).

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc

A dombtetõn
Január 21-én, szombaton Orwell-leveleket
olvasgattam, és közben arra gondoltam,
miért kellett negyvenhat évesen, 1950-ben,
Londonban, éppen ezen a napon tüdõbajosként meghalnia, hiszen akkor a világ
nyugati felében már nem csupán ismerték,
hanem használták is a sztreptomicint, de
hát ezt a rejtélyt nyilvánvalóan nem én fogom megoldani. Abban pedig nincsen semmi titok, hogyan kerültek George Orwell
1920 és 1940 között írt levelei, újságcikkei
és naplójegyzetei hozzám, hiszen huszonegyedik századi korunkhoz és Kelet-Európához méltó helyszínen vásároltam meg a
spanyol polgárháborúban készült fotóval illusztrált gyûjteményt. Néhány hónappal
ezelõtt az egyik erdélyi város angol megnevezésû turkálójának bejáratához helyeztek
el egy halom megsárgult, angol nyelvû könyvet, és feltételezem, a kereslet függvényében írták rá a dobozra
az árat: egy kiló öt lej.
Mivel néhány lépéssel
odébb a rövid és hosszú,
alsó és felsõ, belsõ és külsõ
textilnemûk ára legkeveSzékedi Ferenc sebb a hatszorosa volt

ennek, bármely nézelõdõ levonhatta a köMár akkor ott, a sült kacsák és a forradalvetkeztetést nem csupán a könyvek rómaimak között, felvillant bennem: ebben a haak által jelzett sorsáról, hanem a romániai
talmas tér- és idõbeli különbségben miként
gazdasági helyzetrõl is, persze, ha egyáltaválhat jelképpé a más és más dombokon
lán a vásárló ilyen mélyröptû gondolatokra álldogáló, de lényegében mégiscsak ugyanszánja el magát. A csinos elárusító kislány
az a paraszt. Azután csakhamar rájöttem,
által „másfél kiló papírhogy fölösleges töprengenak” nevezett rögtönzött
nem, hiszen lám csak,
Minden évben kevesebb
vásárlásomban még elfért
szerencsémnek köszönheszó, s a gondolkodás
egy Paul Theroux útirajz a
tõen én most olyan könyterülete mindig kisebb
Kínában megtett, 1988-as
veket válogathattam öszvalamivel.
vonatos utazásáról, akársze, amelyek ki tudja a
csak a Nyúl-korszakok
hol élõ vagy haló, de száután keltezett, még mindig frissnek tekintmomra mindörökre ismeretlen könyvmoly
hetõ Updike-kötet a Ford-kormányzat emhozzám hasonló ízlését tükrözik. Soha
lékiratairól és egy 1993-as, Pulitzer díjas
nem tudni, hol és miként bujkálnak a
mû Annie Proulx-tól, amelyrõl hallottam
nyelvtõl, néptõl, nemzettõl független és
ugyan, de nem néztem utána. Már akkor
csupán embertõl függõ összekötõ kapcsolaott, helyben, különösképpen felcsillant a
tok, és mi mindent veszíthet az, aki a mászemem a Theroux-könyvet bevezetõ két
soktól elszigeteli, vagy hagyja elszigetelni
mottón. Az elsõ egy kínai közmondás:
önmagát.
„Hosszú ideig kell egy parasztnak tátott
Igen, ez az alkalomszerû könyvvásár jutott
szájjal állnia a dombtetõn, amíg berepül
eszembe, miközben a különbözõ tévécsarajta a sült kacsa”. A második pedig egy
tornákon budapesti és bukaresti felvonuláJames Joyce mondat az Ulyssesbõl: „A visok, tüntetések képei pörögtek, és gondollágon a forradalmak mindig a dombtetõn
tam, ha már Orwell évfordulós napot tarálló paraszt álmaiból és vágyaiból fakadtok, akkor hadd vegyem elõ azt a bizonyos
nak.”
negatív utópia bibliát is, az 1984-et, ame-

lyet zavaros korokban soha nem árt többször is felütni. És amint találomra kinyitom, éppen mit olvasok? „Nem érted, hogy
az újbeszélnek az a célja, hogy a gondolkodás területét szûkítsük? A végén pedig, betû szerint, lehetetlenné fogjuk tenni a gondolatbûnt, mert nem lesznek szavak, amelyekkel elkövethetõ lenne. Minden fogalmat, amelyre egyáltalán szükség lesz,
egyetlen szóval fogunk kifejezni, s ennek
az egy szónak a jelentése szigorúan meg
lesz határozva. Valamennyi fölösleges jelentését el fogjuk törölni és felejteni. A folyamat még sokáig folytatódni fog, az után
is, hogy te meg én halottak leszünk. Minden évben kevesebb szó, s a gondolkodás
területe mindig kisebb valamivel.” Azután
meg a további távlatok: „A gondolkodás
maga is teljesen más lesz. Ténylegesen
nem is lesz gondolkodás a mai értelemben.
A párthûség nemgondolkodást jelent. Azt
jelenti, nincs szükség gondolkodásra. Párthûség egyenlõ: tudatlanság.”
Becsuktam a könyvet, lezártam a tévét és elhatároztam: havazik ugyan, sötét is van, de
kimegyek a közeli dombtetõre. Hátha ott el
tudom dönteni, hogy mi is a teendõ: kinyissam a szájam, vagy inkább álmodozzak?
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Regadó: kiiktaták a beiktatást
ÚMSZ
Borbély László környezetvédelmi és erdészeti
miniszter szorgalmazására
a kormánykoalíció tegnap
úgy döntött, egy évvel elhalasztja a 2007. január elseje
elõtt vásárolt gépkocsik
után fizetendõ szennyezési
adó bevezetését. A környezetvédelmi minisztérium illetékesei az Agerpres megkeresésére nem tagadják
ugyan, hogy politikai döntésrõl van szó, indoklásuk
szerint azonban erre azért is
szükség volt, mert az autótulajdonosok nem értették
meg pontosan a rendszer
mûködését.
„Ez egy jó pillanatban
meghozott politikai döntés,
amely lehetõséget teremt arra, hogy a gépkocsitulajdonosok még egy év leforgása alatt el tudják adni régi
autóikat illetékfizetés nélkül” – nyilatkozta tegnap az
ÚMSZ-nek a parlamentben
Borbély László. A miniszter
lapunknak kifejtette, meglátása szerint „most érett meg
a helyzet arra, hogy a kormánykoalíciós partnerekkel
az RMDSZ elfogadtassa:
menjünk szembe az EU-val,
és halasszuk el egy évvel az
intézkedést”. Kérdésünkre,
miszerint az utca nyomására mutatott-e nagyobb haj-

landóságot engedményekre
a kormánykoalíció, Borbély
kifejtette: „véleményem szerint most nem szabad olyan
intézkedéseket hozni, amelyek megzavarják a társadalmi békét.”
A miniszter hangsúlyozta,
hogy azok az autótulajdonosok, akik 2008. július elseje után nagyobb adót fizettek, mint a jelenlegi rendszer alapján meghatározott
érték, továbbra is kérhetik
az államtól a különbözet
visszafizetését. A minisztérium tájékoztatása szerint a
halasztásról sürgõsségi kormányrendeletben holnapi
ülésén intézkedik a kabinet.
A 2007. január elseje elõtt
bejegyzett autók megadózását a január 13-án életbe lépett új környezetszennyezési törvény írja elõ. Az új
jogszabály 25 százalékkal
csökkenti a gépjármûvekre
fizetendõ környezetvédelmi
illetéket, de az Európai Bíróság kérésére a 2007 elõtt
bejegyzett autókra is kibõvíti az adózandó gépjármûvek körét az elsõ eladás esetében.
Mint arról beszámoltunk,
az intézkedés széles körû
nemtetszést váltott ki: az autótulajdonosok elviselhetetlen anyagi tehernek érezték,
a kereskedõk pedig a piac
további beszûkülésétõl tar-

piaca 5-6 százalékos növekedés elõtt áll 2012-ben.
Henrik Nenzen, a Ford Románia ügyvezetõ igazgatója
azonban egyéretelmûen üdvözölte a döntést, amit „nagyon pozitívként“ értékelt.

Lefékezett piac

Kinek a kezében a kormány? A kabinet átmenetileg engedett az utcának és jegelte a regadót

tottak, és a feketekereskedelem elterjedésére figyelmeztettek.

Vegyes érzelmek
Az Autógyártók és Importõrök
Szövetségének
(APIA) elnöke, Ernest Virgil Popovici tegnap az
Agerpresnek úgy nyilatkozott: a halasztás pozitívan
érinti majd a 2007 elõtt
gyártott autókkal való kereskedést, ám nem túl örvendetes az új autók forgalmazói

számára. Az érdekvédelem
képviselõ tegnapi sajtótájékoztatójukon, röviddel a

regadó halasztásának bejelentése elõtt még úgy vélekedtek, a romániai új autók

A szakma más képviselõi
szerint sem a regisztrációs,
sem a szennyezési adó nem
változtat lényegesen a hazai
autópiac helyzetén, ahol az
elmúlt esztendõben 13,5 százalékkal csökkent a forgalomba íratott gépkocsik aránya, amely alig érte el a 82
ezer darabot. (Ez 2008-hoz
képest négyszer kevesebb.)
Az APIA tegnap ismertetett,
2011-re vonatkozó adataiból
kiderül, hogy tavaly megközelítõleg 111 ezer gépkocsi
talált gazdára, ami 7,4 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. W

Megõrizhetik pótlékaikat az önkormányzati alkalmazottak?
A koalíciós pártok vezetõi tegnapi ülésükön
„megfontolás tárgyává tették” azt az
RMDSZ-es javaslatot, hogy a helyi közigazgatásban dolgozó közalkalmazottaknak ne kelljen visszafizetniük a munkaszerzõdéseik értelmében kapott különbözõ juttatásaikat – tudtuk meg Fekete Szabó András szenátusi frakcióvezetõtõl. A pótlékok
visszafizetésére egy számvevõszéki döntés
mintegy 300 ezer önkormányzati köztiszt-

viselõt kötelezett. „A juttatásokról tanácsi
határozatok születtek, ezeket egyes megyékben megtámadták a prefektusok a bíróságon, ám az alkalmazottak nyertek. Méltánytalannak tartjuk, hogy ennek ellenére
vissza kelljen adniuk ezt a pénzt” – magyarázta Fekete Szabó. Tájékoztatása szerint a
pénzügyi „amnesztiát” Kelemen Hunor
szövetségi elnök javasolta, ám döntés nem
születetett róla. (Cs. P. T.)
HIRDETÉS

Röviden
Moody’s-intés
A napokban végbemenõ tiltakozási hullám negatív hatással lehet Románia országbesorolására, mivel megnehezíti a kormány azon igyekezetét, hogy a tervezett reformokat végrehajtsa – figyelmeztetett a Moody’s hitelminõsítõ, amely az egyedüli ilyen intézmény, amely
a pénzügyi és gazdasági válság kirobbanása óta nem
módosított Románia Baa3as osztályzatán.

Több a megtakarítás
A tavalyi utolsó negyedévben 3,7 százalékkal nõtt a
megtakarítások összege a romániai bankokban, annak
ellenére, hogy az országban
jelen levõ külföldi pénzintézetek bankbetétei 2,1 százalékot estek vissza – derült ki
a bankbetétek garanciaalapjának éves jelentésébõl. A
számlákon tárolt összeg
meghaladta a 309 milliárd
lejt, amely rekordnagyságúnak számít az utóbbi néhány évben.

„Friss” Zöld hét
Sikeresen mtatkozott be Románia a hétvégén kezdõdött
berlini Zöld hét élelmiszeripari kiállításon és vásáron,
ahol 62 hazai termelõ képviselte az országot. A standot
John Dalli uniós élelmiszerés egészségügyi biztos is
meglátogatta.

A De’Longhi költözik
a nemeszsuki parkba?
S. M. Z.
Piaci értesülések szerint a
háztartási gépeket gyártó
olasz De’Longhi cég is jelezte beköltözési szándékát a
Nokia által megüresedett
nemeszsuki ipari parkba.
Habár Alin Tiºe Kolozs megyei tanácselnök eddig nem
erõsítette meg ezt az információt, a Realitatea TV kolozsvári stúdiójának hétvégi
adásában
megemlítette,
hogy komoly tárgyalásokat
folytatnak egy olyan céggel,
„amelynek két üzeme van
Kínában, egy Oroszországban és egy Olaszországban”,
amely leírás jól ráillik a
De’Longhira. A tanácselnök
még annyit árult el, hogy a
körvonalazódó befektetés értéke megközelíti a 30 millió
eurót – konkrét tények nyilvánosságra hozatalát a napokra ígérte.
Az információ meglepte
Vákár István megyei tanácsost. Az RMDSZ-frakció
tagja megkeresésünkre elmondta, még nem látott
semmilyen aláírt szerzõdést
vagy tervet ezzel kapcsolatban. Elmondása szerint a tanácsüléseken ez a téma ilyen
formában még nem merült
fel. „Nagyon szeretnék már
konkrétumokat is látni a
nemeszsuki ipari parkkal
kapcsolatban, mert az érdeklõdõ cégekrõl eddig csak híresztelések láttak napvilágot” – fogalmazott.

Alin Tiºe a Ziarul Financiar
(ZF) megkeresésére elmondta, a testület jelenleg öt befektetõvel tárgyal a zsuki
park bérbeadásáról. Valentin
Ilcaº, a Nokia dolgozók
szakszervezetének vezetõje
úgy tudja, a potenciális bérlõk közül a legkomolyabbnak a Bosch, a De’Longhi és
egy finn, telefonalkatrészeket tesztelõ vállalat számít.
Ilcaº hozzátette: a német vállalat egy ideje már a kormánnyal is tárgyalásokat
folytat egy állami támogatás
lehetõségérõl.
A megyei tanács egy másik tagja ugyanakkor megerõsítette a ZF-nek, hogy a
tárgyalások végsõ fázisába
jutott cég európai. Az olaszok bérlési szándékát alátámasztani látszik az is, hogy
tavaly év végén a gyárnak
egy küldöttsége látogatást
tett Kolozsváron – igaz,
nemcsak õk, a már említett
cégek mellett a kínai Huawei
és ZTE vagy az indiai
Terapia küldöttségei is valósággal egymásnak adták a kilincset Kolozs Megye Tanácsánál.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Nokia távozásával megüresedett létesítmény sorsa amiatt is kérdéses, hogy a megyei tanácson
kívül a finn telefongyártó is
igényt tart a területre, mivel
úgy értelmezi, Romániába
való településekor ajándékba
kapta a megyétõl. W
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Korcsolyapálya a járdákon
Antal Erika, Kovács Zsolt,
Baloga-Tamás Erika
Korcsolyapályákká váltak a járdák az erdélyi városokban – a lehullott vagy
épp megolvadt hó több járókelõnek is megnehezíti a
napjait. Az érvényben levõ
jogszabály szerint a lakóközösségek és a kereskedelmi
egységek alkalmazottai kötelesek eltakarítani a járdákról
a hó- és jégrétegeket, ellenkezõ esetben büntetéssel sújtják
õket az önkormányzatok. A
havas járda a brassói magánszemélyeknek 500-1000 lejbe, cégeknek pedig akár 2000
lejbe is kerülhet. A jogszabály azonban azt is elõírja, a
hótalanítási munkálat során
tilos a járdaburkolatra, illetve
környezetre káros só használata, és ugyanígy ellenzett a
hóréteg úttestre való tolása is.

„Hóõrjáratot”
indítottak
Sepsiszentgyörgyön két
hónappal ezelõtt köztisztasági õrjáratot indítottak, amely
által „követni tudják az olyan
helyi határozatok és szabályok betartását, amelyekre
eddig nem figyelt senki”.
Tóth Birtan Csaba, a Tega
köztisztasági vállalat igazgatója szerint négy járõr ebben
az idõszakban kiemelt figyelmet fordít a járdák hótalanítására. Mint mondta,
nem a bírságolás a céljuk,
ezért két hónap alatt közel
kétszáz szóbeli és írásbeli felszólítást intéztek, és csak elvétve róttak ki pénzbüntetést.
A legtöbb felszólítást a járdahótalanítás elmulasztásáért

kapták a sepsiszentgyörgyiek. A sepsiszentgyörgyi köztisztasági vállalat naponta 60
emberrel 26 ezer négyzetméternyi járdát hótalanít. A maradék járdafelületet lakótársulások, magánházak lakói
vagy cégek, intézmények kell
hogy takarítsák. Tóth Birtan
Csaba szerint a környezetvédelmi járõrök elsõsorban a
város forgalmas részeinek a
lakóit figyelmeztették a
hótakarítás fontosságára. A
lakótársulások a köztisztasági vállalat székhelyén kalcium-klorid-granulátumot is
vásárolhatnak – ez az anyag
nem rongálja az aszfaltot, de
megolvasztja a havat, megkönnyítve ezzel az eltakarítását.

A végeredmény
a lényeg
Nem figyelnek a só környezetre és aszfaltra gyakorolt negatív hatásaira Marosvásárhelyen, ahol az esetek
többségében sóval vagy sózott homokkal történik a járdatakarítás, annak ellenére,
hogy mindenki tisztában van
azzal, hogy ez a módszer tilos. „Az ellenõrök azt nézik,
hogy tiszta-e a járda és nem
azt, hogy mivel tisztítottuk le.
Tudom, hogy nem szabadna
sót használni, de lényegesen
olcsóbb és hatékonyabb,
mint a kalcium-klorid” – magyarázta lapunknak Kovács
Ibolya, aki korán reggel járdát takarít egy tömbház alatti garázsból átalakított vegyesbolt elõtt. A szomszédos
kenyérbolt alkalmazottja lapáttal lát neki feltörni a jegesedõ havat. „Ez sem megen-

adják ingyen” – méltatlankodott lapunknak egy cipõbolt eladója. „A szociális
segélyben részesülõk kellene
elvégezzék az ilyen munkákat, legalább megdolgoznának a pénzért” – szól közbe
egy idõs hölgy, aki elmondja,
néhány évvel ezelõtt kezét és
lábát törte a jeges járdán.

Telt ház az ortopédián

Több százan kerültek kórházba Erdélyben, miután megcsúsztak a havas járdákon

gedett, mert tönkreteszi a járdát. De valamiképpen le kell
takarítani, hiszen, ha valaki
megcsúszik és kezét töri, engem perel be” – magyarázza
Sipos Rozália, lapáttal a kezében. Az intézmények, üzletek, szállodák többnyire vigyáznak arra, hogy a járda
mindig tiszta legyen elõttük,
ugyanis már történt eset,
hogy a balesetet szenvedõ
személy kárpótlást követelt.
„A fõtér és a forgalmas utcák
boltosait, lakóit nem kell felszólítani, tudják, mi a dolguk. A kisebb mellékutcák
portái elõtti járdákról szinte
soha nem takarítják el a havat” – mondja Simon Sorin,
a polgármesteri hivatal alkalmazottja, aki egy társával
együtt teljesít téli „õrjáratot”.
Hozzáteszi: legtöbbször bír-

Sorompó lesz Zsögödön
ÚMSZ
Fény- és hangjelzõvel ellátott sorompót helyeznek el a zsögödi vasúti átjáróhoz – írja a Szekelyhon.ro arra
az átiratra hivatkozva, amelyet a Román Vasúttársaság
juttatott el a csíkszeredai polgármesteri hivatalhoz. A portál tájékoztatása szerint a polgármesteri hivatal tavaly év
végén juttatott el Korodi Attila parlamenti képviselõhöz
egy átiratot, amelyben Ráduly Róbert Kálmán polgármester arra kérte a képvise-

lõt, járjon közbe a több súlyos baleset helyszíneként ismert vasúti átjáró biztonságosabbá tételéhez. A CFR átirata szerint a Csíkszentkirály–Csíkszereda vonalon, a
91+551-es km-nél levõ átjárót prioritásként kezelik, és
része annak az európai uniós
forrásokból finanszírozott
programnak, melynek keretében 112 vasúti átjárót újítanak fel.
Amint arról lapunkban beszámoltunk, a zsögödi vasúti
átjárónál az elmúlt öt évben
négyszer gázolt autót a vo-

nat. 2007 nyarán egy áthaladó személygépkocsit ütött el
egy tehervonat, majd egy
szakaszon maga elõtt tolta,
amíg a vezetõ meg tudta állítani a szerelvényt. A következõ év tavaszán az Intercity
gázolt el egy személygépkocsit, 2009-ben pedig egy személygépkocsit tolt maga elõtt
a szerelvény. Tavaly szeptember 26-án egy 24 éves csíkszeredai sportoló vezette autót
gázolt el egy személyvonat,
amikor a sofõr a vonat elõtt
próbált áthajtani a vasúti átjárón. W

ságot sem rónak ki az ilyenekre, ugyanis az esetek
többségében olyan idõs emberek, akik egyszerûen nem
tudják ellapátolni a havat.

Sziszifuszi hótalanítás
Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhelyen közel
két hete folyamatosan hull a
hó – a lakók nehezen birkóznak meg: a járdák nagy részét borító hó és latyak miatt
csak nagy elõvigyázatossággal lehet közlekedni. A
székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályának vezetõje,
Ülkei Zoltán az Új Magyar
Szónak elmondta: a múlt hét
folyamán még csak figyelmeztették, felszólították az
érintetteket a hótalanítási te-

endõk elvégzésére, a héten
már minden bizonnyal büntetni fogják a vétkeseket.
Legrosszabb állapotok a lakónegyedekben és a magánházak elõtti szakaszokon tapasztalhatóak, de a város fõterén, a Kossuth Lajos utcában is hasonló a helyzet. Az
utcában található üzletek tulajdonosai azt mondják: az a
baj, hogy reggel ugyan eltakarítják a havat, de a folyamatos havazás miatt óránként kell hótalanítani, a meg
nem takarított területekrõl
pedig a járókelõk a megtisztított járdákat is telehordják.
„Teljesen hiábavaló ez a
munka, mert eredményes
csak akkor lenne, ha mindenki óránként megtisztítaná az
üzlete elõtti felületet, nem beszélve arról, hogy a sót sem

A jeges járdák az idõs járókelõk számára a legveszélyesebbek – õk épületek
falába, utcai bútorokba kapaszkodva próbálnak túljutni
a veszélyes útszakaszokon.
Sokszor azonban hiába az
elõvigyázatosság, „nagyon
könnyen kicsúszik alóluk a
talaj”. Székelyudvarhelyen
például az elmúlt hétvégén
harminc személy sérüléseit
kellett a Városi Kórház sürgõsségi osztályán ápolni.
Leggyakoribb az alsóvégtagtörés, de több zúzódás és
bokaficam is történt a takarítás elmulasztók miatt. Marosvásárhelyen pár nap alatt
több mint százan kerültek
végtagtöréssel az ortopédiai
klinikára, illetve a megyei
sürgõsségi kórházba. A szerencsésebbek néhány kék
folttal megúszták, de többek
lábát vagy karját kellett hónapokra begipszelni. Kolozsváron több mint százan kerültek kórházba a csúszós
járdákon történt esések miatt. A legtöbben, 78-an vasárnap fordultak az ügyeletes
orvosokhoz, 48 esetben valamilyen végtagtöréssel; szombaton 39 esetet jegyeztek a
klinikákon, 15 személy végtagját tették gipszbe. W

Tüntetés Þiriacék vadászatán
Hírösszefoglaló
Idõsotthonok és árvaházak konyhájába kerülhet
annak a 254 vaddisznónak a
húsa, amelyet Ion Þiriac egykori teniszcsillag és üzletember, illetve vendégei lõttek a
hagyományos, bályoki vadászaton. „Ellenõrizni fogjuk a
hús minõségét, és ha emberi
fogyasztásra alkalmasnak bizonyul, Þiriac úr karitatív
célra ajánlja fel” – jelentette

ki a Mediafax hírügynökségnek Sorin Hodiºan a Bihar
Megyei Állat-egészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetõje.
Az idei vadászat „díszmeghívottjai” között olyan
hírességek voltak, mint
Georges Marsan, Monte
Carlo polgármestere, Wolfgang Porsche, a Porsche autógyár tulajdonosa, Franz
Rauch, a Rauch-gyümölcslébirodalom tulajdonosa, a ro-

mániai üzletemberek közül
pedig Elan Schwarzenberg és
Gelu Tofan. A gazdagok szórakozását azonban a Négy
Mancs nevû állatvédõ egyesület tüntetése zavarta meg.
A tucatnyi állatvédõ „Vadászat helyett inkább teniszezzetek” feliratú transzparensekkel tüntetett a Þiriac által
bérelt birtok bejáratánál, ahol
szerintük az elmúlt nyolc évben közel 1500 vaddisznót
lõttek le. W

„Garázdálkodó” alprefektus
Kovács Zsolt
Ha a prefektus szabadságon van, az alprefektusra
hárul a kormánybiztos teljes
jogköre, így azokon a napokon történtekért jogilag õ felel – magyarázta tegnapi sajtótájékoztatóján György Ervin Kovászna megyei kormánybiztos Valentin Ionaºcu
„garázdálkodását”. Ha ebben az idõszakban az alprefektus a közigazgatási bírósághoz fordul, késõbb már

nem lehet visszavonni a beadványt, mondta a prefektus,
aki szerint egyetlen megoldás
az, ha idõközben a bepanaszolt önkormányzatok orvosolják a kialakult problémás
helyzetet. Amint arról lapunkban beszámoltunk, a
háromszéki alprefektus a hónap elején indított pert,
amelyben azt szeretné elérni,
hogy a két önkormányzat által egyes intézményekre kihelyezett táblákon cseréljék
meg a feliratok sorrendjét,

hogy a magyar nyelvû fölött
helyezkedjen el a román
nyelvû felirat.
A háromszéki alprefektus
által beperelt polgármesterek
álproblémának tartják azt,
hogy a táblákon, milyen sorrendben szerepelnek a magyar és a román feliratok. A
prefektúrára egyébként újabb
táblás feljelentés érkezett. Ezúttal a Nagyajta határába
visszahelyezett Székelyföld
turisztikai tábla törvényességét kérdõjelezték meg. W

Ion Þiriac és vadásztársai idén 254 vaddisznót lõttek le a bályoki vadászaton
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Tárlatnyitó Kolozsváron
Székely Géza grafikus és festõmûvész Mû-terem címû tárlatát nyitják meg ma délután
6 órakor az evangélikus-lutheránus püspökség Reményik Sándor Galériájában, a
kolozsvári December 21. sugárút (Kossuth Lajos utca)
1. szám alatt. Az alkotásokat Németh Júlia mûkritikus
ismerteti, közremûködnek:
Oláh Boglárka és Oláh Mátyás. A tárlat megtekinthetõ
2012. február 16-ig. A galériába a Bagoly könyvesbolton
keresztül kell bemenni.

Háromszéken
a Hahota
A marosvásárhelyi Hahota
Színtársulat Nyakig pácban
címû zenés kabaréját Sepsiszentgyörgyön a kultúrpalota nagytermében ma, holnap, holnapután és pénteken
19 órától mutatja be. Szereplõk: Puskás Gyõzõ, A. Kiss
Andrea, Boér Orsolya,
Cseke Péter, Kelemen Barna, Székely M. Éva és
Szõlõsi-Pénzes Szilárd. Harmonikán közremûködik
Apostolache Zénó. Jegyek
elõvételben a kultúrpalota
pénztáránál kaphatók.

Egyháztörténeti könyv
Sepsiszentgyörgyön
A Sepsiszentgyörgy Kiadó
és a Székely Nemzeti Múzeum szerdán 18 órától mutatja be a Székely Nemzeti Múzeum Bartók- termében Csáki Árpád A sepsiszentgyörgyi
református egyház a 17–19. században címû könyvét. A kötet a helybeli lelkészek életrajzára építve kíséri végig a
sepsiszentgyörgyi református
egyház történetét a 20. század elejéig. Bemutatja az
egyház fejedelemségkori virágkorát, valamint az azt követõ hosszú hanyatlási idõszakot. A kötet az egyház
múltjára vonatkozó fontosabb iratok adattárával, valamint névtárakkal egészül ki.
A Sepsiszentgyörgy 550 kiadványsorozatot Antal Árpád polgármester, felelõs kiadó mutatja be. A kötetet
Demeter Lajos helytörténész
ismerteti. A rendezvény házigazdája Boér Hunor
könyvtáros-muzeológus.

Elõadások
a honfoglalásról
Ma kezdõdik A magyar nemzet története címû elõadássorozat Székelyföldön. Az elsõ elõadás címe A honfoglalás
kora, elõadója Hidán Csaba
László történész, a Károli
Gáspár Egyetem adjunktusa, harcmûvész, íjászegyesület-vezetõ, a honfoglalás korának szakértõje. Ma 18 órától a székelyudvarhelyi mûvelõdési ház koncerttermében, holnap 18 órától Csíkszeredában a megyei kulturális központban, Sepsiszentgyörgyön pedig holnapután,
csütörtökön a Bod Péter
Megyei Könyvtár Gábor
Áron-termében szintén 18
órától láthatják-hallhatják az
elõadást az érdeklõdõk.

Díj az erdélyi kultúráért
ÚMSZ
Az RMDSZ döntést hozott egy Erdélyi Magyar
Kultúráért díj létrehozásáról,
amelyet elsõ alkalommal
2013. január 22-én osztanak
majd ki – jelentette be Kelemen Hunor szövetségi elnök
Nagyváradon, a Magyar
Kultúra Napja ünnepségén.
„Azokat a személyeket, intézményeket kívánjuk díjazni, akik az elmúlt évben a
legtöbbet tették a magyar kultúra megõrzéséért, új értékek
teremtéséért. Nekünk olyan
intézményes kereteket kell
megteremtenünk, ahol az alkotó emberek otthon érzik
magukat. Ezért is van szükség egy ilyen ünnepnapra,
ahol a számbavétel mellett a
terveinkrõl is beszélhetünk”
– szögezte le Kelemen Hunor
a Szigligeti Színházban, a
Csongor és Tünde-elõadás elõtt
tartott ünnepi gálamûsoron.
Az ünnepi eseményt az
RMDSZ Bihar megyei és
nagyváradi szervezetei már
több mint 10 esztendeje minden évben megszervezik, ebbõl az alkalomból a térség kiválóságait is díjazzák. Bíró
Rozália nagyváradi alpolgármester köszöntõje után a

szövetségi elnök fõvédnöki
minõségében is mondott ünnepi beszédet. „Léteznie kell
egy közös értékrendnek a
családban, a nemzetben – ezt
magyar kultúrának hívjuk.
Döntéseink
meghozatala
elõtt a magyar kultúra értékeihez nyúlhatunk vissza, ezekhez tudjuk viszonyítani terveinket, így tudunk jövõt építeni” – fogalmazott ünnepi
beszédében Kelemen Hunor.
A Magyar Kultúra Napja
alkalmából a Bihar megyei
RMDSZ tíz személynek
adott át díjat kiemelkedõ,
kulturális tevékenységéért,
majd bemutatták a Színház az
iskolában, iskola a színházban
nevû program keretében
színre vitt Vörösmarty-drámát. A Csongor és Tündét középiskolások adták elõ telt
ház elõtt. A hatalmas sikernek köszönhetõen az elõadást január 31-én, kedden
18 órától újra mûsorra tûzi a
Szigligeti Színház.

Kitüntetések
Udvarhelyszéken is
Székelyudvarhelyen kilencedik alkalommal osztották
ki az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjakat, az eseményre a

Díjkiosztás Nagyváradon. Jövõtõl már országos szinten díjazzák a magyar kultúra kiválóságait

Magyar Kultúra Napja tiszteletére szervezett egyhetes
rendezvénysorozat záróakkordjaként került sor. Az eseményen Bunta Levente, Székelyudvarhely polgármestere
is jelen volt. „Kitüntetjük kiválóságainkat, így tisztelgünk azok elõtt, akik tettek,
cselekedtek, dolgoztak a kultúráért. Tisztelgünk az elõtt,
ami oly fontos számunkra” –
mondta az elöljáró köszöntõjében. Idén összesen öt kategóriában adták át a rangos elismerést: post mortem élet-

mûdíjat Balogh József mûkedvelõ színjátszónak, rendezõnek, díszlettervezõnek
ajánlották fel, a díjat gyerekei
vették át. György László
szentegyházi kultúrigazgató,
mûvelõdésszervezõ kapta az
értékteremtésért járó díjat,
míg az értékmentésért alapított elismerés Orosz-Pál József székelyudvarhelyi zenetanárnak, nyugalmazott karnagynak jutott. Értékközvetítés díjjal jutalmazták Both
Aranka pedagógust, a Kékiringó néptáncegyüttes veze-

Összmûvészeti magyar ünnep a román fõvárosban
A fényképészet, költészet és zene találkozásával ünnepelték a Magyar Kultúra Napját Bukarestben – a magyar
kulturális intézet a román és magyar
fotómûvészek VI. nemzetközi szalonjának adott otthont, az ünnepélyes
megnyitó után pedig magyar költõk
megzenésített versei csendültek fel. „A
magyar kultúra élõ folyamat, amit az
utca mûvészetét tematizáló fényképek
is bizonyítanak” – emelte ki beszédében Fazekas Márta, az intézet vezetõje. Balázs Ádám, a bukaresti magyar
nagykövetség tanácsosa rámutatott arra, hogy bár az Európai Unióban a
gazdaság és a politika dominál, nem
szabad szem elõl tévesztenünk Robert
Schuman, az EU alapító atyjának kijelentését, miszerint az egységes Európa
alapja a kultúra. A nagykövetség tanácsosa elmondta: legutóbb 16 évvel ezelõtt nyitott meg fotókiállítást Bukarestben, Andrei Pleºu és Martonyi János akkori külügyminiszterek társaságában. Hangsúlyozta, a román és magyar fotómûvészek VI. nemzetközi
szalonja is élvezi a politikum támoga-

tását, fõvédnökei Schmitt Pál és Traian
Bãsescu államfõk. A kiállítás megnyitója után Borsos Edith énekmûvész, a
Magyar Zene Fesztivál díjazottja, Béres Melinda hegedûmûvész és Horváth Edit zongoramûvész, a Kolozsvári Zeneakadémia tanárai olyan ismert

költõk megzenésített verseit adták elõ,
mint Arany János, Weöres Sándor,
Reményik Sándor vagy Csokonai Vitéz Mihály. A kiállítást január 31-tõl a
Kolozsvári Mûvészeti Múzeumban,
februárban pedig Nagyváradon tekinthetik meg az érdeklõdõk. (F. I.)

Kezdõdik a Bod Péter-év
ÚMSZ
Idén Bod Péter 300. születési évfordulóját ünnepli a magyar közösség. Tiszteletére több háromszéki településen tartanak rendezvényeket a sepsiszentgyörgyi
Bod Péter Megyei Könyvtár
koordinálásával, ugyanakkor
az évforduló jegyében programokat szerveznek Gyulafehérváron, Magyarigenben,
Marosvásárhelyen, Budapesten is. Az emlékrendezvények általános célkitûzése:
Bod Péter, az irodalomtörténész, történetíró, lelkész és
író pályáját, életmûvét közelebb vinni a közönséghez. A

tõjét. A szervezetek számára
létrehozott Udvarhelyszék
Kultúrájáért díjat ezúttal a
székelykeresztúri Polgári Fúvószenekar kapta. A díjazottak tevékenységét a rendezvénysorozatot záró gálaesten
egy-egy kisfilm mutatta be.
Az Udvarhelyszék Kultúrájáért díjban részesülõk oklevelet kaptak, ugyanakkor egyegy Nagy Gábor udvarhelyi
ékszerész által készített emlékplakettet is átvehettek. A
rendezvény résztvevõi a Vitéz Lelkek Diákszínpad Valahol Európában címû musicaljét követhették figyelemmel
az est hátralévõ részében.

Megemlékezés
a Szilágyságban

Fotó: Farkas István

Röviden
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születési évforduló (február
22.) környékén a Bod Péter
Megyei Könyvtár megrendezi a 2011 novemberében háromszéki diákoknak indított
vetélkedõ, a Könyvkaland
döntõjét, illetve megszervezi
2012. február 23-án a Bod
Péter nevét viselõ intézmények képviselõinek találkozóját és mûhelybeszélgetését.
A Kovászna Megyei Mûvelõdési Központ A legfiatalosabb település címû diákvetélkedõje idei kiadásának tematikájába foglalja bele tavaszszal Bod Péter életmûvét és
pályáját. Nyáron a tervek
szerint a Bod Péter-életút
fõbb hazai helyszíneit (Cser-

náton, Olthévíz, Fogaras,
Magyarigen) érintõ biciklis
emléktúrát is szerveznek. A
kézdivásárhelyi Bod Péter
Tanítóképzõ februártól májusig bonyolít le iskolai projektet, számos programmal.
A marosvásárhelyi Bod
Péter Diakóniai Központ
2012. február 13–18. között
tart emlékrendezvényt szakmai elõadással, vetélkedõvel,
egyházi megemlékezéssel,
helyi vonatkozású családtalálkozóval, Nagyenyeden –
gyulafehérvári és magyarigeni társszervezéssel – május
2–3-án tartanak konferenciát
Bod Péter és a Bethlen-kollégium kapcsolatáról. W

A szilágysági nagyközségben, Sarmaságon Kemény
János szobránál, a 350 éve
elhunyt erdélyi fejedelemre
is emlékezve ünnepelték a
Magyar Kultúra Napját. A
szilágysági nagyközség mûvelõdési centrumában tartott
rendezvényen Horváth József, a helyi középiskola történelemtanára méltatta a
nap jelentõségét és Kemény
János sarmasági kötõdését,
majd a helyi fiatalok szilágysági, kalotaszegi, mezõségi és szatmári népi tánccal
szórakoztatták a nagyérdemût. Végül Fejér László, a
zilahi Hepehupa folyóirat fõszerkesztõje és Sike Jajos, az
ÚMSZ munkatársa itteni olvasóikkal találkoztak és felolvastak írásaikból. W

Jelöltállítás a Gopóra
ÚMSZ
Január 31-éig lehet alkotásokat jelölni a romániai filmmûvészet legkiemelkedõbb produktumait díjazó Gopo-gálára. A díjátadóra március 26-án Bukarestben kerül sor. A jelölt mûvek lehetnek hazai nagyjáték-, dokumentum-, animációs- vagy rövidfilmek. A
készítõk vagy producerek a
www.premiilegopo.ro honlapon tölthetik le a jelentkezési ívet, amelyet a roxana.elekes
@premiilegopo.ro címre kell
elküldeniük. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyeket 2011. január 1. és december 31. között mutattak

be Romániában tévében,
moziban vagy fesztiválon.
Azok a nagyjátékfilmek és
dokumentumfilmek, amelyek a mozik mûsorán szerepeltek, automatikusan
részt vesznek a versenyben
a legjobb film, a legjobb
rendezõ, a legjobb eredeti
filmzene, legjobb fényképezés, legjobb vágás és legjobb
hang kategóriákban. Az
elõválogatást egy 11 személybõl álló zsûri végzi,
amelynek tagjai közt van
Florin ªerban rendezõ,
Cristian Niculescu forgatókönyvíró, a tavalyi Gopodíj egyik nyertese, Ana
Maria Sandu írónõ és több
ismert hazai filmkritikus. W
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Félremediált tüntetések
zonyos társadalmi csoportok
(például focidrukkerek) implicit
vagy explicit azonosítása, anélkül, hogy erre megalapozott bizonyítékuk, hiteles forrásuk lett volna. Ugyanakkor azt is hangsúlyozzák, hogy a televízióknak
nem volt valósághû a tereptudósításuk: a kamerabeállítások
ugyanis nagyon sokszor olyan
extrém jelenetekre fókuszáltak,
amelyek nem voltak általánosíthatóak. „A szenzációhajhász jelenetek eltörpítették az események valós súlyát és sokszínûségét, a tudósítók feltüzelt hangu-

F. I.

Immár hivatalosan is az Oscar-díj legnagyobb esélyesévé lépett elõ a The Artist (A némafilmes) címû Arany Glóbusz
díjas film, miután a várakozásoknak megfelelõen a hétvégén
elnyerte a producerek céhének
(PGA Awards) díját is a legjobb
film kategóriában. A némafilmes mellett a Tintin kalandjai, a
Gengszterkorzó és a Modern család
nyerték a legfontosabb díjakat
az amerikai producerek szövetségétõl.
Egyesek szerint PGA Awards
is, akárcsak a Golden Globe, fontos elõszobája az Oscar-díjnak,
amit az is erõsít, hogy az elmúlt
két évben a PGA mûvészi filmes
díjat elnyerõ mozik sikerrel vették
az Academy Awards megmérettetését (A bombák földjén és A király beszéde). Éppen ezért sokan
úgy vélik, hogy a The Artist már
biztos befutó a versenyben. A
Darryl F. Zanuck-díjat A némafilmes a Koszorúslányok, az Utódok, A
tetovált lány, a Hugó, a Pénzcsináló,
a Hadak útján, az Éjfél Párizsban, A
segítség és A hatalom árnyékában
elõl nyerte el, ezzel két hét lefor-

Kilencvenedik születésnapján megesett, Románia Parlamentjében megejtett felszólalásában I.
Mihály király oly tekintélyt és annyi helyet
szerzett a nép szívében, hogy arra alapozván
immár újólag könnyedén el tudta érni az utca
emberét. A „román király beszédének” hihetetlen mediatizálása rém sikeres marketingfogás
volt, hiszen az idõs, ámde dicsõsége teljében lévõ
„uralkodó” úgy vált a nép – egyik... – legszeretettebb fiává, hogy még a hangját sem kellett
felemelnie, nem kellett hazug ígéreteket tennie
(mint a többi politikai szereplõnek), hanem elég
volt kontrasztként használnia kies hazánk erkölcsileg eltehetetlenült politikai elitjét. A tüntetések ürügyén újra üzent a Népnek is, atyai figyelmérõl biztosítván õket. Most is volt sajtóhisztéria, ám, azt hiszem, már az utca népe is
lassan a tetteket kezdi várni, mert rájöttek arra,
hogy médiavisszhangot kelteni õk is tudnak...
(prier)

Postafiók
Maszol.ro:
nem lesz hatása a tüntetéseknek
Lapunk internetes olvasóinak nagy része
úgy véli, hogy a több mint egy hete zajló hatalomellenes tüntetéseknek semmilyen következménye nem lesz. A Maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi kérdésünkre (Ön szerint milyen következménye lesz a hatalomellenes
tüntetéseknek?) válaszolók kilencven százaléka nyilatkozta azt, hogy semmi nem történik a tüntetések hatására. A kérdésre válaszoló internetes olvasóink öt százaléka véli
úgy, hogy a tüntetések miatt lemond az államfõ és ugyanennyien gondolják úgy, hogy
az országos tiltakozáshullám a kormány lemondását eredményezi majd.
E heti kérdésünk:
Ön szerint szükség van új egészségügyi törvényre?
A médiaszakszervezetek szerint a tüntetésekrõl közvetített médiakép manipulált és hamis állításokat tartalmaz

Az Artisté lesz az Oscar?
ÚMSZ

erõszakos cselekmények kapcsán
a rendfenntartó erõkre való koncentrálás, a tiltakozók nézõpontjának elhanyagolása, illetve az
egyes eseményekrõl készült felvételek, idõ és helyszín megjelölése
nélküli sorozatos bemutatása is.
A médiaszervezetek arra kérik
az újságírókat, hogy tudósításaik
során ne foglaljanak állást sem a
tüntetõk mellett, se a tüntetõk ellen, beszámolóik legyenek tényszerûek, csak ellenõrzött információkra támaszkodjanak, és
semmiképp ne álljanak a hisztériakeltés szolgálatában. W

Fotó: ifj. Salamon Márton

Több romániai médiaszervezet, köztük az ActiveWatch
Sajtófigyelõ Ügynökség is bírálja
a médiumokat, amelyek „az elmúlt hét tüntetéssorozatairól való
tájékoztatás során eltértek attól a
küldetésüktõl, hogy tisztán és hitelesen tájékoztassák a lakosságot”. Az ActiveWatch közleményében hívja fel a médiafogyasztók figyelmét az egyes tömegtájékoztatási eszközök torzított tüntetésbeszámolóira.
„A sajtó egyik legnagyobb kihívása az olvasó, médiafogyasztó
érdeklõdésének fenntartása, ez
azonban nem lépheti át azt a határt, ami sértené az eseményekrõl
való korrekt, hiteles tudósítást, és
nem merülhet fel sem a politikai,
sem bármilyen saját érdek szolgálatának a vádja” – hangsúlyozzák
a médiaszervezetek, amelyek szerint minden olyan helyzetet kerülni kell, amely valamilyen pártos érdek szolgálatába állítaná a
médiát. A sajtófigyelõ ügynökség
tájékoztatása szerint a január 13a és 19-e között lezajlott események kapcsán a tévék, rádiók,
online és nyomtatott lapok egyaránt elveszítették semlegességüket. „A média a szenzációt kereste, és erra fókuszált, elfedve ezáltal a hatalomellenes tüntetések
igazi arcát” – vélik a médiaszervezetek szakértõi.
Meglátásuk szerint a leggyakoribb hibák között a nyílt felbujtás
(legyen szó a tüntetésekrõl való
elmaradásról, vagy az azokon való részvételrõl), az erõszak és bi-

latról és agresszív eseményekrõl
való beszámolóit a képek nem
erõsítették meg” – olvasható az
ActiveWatch lapunkhoz is eljuttatott közleményében. A média
kihágásai között említik ugyanakkor a tudósítói, moderátori hatáskörön való túllépést is: véleményeket erõszakoltak rá a nyilatkozókra, illetve magukra az eseményekre. További negatívumnak
számít a tüntetésekrõl szóló sajtóbeszámolókban annak a megindokolatlan feltételezése és híresztelése, hogy a megmozdulások
egyes pártok érdekeit szolgálják,

Kettõs tükör

gása alatt már a második legjobb
filmes szobrot vehették át a producerek. A mozi némafilmes korszaka elõtt tisztelgõ alkotást
Michel Hazanavicius rendezõ fekete-fehérben, dialógusok nélkül
forgatta le, és az amerikai mozihoz írt szerelmes levélnek nevezte köszönõbeszédében. Mivel
kedden jelentik be az Oscar-díj
nevezettjeinek névsorát, nem nagyon kell csodálkozni, ha a lista
A némafilmessel kezdõdik. Az
eddigi 22 PGA-díjat nyerõ filmek
közül 15-nek sikerült az Oscart is
begyûjtenie.
A legjobb animációs film a
Tintin kalandjai, a legjobb tévés
vígjátéksorozat a Modern család, a
legjobb minisorozat a Dowtin
Abbey, a legjobb reality a The
Amazing Race, a legjobb dráma
pedig a Gengszterkorzó lett – ezzel
megszakadt a Reklámõrültek
nagyszerû sorozata (2007 óta
egymás után négyszer kapták
meg a díjat).
A PGA minden évben ad át
különdíjakat is, idén a különdíjasok között szerepelt Angelina
Jolie elsõ rendezése, a Magyarországon forgatott Vér és méz földjén
címû produkció is. W

Változik a „citromdíjak” átadási menetrendje

Hírösszefoglaló
A magyar kultúra napján,
vasárnap Szõcs Géza kulturális államtitkár elindította a
Magyar Nemzeti Digitális Archívum, a MaNDA TV elsõ adását, amely definíciójuk szerint
egy online, kétnaponta jelentkezõ kulturális híradó lesz.
Az államtitkárság által kétnaponta frissülõ „kulturális híradó”-nak nevezett jelenség
„nem hagyományos televízió”
lesz, ugyanakkor célja, hogy a
magyar kultúrára vonatkozó
összes fontos tudást, ismeretet
összegyûjtsék. „Egy olyan
könyvtárat hozunk létre, amely
lerombolhatatlan, fölégethetetlen” – fogalmazott bemutató
beszédében Szõcs Géza, hangsúlyozva, hogy a MaNDA TV

XApróhirdetés
Kedves évfolyamtársak! Kezdeményezem az egykori Római Katolikus Fõgimnázium, a mai Áprily Lajos Líceum
1962-ben, a két esti osztályban végzett
öregdiákok 50 éves találkozóját. Vajon
az akkori 60-ból hányan leszünk jelen?
Javasolt helyszín és idõpont: Brassó,
szeptember második fele (pl. 22).
Grépály György, Csíkszereda, telefon:
0366-106 963; 0742-176 120.
Eladó családi ház (38 ár telek) Gyergyószentmiklóson a Hóvirág utcában.
Érdeklõdni a 0266-362 642-es telefonszámon lehet.

mindenki számára ingyenesen
hozzáférhetõ. Megjegyezte, a
mûsorfolyam szinte ingyen készült, lelkes csapattagok áldozatkész munkájából.
Lovas Lajos, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és
Filmintézet fõigazgatója az
MTI-nek elmondta, a MaNDA
TV elsõ videóját archív felvételekbõl állították össze, látható
például az elsõ magyar science
fiction film, a Karády Katalin
fõszereplésével készült 1942-es
Szíriusz, valamint archív híradók, reklámok is.
A csapatot jelenleg körülbelül tízen alkotják, de sok felvételt kaptak mûvészektõl is.
Lovas Lajos kiemelte: elkészült a Mandarchiv.hu is, amely
a MaNDA központi felülete
lesz. W

Felhívás
Legyen öné A nap képe!
Meglátta? Megtetszett? Lefotózta? Ossza
meg másokkal is, amit látott! Küldje el nekünk a fotót, s legyen az öné A nap képe! Ezzel a címmel új rovatot indítunk az Új Magyar Szó maszol.ro honlapján, ahová az olvasóink által beküldött fotók közül választjuk
ki a nap képét. Nevükkel szignózott fotóikat
a napkepe@ maszol.ro e-mail címre várjuk.
Ugyanakkor megkérjük olvasóinkat, jelezzék honlapunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vasarhelyi.reka@maszol.ro e-mail címen.
MÉDIAPARTNEREK

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY
Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................
A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Megváltoztatták az amerikai szervezõk a filmes „citromdíjak” kiosztásának menetrendjét: az Arany Málna díjnak nevezett antiOscarokat idén április elsején nyújtják át. A Razzie Awards
(Arany Málna díj) szervezõi korábban rendszerint az Oscarjelölések elõestéjén nevezték meg saját jelöltjeiket a legrosszabb
produkciók és alkotók kategóriáiban. John Wilson, a Razzie alapítója azonban a hét végén bejelentette, hogy idén február 25-én,
az Oscar-díjkiosztó elõestéjén a jelöltek listáját teszik nyilvánossá,
a díjak átadására pedig április elsején kerül sor Los Angelesben.

Elindult a MaNDA TV

1. Igen, de alaposan meg kell vitatni.
2. Igen, bármilyen változtatás jól foghat.
3. Ami jól mûködik, azt nem kell elrontani.
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A nap filmjei
TVR2, 19.00

Csókkal megpecsételve
Bennet Blake napjai unalmas egyhangúságban telnek: Boston egyik leghíresebb ügyvédi irodájában dolgozik, tehetségének köszönhetően hatalmas karrier áll előtte, menyasszonya a cégtulajdonos lánya. Ő ennek ellenére boldogtalan és
egy más életre vágyik. Egy nap levelet hoz a postás, aki a
címzés kuszaságának köszönhetően Bennetékhez dobja be a
küldeményt.

TV2, 22.05

Árral szemben
Tom Hardy gyilkossági nyomozó nem ijed meg az árnyékától, egy nap mégis a vizirendészeten találja magát. Az új
munkakörben kénytelen rádöbbenni, hogy eredeti hivatását
nem képes feladni. Ráadásul egy véletlen folytán kiderül,
hogy apja halála is ugyanannak a pszichopata gyilkosnak a
számlájára írható, aki ismét akcióba lépett. Hardynak titokban folytatnia kell a nyomozást.
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DUNA TV
7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.40 Kisváros
(sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men
- Reklámőrültek (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.45 Önök kérték! (ism.)
16.40 Bábel tornya
17.35 Ízőrzők: Hegykő
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 Emma
(angol sor.)
22.20 Hírek
22.30 Hello Goodbye
(francia-olasz-izraeli vígjáték, 2008)
0.05 Dunasport
0.10 Az idő fényképe
0.55 Pengető
2.00 Térkép (ism.)
2.25 Jókai Mór városai:
Komárom, Pápa, Balatonfüred (ismerett. f.)
2.40 Arcélek

TVR 1

DUNA Tv, 22.30

Hello Goodbye
Alain és Gisele megállapodott középkorú házaspár. Párizsban élnek, gyönyörű otthonuk, kiváló munkájuk van, az életükben minden rendben van egészen addig a napig, míg fiúk
meg nem nősül. Hirtelen rájönnek, hogy az életük üressé
vált, valami újra lenne szükségük. Gisele-nek az az ötlete támad, hogy költözzenek Izraelbe, ahol Alain megtalálhatná
zsidó gyökereit.

KOSSUTH RÁDIÓ
9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 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 Közbeszéd – közéleti talk-show
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás 12.15
Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és lemeztéka
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
evangélikus műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról napra (I)
10.10 A Silla királyság ékköve (sorozat)
11.25 Döntsd el te!
12.20 Ismétlés közkívánatra
12.40 Geunchogo,
a legendás király
(ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, sport
17.30 Feketeszakáll
és a Karib-tenger kalózai
(sorozat)
18.25 Geunchogo,
a legendás király
(sorozat)
19.45 Sport
20.00 Híradó,
a nap témája
21.00 Dr. House (sor.)
21.50 Dr. House (sor.)
22.45 A népszerűség ára
( sorozat)
22.50 Mindent a sushiról
( sorozat)
23.10 Bocsáss meg, de
szerelmemnek hívlak
(olasz rom. film, 2008)
1.00 Dilis detektívek (s)
1.50 Közérdek (ism.)
2.15 La vie en rose (ism.)
3.05 Sport (ism.)
3.20 Híradó, a nap témája
(ism.)

VIASAT 3
10.25 Miami Vice (ismétlés) 11.20 Ámbár tanár úr
(magyar vígjáték) 12.55
Gordon Ramsay - A pokol
konyhája 13.50 Monk Flúgos nyomozó (sorozat)
15.40 CSI: A helyszínelők
(ismétlés) 16.35 Nyomtalanul (sorozat) 17.25 Miami Vice (sorozat) 19.25
Gordon Ramsay - A konyha
ördöge 20.20 Jóbarátok
(sorozat) 21.15 Két pasi meg egy kicsi (sorozat)
22.10 Mindhalálig (am.
akciófilm)

m1
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 Afrika
gyöngyszeme
(sor.)
11.00 Magyarország,
szeretlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.25 Ecranul nostru
14.55 Most a Buday!
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
17.10 Veszélyes szerelem
(amerikai sorozat)
17.55 MM
18.45 Család
csak egy van
(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Párizsi helyszínelők
(francia krimisorozat)
22.00 On The Spot:
Egyiptom
(dokumentumf.)
22.55 Az Este
23.30 KorTárs
0.00 Viszlát, elvtársak!
0.55 Zegzugos történetek
1.25 Sporthírek
1.35 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.)
(ism.)

TVR 2
8.00 Fraser és a farkasok
(ism.)
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(s)
9.10 A gonoszok
(fr. film, 2006., ism.)
11.00 Vallomások
(ism.)
11.55 Bazár (ism.)
12.30 Üzleti óra
(ism.)
13.30 Latitudes (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkasok (s)
17.00 Műkorcsolya EB
Sheffield, Anglia 2012
(élő közvetítés)
19.00 Csókkal
megpecsételve
(amerikai vígjáték, 1999)
Sz.: John Stamos,
Annabeth Gish,
Mitchell Whitfield
20.30 Biznisz óra
21.30 Műkorcsolya EB
Anglia 2012
(élő közvetítés)
23.40 Férfi Kézilabda EB
Szerbia
(élő közvetítés)
1.10 Laurel Canyon
(am. film, 2002., ism.)
3.00 Biznisz óra
(ism.)
3.50 Csókkal megpecsételve
(am. vígj., 1999., ism.)

SPORT.RO
7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.30 Pontos sportidő 14.00 Prosport óra 15.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos sportidő 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
Local Kombat Superstars:
Hesdy Gerges 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Coride spaniole 23.00
Sport.ro Hírek 23.10 Boxbuster

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Pann-unikum
10.25 Tudástár
10.50 Homokzene mesék
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Háttértudomány
14.50 Magyar
évszázadok
15.05 Mesélő cégtáblák
15.35 Valaki
16.00 A rejtélyes
XX. század
16.25 Múlt-kor
16.55 Zegzugos története
17.20 Mindentudás
Egyeteme 2.0
18.10 English 4U
18.40 Família Kft.
(magyar vígjáték sor.)
19.05 Angyali érintés
(am. sor.)
19.50 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.15 Maradj talpon!
23.20 Stingers
(krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
1.00 Az Este
1.30 Viszlát, elvtársak!

PRO TV
6.00 Happy Hour
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
Sport, időjárásjelentés
10.00 Tessék
parancsolni!
– szórakoztató műsor
11.00 Nevess csak
(amerikai vígjáték sor.)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek,
Sport,
időjárásjelentés
14.00 2012
- Ha eljő a világvége
(amerikai kalandfilm,
2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek,
Sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
20.30 Az 57-es utas
(amerikai akciófilm,
1992)
22.30 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
23.00 CSI:
Miami helyszínelők
(amerikai krimisorozat)
0.00 Az 57-es utas
(amerikai akciófilm) (ism.)

ACASÃ
9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda
(sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz történetek 17.30 Titkok a múltból (sorozat) 19.30 A csábítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Elátkozott szerelem
(sorozat) 23.30 Szerelemkönnyek (sorozat) 0.30
Igaz történetek

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

7.10 Autómánia (ism.)
7.35 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbiai sorozat)
11.20 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 A szív útjai
(török sor.)
15.15 Trükkös halál
(kan.-am. akció sor.)
16.15 Sue Thomas
- FBI
(am. filmsor.)
17.15 Az éden titkai
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
Valóságshow
23.30 Gyilkos elmék
(amerikai-kanadai krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.00 Reflektor
1.15 Figyel a tenger
(japán romantikus dráma,
2002)

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
- reggeli magazinműsora
10.15 Stahl konyhája
10.20 Babapercek
10.25 Teleshop
12.00 Régi jó cimborák 2.
- A folyó kalóza
(am. kalandf., 1988)
14.10 Eva Luna
(am. -mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krimisor.)
17.20 La Pola
(kol. drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 Árral szemben
(am. akcióf., 1993)
Közben: Kenósorsolás
23.55 Doktor House
(am. sor.)
0.55 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.55 Tények Este
2.30 EZO.TV
3.05 Babavilág
(magazinműsor) (ism.)

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 Maradandó sérülések (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv (ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)
(ism.)

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó,
Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony
a fiamnak
- reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Állj,
vagy lő a mamám!
(ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Közvetlen
hozzáférés
- talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Kikezdesz a szőkékkel? – verseny show
21.50 Lale
(török sorozat)
22.50 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.45 Egy bűnös show
– Dan Capatos műsora
1.00 A nagy balhé
(amerikai vígjáték, 1973)
Sz.: Robert Redford,
Paul Newman

7.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
8.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Autófórum
10.30 A cseresznye
a tortán (ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban
(román sorozat)
12.30 Családban
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.15 A skorpió
megszelidítése
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (sor.)
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tortán
20.30 XIII – Az összeesküvés (amerikai akciófilm,
2008) II. rész
22.15 Lököttek
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 Kitérő (amerikai
filmdráma, 1998)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Kitérő (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 40-es Ford
8.00 Autókereskedők Chevy teherautó
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk - Festék
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... - Tudsz
úszni szódában?
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők
- Lexus LS400
15.00 Hogyan csinálják?
Bányák/ hidroplánok/
raktárak
15.30 Hogyan készült?
17.00 Hatalmas hajók
- Norwegian Epic

FILM+
8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Műgyűjtők és gyilkosok (német-dán-holland krimi) 12.55 Hyperion – Az
égiháború (amerikai akciófilm) 14.35 Könyörtelen
hajsza (amerikai akciófilm)
16.10 Hold (angol sci-fi)
17.55 Invázió (amerikai
thriller) 19.45 Az ördög
jobb és bal keze 2. (olasz
akció-vígjáték)
22.00
Szörfös nindzsák (amerikai vígjáték) 23.40 Buli
szerviz 2. (amerikai romantikus vígjáték)

KANAL D
8.45
Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshopping 15.15 Vég nélküli
ének (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Akarsz milliomos lenni? – verseny
show 21.00 Légy a házastársam! 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek 1.30
Légy a házastársam (ismétlés)

18.00 A túlélés törvényei
– Észak-Ausztrália
19.00 Autókereskedők
- Range Rover
21.00 Hogyan készült?
22.00 Bear Grylls:
Ha minden kötél szakad
- Földrengés
23.00 Mocsári favágók
- Birtokviták
0.00 Dühöngő világ
- Dühöngő időjárás 2
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok
- Lengyelország
ETV
10.00 Szabó Attila: Székelyföld télen 10.30 Kárpát Expressz 16.00 Híradó 16.15 Metszet 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Átjáró 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Néptánc
18.30 Híradó 19.00 Hitélet 20.00 Lakatos Iván:
A múló idő tükre 21.00
Hitélet 21.30 Híradó
22.00 Zene 22.30 Híradó
0.00 A múló idő tükre (ismétlés)
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Az év 4. hete és 24. napja, hátravan 342 nap
Ma Timót, Erik, Erika és
Ferenc napja van.
A Timót a görög-latin eredetû Timóteusz név magyar rövidülése.
Az Erik germán eredetû
név, jelentése becsület + hatalmas uralkodó. Nõi párja
Erika, melyet tévesen azonosítanak az erika (hanga)
növénynévvel.
A Ferenc az olasz Francesco név latinosított Franciscus formájából származik,
jelentése: francia.
Holnap a Pál, Péter és
Bottyán nevûek ünnepelnek.

XÉvforduló
• 1458 – Hunyadi Mátyást
Budán I. Mátyás néven magyar királlyá választják.
• 1984 – Az Apple Computer bemutatja az elsõ Macintosht.

XRecept
Rakott zöldség
darált hússal
Hozzávalók: 30 dkg darált
pulykahús, 1 hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 1 paprika,
1 paradicsom, olaj, só, bors,
majoranna, pirospaprika,

Gondolatjel

tárkony, 2 dl hosszú szemû
rizs, zöldségek: 10 dkg ceruzabab, 20 dkg kelbimbó, 3 db
sárgarépa, 2 db fehérrépa, 15
dkg gomba, darabka karfiol,
valamint: 8 szelet bacon, 2 dl
tejföl, 1 tojás.
Elkészítés: A hagymát olajon megpirítjuk, mehet bele a
paprika, a paradicsom, a darált hús, fûszerezzük és fedõ
alatt 5-6 percig pároljuk,
majd belekerülnek a darabokra vágott zöldségek, és
addig pároljuk, amíg a leve
elfõ. Egy tepsibe alulra öntjük a zöldséges-húsos keveréket, fõtt rizst simítunk rá,
majd a zöldbabot és a kelbimbókat is rárakjuk. A tejfölt összekeverjük a tojással,
ezzel leöntjük az egészet, a
szalonnaszeletekkel beborítjuk, és kevés tárkonnyal meghintjük. Alufóliával lefedjük,
és elõmelegített sütõben 200
fokon 45 percig sütjük, majd
levesszük a fóliát, és 15 percig sütjük, amíg a szalonna
ropogósra sül.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az enyhe idõjárás meggondolatlanná teheti. A Bika jegyûek
amúgy is érzékenyebbek, felesleges
hõsködnie a kigombolt kabáttal.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma a szokottnál is nyugtalanabb: talán olyan híreket kap,
amik felzaklatják, talán egy régi
gondolat motoszkál újra a fejében és nem hagyja nyugodni.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Komoly munkaundorban szenved: vigyázzon, hogy ez meg ne
látszódjék magán. Megpróbálhat azonban örömet is találni a
munkájában.

A mai napon érdemes mérleget
készítenie. Akár munkát, akár
kapcsolatait illetõen, akár anyagiakat illetõen.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma minden percben a szerelem
leselkedhet önre. Legyen hát nyitott, és ne vegyen minden érzelmi
megnyílást támadásnak. Nem
minden szeretet számító.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A szerelem a Nyilasokat is elérheti. Valahogy számít is rá, várja is, de mégis meglepõdik, mikor
eléri. Van valaki, akirõl folyton
álmodik, mégis mindig elutasításban volt csak része.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Valakik mindig jól járnak. Ön
ezek közé akarja számítani magát. Ez csak addig jogos, amíg
másoknak nincs kárára.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Munkahelyi gondjai enyhülni
fognak, de ehhez a saját hozzáállásán is változtatnia kell.

Ha már egyszer meghozott egy
döntést, illene tartania magát
hozzá. Ez azonban nem igaz az
ítéleteire. Azt mindig is jogos felülbírálnia.

SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

HALAK (II. 20.–III. 20.)

A generációs ellentéteken nagyon
nehéz úrrá lennie. Legyen nagyvonalú, próbáljon meg átsiklani
a konfliktusos helyzeteken.

Belefáradt az állandó küzdelmekbe? Az nem jelent tartós
megoldást, ha látszólag inkább
megfelel és feladja akaratát.

OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)
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BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Mb. felelõs szerkesztõ:

Salamon Márton László

– Mi az abszolút semmi?
– Egy léggömb, meghámozva.

A gyáva a veszély alatt fél. A
bátor is fél, de csak a veszély elmúltával. Van aztán a dicsekedõ, õ úgy tûnik, hogy nem fél
semmitõl, és még büszke is erre.
Valójában õ elbújik a veszély
elõl, nem néz azzal szembe, még
félni is túl gyáva. Hanem a veszély elmúltával õ dicsekszik a
legjobban. Ne higgy annak, aki
önmagáról beszél.

Mostanában csak a változatosság tudja feldobni. Ha ezt pont a
munkájában nem találja meg,
az arra sarkallhatja, hogy az állásváltoztatásra gondoljon.
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Mindenki fél. Nem a félelem
jelenléte vagy hiánya tesz különbséget az emberek között,
hanem a félelem megélésének
a módja. A gyáva ember a veszély vagy megpróbáltatás
elõtt már fél, még mielõtt az
bekövetkezne. A bátor ember
nem fél elõtte, hanem akkor
keríti hatalmába a félelem,
amikor bekövetkezik valami.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

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

Grafikus:
Horváth Szekeres István
Tördelõszerkesztõk:
Lõrincz Imola, 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
Hirdetési ajánlat a honlapon
és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ
a Román Postánál (katalógusszám:
19302), közvetlenül a szerkesztõségnél és elõfizetés-szervezõinknél.
Magánterjesztõk forgalmazzák.
Elõfizetési díjak:
1 hónapra
15 lej,
3 hónapra
38 lej,
6 hónapra
75 lej,
12 hónapra
148 lej
Nyomda: Garamond (Kolozsvár)
ISSN 1841-5520
Az Új Magyar Szó bármely részének
másolásával kapcsolatos minden
jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak az Új Magyar Szóra való hivatkozással lehet. A szerkesztõség
fenntartja magának a jogot, hogy a
beküldött leveleket rövidítve, illetve
szerkesztve közölje.
Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

MÉDIAPARTNEREK

ÚMSZSPORT 12

2012. január 24., kedd www.maszol.ro

Kiestek a címvédõ horvátok
Vízilabda
T. J. L.
Miután vasárnap este 129-re kikapott a címvédõ
oroszoktól, a magyar nõi vízilabda-válogatott a második
helyen végzett a hollandiai
Eindhovenben zajló Európabajnokság A csoportjában. A
B csoportban az olaszok legyõzték a németeket (18-12),
a világbajnok görögök pedig
a spanyolokat (8-6). Az oroszok mellett tehát a hellének
jutottak egyenes ágon a legjobb négy közé, míg a másik
két helyért ma magyar–spanyol és holland–olasz párharcokra kerül sor. A 7. helyért Nagy-Britannia és Németország játszik.
Tegnap zárult a csoportkör
a férfi tornán is, de lapzártáig csak három párharc ért véget. Amint az várható volt, a
már csoportgyõztes magyarok oktatták a törököket, 222, góljaikat Hárai (4), Varga

Izlandi „átok”
Kézilabda
ÚMSZ
Mint arról tegnap hírt
adtunk, elsõ vereségét
szenvedte el a szerbiai Európa-bajnokságon a magyar
férfi kézilabda-válogatott,
miután fáradtan és ötlettelenül játszott. Az izlandiak úgy
is simán nyerni tudtak, hogy
legjobbjukat, a 39 éves irányítót, Ólafur Stefanssont
nélkülözni kényszerültek.
„Izland ma jobb volt, és megérdemelten nyert. Most ért el
a csapat magja teljesítõképességének határához, ritmusban, dinamikában, koncentráltságban nem tudtuk tartani a lépést ellenfelünkkel. A
kezdeti szakaszban 4-5, százszázalékos ziccert kihagytunk, és ezekbõl indításgólokat kaptunk. Ezután csak kapaszkodtunk. Az izlandi válogatott fizikailag és szervezettségben a lassan játszó
magyar csapatot kontroll
alatt tartotta. Csalódott vagyok, de nem vagyok szomorú, mert eddig erõn felül teljesítünk. A következõ másfél
napot szeretnénk kihasználni
a szlovénok elleni sorsfontosságú mérkõzésre” – összegzett Mocsai Lajos. A magyarokkal egy csoportban szereplõ címvédõ, olimpiai és
világbajnok francia válogatott szoros csatában nyert a
szünetben még vezetõ szlovén csapat ellen, 28-26. A
spanyolok szintén úgy verték
Horvátországot
(24-22),
hogy a félidõben még vesztésre álltak. A magyarok az
Izland elleni vereség ellenére
két gyõzelemmel – ma Szlovénia, holnap Horvátország
az ellenfél – biztosan a négy
közé jutnak. A hatosban alaposan besûrûsödött a mezõny, az 5 ponttal vezetõ spanyolokat a horvátok (4 pont),
a magyarok (3p), az izlandiak (2p), a szlovénok (2p) és a
franciák (2p) követik. W

Dénes (3), Hosnyánszky (3),
Varga Dániel (3), Katonás
(2), Kásás (2), Szívós, Biros,
Steinmetz, Madaras és Kiss
szerezte. Ebben az A csoportban az esti macedón–
holland mérkõzés a hatos
negyedik, az olasz–görög
összecsapás pedig a második
helyének sorsa felõl döntött.
A B csoportban a horvátok 11-10-re verték a spanyolokat, 9 ponttal zártak,
de pozíciójuk (harmadik
vagy negyedik a hatosban)
a német–román párharc
eredményétõl függött. A németek végig vezetve gyõzték
le a románokat (10-9), s
pontszámban beérve a horvátokat az egymás elleni 109-cel eléjük ugrottak a táblázaton!
A legjobb négy közé jutásért a németek az A csoport
második helyezettjével játszanak, a címvédõ horvátok
pedig csak a 7. helyért.
Szerbia biztos csoportgyõztesként találkozott a 7

pontos Montenegróval, A
délszláv rangadó utóbbiak
11-7 arányú gyõzelmével zárult, így a montenegróiak vé-

geztek a második helyen – az
elõdöntõbe jutásért az A csoport harmadikjával, az
olasz–görög
összecsapás

gyõztesével találkoznak. Az
ezt követõ párharc gyõztesére vár a négy között a magyar válogatott. W

Cseh siker a CEWL-ben
Nem tudta megvédeni címét
a nõi kosárlabda-Közép-Európai Ligában (CEWL) az
Aradi ICIM UVG: a németországi Wasserburgban megrendezett fináléban a román
bajnok 82-76-ra kikapott a
cseh Kara Trutnovtól. A kisdöntõben a Szatmárnémeti
CSM 87-86-ra verte a házigazda TSV 1880 Wasserburgot. Korábban az aradiak
72-62-re verték a szatmárnémetieket, a Kara pedig 8461-re a TSV 1880-at.

Hazai gyõzelmek

A már csoportgyõztes magyarok oktatták a törököket, Hárai (balra) négy góllal járult hozzá a sikerhez

Robertson az új „mester” Serena Williams
Sznúker
A 500 ezer font összdíjazású Masters a legerõsebb nem is kiesett Melbourne-ben
Turós-Jakab László
ranglistapontokért zajló verSportágtörténeti premiernek számító ausztrál
sikerrel zárult vasárnap éjjel
a sznúker Mesterek Tornája
(Masters) a londoni Alexandra Palace-ban. Az aktuális világrangsor legjobb
16 játékosának részvételével megrendezett tornát
Neil Robertson nyerte, aki a
fináléban 10-6 arányban bizonyult jobbnak az angol
Shaun Murphynál. Az elõdöntõben Robertson az angol Judd Trumpot (6-3),
Murphy pedig a világbajnoki címvédõ skót John
Higginst gyõzte le. A londoni gyõztes 150, a döntõs pedig 75 ezer fontot kapott a
félmilliós díjalapból, míg a
legnagyobb brékért járó 15
ezres különprémiumot a háromszoros világbajnok angol Ronnie O’Sullivan vágta zsebre, miután a Trump
elleni vesztes negyeddöntõ
(2-6) hetedik frémjét 141,
zsinórban szerzett ponttal
nyerte. A címvédõ kínai
Ting
Csün-huj
(Ding
Junhui) már az elsõ körben
kiesett.

Röviden

seny, az ún. Triple Crown része – a világbajnoksággal és
az Egyesült Királyság bajnokságával együtt.
Az ideit megelõzõ 37 kiíráson mindössze három, nem
egyesült királyságbeli játékos
tudott Masterst nyerni Londonban, a dél-afrikai Pierre
„Perrie” Mans (1976), a kanadai Cliff Thorburn (1983,
1985, 1986) és a kínai Ting
Csün-huj (2011). A verseny
1975. óta íródó történelemkönyvében a skót Stephen
Hendryé és Roonie O’Sullivané a legyakoribban szereplõ név, elõbbi hatszor nyert,
és négyszer volt döntõs, utóbbi pedig négyszer hódította el
a trófeát, és eggyel többször
volt döntõs.
A londoni sikerrel folytatódott Robertson nagyszerû sorozata: a 29 éves ausztrál kilencedik döntõjében is nyerni
tudott.
Legközelebb a német fõváros gyûjti össze a sznúkertársadalom krémjét. Február elsõ hétvégén Berlinben rendezik meg a második German
Opent, ahol a walesi Mark
Williams a címvédõ. W

Tenisz
Híröszefoglaló
Az ausztrál nyílt teniszbajnokságon tegnap kialakult a negyeddöntõk mezõnye, a 4. forduló utolsó
mérkõzéseit nem kerülték el
a meglepetések. Eredmények: Petra Kvitová (cseh,
2.)–Ana Ivanovic (szerb, 21.)
6-2, 7-6 (2), Jekatyerina Makarova (orosz)–Serena Williams (amerkai, 12.) 6-2, 6-3,
Sara Derrani (olasz)–Cseng
Csie (kínai) 6-2, 6-1, Marija
Sarapova (orosz, 4.)–Sabine
Lisicki (német, 14.) 3-6, 6-2,
6-3, Andy Murray (skót, 4.)–
Mihajil Kukuskin (kazah) 61, 6-1, 1-0 – feladás, Kaj
Nisikori (japán, 24.)–JoWilfried Tsonga (francia, 6.)
2-6, 6-2, 6-1, 3-6, 6-3, David
Ferrer (spanyol, 5.)–Richard
Gasquet (francia, 17.) 6-4, 64, 6-1, Novak Djokovics
(szerb, 1.)–Lleyton Hewitt
(ausztrál).
A nõi negyeddöntõ párosítása: Caroline Wozniacki
(dán, 1.)–Kim Clijsters (belga, 11.), Victoria Azarenka

(fehérorosz, 3.)–Agnieszka
Radwanska (lengyel, 8.),
Makarova–Sarapova (4.),
Errani–Kvitová (2.).
A férfi negyeddöntõ párosítása: Djokovics–Ferrer,
Murray–Nisikori, Juan Martin Del Potro (argentin, 11.)
–Roger Federer (svájci, 3.),
Tomas Berdych (cseh, 7.)–
Rafael Nadal (spanyol, 2.).
A nõi párosoknál az IrinaCamelia Begu, Monica
Niculescu román kettõs már
a legjobb nyolc között van,
miután 3. fordulóbeli orosz
ellenfeleik, Marija Kirilenko
és Nagyja Petrova 0-3-nál
már az elsõ szettben feladták. Az elõdöntõbe jutásért
is oroszok várnak Niculescuékra, a Szvetlana Kuznyecova, Vera Zvonarjova
duó.
A férfi párosok 3. fordulójában a 7. helyen kiemelt
Horia Tecãu–Robert Lindstedt román–svéd kettõs 6-4,
6-3-mal búcsúztatta a Ricardo Melo–Joao Souza brazil
párost. A negyeddöntõben
amerikaiak következnek, a
13. helyen kiemelt Scott
Lipsky–Rajeev Ram-duó. W

A magyar–román jégkorongbajnokság, a MOL Liga
rájátszásának vasárnap esti
mérkõzésein: Brassói Corona Fenestela–Steaua Rangers 4-3 (hosszabbítás után)
és Miskolci Jegesmedvék–
Ferencvárosi TC 6-1. Tegnap
este másodszor is összecsaptak az együttesek, az elõdöntõbe jutásért két gyõzelemig
játszanak.

Kamuti és Gyulai
is „halhatatlan”
Két új taggal, Kamuti Jenõ
vívóval és Gyulai Zsolt kajakossal bõvült a Halhatatlan Magyar Sportolók
Egyesülete. Kárpáti György
elnök arról tájékoztatta az
MTI-t, hogy a kétszeres
olimpiai ezüstérmes tõrözõt
és a kétszeres ötkarikás bajnok, hatszoros világbajnok
kajakost a közgyûlésen választották be hivatalosan a
Minden Idõk Legjobb Magyar Sportolói elnevezésû
szervezetbe. Kamuti és
Gyulai ünnepélyes beiktatására az egyesület márciusban sorra kerülõ, 20 éves
jubileumi közgyûlésén kerül sor.

Loeb nyert Monte
Carlóban
Kiválóan kezdte a 2012-es
rali-világbajnokságot a
címvédõ Sébastien Loeb: a
francia versenyzõ – pályafutása során immáron hatodszor – megnyerte a montecarló-i viadalt, ezzel karrierje 68. futamgyozelmét aratta. A 80. Monte Carlo-ralin
célba ért a Marco Tempestini-Dorin Pulpea kolozsvári
kettos is, mégpedig az összetett 31. helyén.

Négyet-négyet lõtt a Barca és a Real
Labdarúgás
Hírösszefoglaló
A címvédõ, Bajnokok
Ligája-gyõztes FC Barcelona a mesterhármast szerzõ
Lionel Messi vezérletével 41-re nyert a Málaga vendégeként a spanyol labdarúgóPrimera Divisiónban, amelyben a múlt hét végén a szezon elõtti sztrájk miatt elhalasztott elsõ fordulót pótolták. A Real Madrid 0-1-rõl
fordítva végül 4-1-re verte

meg az Athletic Bilbaót, a fõvárosiak két gólját is Cristiano Ronaldo szerezte büntetõbõl.
További
eredmények.
Osasuna–Valencia 1-1, Rayo
Vallecano–Real Mallorca 01, Real Sociedad–Atlético
Madrid 0-4, Levante–Real
Zaragoza 0-0. Tegnap este
Villarreal–Sporting Gijón-találkozót rendeztek.
A Real Madrid (49 pont)
vezet a Barcelona (44), a Valencia (35), a Levante (31) és
az Espanyol (28) elõtt.

A City után a másik manchesteri csapat is rangadót
nyert az angol Premier
League 22. fordulójában: a
londoni Emirates Stadiumban az United 2-1-re verte a
házigazda Arsenalt, Balotelli
és Welbeck, illetve Van Persie
volt deredményes.
A ManCity (54 pont) vezet
az MU (51), a Tottenham
(46), a Chelsea (41) és az
Arsenal (36) elõtt.
A „milánói” Cristian Chivu és a „római” ªtefan Radu
is játszott az olasz Serie A 19.

fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén, amelyen az
Internazionale 2-1-re verte a
Laziót.
A Juventus (41) vezet az
AC Milan (40), az Internazionale (35) és a Lazio (33)
elõtt, Adrian Mutu csapata, a
Cesena továbbra is a kiesõ
18. helyen áll, négy pontra a
bentmaradást biztosító 17.
pozíciótól.
A német Bundesliga 18.
fordulójának vasárnapi zárómérkõzésén a Bayer 04 3-2-re
verte Leverkusenben az FSV

Mainzot. A címvédõ Borussia Dortmund (37 pont)
vezet a Schalke 04 (37), a
Borussia Mönchengladbach
(36) és a Bayern München
(34) elõtt.
Didier Drogba góljával
Elefántcsontpart 1-0-ra nyert
Szudán ellen, míg Angola 21-re verte meg Burkina Fasót az Afrika-kupa B csoportjának nyitófordulójában. A
kontinenstorna Gabonban és
Egyenlítõi-Guineában zajlik.
A négy csoportból az elsõ
kettõ jut a negyeddöntõbe. W

