
Rettegésben tartotta a tél a
hét végén csaknem egész Eu-

rópát. Szombat óta Romániában
már nem is a fagy és a hó, ha-
nem a déli megyékben hullott
ónos esõ okozza a legnagyobb
nehézségeket. Bukarestben teg-
nap hajnalban mínusz 3 fokos
hõmérsékleten hullott záporesõ,

ami azonnal ráfagyott az útra és
a gépkocsikra, és jégrétegbe öl-
töztette a fõvárost. A bukaresti-
ek azonban már pénteken felké-
szültek a legrosszabbra: valóság-
gal megrohamozták az üzleteket
attól való félelmükben, hogy a
szélsõséges idõjárás miatt a két-
milliós metropolisz élelmiszerel-

látásával is gondok lesznek. A
„szibériai” idõjárás Magyaror-
szágon is fennakadásokat oko-
zott mind a közúti, mind a vas-
úti közlekedésben. Montenegró
északi területei a hótorlaszok
miatt gyakorlatilag el vannak
vágva az ország többi részétõl.
2. és 7. oldal

új magyar szó
2012. február 6., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3467 ▼
1 amerikai dollár 3,2988 ▼
100 magyar forint 1,4936 ▲

Vezércikk 3

Nincs többé Vass-akarat?

Nem akar függetlenként indulni a maros-
vásárhelyi polgármesteri székért Vass Le-
vente a valószínûleg nyáron megrendezés-
re kerülõ helyhatósági választásokon.

Aktuális 3

Aktuális 2

Megdermedve
Európa nehéz tele mintegy a társadalmi
válság betetõzéseként érkezett. Fagyha-
lál elõtti dermedtség, sehol még csak re-
ménye sem megnyugtató megoldásnak,
a képviseleti demokrácia melegétõl pe-

dig akár el is búcsúzhatunk,
látva, hogyan vehetõk sem-
mibe alapelvei, értékei. (...)
Ahogyan a testünk és a la-

kásunk, úgy a demokrá-
cia hõmérsékletét sem
szabad az egészségre
veszélyes szint alá en-

gednünk. Ágoston Hugó

Mától kezdve hétfõnként rö-
vidített változatban közöljük

Háttér oldalunkon az Erdély TV
Többszemközt címû mûsorában el-
hangzó, politikai vagy közéleti
személyiségekkel készülõ interjú-
kat. Az elsõ interjú alanya Ma-
gyari Tivadar, az RMDSZ oktatá-
sért felelõs fõtitkárhelyettese. A
szakember kifejtette, a moldvai
csángó magyar oktatás a magyar-
országi politikai játszmák áldoza-
tává vált, és emiatt az anyanyelvû
oktatás szenved kárt. Magyari
szerint várhatóan le kell majd
mondani a vendégtanári prog-
ramokról 4. és 7. oldal 

ÚMSZ

Eltérõen értékelik az erdélyi
magyar politikusok 2011-es

népszámlálás múlt héten közzé-
tett elõzetes eredményeit, ame-
lyek a romániai magyarság jelen-
tõs – 193 ezer fõs – létszámbeli fo-
gyását mutatják. Kovács Péter, az
RMDSZ fõtitkára nem tartotta
meglepõnek az adatokat. Szerin-
te beigazolódtak a szociológusok
elõrejelzései, amelyek értelmében
a magyarság apadása a románok
fogyásával lesz arányos. A fõtit-
kár a régiók közötti különbsége-
ket tartotta elgondolkoztatónak.
Mint megjegyezte, a szórványban
és a közép-erdélyi régióban jelen-
tõs a magyarság fogyása, ott, ahol
„korlátozott annak a lehetõsége,
hogy az emberek magyarul élje-
nek”. Folytatása a  7. oldalon 

ETV-vendég:

Magyari Tivadar

Népszámlálás:

felemás mérleg

Örökre elszállt a Malév

Fekete péntekre virradtak a Malév utasai és
dolgozói: a katasztrofális anyagi helyzet
miatt 66 évi mûködés után végleg leálltak a
magyar légitársaság gépei világszerte. A
döntés által közvetlenül érintett mintegy
7200 utast a társaság „sorsára hagyta ”. 

Gazdaság 6

„Konstruktív” volt a KMAT-ülés

A kisebbségi jogok ügyében indítandó pol-
gári kezdeményezéssel foglalkozott a Kár-
pát-medencei Magyar Autonómia Tanács
Tõkés László elnök által összehívott hétvé-
gi budapesti ülése, amelyen Winkler Gyula
ismertette az RMDSZ által szorgalmazott
kisebbségi tematikájú európai állampolgári
kezdeményezés elõtörténetét.

Fagyhaláltól retteg Európa

Emil Boc utolsó hete?
Az elõrehozott választásokról és a kormányfõ sorsáról tárgyalnak a koalíciós pártok

ÚMSZ-összeállítás

Emil Boc minden jel szerint
utolsó napjait tölti a minisz-

terelnöki tisztségben: sajtóértesü-
lések szerint Traian Bãsescu ál-
lamfõ már a pártokkal tartandó
mai konzultáción bejelentheti
Boc lemondását. A kor-
mányközelinek számító Eveni-
mentul Zilei napilap úgy tudja:
mivel a Demokrata Liberális
Pártban (PDL) egyre többen kö-
vetelik a miniszterelnök távozá-
sát, a PDL az államfõ beleegye-
zésével lemondásra kényszeríti a
miniszterelnököt, és Emil Boc
helyére egy független szakembert
ültet a kormány élére. A lap tud-
ni véli, hogy banki szakemberek
mellett a titkosszolgálatok veze-
tõi, George Maior, illetve Mihai

Rãzvan Ungureanu is esélyesek
a tisztségre.
„Tudom, mi a dolgom” – reagált
szombaton szûkszavúan a kor-
mányfõ az esetleges lemondását
firtató újságírói kérdésekre. Boc
hozzátette: nem kíván sajtóspeku-
lációkat kommentálni. „Biztosak
lehetnek abban, hogy elõbb a
pártbeli kollégáimmal osztom
meg a szándékaimat, és csak azu-
tán tájékoztatom sajtót” – fogal-
mazott ingerülten a miniszterel-
nök. A legvalószínûbbnek tartott
forgatókönyv szerint a független
miniszterelnök politikai összeté-
telû kormányt vezetne a novem-
beri választásokig, a jelenlegi koa-
líció támogatásával. A PDL a
párt népszerûségének növelését
reméli az intézkedéstõl. 
Folytatása a 3. oldalon Porba hull Emil Boc feje? A kormánypárt miniszterelnök-cserére készül

„Kifosztott” zöldséges részleg egy bukaresti hipermarketben. A fõvárosiak pánikszerûen vásároltak a hét végén
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Röviden

Francia miniszter rasszista mondatai

Heves politikai vitát váltott ki tegnap
Franciaországban az illegális bevándorló-
kat és „a román bûnözõket” rendszeresen
ostorozó belügyminiszter újabb kijelenté-
se, hogy „nem minden civilizáció egyenér-
tékû”. Claude Guéant egy jobboldali diá-
kokat tömörítõ egyesület által szervezett
konferencián szombaton azt mondta:
„Azzal ellentétben, amit a baloldali relati-
vista ideológia állít, számunkra nem min-
den civilizáció egyenlõ. Azok, amelyek az
emberiség pártját fogják, szerintünk hala-
dóbbak, mint azok, amelyek tagadják
azt”. Majd így folytatta: „Azok, amelyek
a szabadság, az egyenlõség és a testvériség
pártján vannak, számunkra magasabb ren-
dûek, mint azok, amelyek elfogadják a
zsarnokságot, a nõk kisebbségét, a társa-
dalmi vagy etnikai gyûlölködést”.

Megemlékeztek Marian Cozmáról

A három éve meggyilkolt Marian Cozmára
emlékezett a Veszprém Kézilabda Fun
Club szombaton, az MKB Veszprém-Csur-
gó bajnoki mérkõzést követõen. Remport
Csaba, a szurkolói klub vezetõje elmondta,
hogy a veszprémi román válogatott játékos
emlékének gondozását is feladatuknak te-
kintik.

Moszkvai tüntetés a kormány ellen

Oroszországban nagyszabású tiltakozó
megmozdulások voltak szombaton a tisz-
tességes választásokért és a hatalom ellen.
A rendõrséghez beérkezett adatok szerint a
kilencvenes évek eleje óta példa nélkül álló
méretû tüntetéseket tartottak az orosz fõvá-
rosban, és az ellenzék több más nagyváros-
ban is szervezett tiltakozó akciókat. 

Megjelentek Castro emlékiratai

Az idõ gerillája címmel Havannában megje-
lentek Fidel Castro volt kubai diktátor em-
lékiratai. A több mint ezer oldal hosszú,
kétkötetes könyv a diktátor gyerekkorától a
kubai forradalomig és hatalomátvételig kö-
veti az eseményeket. A Kommunista Párt
újságja, a Granma szerint a Havana
Convention Centre-ben tartott bemutató
több mint hatórás volt. A memoár Castro
és az újságíró Katiuska Blanco között lezaj-
lott beszélgetéseken alapul.

Panetta izraeli–iráni háborút jósol

Leon Panetta amerikai védelmi miniszter
(képünkön) úgy véli: egyre valószínûbbé
válik annak a lehetõsége, hogy Izrael már

áprilisban támadást indít Irán ellen, meg-
akadályozandó Teherán atomfegyverhez
jutását. Panetta a hír megjelenésekor a
belga fõvárosban tartózkodott, a NATO
védelmi minisztereinek tanácskozásán, de
õ is és a Pentagon is kitért az értesülés
kommentálása elõl.

Kairóban ég az adóhivatal

Ismét összecsaptak tüntetõk a rohamrend-
õrökkel tegnap Kairóban, ahol immár a
negyedik napja tartanak a zavargások.
Egyiptomban szerdán robbantak ki újabb
kormányellenes zavargások, miután 74
halálos áldozatot követelõ tömegvereke-
dés tört ki Port-Szaíd városában egy lab-
darúgó mérkõzés után. Tegnapra virradó-
an az országot irányító hadsereg uralma
ellen tiltakozó tüntetõk felgyújtották az
egyiptomi adóhivatal épületét.

Gy. Z.

A „szibériai” idõjárás, a pén-
tek óta tartó szakadatlan hava-

zás fennakadásokat okozott Ma-
gyarországon mind a közúti,
mind a vasúti közlekedésben. A
karitatív szervezetek munkatár-
sai, valamint a rendõrök kiemelt
feladatként kezelik a hajléktala-
nok és a tehetetlen, magányos,
idõs emberek megsegítését. En-
nek köszönhetõen a kihûlés vagy
fagyás miatt meghaltak száma jó-
formán kevesebb, mint nem rend-
kívüli körülmények közepette
szokott. Számos iskolában hosz-
szabb-rövidebb tanítási szünetet
rendeltek el.

Tegnap hajnalban a Lengyelor-
szág északkeleti részében fekvõ
Suwalkiban mínusz 26 Celsius-
fokot mértek, míg a „legmele-
gebb” a délnyugati Legnicában
volt: itt éjszaka mínusz 11 fokra
hûlt le a hõmérséklet. 

Körülbelül 70 ezren tartóz-
kodnak a havazás miatt a külvi-
lágtól elzárt településeken Szer-
biában. Több mint 550 hókotró
és egyéb gép, továbbá 1500 tûz-
oltó és mentõ, 300 egészségügyi
és ezernél is több köztisztasági
alkalmazott végzi a hó eltakarí-
tását, így próbál meg eljutni az
elzárt településekre. 

Tegnap Pristinában is bejelen-
tették, hogy 10-éig szünetel a ta-
nítás a koszovói iskolákban.

Ugyanakkor Bosznia-Hercegovi-
nában, Mostar közelében tegnap
délelõtt kiszabadult a hó fogságá-
ból az az autóbusz, amely még
péntek délelõtt indult el a dél-bá-
náti Versecrõl, hogy Mostarba
szállítsa a kosárlabdaklub tagjait.
A bosnyák tengerparton fekvõ
Neumban szombat óta szünetel
az áramszolgáltatás, mert az íté-
letidõben két távvezeték ledõlt.

Montenegró északi területei a
hótorlaszok miatt gyakorlatilag el

vannak vágva az ország többi ré-
szétõl. A terület csak vonattal kö-
zelíthetõ meg. Egyes helyeken a
hó vastagsága eléri a két métert.
Az országban rekordokat dönt az
áramfogyasztás, a lakosságot ta-
karékoskodásra szólították fel.

A lehullott nagy mennyiségû
hó miatt járhatatlanok az utak
Horvátország számos körzetében
is, így Likában, Gorski Kotarban
és Szlavónia egyes vidékein. Az
Észak-Adria térségében, fõleg az

Isztriai-félszigeten viharos erejû
szél tombol. Fiume térségében a
széllökések tetõket téptek le, a ki-
kötõben egy hajó elszabadult,
mert elszakadt a horgonylánca. A
rendkívül alacsony hõmérséklet
miatt sok helyen károk keletkez-
tek a víz- és gázvezetékekben.

A rendkívüli idõjárás rendkívü-
li jelenségekkel járt együtt: hó lep-
te el a római Colosseumot és
Mallorca szigetén a kikötõben
horgonyzó jachtokat is. 

ÚMSZ-összeállítás

„Szolidáris polgári kezdemé-
nyezéssel lehetõségünk van

arra, hogy felhívjuk az Európai
Unió figyelmét az õshonos nem-
zeti kisebbségekre, a felaprózott
törekvések viszont a kisebbségi
közösségekben és az európai
közvéleményben is zavart kelte-
nek” – hangsúlyozta a Kárpát-
medencei Magyar Autonómia
Tanács (KMAT)  hétvégi, buda-
pesti ülésén Winkler Gyula. Az
RMDSZ európai parlamenti
képviselõje emlékeztette a részt-
vevõket, hogy a két héttel koráb-
bi, Brüsszelben szervezett kerek-
asztal-megbeszélésen a kisebbsé-
gi szervezetek képviselõi által
megfogalmazott legnagyobb ag-

godalom a kezdeményezés sike-
rére vonatkozott. Többen el-
mondták, nem szeretnék, hogy
az európai kezdeményezés vala-
milyen szakaszban kudarccal
végzõdjék.

Winkler Gyula ismertette az
RMDSZ által szorgalmazott ki-
sebbségi tematikájú európai ál-
lampolgári kezdeményezés elõ-
történetét. Mint az európai par-
lamenti képviselõ hangsúlyozta,
az RMDSZ – amelyhez csatla-
kozott az Európai Nemzetiségek
Föderális Uniója (FUEN) – már
tizennégy hónappal ezelõtt meg-
kezdte a munkát a kezdeménye-
zés elõkészítésére, felismerte az
eszközben rejlõ lehetõséget.  

Tõkés László, a testület elnö-
ke konstruktívnak nevezte a

Kárpát-medencei Magyar Auto-
nómia Tanács ülését, melynek
fõ témája a kisebbségi jogok
ügyében indítandó polgári kez-
deményezés volt. Tõkés az ülés
után elmondta: ahhoz, hogy ez-
zel az eszközzel élni tudjanak,
legalább egymillió aláírásra van
szükség. Azt szeretnék elérni,
hogy az Európai Unió ne utalja
kizárólag tagállami hatáskörbe a
kisebbségi jogokat – hangsúlyoz-
ta Tõkés László. Mint kifejtette,
ennek érdekében szeretnék „jog-
alkotásra késztetni” az unió ille-
tékes testületét. A KMAT
elnöke megerõsítette: össznem-
zeti összefogásra van szükség;
„ha valamikor, most az kell,
hogy a pártpolitikai szint fölé
emeljék ezt a nemzeti ügyet”. 

Hírösszefoglaló

A szíriai ellenzék szerint
Moszkva és Peking engedélyt

adott a szíriai rendszernek a bün-
tetlen gyilkolásra azzal, hogy vé-
tót emelt a Biztonsági Tanács
szombati ülésén a Szíriát elítélõ
határozati javaslatra. Az ellenzéki
áramlatok többségét tömörítõ
Szíriai Nemzeti Tanács (SZNT)
tegnap élesen elítélte és felelõtlen
döntésnek minõsítette a kettõs vé-
tót. Az SZNT elé viszi az ügyet.
Egyúttal felszólította „az arab és
a baráti országokat, hogy tegye-
nek meg minden diplomáciai és
gazdasági intézkedést” a BT-ha-
tározat elfogadását akadályozó
országok ellen. 

Orosz–kínai vétó 
Szíria ügyében

ÚMSZ

Több mint bizonyos, hogy a
kapitány szerelmi légyottja

miatt süllyedt el a Costa
Concordia nevû luxushajó. A bú-
várok ugyanis felszínre hozták a
kapitány fülkéjében található ru-
hákat, tárgyakat, amelyek között
nõi ruhadarabok is voltak. A 24
éves moldovai Domnica Cemor-
tan (képünkön) eddig tagadta,
hogy bármi köze lett volna a kapi-
tányhoz, most azonban megtört,
és bevallotta: halálosan szerelmes
az 52 esztendõs Francesco
Schettinóba. 

Arról már korábban szó esett,
hogy a kapitány azért ment olyan
közel a parthoz, mert meg akart
valamit mutatni a szerelmének,

de a nõ folyamatosan tagadott.
Sõt, többször hangoztatta, hogy a
nõs Schettino többször is muto-
gatta lánya képét a személyzet-
nek, ami számára egyértelmûvé
tette, hogy a férfi hûséges férj. „A
kapitány fülkéjében a búvárok
megtalálták a lány alsónemûit,
sminkestáskáját és krémjeit is” –
támasztotta alá a hírt az olasz
rendõrség szóvivõje. 

Árulkodnak a fehérnemûk
Hírösszefoglaló

Fölényesen gyõzött Mitt
Romney (képünkön) az ameri-

kai Republikánus Párt szombati
elnökjelölt-állító gyûlésein (cau-
cusain): a volt massachusettsi kor-
mányzó szavazatok mintegy a fe-
lének összeszámlálása alapján a
voksok 44 százalékát kapta
Nevadában. Ezzel a diadalával a
politikus a republikánus jelöltállí-
tási verseny eddigi öt fordulója
közül hármat nyert meg. A mor-
monok egyik fellegvárának szá-
mító szövetségi államban ez nem
számít különösebb csodának:
Romney és családja ugyancsak a
mormon vallás híve.

A volt massachusettsi kor-
mányzó ezúttal ismét azt ígérte,

hogy a Fehér Házba jutva „meg-
menti Amerika lelkét”, csökkenti
a kormányzati kiadásokat.

Szombaton a kis Maine állam-
ban is jelöltállító gyûlések kez-
dõdtek, de ezek a jövõ hét végéig
eltartanak. Sajtóforrások szerint
az itteni vetélkedés esélyese Ron
Paul. Maine 24 küldöttet delegál
a nyár végi konvencióra.  

Lendületbe jött Romney 

Szibériává vált Európa
Az egész földrészen akadozik a közlekedés, egyre több a fagyhalál

„Konstruktív” volt a KMAT ülése

A tél „örömei”. Tûzoltók dolgoznak az M5-ös autópályán, ahol felborult egy kamion, miután összeütközött egy autóval



Antal Erika

Nem akar függetlenként in-
dulni a marosvásárhelyi pol-

gármesteri székért Vass Levente a
valószínûleg nyáron megrende-
zésre kerülõ helyhatósági válasz-
tásokon, ezért – amint az ÚMSZ-
nek elmondta – azt várja, hogy a
három magyar párt megegyezzen
személyét illetõen. „Meggyõzõ-
désem, hogy a polgármesteri
tisztség politikai pozíció és ekként
egy politikailag is támogatott sze-
mélynek kell azt betöltenie” – fo-
galmazott lapunknak Vass Leven-
te, aki továbbra is a marosvásár-
helyi magyarság jelöltjének tartja
magát. A polgármesterjelölt felhí-
vásának elõzménye, hogy a hét-
végén nyilatkozatháború bonta-
kozott ki az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) és az
RMDSZ között a Vass Levente
„hovatartozását” illetõen.

A sajtónak szétküldött tegnap
délutáni közleményében Vass
Levente még kifejtette, „le kell
zárni a bizonytalanságot, ami a
jelölt indulásának körülményeit
illeti és Választási Szövetséget
kell kötni a polgármesteri tisztség
és a megyei tanács elnöki tisztsé-
gének megnyerésére”. Szerinte
világosan körvonalazni kell a
szövetséges felek vállalásait (lo-
gisztika, emberi, anyagi) és szere-
püket a kampányban. „Arra ké-
rem mind az RMDSZ, mind az
EMNT megyei és helyi vezetõit,
hogy lépjenek túl a pillanatnyi
konfliktusküszöbön, egyeztessék
érdekeiket, találják meg a válasz-
tási szövetségnek a megfelelõ
módozatát” – fogalmazott Vass,
ismételten arra kérve a Magyar
Polgári Pártot (MPP) valamint a
Székely Nemzeti Tanácsot
(SZNT) is, hogy „foglalják el he-

lyüket abban a közéleti összefo-
gásban, amely a változást tûzte ki
zászlójára”. 

A marosvásárhelyi polgármes-
terjelölt azért kényszerült ezzel a
„szívhez szóló üzenettel” nyilvá-
nosság elé állni, mert az EMNP
leszögezte: csak abban az esetben
támogatja Vass Leventét, ha füg-
getlenként indul a választásokon.
A néppártiak döntésének elõzmé-
nye, hogy a velük szorosan össze-
fûzõdõ EMNT Maros megyei
szervezete azzal vádolta az
RMDSZ megyei vezetõségét,
hogy felrúgta a korábbi elvi meg-
állapodást és Vass Leventét kizá-
rólagos RMDSZ- jelöltként keze-
li. Az EMNT szerint a Maros
megyei RMDSZ vezetõsége nem
volt képes felülkerekedni a szûk
pártpolitikai érdekein. Jakab Ist-
ván sajtótájékoztatón számolt be
arról, hogy Kelemen Atilla a feb-

ruár 2-i egyeztetésen felrúgta a
szervezet korábbi álláspontját és
ellentmondást nem tûrve közölte:
Vass Levente csakis az RMDSZ
színeiben fog indulni.

Kelemen Atilla ezt a nyilatko-
zatot övön aluli ütésnek nevezete,
mert mint mondta, szó sem volt a
megegyezés felbontásáról, egy
magánbeszélgetést folytatott csu-
pán Jakabbal. Mint kifejtette,
még hátra volt a az RMDSZ Ál-
landó Tanácsának pénteki ülése,
amely ez ügyben készült meghoz-
ni a döntést. A szerkesztõségünk-
nek is elküldött RMDSZ- nyilat-
kozat szerint az EMNT vezetõi
„a politikai diplomáciában és
kommunikációban szokatlan mó-
don nyilatkozatukkal megelõzték
a hivatalosnak minõsülõ egyezte-
tést, elõítéletektõl és valótlan állí-
tásoktól terhelt álláspontjukat túl
korán tették közzé, zavart idézve

elõ a két politikai alakulat egyez-
tetésében, és a választók körében
egyaránt.” Kelemen szerint ezzel
az  „elhamarkodott lépésükkel
sajnálatos módon kompromittál-
ják azokat a civil intézményeket
és történelmi egyházakat, akik az
utóbbi hónapok során több rend-
ben kinyilvánították Vass Levente
és a jelölt körüli politikai összefo-
gás iránti bizalmukat.” Az
RMDSZ megyei elnöke lapunk-
nak elmondta, Vass Leventét az
EMNT javasolta és az RMDSZ-
nek is rá esett a választása, õt tart-
ják a legesélyesebb jelöltnek és so-
ha nem merült fel az, hogy füg-
getlenként induljon. Annak elle-
nére, hogy az EMNT nyilatkoza-
tát övön alulinak minõsíti, Kele-
men azt tartja, hogy továbbra
sem zárkózik el az RMDSZ a
polgármesterjelölt közös támoga-
tásától. 
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Ha nem olvastuk volna any-
nyit, hogy globális fölmele-
gedés van, még arra gondol-
hatnánk, hogy kint hóvihar

dúl és fagy dermeszti a vi-
lágot. Az elemek néha fi-
gyelmeztetik az embert:

élete és tevékenysége fi-
zikai paraméterek vi-

szonylag szûk sávjában lehetséges csupán, és
a fennmaradás, az evolúció nem annyira
konfliktus, nulla összegû harc eredménye,
mint inkább az alkalmazkodási képesség ju-
talma. Némi gondot okozhat persze, hogy
mire fagyállókká eddzük magunkat, fogha-
tunk hozzá az árvizekhez, majd a szárazság-
hoz és egyéb megpróbáltatásokhoz alkalmaz-
kodni – és ez érvényes a hazai meg a világ-
politika szélsõségeire is. 
Európa nehéz tele mintegy a társadalmi vál-
ság betetõzéseként érkezett. Fagyhalál elõtti
dermedtség, sehol még csak reménye sem
megnyugtató megoldásnak, a képviseleti de-
mokrácia melegétõl pedig akár el is búcsúz-
hatunk, látva, hogyan vehetõk semmibe
alapelvei, értékei. 
A múlt hét groteszk esettel gazdagította en-
nek példatárát. Történt, hogy az Adrian
Nãstase letöltendõ börtönbüntetésérõl szóló
elsõfokú bírói ítélet nyilvánosságra hozatalá-
val egyidõben eldugott kis hír tudatta:
Roberta Anastase, a képviselõház elnöke el-
len nem indul bûnvádi eljárás a nyugdíjtör-
vény megszavazásakor történt „elszámolás”
(magyarán csalás) ügyében. Nem dermed-
tünk meg, várható volt, bár egy egész nép lát-
hatta annak idején a tévében a pofátlansá-
got, tehát az egész nép hülyének van nézve
bíróilag. Annak sincs sok értelme, hogy ösz-
szevessük, milyen miniszterelnök volt Adrian
Nãstase, és milyen ez a mostani, vagy pláne,
hogy milyen házelnök volt Nãstase, és mi-
lyen Anastase (fosztóképzõ est omen?!); elég
annyi, hogy a mostani elítélt idején mûkö-
dött a demokrácia, s olyannyira az igazság-
szolgáltatás is, hogy õ maga hozta létre a
korrupcióellenes ügyészséget és erõsítette meg
a bírói függetlenséget. (A személyes korrupt-
ságok mértékét összehasonlítani még korai,
de bizonyára eljön annak is az ideje...) 
Amitõl viszont megdermedtünk: alig né-
hány órával felháborító fehérre mosásának
nyilvánosságra hozatala után Roberta
Anastase újabb merénylet tervével állt elõ.
Azt mondta: a választási körzeteket úgy kell
megrajzolni, hogy majd a PDL nyerjen
többséget. Nem tudjuk, hogy a Fidesz-állam
választójogi törvénye és szokása lebegett-e a
szeme elõtt, de az ország harmadik embere
nyilván úgy gondolja, a fõ kormánypárt ké-
nye-kedve szerint rajzolhat térképeket, sza-
vaztathat külföldrõl galambpostával, és szá-
molhat duplán. Úgy gondolhatja, úgy
mondhatja, úgy teheti – büntetlenül. 
Miben reménykedhetnek ilyen vérfagyasztó
javaslatok láttán azok a tisztességes képvise-
lõk, köztük az RMDSZ politikusai is, akik
igyekeznek betartani a törvényt, a demokrá-
cia alapszabályait? Hogy úgysem lehet meg-
valósítani az antidemokratikus ötleteket,
mert nálunk – egyelõre – vannak fékek? És
ha a hatalom – függetlenül az elõjelétõl –
egyszer majd felszámolja a fékeket? 
Ahogyan a testünk és a lakásunk, úgy a de-
mokrácia hõmérsékletét sem szabad az
egészségre veszélyes szint alá engednünk. 

Megdermedve

Ágoston Hugó

Román lapszemle

A Ceauºescu házaspár perének újratárgya-
lását kéri Mircea Oprean, Zoe Ceauºescu
exférje. Oprean jelenleg az elkobzott javaik
visszaszolgáltatásáért pereskedik az állam-
mal. (Adevãrul)  Szûrt orvosi szeszbõl
készült „italt” fogyasztottak a vendégek
Bukarest külvárosi ivóiban. (Evenimentul
zilei) A Brassó megyei Prezsméren ma-
nelét hallgattat teheneivel egy gazda. Gelu
Zãnoagã egy éjjel véletlenül hagyta bekap-
csolva a rádiót és reggel a tehenek különö-
sen nyugodtaknak tûntek. Azóta minden
nap zenét hallgattatnak a 150 tehénnel, s
az állatok tejhozama megnõtt. (Libertatea)

Nincs többé Vass-akarat?

Folytatás az 1 oldalról

A névtelen forrásokra hivatkozó
értesüléseket megerõsítette tegnap
a nagyobbik kormánypárt egyik
vezetõ politikusa: a HotNews hír-
portál által idézett Roberta
Anastase alsóházi elnök szerint
„fel kell frissíteni a kormányt, vál-
tásra van szükség”. Mint hozzátet-
te: egyelõre nem dõlt el, hogy
Bocnak is távoznia kell-e tisztségé-
bõl. „Megtárgyaljuk a pártban a
helyzetet, és a miniszterelnök
dönt” – bocsátotta elõre a mai
pártülés napirendjét Anastase. 

A kormányfõváltás perspektívá-
ja megmozgatta ellenzéki politiku-
sok, politikai kommentátorok fan-
táziáját is. Boc egyik elõdje,
Adrian Nãstase korábbi miniszter-
elnök hétvégi blogbejegyzésében
tudni véli, hogy Traian Bãsescu ál-
lamfõ azért rendelte magához má-
ra a parlamenti pártokat, hogy a
jövendõ miniszterelnök személyé-
rõl egyeztessen velük. A szociálde-
mokrata politikus szerint az állam-
fõ csak Emil Bocot menesztené,
ezzel elkerülve azt, hogy magára
haragítsa a nagyobbik kormány-
párt „nehéz embereit”. Mint ko-
rábban írtuk, a Cotroceni-palotába
szóló meghívó szerint Bãsescu „a
parlament mûködésének biztosítá-
sáról és az uniós stabilitási szerzõ-
dés ratifikálásáról” kíván konzul-
tálni a parlamenti pártok vezetõi-
vel. Egy másik hírforrás szerint a

miniszterelnök csak holnap, a
Nemzetközi Valutaalap (IMF) ro-
mániai delegációjának távozása
után mond le tisztségérõl. A
Gândul internetes újság szerint
addig szeretnék bebiztosítani azt a
parlamenti többséget, amely meg-
szavazna egy esetleges technokra-
ta miniszterelnök vezette kor-
mányt. Ebben számítanak az
RMDSZ és az ellenzék több poli-
tikusának a támogatására. 

Pártelnök sem maradna?

„Mindenki azt mondja: Bocnak
mennie kell a párt élérõl is, nem
csak a kormányfõi tisztségbõl. Ki-
zárólag Bãsescu elnök kedvéért tá-
mogattuk eddig” – nyilatkozta a
Mediafaxnak egy PDL-s forrás. A
hírügynökség „informátora” el-
mondta, eredetileg csak a Vasile
Blaga szenátusi elnök köré csopor-
tosulók követelték a miniszterel-
nök lemondását, idõvel azonban a
területi szervezetek nyomására fel-
erõsödött a Boc-ellenes hangulat.
A nagyobbik kormánypártban azt
róják fel a miniszterelnöknek,
hogy az általa vezetett kabinet
rosszul kommunikál a párttal. 

Készen a választásokra

Emil Boc sorsa nagymértékben
összefügg azzal a kérdéssel, hogy
mikor kerülnének megrendezésre
az idei helyhatósági, illetve parla-

menti választások. A nagyobbik
kormánypárt ugyanis a jobb vá-
lasztási eredmény reményében vál-
na meg a népszerûségét elvesztett
elnökétõl. A miniszterelnök gyors
leváltását az is indokolttá teszi,
hogy a választások összevonását
tiltó alkotmánybírósági döntés sze-
rint az önkormányzati választáso-
kat már júniusban meg kell tartani. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök
arra számít, hogy a mai koalíciós
ülésen megbeszélik, milyen dönté-
seket hoznak a felálló problémák
orvoslására. Hétvégén kiadott
közleményében a szövetség veze-
tõje leszögezi, „teljesen világos: jú-
nius 3-án vagy június 10-én sor ke-
rül a helyhatósági választásokra,
az önkormányzati képviselõk
mandátuma ugyanis nem halad-
hatja meg a négy évet”. Kelemen
hozzátette: a parlament mûködése
jelenleg nincs biztosítva, nincs par-
lamenti többség, hiszen elindult a
politikai migráció. „Éppen ezért
párbeszédet kérek a román politi-
kai élet szereplõitõl” – fogalma-
zott Kelemen Hunor. A szövetségi
elnök hangsúlyozta: az RMDSZ
nem zárkózik el az elõrehozott vá-
lasztások lehetõségétõl, viszont
ezt egyetlen feltétellel teszi.

„Konstruktív párbeszédre van
szükség. Ha születik egy közös,
mindenki által elfogadott döntés,
akkor ezt az RMDSZ támogatja.
Mi készen állunk a választásokra”
– szögezte le Kelemen Hunor. 

Emil Boc kormányfõ utolsó hete?Franks: korai 

lenne a tavaszi 

béremelés
M. Á. Zs.

Túl korainak tartja Jeffrey
Franks, a Nemzetközi Valu-

taalap (IMF) romániai delegáci-
ójának vezetõje a bérek és nyug-
díjak emelésének idén tavaszi
megejtését. A nemzetközi pénz-
intézetet Romániában  képviselõ
Franks tegnap elmondta, a ro-
mán hatóságokkal abban egyez-
tek meg, hogy az év folyamán,
a gazdasági növekedés függvé-
nyében ismét napirendre veszik
a kérdést. Mint ismeretes, Sorin
Frunzãverde, a Demokrata Li-
berális Párt (PDL) elsõ alelnöke
az alakulat múlt hétfõi tanács-
kozása után bejelentette, felha-
talmazták Emil Boc kormány-
fõt, hogy az állami juttatások
emelésérõl egyeztessen a Nem-
zetközi Valutaalap küldöttségé-
vel. Utóbb mind a miniszterel-
nök, mind pedig Traian Bãses-
cu államfõ elzárkózott a bérek
és nyugdíjak áprilisi emelésé-
nek lehetõségétõl; az állam-
elnök leszögezte: nem látja,
honnan lehetne elvenni a költ-
ségvetésbõl a pénzt erre a célra.
Az IMF-küldöttség ma fejezi be
romániai misszióját, Jeffrey
Franks delegációvezetõ várha-
tóan sajtótájékoztatón vonja le
következtetéseit. 

Két bába közt? Kelemen Attila Maros megyei RMDSZ-elnök, Vass Levente polgármesterjelölt és Jakab István EMNT-elnök
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Lokodi Imre

 A következõ hetekben az
RMDSZ országos szintû
médiakampányt indít, hogy
felhívja a magyar családok
figyelmét az anyanyelven
való tanulás fontosságára.
Van annyi emberük, infrast-
ruktúrájuk, hogy családról
családra szinte mindenkit
megszólítsanak?
– Ez nem párttagokból álló
központi stáb munkája, me-
gyei részfeladatok vannak, és
meglepõen sok szövetsége-
sünk van. A szórványkollégi-
umok már folytatják ezt a
munkát, a válaszúti szór-
ványkollégiumból érdekes
adatokat kaptunk: az általuk
megszólított, vegyes házas-
ságban nevelkedõ gyermekek
22 százaléka magyar iskolá-
ba került, szemben a régebbi
10 százalékkal.

Markó Béla  miniszterel-
nök-helyettes a napokban
úgy értékelte: a  földrajz és
történelem magyar nyelvû
oktatásában, a kisebbségi
oktatást illetõ több rendelke-
zés gyakorlatba ültetésében
lemaradás tapasztalható.
– Nagyon késlekednek a vég-
rehajtási metodológiák, ame-
lyeknek a törvényt kellene kö-
vetniük, de ez országos dolog.
Nem arról van szó, hogy vala-
kik nem végzik a dolgukat,
hanem arról, hogy nagyon

igényes, mindent megváltoz-
tató törvényt alkottak, és gya-
korlatba ültetése nagyon sok-
ba kerül. Ez az egyik oka a ké-
sésnek. A másik az, hogy a
jogszabály nagyon sok válto-
zást hoz, aminek sok ellenér-
dekeltje van – nem a pedagó-
gusokra, hanem sokkal maga-
sabb szinten álló személyekre,
politikusokra gondolok. 

 Kifelejtette a kisebbségi
jogokat az Európai Parla-
mentben tett, felsõoktatásra
vonatkozó jelentésébõl Tõ-
kés László – ezt Kovács Pé-
ter fõtitkár nehezményezte.

– Hosszú éveken át Tõkés
László és szakértõi amellett
érveltek, hogy Európát meg
kell gyõzni: nálunk rosszul
mûködik a magyar oktatás.
Mi azt mondtuk, vigyázni
kell, ne menjünk el a panasz-
kodásban olyan pontig, ami-
kor meg kell tagadnunk saját
megvalósításainkat, ame-
lyekrõl, lehet, Tõkés László
kevesebbet tud. Most megle-
pett, hogy az általa benyúj-
tott jelentésben nem szerepel
a kisebbségi oktatás ügye.
Európai kisebbségi szakértõk
azt feszegették, nem va-
gyunk-e túlságosan szétvá-

lasztva a románoktól? Hol
van akkor annak az egyetem-
sirató, olykor megvalósítása-
inkat is letagadó lobbinak a
hatékonysága, ha ennyire tá-
jékozatlan szakértõk jönnek
ide? Még a román kollégák
védték a magyar tagozat
önállóságát.

A Moldvai Csángó- ma-
gyarok Szövetségének teljes
vezetõsége lemondott ami-
att, hogy a magyar kormány
döntése értelmében új szer-
vezet jön létre, ezen keresz-
tül folyósítanák a további-
akban a pénzt. Mi errõl az
RMDSZ álláspontja?
– Nagyon fontos és érzékeny
ez a téma. A magyarországi
támogatási rendszerbõl szár-
mazó összegek késnek min-
den ponton. Állami egyete-
mek háttérintézetei is teljesen
kifogytak a magyarországi

támogatásból. Jó lenne, ha
nem kellene támogatásért fo-
lyamodnunk, de miután vala-
milyen címen megkaptuk, és
mertünk kialakítani egy
rendszert, akkor arról most le
kell mondanunk. Én attól fé-
lek, ez politikai ügy. 

Az érintettek azt mond-
ják, semmiféle kifogást nem
tudtak támasztani velük
szemben. Hogy mûködik ez
az egész?
– Meglepett volna, hogy ép-
pen ez a szövetség, ezzel a
múlttal és áldásos tevékeny-
séggel nem bizonyult volna
jónak. Lehet, õk jók, de van-
nak jobbak, közelebbi bará-
tok, akiket ki kell szolgálni.

Hol tartanak a magyar
tannyelvû iskolák finanszí-
rozási szabályozásának ki-
dolgozásával?
– Ebben is késések vannak,
nem tudok errõl többet mon-
dani. Romániában kétszer
annyi magyar iskola van,
mint amennyi az arányunk:
a magyarság aránya 6,6 szá-
zalékos, a magyar iskoláké
11,2 százalék. A magyar is-
kolák általában kicsik, fenn-
tartásukhoz több pénzre van
szükség. Ez be is került a tör-
vénybe, de pár évnek el kell
telnie, hogy tudjuk, mûkö-
dik-e a rendszer, a megemelt
kvóták elegendõek-e? Több
mint 160 líceum, több mint
2000 óvodánk van, ahol ma-
gyar nyelvû oktatás is folyik.

Sikerült-e valamit javítani
a nagyvárosi belsõ iskolák
és a külvárosi iskolák közöt-
ti minõségi különbségen?

– Sajnos, még ugyanott ál-
lunk, ebben két dolog játszik
közre. Egyrészt fogy a nagy-
városokban a magyar lakos-
ság, másrészt a nagy belváro-
si iskoláknak erõs a lobbijuk,
nagyon erõs érdekcsoport-
ként tudnak fellépni. De le-
het, hogy van erre közpoliti-
kai megoldás: az, hogy isko-
lákra lebontsák és maximál-
ják a beiskolázási számot.
Az, hogy a szülõk azért járat-
ják román iskolába a gyerme-
küket, mert a belvárosi iskola
messze van – ez nem áll fenn.
Nem a messzeség miatt nem
íratják be, nagyon sok más
oka van ennek.

A 2014-ben kezdõdõ tan-
évtõl a 6 éveseket kötelezõ
módon elõkészítõ osztályba
fogják besorolni. Miért kell
ezt megint bonyolítani, el-
rontani, ami eddig jól mû-
ködött?
– Úgy emlékszem, a törvény-
alkotók számára problémát
jelentetett, hogy sokan nem
jártak óvodába. De nem akar-
ták kötelezõvé tenni az óvo-
dát, ezért beiktattak egy évet.
Jó a terv, nagyon igényes, ám
nehezen valósítható meg.

Mi a véleménye a maros-
vásárhelyi orvosi és gyógy-
szerészeti egyetemen elõál-
lott helyzetrõl?
– Az egy dolog, hogy nem
vesznek részt a hivatalos vá-
lasztásokon, de azt megtehe-
tik, hogy saját körükbõl meg-
választják a vezetõiket, hogy
pontosan tudja az, aki tár-
gyalni akar velük, ki a legitim
képviselõjük, aki mögött fel-
sorakoznak a többiek.

Sikeresen tanulni, anyanyelven

Gyulay Zoltán

Személyes élménnyel
kezdem. Életem elsõ in-

terjúját 1964 decemberében
vele készítettem. Úgy foga-
dott a Magyar Rádió épüle-
tében, ahol szobájának kilin-
csét egymásnak adták az ak-
kori kor sztárriporterei, mint
kollégát. Minden kérdésre
türelmesen válaszolt. Arra
is, hogy kit tart a világ leg-
jobb labdarúgójának; gon-
dolkodás nélkül vágta rá:
Puskás Ferencet. Én pedig
megírtam, meg is jelent
1965 áprilisában a Pajtás új-
ságban, a Magyar Úttörõ-
szövetség hetilapjában. A
forradalom (akkor hivatalo-
san: ellenforradalom), azaz
1956 után nyolc-kilenc évvel
voltunk, Puskás neve pedig
tabu, hiszen disszidált. Egy-
szerûen kiradírozták a ma-
gyar futball történelmébõl.
A neve ekkor jelent meg elõ-
ször ismét nyomtatásban.
Szepesi ezt is vállalta.

A „tizenkettedik” tag

Az ukrajnai és az erdélyi
munkaszolgálat háborús évei
után, 1945-ben lett a Magyar
Rádió munkatársa. Volt ön-
kritikája: az Újpestben együtt
futballozott Szusza Ferenc-
cel. Látta a kettejük közötti
különbséget, de mert a labda-
rúgás szerelmese volt, gon-
dolta, akkor a pálya szélérõl,
egy szál mikrofon elé kiállva
segíti kedvenc sportágát. Ma
már nem divat, hogy az ol-
dalvonal mellõl közvetítsen a
riporter: kényelmes fülkék-
bõl, tévémonitorral megtá-
mogatva folyik a munka.
Szepesi inkább a saját szemé-
re hagyatkozott. Olyan legen-
dás meccsek fûzõdnek a ne-
véhez – egészen pontosan: a
hangjához –, mint az 1953-
ban a londoni Wembley-sta-
dionban megrendezett an-
gol–magyar, ahol fennállá-
suk óta elõször kaptak ki a
házigazdák, nem is akár-
hogy: 6 : 3-ra. A fél évvel ké-

sõbbi visszavágón a budapes-
ti Népstadionban sikerült rá-
tenni még egy lapáttal: ekkor
7 : 1 volt az eredmény. (A ko-
rabeli vicc szerint „az ango-
lok egy hétre jöttek és 7 : 1-re
mentek.) A 6 : 3-at máig az
évszázad mérkõzésének ne-
vezik, Szepesire pedig „rára-
gadt” az elismerõ minõsítés:
õ az Aranycsapat 12. játéko-
sa. (Rajta kívül már csak
Buzánszky Jenõ és Grosics
Gyula él a társulatból.) Sze-
pesi honosította meg ugyanis
azt a sportközvetítési stílust,
amelyben a riporter végig
együtt él a játékkal, a csapat-
tal, a versenyzõvel, lelkesen
és magas hõfokon azonosul a
történésekkel, együtt örül a
sikernek, a gyõzelemnek, s
kesereg balsiker, vereség ese-
tén. Ez utóbbi jutott osztály-

részéül 1954-ben a berni lab-
darúgó-világbajnokság dön-
tõjében, amit már az egész
világ a magyarok zsebében
érzett, az NSZK azonban
3:2-re megnyert.

Hazahozta Puskást

Népszerûsége töretlen
volt elsõ rádiós bejelentke-
zése óta, az 1948-as elsõ
olimpiai közvetítése után
összesen 15 ötkarikás játék-
ról tudósíthatott, és 15 lab-
darúgó-világbajnokságnak
volt a riportere. (A vb-k kö-
zül egyedül az 1970. évi me-
xikóit hagyta ki, voltaképp
mérgében, mert a pótselejte-
zõn Marseille-ben nem sike-
rült legyõzni az ellenfelet.
Egyik bemondása – „Jön-
nek a csehszlovákok! Jön-
nek a csehszlovákok!” –
szállóigévé vált.) Ezenfelül
egy híján éppen félszáz ma-
gyar olimpiai aranyérem
megszületésérõl számolha-
tott be a helyszínrõl. A sport
mellett a politikai újságírás-
ba is beletanult: 1974 és 78
között a Magyar Rádió bon-
ni tudósítója volt.

Társadalmi megbízatásai
közül kiemelkedik, hogy
1979 és 1986 között a Ma-
gyar Labdarúgó-szövetség el-

nöke, a Magyar Olimpiai Bi-
zottság, emellett 1982 és
1994 között a világszövetség,
a FIFA végrehajtó bizottsá-
gának a tagja volt. MLSZ-fõ-
nökségéhez fûzõdik, hogy si-
került rábeszélnie az ódzko-
dó Puskást a hazalátogatás-
ra; Öcsi attól tartott, hogy
már rég elfeledték, netán in-
zultusoknak lesz kitéve, de
tévedett: valóságos diadal-
menet volt. Ekkor határozta
el, hogy fölszámolja madridi
háztartását, és végleg haza-
költözik Budapestre.

Hatvan év 
a mikrofon elõtt

Szepesi számos díj és elis-
merés birtokosa. Az MTI
összeállításából kiderül: pél-
dául elsõ magyar sportújság-
íróként megkapta a Gere-
vich-díjat, 1995-ben szûkebb
pátriája, a XIII. kerület,
2005-ben pedig Budapest vá-
lasztotta a díszpolgárává. A
magyar értelmiség eredmé-
nyeinek, értékeinek megõr-
zésére életre hívott díj, a
Prima Primissima egyik ki-
tüntetettje lett 2004-ben,
2007 januárjában átvehette a
Kodály Zoltán közmûvelõ-
dési díjat a Pro Renovanda
Cultura Hungariae Alapít-

vány kuratóriumától, amely
1993 óta az oktatás, a kultúra
és a tudomány területén ki-
emelkedõ teljesítményt nyúj-
tó személyiségeket tünteti ki.
A Magyar Sportújságírók
Szövetsége 2004-ben Életmû-
díjjal tüntette ki. Akármilyen
hihetetlen, a Guinness Re-
kordok Könyvébe is bekerült
azzal, hogy õ a világ leghosz-
szabb idõn át tevékenykedõ
sportriportere. A 2005-ös
Magyarország–Argentína
barátságos futballmérkõzés-
nek csaknem napra pontosan
hatvan évvel az után lehetett
rádiós szakkommentátora,
hogy az 1945-ös ma-
gyar–osztrákon bemutatko-
zott sportriporterként.

Amikor 1964-ben az inter-
jú készült vele, elbúcsúzá-
sunk után máris elõvette
jegyzeteit, és elkezdte az
összeállításokat memorizál-
ni: este a magyar–olasz ba-
rátságos vízilabda-mérkõzés-
re készült, a Margitszigetre.
Voltaképp ez volt a titka: a
legkisebb eseményre, a legrö-
videbb rádiós bejelentkezésre
úgy készült, mint élete fõ
közvetítésére. Nem engedte
meg magának, hogy hibáz-
zék, hogy félrenevezzen bár-
kit is, bármit is. Köztünk van,
de hiányzik. 

A magyar sportriporterek doyenje 90 éves
Szepesi György, a Magyar Rádió
sportriportere, akinek neve egybeforrt
az Aranycsapatéval, tegnap ünnepel-
te a 90. születésnapját. Szepesi
György igazi újságíró-legenda.

Az Erdély TV Többszemközt címû mûsorának interjúalanya Magyari Tivadar RMDSZ-fõtitkárhelyettes volt

Mától kezdve hétfõnként rövidített változatban közöljük
Háttér oldalunkon az Erdély TV Többszemközt címû mû-
sorában elhangzó, politikai vagy közéleti személyiségekkel
készülõ interjúkat. Az elsõ interjú alanya Magyari Tiva-
dar, az RMDSZ oktatásért felelõs fõtitkárhelyettese.



Idõsebb emberek még emlékeznek rá: a
’89-es fordulat után néhány héttel viszony-
lag jól szervezett propaganda folyt annak
érdekében, hogy a hatalmat még átmeneti-
leg se gyakorolja a „kommunista-gyanús”
Nemzeti Megmentési Front Ideiglenes Ta-
nácsa, hanem adják azt át a hadseregnek,
és legalább a választásokig, de ha a nép
úgy akarja, akkor akár meghatározatlan
ideig vezessék be a katonai diktatúrát – az
majd rendet teremt az országban, véget vet
a „terroristák” garázdálkodásainak, a mo-
narchista és legionárius bandák aknamun-
kájának. Határtalan meglepetésemre a gon-
dolat még civil közegben is teret nyert. Jó-
hiszemû, de naiv ismerõseim bizonygatták,
hogy a politikai pártok úri huncutságainak
és marakodásainak elviselése helyett egy
fegyelmezett és megbízható erõt látnának

szívesen az ország élén. 
Mindannyiunk szerencséjére
a katonai diktatúrát nem ve-
zették be – bár igény lett vol-
na rá. Az utóbbi hetekben,

amikor még az Egyetem
téren tüntetõk egy része
is azt hangoztatta, hogy

minden politikai párt

egyformán züllött és korrupt, valameny-
nyiüknek – a teljes politikai elitnek – tá-
voznia kellene, mert huszonkét év alatt
csak romlást hoztak az országra, azt érez-
tem, hogy megint ahhoz a propagandához
van szerencsém, mint 1990 januárjában.
Akkor is, most is a parla-
menti demokrácia vissza-
utasítása volt a mutatvány
célja. A különbség annyi,
hogy ezúttal az alternatí-
vát szemérmesen elhall-
gatták a nagy kommuni-
kátorok, mert ugye kato-
nai diktatúráról beszélni
Európa közepén a huszonegyedik század-
ban, az EU tagjaként mégsem valami
comme il faut. 
Márpedig a parlamenti demokrácia, a
többpárti-rendszer helyett csakis a diktatú-
ra valamilyen formája lehetséges (hacsak a
teljes anarchiát, az állam szétesését nem te-
kintjük járható útnak). Személy szerint azt
sem tartom véletlennek, hogy ez a típusú
retorika a PDL-hez és Traian Bãsescu ál-
lamfõhöz közelálló személyiségek blogjain,
a kormánypárti sajtóban terjed többé-ke-
vésbé összehangolt módon. 

Gondom azonban nemcsak e tézis hangoz-
tatásának céljával, hanem a tartalmával
van. Bár az elmúlt huszonkét év tíz kormá-
nya mindegyikének fel lehet róni különbö-
zõ jogos sérelmeket, kétlem, hogy egyenlõ-
ségjelet lehetne tenni az országot egy rend-

kívül nehéz gazdasági
helyzetben stabilizálni ké-
pes Isãrescu-kormány, a
nyolc százalékos növeke-
dést elérõ Tãriceanu-kabi-
net és mondjuk az elsõ
Boc-kormány közé,
amely egy igencsak ked-
vezõ fejlõdési trendet tu-

dott hét százalékos visszaesésbe fordítani
(amire még a kibontakozó világgazdasági
válság sem lehet mentség). 
Azt még kevésbé tudom elfogadni, hogy
minden politikus egyformán korrupt és ál-
ságos. A sommás megállapítás még az él-
vonalbeli, kormányzati hatáskörrel bíró po-
litikusokra sem igaz, és erre – ha más nem
– akkor a vagyonnyilatkozataik összevetése
is elegendõ bizonyítékot szolgáltat. Másfe-
lõl azonban a kérdés nem (csak) az, hogy
milyenek a választottak személyes erkölcsi
kvalitásai, hanem az, hogy léteznek-e azok

a demokratikus mechanizmusok, amelyek
távol tartsák a döntéshozókat a törvényte-
lenségektõl. 
E tekintetben érdemes megvizsgálni, hogy
kik építették ki ezeket a kereteket és kik
bontották le õket, illetve torzították el mû-
ködésüket. Nem érdektelen például össze-
hasonlítani, hogy kik teremtették meg a bí-
rói függetlenséget biztosító elmozdíthatat-
lanság intézményét, és kik azok, akik a
Legfelsõbb Bíróság tagjainak kinevezését
szabályozó – nota bene: felelõsségvállalás-
sal elfogadott – törvény révén politikai el-
lenõrzés alá próbálták vonni az igazság-
szolgáltatást.
A közélet tisztaságán a kormányzás minõ-
ségén nem a parlamenti demokrácia meg-
kérdõjelezésével, a pártok visszautasításá-
val, a politikától való elfordulással, hanem
éppen ellenkezõleg, a nagyobb társadalmi
aktivitással, részvétellel, jelenléttel lehet
javítani. Kiválóan igazolja ezt a farkasor-
dító hideg ellenére is kitartó Egyetem téri
tüntetés. Egy minden tekintetben arrogáns
és a jogállamiság felszámolásán ügyködõ
kormányzatot csakis ez a civil kurázsi tu-
dott legalábbis néhány kérdésben megál-
lásra bírni. 

Gondolkodhatunk-e radikálisan új szemlélettel a mai globális
problémákról? A történelem azt mutatja, hogy az emberek
igen különbözõ módokon képesek gondolkodni. Teljesen eltérõ
elképzeléseket alakítottak ki egykor a társadalomról, a világról,
becsületrõl és méltóságról Keleten és Nyugaton, a klasszikus
idõkben, a középkorban és a modern társadalmakban. Még fi-
gyelemre méltóbb, hogy a modern ember a jelenlegi társadal-
makban is másfajta gondolkodási logikát követhet. Ezt mutat-
ják a közvélemény-kutatási adatok is. (...) 
Az Amerikai Egyesült Államokban végzett legfrissebb felméré-
sek rendkívül eltérõ adatokkal szolgáltak a gondolkodásról és
az életmódról. Ez azért lényeges, mert van már olyan mód,
amely sokkal inkább vezet a pozitív jövõ forgatókönyvéhez,
mint a többi. A felmérés legfõbb eredményei a következõk.
Amerika uralkodó kultúrája a „modernek” kultúrája. A mo-
dernek rendíthetetlenül támogatják a fogyasztói társadalmat,
elfogadják azt az ésszerûséget, amely ezt kialakította és az
USA-t a világ legnagyobb gazdasági hatalmává tette. Kultúrá-
jukat bankok, tõzsdék, valamint a „nagy üzlet” torony-iroda-
házai és gyárai jelentik; azokat az értékeket vallják maguké-
nak, amelyeket az uralkodó réteg iskoláiban és egyetemein ta-
nítanak. 1999-ben ez volt az amerikaiak 48 százalékának kul-
túrája: 93 millió emberé a 193 millió felnõttbõl, közöttük több
a férfi, mint a nõ. Családi jövedelmük az évi 40 000–50 000
dolláros sávban mozgott, ami a középjövedelmûek felsõ rétegé-
be sorolja õket.

László Ervin: Meg tudod változtatni a világot. 
Fordította Greguss Ferenc

Mind egyformák?
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Ha nem lennének olyannyira szegények szegény el-
lenzéki honatyáink, akkor nyilván egyikük sem riadt
volna vissza a bátor és egyedülálló gesztustól, és már
néhány napja visszaadta volna mandátumát. De
nem így történt, mert bár tisztségükrõl készségesen
lemondanának, nem tehetik ugyanezt a vele járó jut-
tatásokról. Márpedig ha ragaszkodni akarnak anyagi
elõnyeikhez, akkor meg kell maradniuk funkciójuk-
ban is. Ilyen kegyetlen a honatyai sors.
A nemzeti liberálisok elnöke, Crin Antonescu példá-
ul arra szorult volna, hogy barátaitól kérjen kölcsön
pénzt lemondását követõen. Mindenképpen gerin-
cességére utal az a körülmény, hogy meg sem fordult
a fejében: akár kormánypárti kollégáitól is felvehetne
némi hitelt, õk ugyanis helyükön maradva továbbra
is megkapják juttatásaikat. Pártbeli kollégája, Horea
Uioreanu a lemondás esetén felesége pénzébõl élt
volna, ami ugyan nem szép dolog, de Traian
Bãsescu menesztése ennyi áldozatot igazán megér –
akár az asszony részérõl is.
Szóval az ellenzékiek világossá tették, hogy a húsos-
fazék melletti helyükrõl lemondva Róbert bácsi
konyhájára kényszerültek volna.
Szegény honatyáink lapos pénztárcáira gondolva a
szociáldemokraták elnöke, Victor Ponta és nagy ku-
lissza-harcosa, Viorel Hrebenciuc valóságos tékozló
fiúnak tûnik, hiszen õk egybõl elpallnák az ingyen-
pénzt: egyikük a SMURD-nak ajándékozná, mási-
kuk pedig árvaházaknak ajánlaná fel. Igaz, õk szoci-
áldemokraták, vagyis baloldaliak, azaz nagyfokú tár-
sadalmi érzékenységgel áldotta meg õket a politika.
Nem úgy viszont a liberális Ioan Ghise, aki képte-
lenségnek tartotta azt, hogy az ember elajándékozza
azt az összeget, amibõl meg kell élnie.
A testületi ellenzéki lemondásból végül – amint ar-
ra rizikómentesen fogadni lehetett volna – semmi
sem lett, tekintettel ellenzéki parlamenti politikusa-
ink nyomorúságos anyagi helyzetére. Így aztán a
lemondásnál valamivel enyhébb következmények-
kel járó sztrájkról is lemondtak, és helyette az iga-
zán eredeti, mélyferentari román megoldást, a
„parlamenti tiltakozást” választották. Ezzel megõr-
zik minden juttatásukat, ráadásul dolgozniuk sem
kell.
És megkönnyebbülhet a szociáldemokrata Ioan
Damian is, aki keservesen összekuporgatott spórolt

pénzét élte volna fel a lemondás ese-
tén. Mintha csak ismerte volna Hofi
Géza akkor keletkezett mondását,
amikor reggel kilencig szesztilalmat

vezetettek be Magyarországon. Az
utolérhetetlen humorista ennek
kapcsán jegyezte meg: akinek
nincs otthon annyi piája, hogy ki-
lencig kibírja – az száradjon ki! Bogdán Tibor
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Érdemes megvizsgálni,
hogy kik építették ki 
ezeket a kereteket és 
kik bontották le õket, 
illetve torzították el 
mûködésüket.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Azok a gondolataink a legjelentõsebbek, 
amelyek ellentmondanak érzelmeinknek.” 

Paul Valéry

Csendélet

A modernek

Hofi után, 
szabadon

A hétvége címe. Emil Boc megy! Következik
a Bankár vagy a Diplomata, Evenimentul zilei

Magyarázat. A lap a nagyobbik kormány-
pártból származó forrásokra hivatkozik, ezek
szerint Emil Bocot rövidesen sikerül távozás-
ra bírni. A képlet azonban a továbbiakban
nem is olyan egyszerû, a „Bankár” ugyanis
lehet akár Mugur Isãrescu kormányzó (õ már
volt miniszterelnök, utána történt, hogy a Ke-
reszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt be
sem jutott a parlamentbe, tehát ezt most is be
lehet gyakorolni), akár tanácsadója, Lucian
Croitoru (kis híján már õ is volt kormányfõ);
a „Diplomata” pedig lehet valamelyik titkos-
szolgálat fõnöke: George Maior (SRI) vagy
Mihai Rãzvan Ungureanu (SIE). És mások is
szóba jöhetnek. Így talán még az ellenzéknek
is megfelel. Az viszont kétséges, hogy
Pontáék elfogadnák a kormány többi, „politi-
kai” részét változatlanul. És itt kezdõdik az
izgalom. 

Süllyedõ hajó? Az Azi is látja, hogy fogyatko-
zóban a fõ kormánypárt parlamenti többsége.
Teo Trandafir betegségével és kislányával in-
dokolt lemondását még valahogy elviseli a
képviselõházi kormányoldal (R. Anastase
úgyis annyit számol, amennyit akar), ám a
szenátusban Mircea Baniaº átiratkozása után
az ellenzék (a Konzervatív Párt) táborába –
figyelembe véve Iulian Urban PDL-bõl való
lemondását is – gondok vannak/lehetnek a
szükséges 68 szavazat biztosításában. (Ennyi
a kvórum.) Vasile Blaga igyekszik mozgósíta-
ni a kedélyeket és megnyugtatni pártjának
honatyáit (vagy fordítva).

Kulcsártalmatlanul. Szinte hihetetlen, de
Rodica Culcer már nem a köztévé hírigazga-
tója, rövidesen máshonnan jelent és viszi el
politikusok találkozójára a májashurkába rej-
tett mikrofont. Miután a tévé vezetõtanácsa
puccsszerû többségváltással – a PDL repre-
zentánsai ellenében, a PSD oldalára állva – a
nyugdíjas hírigazgatót végleges távozásra
kényszerítette, Alexandru Lãzescu elnök-ve-
zérigazgató versenyvizsgát fog kiírni végleges
helyettesítésére. 

A nap álhíre. Emil Boc elmesélte rémálmát:
rögtönítélõ bíróság elé került, és nem jutott
eszébe más mentség, mint az, hogy õ volt a
kisebbik rossz.

Székely Ervin
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Fekete péntekre virrad-
tak a Malév utasai és

dolgozói: a cég katasztrofá-
lis anyagi helyzete miatt 66
évi mûködés után végleg le-
álltak a magyar légitársaság
gépei világszerte. Az igazga-
tótanács azután döntött így,
hogy a tel-avivi repülõtéren
péntek hajnalban nem szol-
gálták ki a Malév járatát –
így azonnali hatállyal töröl-
ték az összes járatot és a lí-
zingelt gépmadarakat is
visszaküldték a tulajdonos
amerikai cégnek.

Utasok a levegõben

A cég nemcsak üzletileg,
de a tájékoztatás szempont-
jából sem volt a helyzet ma-
gaslatán: annak ellenére,
hogy a megszûnés lehetõsé-
ge gyakorlatilag már egy he-
te a „levegõben lógott”, fel-
készületlenül reagáltak a já-
ratok törlésére. Nemcsak a
helyfoglalással rendelkezõ-
ket hagyták bizonytalanság-
ban, de a repülõtereken re-
kedt utasoknak sem nyújtot-
tak segítséget. Róna Márta,
a Malév szóvivõje az MTI
kérdésére elmondta, hogy a
járatokra jeggyel rendelkezõ
utasoknak a tervezett uta-
zást magunknak kell intéz-
niük. Bár a múlt pénteken
életbe lépett magyar kor-

mányrendelet szerint a leál-
lást követõen három napig
segítik kártalanítással az
utasokat, nem tudni, hogy
miként rendezõdött vagy
rendezõdik annak a mint-
egy 7200 utasnak a helyzete,
akit a légitársaság leállása
közvetlenül érintett. „A Ma-
lévnak erre már nincs ráha-
tása” - fogalmazott a cég
képviselõje.

Bár a cég sajtóirodája sze-
rint megerõsítették a telefo-
nos ügyfélszolgálatot, a vo-
nalak állandóan foglaltat je-
leztek, akinek pedig sikerült

a kapcsolás, azt is csak robot-
válasz fogadta.  Az ügyinté-
zõkre nagyon sokat kell vár-
ni, az interneten jegyet fogla-
ló, regisztrált ügyfeleket az
ÚMSZ információi szerint
máig nem tájékoztatták sem-
milyen formában. A Malév
sem internetes honlapján,
sem pedig a közösségi háló-
kon nem teljesített jobban:
Facebook, Twitter-kontóin
csupán szûkszavú üzenetek
voltak olvashatóak – taná-
csokat, tippeket az érintett
érdeklõdõk csupán egymás
között cserélhettek. Súlyos

kommunikációs hibáról ta-
núskodik az is, hogy a pén-
tek hajnali leállásról a cég
nem tájékoztatta a jegyirodá-
kat, így a nap folyamán még
világszerte foglalni lehetett a
cég (szellem)járataira.

A magyar lapok beszámo-
lói szerint a hoppon maradt
utasok türelemmel viselték
a helyzetet, továbbutazásuk-
ban jelentõs segítséget nyúj-
tott a többi repülõtársaság
és egyéb szárazföldi utazta-
tó, amelyek különjáratokat
biztosítottak a megnöveke-
dett utaslétszám kiszolgálá-

sára. A Malév leállásából
mindenekelõtt a Wizz Air
profitálhat, de a csõd kedve-
zõ szeleket hajthat a az
Austrian Airlines és a Luft-
hansa szárnyaira is.

Malévból fõnixmadár?

A magyar miniszterelnök
a Kossuth Rádiónak adott
pénteki nyilatkozatában
megerõsítette: nem lehetet-
len a légitársaság újraindu-
lása, de az európai gazda-
sági válság miatt nem to-
longanak a befektetõk. Völ-
ner Pál, a  államtitkára
ugyanaznap sajtótájékozta-
tón jelentette be, hogy a tár-
cánál válságstábot állítot-
tak fel a Malév helyzete mi-
att – amely minden bizony-
nyal a felszámolás sorsára
jut – egyben arról is beszélt,
hogy zöldmezõs beruhá-
zásban jöhetne létre egy új
nemzeti légitársaság. Habár
az államtitkár szerint nem
kizárt, hogy ebben szerepe
lehetne az államnak, az új-
raindulást megkérdõjelezi,
hogy még péntek folyamán
csoportos létszámleépítést
jelentettek be a Malévnál –
bár a hírek szerint leányvál-
lalataira nem kerül lakat. A
Malév cégcsoport „halála”
a magyar gazdaság több
ágazatában is éreztetni fog-
ja hatását. A vállalat –
amely 2600 munkavállalót

foglalkoztatott és 500 ma-
gyarországi vállalkozással
állt rendszeres szerzõdéses
kapcsolatban – a magyar
központi költségvetés bevé-
teleihez közvetlen és közve-
tett módon évi mintegy 70
milliárd forinttal járult hoz-
zá. A cég az ország egyik
legjelentõsebb exportõré-
nek számított, amely a Bu-
dapest Airport forgalmá-
nak 40 százalékát biztosí-
totta. A Malév mûködése
idején évente közel 3 millió
utast szállított 23 ezer járat-
páron, és 45 városba repült
közvetlenül. 

Légi csodhullám 

A Malév csõdjérõl beszá-
moló külföldi lapok megra-
gadták a lehetõséget, hogy
egyúttal a légifuvarozási
ágazat nehézségeire is fel-
hívják a figyelmet. A Frank-
furter Allgemeine Zeitung em-
lékeztetett, hogy néhány
napja ment tönkre a
Spanair spanyol és a Cirrus
Airlines német légitársaság
is, és már látható, hogy a
Malév után India lesz a kö-
vetkezõ válsággócpont.
Amint a Le Figaróban meg-
szólaló szakértõ leszögezi:
befellegzett a kis nemzeti lé-
gitársaságok modelljének,
most az európai „légióriá-
sok” és a fapadosok uralják
a piacot. 

HIRDETÉS
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Rövid szenvedés után, 66 éves korában „elhunyt“ a Malév. Dolgozói és utasai egyaránt gyászolják

Örökre elszállt a Malév
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S. M. L.

Újabb halálos áldozato-
kat követelt az ítéletidõ a

hét végén az országban. Az
Egészségügyi Minisztérium
közleménye szerint az elmúlt
nyolc napban immár 34 em-
ber halálát okozta kihûlés.
Az ítéletidõnek tulajdonítha-
tó halálos áldozatok száma
azonban ennél nagyobb,
szombat óta ugyanis a hó és
a déli megyékben hullott
ónos esõ okozza a legna-
gyobb nehézségeket. Buka-
restben tegnap hajnalban mí-
nusz 3 fokos hõmérsékletben
hullott záporesõ, ami azon-
nal ráfagyott az útra és a gép-

kocsikra, és jégrétegbe öltöz-
tette a fõvárost. A járdák
üvegszerûen csillogtak, és en-
nek megfelelõen csúsztak is,
a kimerészkedõ gyalogosok
is csak az épületek falának tá-
maszkodva, póznákba ka-
paszkodva haladtak úticéljuk
felé. A fagyos esõt a délelõtti
órákban hóhullás váltotta fel
– a csatakos havat immár
megváltóként üdvözölték a
csicsonkázó bukarestiek. A
faágakra, villanyhuzalokra
rárakódott jég, majd hó anya-
gi károkat is okozott: a kidõlt
fák, nagyobb faágak parkoló
gépkocsikat tettek tönkre. Az
Enel áramszolgáltató lapzár-
tánkig nem adott jelentést na-

gyobb fennakadásokat okozó
problémákról, a fõváros la-
kosai azonban felkészültek a
legrosszabbra: a hétvégén va-
lósággal megrohamozták az
üzleteket attól való félelmük-
ben, hogy a szélsõséges idõ-
járás miatt a kétmilliós met-
ropolisz élelmiszerellátásával
is gondok lesznek.

Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat tegnap 18 órá-
tól az ország déli-délkeleti
megyéiben sárgáról na-
rancssárgára változtatta a fi-
gyelmeztetés besorolását.
Az erdélyi megyékben to-
vábbra is a havazás, hófúvás
miatti sárga figyelmeztetés
marad érvényes. 

A Lipscani behavazva. Bukarestben egész hétvégén akadt bõven dolga a hókotróknak

Fagyhaláltól...

Fotó: adevarul.ro

Sike Lajos

Együtt avatta fel a jelenle-
gi és a volt egészségügyi

miniszter a Szatmár megyei
kórház uniós színvonalú sür-
gõsségi egységét tegnap dél-
ben: Ritli László és Cseke At-
tila az 1600 négyzetméteres
új betegellátót adta át, amely-
ben a sürgõsségi esetektõl a
bonyolultabb sebészeti be-
avatkozásokig szinte minden
kezelést el lehet végezni.
Mint a rendezvényen elhang-
zott, a „telemedicinás” szol-
gáltatás révén a szatmári or-
vosok pillanatok alatt kapcso-
latba léphetnek a kolozsvári,
marosvásárhelyi, iaºi-i vagy
bukaresti egyetemi klinikák-
kal; az infokommunikációs
gyógyítás módszerét a súlyo-
sabb esetekre „vetik be”. 

Cseke Attila elismeréssel
szólt a Szatmár Megyei Ta-
nács és annak elnöke, Csehi
Árpád tevékenységérõl; a Bi-
har megyei szenátor kifejtet-
te: a szatmári önkormányzat
az országban elsõk közt tá-
mogatta az egészségügy de-
centralizációját. A volt mi-
niszter modellértékûnek ne-
vezte azt, ami az elmúlt idõ-
szakban Szatmár megyében
történt, ahol futószalagon
avatják fel a korszerûen fel-
újított egészségügyi objektu-
mokat – legutóbb tavaly õsz-
szel a járványkórház teljes re-
habilitációja történt meg.

Ritli László szintén a mi-
nisztérium és az önkormány-
zat jó együttmûködését emel-
te ki. Mint hangsúlyozta, ön-
magában is beszédes példa,
hogy egy sok millió lejes be-

ruházásnál a tervezéstõl a ki-
vitelezésig és az átadásig alig
két esztendõ telt el. „Ami a
sürgõsségi betegellátó osztály
révén létrejött, arról csak a
legnagyobb  elismerés hang-
ján lehet beszélni, ehhez ha-
sonló nincs az egész régió-
ban. Most már csak arra
ügyeljünk, hogy az itteni
színvonalnak megfelelõ, kel-
lõ számú szakorvos dolgoz-
hasson itt” – tette hozzá a
miniszter.

A megyei tanács arról is
gondoskodott, hogy a két-
nyelvûségre vonatkozó tör-
vényes elõírások a gyakorlat-
ban is érvényesüljenek: a sür-
gõsségi osztályon valameny-
nyi külsõ és belsõ felirat két-
nyelvû, s a magyar szöveget
ugyanolyan nagyságú betûk-
kel írták, mint a románt. 

Röviden

Szatmári böllér-
verseny RMDSZ-módra

A nagy hideg és hóesés elle-
nére nagy sikere volt a
Szatmár megyei RMDSZ
szombaton, Túrterebesen
tartott második böllérverse-
nyének. A sok száz vendég
közt ott volt Kelemen Hunor
szövetségi elnök is, aki töb-
bek között Csehi Árpád me-
gyei tanácselnökkel, illetve
Erdei D. István és Olosz
Gergely képviselõkkel együtt
kóstolgatta a disznótoros ká-
posztát, a májas hurkát, a
fokhagymás-paprikás és cit-
romos kolbászt. Volt mibõl
kóstolgatni, hisz  a vetélke-
dõn megjelent 34 csapat
(köztük háromszékiek is) 34
sertést dolgozott finomsággá
a kifeszített sátrakban, alig
pár óra alatt. A nótás kedv
nem sokat váratott magára.
A legjobb és legkülönlege-
sebb ízek mellett, mint a
pusztadaróci toros vagy a
tasnádi citromos kolbsz, töb-
bek között díjazták a leg-
hosszabb kolbászt (a sárkö-
ziek 21 méteres kolbászt töl-
töttek) és a legvidámabb tár-
saságot. 

Fogyasztóvédelmi
együttmûködés

Pintér István, a magyaror-
szági Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság (NFH) fõ-
igazgatója Constanstin
Cerbulescu, a hazai Orszá-
gos Fogyasztóvédelmi Ható-
ság elnöke meghívásá-
ra Marosvásárhelyen tár-
gyalt a társhatóság vezetõi-
vel a héten – közölte az
NFH honlapján a hét vé-
gén. A megbeszélésen a fe-
lek értékelték a két ország
közötti együttmûködés gya-
korlati tapasztalatait, és
megállapodtak a közeljövõ-
ben felállítandó piacfelü-
gyeleti munkacsoport mûkö-
désére vonatkozó elképzelé-
sekrõl. A két országnak a
határon átnyúló panaszok
gyors és hatékony elintézése
érdekében a jövõben is indo-
kolt együttmûködni, a közös
ellenõrzések és a tapasztalat-
csere pedig fõként a határ
menti megyék felügyelõségei
között hatékonyak – fogal-
maz közleményében a ma-
gyar hatóság.

Törvényt szigorítana
Albert Álmos

Törvénymódosítást szorgal-
maz Albert Álmos
RMDSZ-es szenátor, akinek
háromszéki polgármesterek
hívták fel a figyelmét, hogy
szigorítani kellene a szociá-
lis támogatásokról szóló
törvényt. Mint ismert a jog-
szabály már rendelkezik ar-
ról, hogy a kedvezménye-
zettektõl megvonják a tá-
mogatást, ha azok nem fi-
zették ki az adójukat. Al-
bert Álmos szerint ezt ki
kellene terjeszteni azokra is,
akik nem fizették ki a kü-
lönbözõ pénzbüntetéseiket.
A szenátor azt is leszabá-
lyozná, hogy az uniós élel-
miszer-támogatásokat az il-
letõ család egy fõre esõ jö-
vedelméhez szabják. Az új intézmény avatószalagát Cseke Attila, Ritli László és Csehi Árpád vágta át

Cs. P. T.

A moldvai csángó prog-
ram mûködtetésére lét-

rehozandó alapítvány –
amelyben a Teleki László
Alapítvány alapítóként vesz
részt – felügyeli és nem le-
bonyolítója lesz az oktatási
programnak – mondta a
TLA vezetõje az MTI-nek
tegnap. Diószegi László
azokra a bírálatokra reagált,
amelyek kifogásolták, hogy
ugyanaz az alapítvány bo-
nyolítja majd le a csángó
gyerekek oktatási program-
ját, amelyik korábban pénz-
ügyi ellenõrzéseket végzett
a feladatot korábban ellátó
Moldvai Csángómagyarok
Szövetségénél (MCSMSZ).
Mint ismert, az ellenõrzések
során olyan hiányosságok
merültek fel, melyekre hi-
vatkozva a magyar kormány
megvonta a támogatást a
csángószövetségtõl. Vála-
szul az intézkedésre az
MCSMSZ vezetõsége testü-
letileg lemondott. A prog-
ram mûködtetését az új ala-
pítvány megalakulásáig a
Románia Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége vette át.

Diószegi László kiemelte,
a program lebonyolításában
nem terveztek változást, azt
továbbra is a jelenlegi okta-
tó gárda bevonásával tervez-
ték. Az alapítvány a prog-
ram pénzügyi átláthatósá-
gát biztosítja. Diószegi
László kiemelte: a pénzügyi
struktúra javításáról van
szó, senki nem akar a tartal-

mi kérdésekhez hozzányúl-
ni. Elmondta, az alapítvány
2011 nyarán kapott megbí-
zást a nemzetpolitikai ál-
lamtitkárságtól és a Moldvai
Magyar Oktatásért Alapít-
ványtól, hogy világítsák át
az MCSMSZ gazdálkodá-
sát. Az átvilágítás célja az
volt, hogy a fõ támogatók
pontos képet kaphassanak
az MCSMSZ vagyoni hely-
zetérõl, mûködésérõl, futó
programokról, azok költség-
hatékonyságáról és pénz-
ügyi szakmai színvonaláról,
továbbá a szövetség által fel-
halmozott adósságról. Az
átvilágítás során ellenõriz-
ték az MCSMSZ 2008-
2010. évi gazdálkodásáról
szóló dokumentumokat, és
a vizsgálat érintette az okta-
tási helyszíneken bérelt,
vagy tulajdonolt épületek ál-
lagát is.

Mint ismert, a magyar
kormány döntését sokan bí-
rálták. Kovács Péter, az
RMDSZ fõtitkára Kovács
Péter, az RMDSZ fõtitkára
politikai indíttatásúnak véli
Budapest eljárását a csángó-
szövetséggel szemben.
„Ugyanaz történt, ami az
oktatási-nevelési támogatási
programot lebonyolító Isko-
la Alapítvánnyal” – magya-
rázta az ÚMSZ-nek, arra
utalva, hogy korábban a
magyar kormány megvonta
az alapítványtól a program
lebonyolításának jogát, s a
feladattal a Romániai Ma-
gyar Pedagógus Szövetséget
bízta meg. 

Változatlan csángóoktatás

ÚMSZ

Folytatás az 1. oldalról

Kovács Péter szerint a végle-
ges konklúziókhoz idõigé-
nyes elemzések elkészítése
szükséges, de az már most
látszik, hogy hangsúlyosan
kell az elkövetkezõ idõszak-
ban a szórványra figyelni.
„Nem elég fiókokban poro-
sodó programokat írni, ha-
nem konkrét cselekvéssel kell
a szórvány fogyását megállí-
tani” – jelentette ki.

Toró T. Tibor, az Erdélyi
Magyar Néppárt (EMNP)
ideiglenes elnöke az MTI-
nek nyilatkozva a közzétett
népszámlálási adatok meg-
bízhatatlanságát emelte ki.
Ez szerinte abból látszik,
hogy közel hatvanezer sze-
mélynek nem rögzítették a
nemzeti hovatartozását. Toró
úgy vélte, mindez “az adat-
gyûjtés során megmutatko-
zott huzavona következmé-
nye, amelyhez nagyon nehéz
jóhiszemûen viszonyulni”.
Szerinte eleve az volt a szán-

dék, hogy manipulálni lehes-
sen az adatokat. Szász Jenõ,
a Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöke az MTI-nek
azt hangsúlyozta, az erdélyi
magyarságnak két évtized
alatt közel félmilliós fogyást
kellett elkönyvelnie. Szerinte
erre a helyzetre is az autonó-
mia különbözõ formái nyújt-
hatnának megoldást. 

Az adatokat elemezve
Horváth István, a kolozsvári
kisebbségkutató intézet
vezetõje rámutatott: az utób-
bi két évtized negatív demog-
ráfiai trendje egyértelmû.
„Ám az utóbbi két-három év-
ben valamelyest javulni lát-
szik ez a trend, a fogyás mér-
téke csökkent. Nem monda-
nám, hogy ez a folyamat
majd meg is fordul, de az
utóbbi évtizedben növekedett
az átlagéletkor, a gyerekvál-
lalási kedv és részarányosan
csökkent a magyarok migrá-
ciója. Tehát az sem lehet állí-
tani, hogy néhány évtized
múlva eltûnnek a magyarok
Romániából” – jelentette ki
az ÚMSZ-nek.

Népszámlálás: felemás...

Szatmár: korszerû sürgõsségi 

Még nem csökken a honatyák száma
Elõzetes számítások szerint Románia három-négy man-
dátumot veszíthet el 2019-tõl az Európai Parlamentben
amiatt, hogy lakossága 2,6 millió fõvel, 19 millióra csök-
kent. Emellett 2021-tõl kevesebb jár majd az országnak
az európai uniós alapokból is. Márton Árpád képviselõ
szerint a bukaresti parlamentben nem csökken a mandá-
tumok száma. A jelenleg érvényben lévõ törvény ki-
mondja: nem lehet a választókerületeket a szavazás idõ-
pontja elõtt kevesebb, mint egy évvel módosítani. „Így
ha módosítani akarjuk a kerületeket, akkor a parlamen-
ti választások idõpontját ki kell tolni jövõ év márciusá-
ra” – magyarázta az ÚMSZ-nek.

A szerzõ felvétele



ÚMSZ-összeállítás

Zártkörû, verseny- és gá-
lamentes volt a tegnap

lezárult 43. Magyar Film-
szemle.  A hétvégi mustrán a
program szerint összesen
141 rendezõ alkotását mu-
tatták be, ezek között 10 já-
tékfilm, 3 ifjúsági és gyerek-
film, 1-1 egész estés animá-
ciós és egész estés szkeccs-
film, 50 dokumentumfilm,
30 animációs, 9 ismeretter-
jesztõ és 13 kísérleti, kisjá-
tékfilm szerepelt. A rendez-
vény meghívottai között sze-
repelt  Zágoni Balázs és
Jakab-Benke Nándor is. A
két erdélyi szakember
Robert McKee Story címû
könyvét lefordította magyar-
ra, a kötetet pedig  Ruttkay
Zsófia forgatókönyvíró mu-
tatta be a szemle elsõ nap-
ján. „Meglepõen jól fogad-
ták a kötetet, annak ellenére,
hogy erdélyi, számukra is-
meretlen kiadó adta ki – a
kivitt példányok el is fogytak
az utolsó darabig” – mondta
el az ÚMSZ-nek Jakab-
Benke Nándor a kolozsvári
Filmtett Egyesület által ki-
adott mûrõl. Az erdélyi fil-
mesnek egyébként kellemet-
len élményei maradtak az
idei filmszemlérõl, amelyre
a  Magyar Filmmûvészek
Szövetsége és a Magyar
Nemzeti Filmalap képvise-
lõi között dúló konfliktus
nyomta rá a bélyegét. „Érzõ-

dött, hogy mindent áthatott
a rendezvény elpolitizálódá-
sa, és a csatározás nemcsak
a pénztelenséget hozta ma-
gával, hanem a régi feszti-
válhangulat is eltûnt” –
mondta a szemlérõl hazaté-
rõ Jakab-Benke Nándor, aki
hozzátette: néhány mara-
dandó filmélményt kétségte-
lenül pozitívumként élt meg,
például Pálfi György Final
cut – Hölgyeim és uraim címû
alkotását.

A rendezvényen A magyar
film helyzete az európai film-

kultúrában címmel konferen-
ciát is tartottak Ulrich
Gregor német filmtörténész
és Báron György kritikus
vezetésével. A nyílt, indula-
tokat sem nélkülözõ vitán
megjelent Andrew G.
Vajna, a nemzeti filmipar
megújításáért felelõs kor-
mánybiztos is.

Ulrich Gregor elõadásá-
ban a magyar filmmûvészet
történetének legfontosabb
pillanatait elevenítette fel. A
filmtörténész szerint a ma-
gyar filmtörténet kimagasló

mûvének számít Dárday Ist-
ván és Szalai Györgyi 270
perces Filmregénye, Bódy
Gábor és Jancsó Miklós
munkássága, valamint élete
egyik legcsodálatosabb él-
ményének nevezte Tarr Béla
Sátántangójának budapesti
vetítését.

A konferencián számos
neves filmmûvész megjelent.
Dárday István filmrendezõ
például óvatosságra intette a
felszólalókat, valamint arra
hívta fel a figyelmet, hogy a
magyar filmmûvészet célja a

valóság hiteles ábrázolása,
szerinte ennek a filmszemlén
debütált szkeccsfilm, a Ma-
gyarország 2011 nem felel
meg. „Magyarország 2011-
ben nem volt ilyen” – fogal-
mazott az alkotó, arra utal-
va, hogy a több, nagy ma-
gyarországi rendezõ által
jegyzett alkotás nagyon sötét
képet fest az országról. 

Tarr Béla, a Magyar Film-
mûvészek Szövetségének az
elnöke kiemelte: a szemle
célja a filmszakma egységes-
ségének megmutatása. Egy
független filmes alapítvány
létrehozására tett javaslatot,
amelyhez jelképesen 10
eurót letétbe is helyezett. 

Havas Ágnes, a Magyar
Nemzeti Filmalap vezérigaz-
gatója nem tartotta elképzel-
hetetlennek egy új Balázs
Béla Filmstúdió megalapítá-
sát. Visszautasította ugyan-
akkor azt a vádat, hogy a
filmalap munkája révén
kommercializálódás, ameri-
kanizálódás fenyegetné a
magyar filmmûvészetet. Pél-
daként megemlítette, hogy
pénteken újabb gyártási tá-
mogatásról döntött a film-
alap, Kenyeres Bálint is el-
kezdheti a Tegnap címû film-
jét forgatni.

Havas Ágnes megjegyezte:
azt artmozik finanszírozása,
támogatása nem a filmalap
feladata, azt a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium vállalta
magára. 
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MTI

Életének 78. évében meg-
halt Csurka István író,

politikus (képünkön). Szent-
mártoni János, a Magyar Író-
szövetség elnöke szerint az
utókornak úgy kell megítél-
nie Csurka munkásságát,
hogy szét kell választania írói
és politikusi tevékenységét.
Csurka István tagja volt a
Magyar Írószövetségnek, és a
hatvanas-hetvenes évek ma-
gyar prózai és drámai irodal-
mának kiemelkedõ egyénisé-
ge volt, ezt senki sem vitat-
hatja, s Csurka alkotói tehet-
ségét sem vonhatja kétségbe
senki – hangsúlyozta az MTI-
nek az írószövetség elnöke.

Csurka István 1934. márci-
us 27-én született Budapes-
ten. 1957-ben a Színház- és

Filmmûvészeti Fõiskola dra-
maturgia szakán szerzett dip-
lomát. 1956-ban a fõiskolai
nemzetõrség vezetõje volt.
Elsõ írása 1954-ben jelent
meg, azt követõen több re-
gényt, filmforgatókönyveket,
rádióhangjátékokat, elbeszé-
léseket, színmûveket  írt. Iro-
dalmi munkásságáért 1969-
ben és 1980-ban József Atti-
la-díjat kapott, 1980-ban el-

nyerte a színikritikusok dí-
ját. A Magyar Demokrata
Fórum egyik alapító tagja,
országgyûlési képviselõ volt,
majd miután 1993-ban kizár-
ták az MDF-bõl, megalakí-
totta a Magyar Igazság és
Élet Pártját (MIÉP).

2011 októberében az Új
Színház vezetésére kineve-
zett Dörner György Csurka
Istvánt nevezte meg inten-
dánsának. Tarlós István fõ-
polgármester azonban a tilta-
kozások hatására december-
ben felkérte, hogy ne alkal-
mazza a színházban. Dörner
György erre úgy reagált,
hogy õ maga is pusztán szel-
lemi jelenlétnek tekintette
Csurka intendánsi szerepét.
Az Új Színház õszre tervezi
egyik utolsó darabja, A hato-
dik koporsó szinrevitelét. 

Elhunyt Csurka István

Hírösszefoglaló

Dancs Annamari után a
másik erdélyi versenyzõ

is kiesett az Eurovíziós Dal-
fesztivál magyarországi elõ-
döntõin: a nagyváradi Tol-
vai Renáta Élek a szemeidben
címû dalával nem jutott
tovább a hétvégén tartott,
második elõdöntõbõl. A
végeredmény a telefonos
szavazás, illetve szakmai
zsûri szavazatai alapján ala-
kult ki, e szerint a zsûri elsõ

három helyezettje és a né-
zõk kedvence jutott tovább a
február 11-i döntõbe. A zsû-
ri Gyurcsík Tibort juttatta
tovább  Back In Place címû
számával, Veres Mónikát,
azaz Nikát a This Love-val,
valamint a Király testvérek
The Kiraly’s nevû formáció-
ját, akik az Untried címû
számot adták elõ. A közön-
ség szavazatai alapján Fábi-
án Juli & Zoohacker Like A
Child címû produkciójával
is továbbjutott. Az MTVA

és a Magyar Televízió felhívá-
sára több mint kétszáz dalt
neveztek, a legjobb húszból
a szakmai zsûri és a nézõk
választják ki A dalt, Ma-
gyarország versenydalát,
amely képviseli az országot
Bakuban, Azerbajdzsán fõ-
városában, a nemzetközi
megmérettetésen május 22.
és 26. között. A nemzeti
döntõt február 11-én tartja
az MTV az elõdöntõkbõl to-
vábbjutott nyolc elõadó
részvételével. 

Eurovízió: Renáta is kiesett

T. Koós Imola

Suttogásra késztetõ me-
sekönyv nem csak gyer-

mekeknek, közben meg
képzõmûvészeti album is,
amely olyan finom, mint a
kézzel festett porcelán – ez
az érzés fogja el az embert,
ha kézbe veszi Máté Angi
és Keszeg Ágnes kötetét,
amelynek címe nem is lehet
szemléletesebb: Ez egy suso-
gó levél.

Keszeg Ágnes rajzai egy-
re keresettebbek, számos
nyelvû kiadvány illusztrálá-
sára kérik fel, Máté Angi
pedig civilben óvónõ, köny-
veinek „világteremtõ mese-
beszédét” egyre több helyen
díjazzák, így érthetõ, hogy
a két név annyi érdeklõdõt
vonzott a könyv kolozsvári
bemutatójára – köztük szá-
mos szülõt és gyereket –,
hogy egy tût sem lehetett
volna leejteni a Gaudeamus
könyvesboltban a pénteki
rendezvényen.   

Az írónõ mindenekelõtt a
gyerekekkel foglalkozott:
felolvasott nekik egy törté-
netet a könyvbõl, majd pa-
pírt és ceruzákat kaptak, és
mindenki lerajzolhatta, amit
hallott. A felnõtt közönség-
nek László Noémi költõ
osztotta meg benyomásait a
kötetrõl. „A gyerekek
ugyanúgy fájnak, ahogyan
azt gondoljuk, csak mi fáj-
hatunk, ugyanúgy bosszan-
kodnak, mérgelõdnek, bor-

zolódnak és sértõdnek. És
akkor rájuk csodálkozunk.
Nos, Máté Angi könyve
nem csodálkozik, hanem fel-
tár, megmutat. Ahogyan a
kicsik gyûjtik tenyerükbe a
kavicsot, csigát, bogarat, gi-
lisztát, csillámló kincset,
Máté Angi susogó meséi
ugyanúgy gyûjtik, mély fi-
gyelemmel és nehéz tárgyi-
lagossággal, a gyerekkor
minden örömét, fájdalmát”
– mondta László Noémi a
Cerkabella Könyvkiadó által
megjelentetett könyvrõl. Ke-
szeg Ágnes elmesélte: hete-
kig érlelõdtek benne a me-
sék, mielõtt lerajzolta volna
õket, amelyek közül  a legne-
hezebb feladat a „markoló
szegénység” illusztrálása

volt. „A világ valódiságát és
kerekségét alig lehetett volna
jobb kezekre, fantáziára bíz-
ni, mint Keszeg Ágnes már
számos köteten edzett kezé-
re és varázslatos képzelõere-
jére, melynek köszönhetõen
láthatóvá lesz az, ahogyan
sarkot növeszt magára az ut-
ca, ahogyan az emberek
gyapjúfonalat gombolyíta-
nak és takarót szõnek belõle,
ahogyan a kert örvendezik
és a házak darabokra hull-
nak a szegénység markoló
harapása nyomán” – jelle-
mezte László Noémi az Ez
egy susogó levél rajzait, hozzá-
téve: ezt a könyvet mintha
olyan valaki írta volna, aki
egyszerre kisgyerek és nagy-
mama. 

Örvendezõ kertek könyve

Antal Erika

Pezsgõ címmel online
videomagazint indított a

Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Tár-
sulata, amely a frissen bemu-
tatott elõadásokról, próbafo-
lyamatokról tájékoztatja a
színház iránt érdeklõdõket,
interjúkat közvetít, és belá-
tást enged a kulisszák mögé.
A társulat YouTube-csator-
náján rövidfilmeket, trail-
ereket is találhatnak a nézõk.
A http://www.youtube.com/
tompamiklóstársulat csatorna
Verebes István Senki sem tö-
kéletes, avagy nincs, aki hûvö-
sen szereti, decemberben be-
mutatott vígjátékából mutat
be rövid részleteket, néhány
jelenetet a próbákról,
ugyanakkor interjút
Kányádi Szilárd rendezõ-
vel, a színészek közül Nagy
Dorottyával, Bányai Kele-
men Barnával és Bartha
László Zsolttal. Továbbá
Móricz Zsigmond Nem élhe-
tek muzsikaszó nélkül,
William Shakespeare A
makrancos hölgy, avagy a
hárpia megzabolázása jele-
netei is megtekinthetõk, va-
lamint az is, hogyan készül
egyik-másik színész a tükör
elõtt,  vagy hogyan szerelik
be a forgószínpadot. A csa-
torna tartalma folyamato-
san frissül, a videókat rend-
szeresen megtekinthetik a
társulat Facebook oldalán is,
a www.facebook.com/tompa-
miklos cím alatt is. 

Online pezsgés 

VásárhelyenFilmszemle, visszafogottan

Tarr Béla filmrendezõ (középen) egy független filmes alapítvány létrehozására tett javaslatot

Máté Angi a markoló szegénységrõl szóló történetet meséli
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Ma Dóra, Dorottya és Ré-
ka napja van.
A Dóra a latin Theodora
szóból származik, mely-
nek jelentése Isten ajándé-
ka.
A Dorottya nõi név a gö-
rög Dorotheosz magyaro-
sított alakja. Jelentése azo-
nos az elõbbivel.
A Réka Attila hun uralko-
dó feleségének neve. 
Holnap a Richárd és Ta-
más nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1520 – Országgyûlés Budán.
• 2008 – Az Adriai-tenge-
ren, Isztambulból Triesztbe
tartó török teherhajó 200
tehergépkocsival, olajszár-
mazékokkal és kilenc ton-
nányi veszélyes anyaggal a
fedélzetén kigyullad és el-
süllyed Rovinj horvát kikö-
tõvárostól 13 tengeri mér-
földre.

Vicc
Egy részeg támolyog haza a
kocsmából. A sötét utcán ne-
kimegy egy nõnek, aki felhá-
borodva rákiált, majd lekever
neki egy nagy pofont. A ré-
szeg tûnõdik magában:
– Nem is gondoltam, hogy
ilyen gyorsan hazaérek.

Recept
Spárgasaláta mustáros öntet-
tel
Hozzávalók: 50 dkg spárga,
10 ek. olívaolaj, 2 ek. bal-
zsamecet, 1 ek. citromlé, 1
ek. dijoni mustár, só, bors.
A spárgák tövét levágjuk,
meghámozzuk, majd addig
fõzzük, amíg teljesen megpu-
hul. Az olívaolajat, az ecetet és
a citromlevet egy tálba öntjük,
és hozzákeverjük a mustárt,
sót és borsot. A spárgákat egy
salátástálba tesszük, hozzáad-
juk az öntetet, az egészet elke-
verjük, és már kínálhatjuk is.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A szerencse végre ön mellé szegõd-
het: ne legyen rest kinyújtania fe-
lé a kezét. Élvezze a pillanatot, de
tanuljon a múlt hibáiból!
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Folyton a teendõk, és az intézni
valók után fut, mégis, mintha so-
hase akarna véget érni a dolga. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma igen jó kedve van, szinte röp-
köd. És most talán még a lezu-
hanástól sem kell tartania. A fõ-
nökei is jó szemmel nézik szár-
nyalását.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nem kellene minden apróságon
felidegesítenie magát. A szüleivel
való kapcsolata is akkor javulhat,
ha ad egy kis idõt és távolságot. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Csendes, nyugodt napra számít-
hat. Talán túl nyugodtra is. Töb-
bet várna, szeretné, ha jobb me-
derben haladnának a dolgai.
Ehhez azonban úrrá kell lennie
szokásos halogató természetén. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A karrier és a család kerülhet ma
zavarba ejtõ konfliktusba az ön
életében. Nehéz ma még jó dön-
tést hoznia, beszéljen, hagyja
mérlegelni a dolgokat. Holnapra
már minden tisztábban fog lát-
szani.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Olyan téren érhet el jó eredmé-
nyeket ma, amire igazán nem is
számított. Használja ki a kínál-
kozó lehetõségeket!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A mai nap biztosan nem telik el
apróbb bosszankodások nélkül.
Ne engedje, hogy ez befelhõzze
kedvét. Koncentráljon inkább a
hosszú távú feladataira, tervei-
re. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nehéz elviselnie ma a családtag-
jait: úgy érzi, mindenki mintha
az ön vérét szívná. Gondoljon
azonban arra is, hogy ön is men-
nyit számíthatott rájuk. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma minden földi jóval elhalmoz-
zák a csillagok a Bak jegyûeket.
A szenvedélyességben sem lesz hi-
ány, és még pénzügyei is jó fordu-
latot vehetnek. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Pénz állhat a házhoz: a Vízön-
tõk most alighanem tejbe-vajba
fürödhetnek. Vagy legalábbis a
jövõre nézve javulhatnak a kilá-
tásaik. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nyugtalanító napra számíthat:
sehogy sem tud menekülni a
rossz gondolatok, érzések elõl.
Ráadásul a fõnöke sem az a ke-
nyérre kenhetõ jó ember ma. Ké-
szüljön fel a kemény szavakra! 

Horoszkóp

9

Február 6., hétfõ
Az év 6. hete és 37. napja, hátravan 329 nap

Spenót

Horváth Szekeres István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

MÉDIAPARTNEREK

Szerkesztõség és kiadó: 

Bukarest, 3. kerület, 
Lipscani u. 29-31 sz., I. emelet. 

Telefon/fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

PPoossttaaccíímm::

Redacþia „Új Magyar Szó” 

OP 15, CP 40, sector 5, Bucureºti

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 

Ady András, Bíró Béla, 

Krebsz János, Gyulay Zoltán, 

Sebestyén Mihály, Székedi Ferenc, 

Székely Ervin

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Farkas István (Társadalom) 

Tofán Koós Imola (Kultúra) 

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Vásárhelyi-Nyemec Réka (maszol.ro) 

Olvasószerkesztõk: 

Osváth Annamária, Toth Réka 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0788-715876 (Kolozsvár), Totka László

– 0788-715848 (Nagyvárad), Baloga-

Tamás Erika – 0746-375775 (Székely-

udvarhely), Kovács Zsolt – 0721-

251429 (Sepsiszentgyörgy), Sike Lajos –

0788-715687 (Szatmárnémeti), Tamás

András – 0744-781709 (Nagyenyed) 

Grafikus: 

Horváth Szekeres István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet

Kiadja 
a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

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 szerkesztõség-

nél 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 átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A hatos lottó nyerõszámai: 

47, 46, 34, 22, 26, 6.

A legszebb imádság egy hálás
gondolat mindazért, amink
van. Még a legelkötelezettebb
hívõ emberek imádsága is bõ-
velkedik kérésekben és magán
hordozza a hiányérzet sötét bé-
lyegét. Pedig a hála az, ami
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mindent, ami mozdítható, hi-
szen mindent magáénak te-
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hogy teljesnek érezzük magun-
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Gondolatjel Visky István rovata



6.55 Ma Reggel
10.00 A madárgyűrűzés
100 éve (dok. sor.)
10.25 Álmok mai álmodói
10.50 Nemzeti értékeink -
A Szalajka völgye
11.00 Tudásakadémia -
Junior
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Háttértudomány
14.55 Főtér
16.20 Hogy volt!?
16.50 Delta
Tudományos magazin
18.15 English 4U
18.40 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes 
szerelem 
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Stingers (auszt.
krimisor.)
0.00 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
0.55 Az Este
2.05 Isten hozta 
az Isten háta mögött
(francia vígj., 2008)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Settenkedők (am.
thriller) 12.55 Az oros-
zlán (fr. kalandf.) 
15.00 Bűnjelek (kan.
thriller) 16.45 Tel-
hetetlen űr (am. sci-fi)
18.30 Láncreakció:
Veszélyben a Föld (am.
katasztrófa f.) 20.10
Kaméleon (am. ak-
cióthriller) 22.00 Ra-
gadozó 2. (am. sci-fi ak-
cióf.) 0.00 Vírus -
Pusztító idegen (francia-
angol-német akcióf.)

FILM+

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

9.30 A jazz születésétől
napjainkig 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Piactér ism. 16.35
Kárpát Expressz 17.00
Népzene 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 18.50
Egészséges percek 18.00
Zene 18.30 Híradó 19.00
Metszet 19.30 Híradó
20.00 Erdélyi Kávéház
20.30 Mohi Sándor: Imád-
ság 21.00 Híradó 21.30
Metszet 22.00 Vár áll ott,
most kőhalom 22.30
Híradó

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sor.) 11.00 Elárult lélek
(sor.) 12.30 Eva Luna
(sor.) 14.30 Esmeralda
(sor.) 15.30 Érzéki
ölelések (sor.) 16.30
Igaz történetek 17.30
Titkok a múltból (sor.)
19.30 Elárult lélek (sor.)
20.30 Eva Luna (sor.)
22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (sor.)
23.30 Hét bűn (brazil
sor.) 0.30 Igaz
történetek (ism.)

8.45 Pilótafeleségek
(izraeli sorozat) 10.00
Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Vég nélküli
ének (sor.) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (sor.)
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 A
szívnek parancsoni nem
lehet (sor.) 
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8.30 Híradó
8.35 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A férfi a legjobb or-
vosság (német vígj. sor.)
11.00 Család-barát
11.50 1 Könyv
12.00 Roma Magazin
12.30 Domovina
13.02 Híradó - Déli
13.20 Kívánságkosár
15.15 Napok, évek, száza-
dok
15.40 Múltidéző (ism.)
16.15 Sportaréna (ism.)
17.10 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
17.55 Zebra
18.20 Kisváros (magyar
sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (am.-
kan. sor.)
21.30 Mad Men - Rek-
lámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Garázs (ír filmdrá-
ma, 2007)
23.55 Dunasport
0.00 Magyar Jazz Ünnep
2011.
0.25 Törzsi szex és házas-
ság
1.25 Térkép (ism.) 

m1, 22.30
Isten hozta az Isten háta mögött

Philippe Abrams egy kedves, dél-franciaországi posta alkalma-
zottja. Felesége, Julie egy idő óta rosszkedvű és úgy gondolja,
hogy egy riviérai állomáshely tenne csak jót romló kedélyének.
Férje mindent elkövet, hogy teljesítse felesége kérését, de egy
ostobaság miatt nem délre, hanem a távoli északra helyezik.
Philippe rettenetesen elkeseredik, de hamar bebizonyosodik,
hogy az északkal kapcsolatos előítélete helytelen.

TV2, 22.00
A mesterlövész

A visszavonult mesterlövész, James Dial sohasem bocsátot-
ta meg magának, hogy futni hagyta a világ egyik legvesze-
delmesebb terroristáját. Nem is kérdés, hogy újra fegyvert
ragad, amikor egykori megbízói felkeresik a lehetőséggel: fe-
jezze be, amit elkezdett. A rutinmunkának ígérkező küldetés
azonban hamarosan rémálommá válik, amikor a teljes brit
rendőrség Dial nyomába ered.

DUNA Tv, 22.30
Garázs

A történet Írország középső részén játszódik, napjainkban.
Josie, az enyhén értelmi fogyatékos férfi egy elhagyott vi-
déken lévő benzinkutat vezet. A magányos, jámbor férfi éle-
te egycsapásra megváltozik, amikor egy tinédzser, David je-
lentkezik nyári munkára nála. A két férfi lassanként megnyí-
lik egymás előtt, szép barátság alakul ki közöttük. Ám a kör-
nyéken lakó boltos nem nézi jó szemmel ezt a kapcsolatot.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa
teknőcök újabb 
kalandjai, Boci 
és Pipi, Star Wars - 
A klónok háborúja
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli - 
Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.20 Top Shop
13.10 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai (török
sor.)
15.10 Trükkös halál (kan.-
am. akció sor.)
16.10 Sue Thomas - FBI
(am. sor.)
17.15 Az éden titkai
(görög sorozat)
18.25 Sarokba 
szorítva (amerikai
sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt (mag-
yar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) -
összefoglaló
23.10 Házon kívül
23.45 XXI. század - a leg-
endák velünk élnek
Utána: RTL-hírek
0.20 Reflektor
0.35 A Grace klinika (drá-
masorozat)

10.05 Gyilkos számok
(ism.) 10.55 A nagy csap-
at 2. (amerikai vígj.,
1994) 12.55 Gordon
Ramsay - A pokol konyhá-
ja 13.50 Monk (sor.)
15.40 CSI: Miami
helyszínelők (ism.) 
16.35 Nyomtalanul (sor.)
18.25 Miami Vice (sor.)
19.25 Gordon Ramsay
20.20 Jóbarátok (sor.)
21.15 Két pasi (ism.)
22.10 Doktor House (sor.)
0.00 CSI: Miami
helyszínelők (ism.)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.30 Pon-
tos sportidő 14.00
Sport.ro Hírek 15.00 Pon-
tos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Halá-
los csapások 19.05 Infor-
mációk 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 1000 halálos
történet 23.00 Sport.ro
Hírek 23.10 Wrestling
RAW, Showtime

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika
gyöngyszeme (sor.)
11.05 Mindenből egy van
12.00 Kékfény (ism.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Srpski Ekran
14.25 Unser Bildschirm
14.55 KorTárs
15.25 Hacktion (magyar
akció sor.)
16.20 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.05 Veszélyes 
szerelem 
(am. sor.)
17.50 MM
18.45 Család csak egy
van (auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Az Este Extra
22.30 Isten hozta az Is-
ten háta mögött (francia
vígj., 2008)
0.15 Tudorok (ír-kan.-am.
drámasor.)
1.10 A rejtélyes XX.
század
1.40 Esély
2.05 Sporthírek
2.15 Család csak 
egy van (auszt. vígj. sor.)
(ism.)
3.00 MM (ism.)

7.00 Reggeli 
híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai (drá-
masor.)
11.25 Prim Plan
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király (dél-koreai dráma-
sor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
17.00 Hírek
17.30 Életem, a tánc (an-
gol játékfilm, 1983)
18.25 A palota 
legendái:  
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Második nekifutás
(francia thriller, 2007)
Sz.: Daniel Auteuil, 
Monica Bellucci, 
Michel Blanc, 
Jacques Dutronc, 
Eric Cantona
23.50 Angela Gheorghiu
interjú
1.00 Psych - 
Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
1.50 Zoom (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek
10.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
11.00 Fogadás az élettel
(román sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.45 Nevess csak
(amerikai vígjáték
sorozat)
14.15 (amerikai sor.)
15.15 (amerikai sor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour –
szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Ragadozók
(amerikai kalandfilm,
1996)
22.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 CSI: Miami
(amerikai sorozat)

0.00 Ragadozók
(amerikai kalandfilm,
1996) (ism.)
2.00 Pro Tv hírek, sport
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné - 
Razvan és 
Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak – 
reality show
11.20 Knight Rider
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – 
reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés (talk show)
(live)Simona Gherghe 
műsora
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Twister 
(amerikai katasztrófa film,
1996)
22.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Twister (amerikai
katasztrófa film, 1996)
(ism.)
3.00 Lale (török sor.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés(talk show)
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek (te-
lenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Stílustitkok
10.30 A cseresznye a
tortán – reality show
11.30 Teleshopping
12.00 Családban (román
sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az
anyákról (realit show)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(vígjáték sorozat) 
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán – 
reality show
20.30 Tinipaparazzók
(amerikai vígjáték, 2005)
22.15 Lököttek (vígjáték
sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium (am.
krimisor.)
0.30 Hírek (ism.)
1.30 Tinipaparazzók 
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
úton - Citroen
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány -
Párhuzamos világok
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Hogyan csinálják?
15.30 Hogyan készült?
Mágnes / Főtt sonka /

Ezüstözött teáskanna /
Ütközési tesztek
próbabábuja
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Abu Dhabi
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők -
Audi Quattro
21.00 Hogyan készült?
Töltött olívabogyó,
asztrolábium, nyereg
22.00 Állítólag... - Legyen
világosság
23.00 Kíváncsiság - Tá-
madnak az idegenek?
0.00 Piszkos munkák
1.00 Piszkos munkák Pe-
ter Schmeichellel
2.00 Fegyvertények - A
harctér királyai

6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser és a farka-
sok (amerikai-kanadai
sorozat)
8.55 Egészségpasztilla
9.00 Ma a holnapról
(ism.)
9.30 Minden pénzt 
megér
10.00 Autómánia
10.25 Légy formában!
10.50 Vallomások (ism.)
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlementi pártok
fóruma
14.35 Együtt 
Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser és a farka-
sok (amerikai-kanadai
sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 Berlin: A fal leom-
lik (német háborús film-
dráma, 2008)
20.15 Egészségpasztilla
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Túlélők a
nagyvárosi dzsungelben
23.35 A musicalsztár
(amerikai vígjáték, 2009)
1.05 Vallomások (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési hírek,
Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden

KEDD
2012. február 7.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.40 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.05 EZO.TV
13.40 Illegális kivándorló
(am. vígj., 1987)
15.20 Marina (mex.-am.
sor.)
16.20 Rex felügyelő (os-
ztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola (kol. dráma-
sorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (am.-mex.
sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 A mesterlövész
(amerikai-bolgár-angol ak-
cióf., 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Propaganda
Kulturális magazin
1.20 Tények Este
Jósok, látók, médiumok!
1.55 EZO.TV
2.30 Balra a nap
nyugszik (magyar filmdrá-
ma, 2000)
4.10 TotalCar (ism.)
Autós magazin 
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Kézilabda 

T. J. L. 

Egy percig sem volt két-
séges, hogy ki nyeri teg-

nap a fõvárosban a Steaua
CSA–Székelyudvarhelyi KC
férfi kézilabda-mérkõzést: a
vendégek már szünetig meg-
nyugtató elõnyre tettek
szert, (23-13) amit a máso-
dik játékrészben még növel-
tek, és végül 42-29-cel hoz-
ták a kötelezõt.   

Ciobanu és Varró is egyfor-
mán hatot védett az udvarhe-
lyi kapuban, az SZKC góljait
Florea (11 – 3x7m), Adom-
nicãi (6), Tálas (6), Mihalcea
(4), Komporály (4), Kuz-
manoszki (4 – 1x7m), Câm-
pan (2), Rusia (2), Chikovani
(2) és Ferenczi szerezte.
Irakli Chikovani büntetõt hi-
bázott, és három kiállítása
miatt hamarabb mehetett zu-
hanyozni. 

A Nemzeti Liga 14. for-
dulójának többi mérkõzése-
in: Pandurii Tg. Jiu–Bákói
ªtiinþa 31-29, Szatmárné-
meti CSM–Konstancai
HCM 32-44, CSM Ploieºti–
Temesvári Poli 30-33, Ko-

lozsvári U-Transilvania–
CSU Suceava 25-27. A Bu-
karesti CS Municipal–
Krassó Szörény HC- és
Tordai Potaissa–Dinamo
Cãlãraºi-mérkõzéseket el-
halaszották, utóbbit való-
színûleg holnap pótolják. A
Konstancai HCM (28
pont) vezet a Bákó (22), az
SZKC (17), a Târgu-Jiu
(17) és a Krassó-Szörény
HC (17) elõtt.

Csonka 14. fordulót ren-
deztek szombaton a nõi ké-
zilabda- Nemzeti Ligában
is. Eredmények: Zilahi HC–
Nagybányai HCM 32-21,
Galaci Oþelul–HCM Ro-
man 30-22, SCM Craio-
va–HC Dunãrea Brãila 19-
18, Bákói CSM 2010–Dévai
Cetate 31-28, Brassói Co-
rona–CSM Ploieºti 34-25. A
Buk. CS Municipal– Kons-
tancai Neptun-találkozót el-
halasztották.   

Bár két mérkõzéssel keve-
sebbet játszott, az Oltchim
(24) vezet a Zilah (21), a
Galac (19) és a Kolozsvár
elõtt. Az Oltchim holnap a
Romant fogadja, a Kolozs-
vár pedig szerdán a Ga-
lacot. 

Bukarestben nyert az SZKC 

Kézilabda 

Turós-Jakab László

A román Oltchim Ljubl-
janában, a magyar ETO

KC pedig a spanyol Itzako
Navarra vendégeként gyûj-
tötte be a két pontot a  nõi ké-
zilabda–Bajnokok Ligája kö-
zépdöntõs csoportjának nyi-
tó fordulójában. 

A vâlceaiak szoros elsõ 20
perc után húztak el a szlovén
bajnok RK Krimtõl, és végül
31-25-re nyertek ellene. A ro-
mán bajnokcsapat góljain
Özel (8), Ardean Elisei (5),
Chirilã (5), Manea (4),
Jovanovici (3), Vizitiu (3),
Nechita (2) és Managarova
osztozott, a másik oldalon
Acsimovics egy híján tízszer
volt eredményes.  

A 2. csoport másik mérkõ-
zésén a montenegrói
Buducsnost Podgorica 29-27-
re verte idegenben a francia
Metz Handballt. Február 12-
én, vasárnap Oltchim– Metz
és Buducsnoszt–RK Rim- ta-
lálkozókat rendeznek. 

A Gyõri Audi ETO KC iz-
galmas végjátékban aratott
28-26-os gyõzelmet az elõzõ
idényben döntõs Itxako
Navarra otthonában. 

Görbicz 10 gólt szerzett,
mig Löke 4, Amorim 3,
Hornyák 3, Lekics 3,
Radicevics 3, Vérten pedig 2
találattal járult hozzá a siker-
hez. Szintén az 1. csoportban
a norvég címvédõ Larvik
HK 26-22-re nyert pénteken
a dán Midtjylland otthoná-
ban. Vasárnap a gyõriek a
dán, a norvégok pedig a spa-
nyol csapatot fogadják, s a
várható hazai sikerek máris
kettõbe törhetik a négyest. 

Kolozsváron, közel két-
ezer szurkoló elõtt, az U-

Jolidon a sokszoros orosz
bajnok Volgográdi Dinamót
fogadta a KEK-ben. A ro-
mán bajnoki ezüstérmes re-
ményei mintegy negyedórát
éltek, addig, amíg a 7. perc-
ben jegyzett 3-6-ról a vendé-
gek 9-8-ra fordítottak. Viktor
Rjabih sztárcsapata gyors és
változatos játékkal törte meg
a kolozsváriak ellenállását,
az edzõ szinte végig más-
más négy játékossal táma-
dott, illetve védekezett. Ne-
gyedórával a lefújás elõtt
már nyolc góllal vezettek az
oroszok, s úgy nyertek végül
29-24-re, hogy Rjabih a cse-
rék cseréivel fejezte be. A ko-
lozsvári gólokat Ani-
Senocico (7), Tivadar (6),
Vãdineanu (3), Stoian (2),
Tetean, Florea, Oltean,
Chintoan, Paraschiv és
Dincã szerezte, a másik ol-
dalon 9 játékos volt legalább
egyszer eredményes,
Sztyepanova és Kocsetova is
ötször köszönt be. Az immár
tét nélküli visszavágóra feb-
ruár 11-én kerül sor Volgo-
grádban. 

Szintén a KEK nyolcad-
döntõiben: Rosztov Don
(orosz)–Ferencváros 23-22
(13-8) és Székesfehérvári
Alcoa FKC–RK Zajecar
(szerb) xx-xx. 

A rossz második félidei
teljesítményével a Váci
NKSE 35-28 arányú veresé-
get a török Piyango otthoná-
ban. Szintén az EHF Kupa
nyolcaddöntõjében a Békés-
csaba 25-22-re legyõzte a pá-
lyaválasztói jogáról lemon-
dott, az elõzõ idényben még
KEK-finalista spanyol Mar
Alicantét. A tegnapi délutá-
ni visszavágót is a magyarok
nyerték (xx-xx), így kettõs
gyõzelemmel jutottak a leg-
jobb nyolc közé. 

Idegenben is gyõztek
k 
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Jónás István, a Magyar
Rádió vezérigazgatója

pénteken ünnepség kereté-
ben köszöntötte Szepesi
György legendás sportripor-
tert, aki tegnap ünnepelte 90.
születésnapját.

Novotny Zoltán tanítvány
és kolléga köszöntõ beszédé-
ben – amelyben felidézte
Szepesi életútját, s a felejthe-
tetlen pillanatokat is – el-
mondta, hogy Szepesi mér-

hetetlen alázattal szolgálta a
rádiózást és a futballt. 
„Aligha van olyan ember,
aki nála nagyobb szenve-
déllyel szerette mindkettõt.
Mûsorait szerényen és öntu-
datosan készítette el, meg-
érezte, tudta, mit szeretne
hallani a hallgató, mibõl le-
het siker. Elindítója volt a
körkapcsolásos közvetítések-
nek, a kívánságmûsoroknak,
elõnyben részesítette és kez-
deményezte az élõ adásokat.
Otthonosan mozgott a köz-

életi mûsorokban, a film-
gyárban, a televízióban is,
sportirodalmi tevékenysége
jelentõs” – mondta Novotny.
Az ünnepelt egy „Szepesi
90” feliratú válogatott labda-
rúgómezt kapott ajándékba.
Tegnap a Kossuth Rádió
Sportvilág címû mûsorában
hosszabb Novotnyi-interjúja
hangzott el Szepesivel, Sze-
pesirõl. A Duna Tv-ben ma a
Sportaréna címû mûsorban
látható összeállítás a köszön-
tésrõl. 

Szepesi György köszöntése

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Kiütéses gyõzelmet ara-
tott az Arsenal az angol

labdarúgó- Premier League
24. fordulójának szombati
mérkõzésén: 7-1 a Blackburn
Rovers ellen. Robin van
Persie egymaga hármat vál-
lalt, s immár 22 találattal ve-
zeti a góllövõlistát. 

További eredmények: Nor-
wich City–Bolton Wanderers
2-0, Queens Park Rangers–
Wolverhampton 1-2, Stoke
City–Sunderland 0-1, West
Bromwich– Swansea City 1-
2, Wigan Athletic–Everton
1-1, Manchester City–Ful-
ham 3-0, Newcastle United–
Aston Villa 2-1. A Chelsea–
Manchester United rangadó
lapzárta után ért véget, a Li-
verpool ma este fogadja a
Tottenhamet. A spanyol
Primera División 21. fordu-
lójában a Real Madrid és a
Barcelona is nyert szomba-
ton, így maradt köztük a hét
pont különbség. Eredmé-

nyek: Athletic Bilbao–Espa-
nyol 3-3, Levante–Racing
Santander 1-1, Mallorca–Be-
tis 1-0, Getafe–Real Madrid
0-1, FC Barcelona–Real
Sociedad 2-1, Sporting
Gijón– Osasuna 1-1. 

Az olasz Serie A 22. fordu-
lójának pénteki nyitómérkõ-
zését (Cesena–Catania) elha-
lasztották. Tegnapi eredmé-
nyek: Genoa–Lazio 3-2,
Palermo–Atalanta 2-1, Lecce–
Bologna 0-0, Novara–Caglia-
ri 0-0, AS Róma–Internazio-
nale 4-0, AC Milan–SSC
Napoli 0-0, Chievo–Párma
1-2, Juventus–Siena 0-0, Fio-
rentina–Udinese 3-2. A Ju-
ventus (45 pont) vezet az AC
Milan (44), az Udinese (41),
a Lazio (39), az Internazio-
nale (36), az AS Róma (34)
és az SSC Napoli (31) elõtt. 

A német Bundesliga 20.
fordulójának pénteki nyitó-
mérkõzésén a címvédõ
Borussia Dortmund 2-0-ra
nyert Nürnbergben, s mert
másnap mindhárom üldözõ-
je botlott, kissé megugrott a
tabella élén. Eredmények:

Bayer Leverkusen–VfB Stutt-
gart 2-2, Hertha Berlin
SC–Hannover 96 0-1, 1899
Hoffenheim–FC Augsburg
2-2, Schalke 04–FSV Mainz
1-1, VfL Wolfsburg–B. Mön-
chengladbach 0-0, Hambur-
ger SV–Bayern München 1-
1, SC Freiburg–Werder Bre-
men 2-2. 

A francia Ligue 1 22. for-
dulójában: AS Nancy–Stade
Rennais 0-0, Dijon FCO–
Valenciennes FC 1-2, AC
Ajaccio–OGC Nice 1-1,
Montpellier HSC–Stade
Brestois 1-0, Paris St.
Germain–Évian Thonon
Gaillard 3-1, Girondins
Bordeaux–Toulouse FC 2-0. 

A 28. Afrika-kupa elsõ elõ-
döntõjében Zambia és Ele-
fántcsontpart találkozik.
Elõbbiek 3-0-ra nyertek Szu-
dán ellen, de utolsó két gól-
juk Eldin Ali 64. percben tör-
tént kiállítása után esett.
Drogbáék is 3-0-ra nyertek a
társházigazda Egyenlítõi-
Guinea ellen, a csatárzseni
duplázott, s Yaya Touré is be-
talált.  

Hetet lõttek az Ágyúsok 

Egymeccses

forduló 
Kosárlabda 

T. J. L. 

A mostoha idõjárási vi-
szonyokra való tekin-

tettel egy kivételellel elha-
lasztották a különbözõ
szintû kosárlabda-bajnok-
ságok hétvégi fordulójának
mérkõzéseit. A Román Ko-
sárlabda -Szövetség ver-
senybizottságának döntése
értelmében a férfi élvonal
20. fordulójának találkozóit
február 14-én, március 7-én
vagy március 28-án pótol-
ják. A marosvásárhelyi
klubvezetés már azt is kö-
zölte, hogy a Maros KK–
Csíkszeredai Hargita
Gyöngye KK- meccs elõtt
megvásárolt jegyek érvé-
nyesek maradnak az utólag
meghatározandó idõpont-
ra. Szombaton tehát csak
Nagyváradon játszottak, a
CSM a Kolozsvári U-
Mobitelco BT-t fogadta az
Antonio Alexe Sportcsar-
nokban. Az erdélyi rang-
adó sokat ígért, már csak
azért is, mert mindkét gár-
da fájó vereségeket követõ-
en lendült neki: a váradiak
a bajnokság meglepetés-
csapata, a CS Municipal
bukaresti otthonában kap-
tak ki, a bajnokokat pedig
éppenséggel hazai közönsé-
gük elõtt alázta a Maros
KK. A két fiatal edzõ,
Cristian Achim és Marcel
Tenter taktikai csatáját
szépségdíjas összecsapáson
színre vivõ csapatok küz-
delme 67-63-as vendégsi-
kerrel zárult. A végig ki-
egyensúlyozott mérkõzésen
felváltva vezettek a küz-
dõfelek, de mindig csak kis
különbséggel. Tíz másod-
perccel a lefújás elõtt, 63-
63-nál, Kyndall Dykes ta-
lált hidegvérrel a gyûrûbe,
majd az idõkérést követõ
nagyváradi triplakisérlet té-
vesztett célt, hogy aztán
Zoran Krsztanovics még
rátegyen egy lapáttal. Túl-
zás nélkül állítható, hogy a
remek védelmek találkozó-
ján a Dykes–Krsztanovics
duó 49 pontja billentette el
a mérleg nyelvét annak el-
lenére, hogy a házigazdák
9-6-ra nyerték a hárompon-
tosok különpárbaját. Rend-
kívül értékes gyõzelmüknek
köszönhetõen a kolozsvári-
ak felléptek az alapszakasz
képzeletbeli dobogójára. A
foghíjas táblázaton tovább-
ra is a Temesvár (32 pont /
17 mérkõzés) vezet a Ko-
lozsvár (31/ 18), a Medgyes
(31 / 18), a Maros KK (30 /
18), a Nagyvárad (29 / 18),
a CS Municipal (29 / 18), a
Rovinari (27 / 18) és a
Nagyszeben (27 / 18) elõtt.
Halasztottak a nõi A-osz-
tályban is, a 20. forduló ösz-
szecsapásainak pótlására
azonban rövidesen sor ke-
rülhet, a tervezett idõpont-
ok február 8. vagy 22. Nem
játszottak a B osztályban,
de még a korosztályos baj-
nokságokban sem, s elma-
radt az U16-os válogatott
felkészülése, valamint a
„PerformBaschet” program
újabb szakasza is. 

A székelyudvarhelyi KC magabiztosan gyõzött Bukarestben a Steaua ellen Fotó: Mediafax
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Tenisz

Turós-Jakab László 

A román és a magyar
nõi teniszválogatott is a

második helyen végzett cso-
portjában a Fed Kupa euro-
afrikai zónájában, s így
egyiküknek nem sikerült fel-
jutnia a Világcsoport máso-
dik vonalába. A D csoport
döntõjében a lengyelek 2-1-
re verték a románokat.
Simona Halep legyõzte
ugyan Urszula Radwanskát
– 7-6 (), 6-4) – de Irina-Ca-
melia Begu kikapott Ag-
nieszka Radwanskától, 1-6,
3-6. A mindent eldöntõ pá-
rosmérkõzésen a Radwan-
ska nõvérek 4-6, 6-0, 6-0-ra
nyertek a Begu, Halep ket-
tõs Ellen. 

A C csoport elsõségéért a
svédek és a magyarok ját-
szottak, elõbbiek 2-1-re
nyertek. Eredmények: Sofia
Arvidsson– Jani Réka-Luca
6-4, 6-3, Joanna Larsson–
Babos Tímea 5-7, 5-7, Lar-
sson, Arvidsson–Babos, Ja-
ni 7-6 (9), 2-6, 6-4. A pénte-
ki magyar-bosnyák össze-
csapás eredménye (2-1)
elõbbiek második helyét je-
lentette. 

Az A csoportból Ausztria
jutott tovább miután 2-1-re
nyert Észtország és Bulgária
ellen is. A C betûjelû kvar-

tettet Nagy-Britannia nyerte
Portugália elõtt. 

A Világcsoport II-be jutá-
sért kiírt play-off-ba Nagy-
Britannia (2-0 Ausztriával)
és Svédország (2-1 Lengyel-
országgal) jutott be.

A csoportmásodikok az 5-
8. helyekért vívtak ráját-
szást. A portugálok 2-0-ra
nyertek a bolgárok, a romá-
nok pedig ugyanannyira a
magyarok ellen. Mihaela
Buzãrnescu 6-2, 7-6-ra verte

Marosi Katalint, Simona
Halep pedig 6-2, 6-3-ra Jani
Réka-Lucát, így a párost
már nem kellett lejátszani.
A 9-12. helyekért Horvátor-
szág 2-0-ra nyert Bosznia-
Hercegovina ellen, míg a
négy csoportutolsó a bent-
maradásért harcolt. Luxem-
burg 2-1-re nyert Görögor-
szág, Hollandia pedig
ugyanannyira Észtország el-
len – a két gyõztes jõvõre is
a Fed Kupa euro-afrikai zó-

nájának elsõ csoportjában
szerepelhet. 

Nyert a címvédõ 

A Világcsoport legérdeke-
sebb negyeddöntõjében a
címvédõ csehek 4-1-re verték
Stuttgartban a házigazda né-
meteket. Petra Kvitová Julia
Görgest és Sabine Lisickit is
legyõzte, a németek becsület-
pontját Angelique Kerber
szerezte Lucie Hradecká elle-

nében. Szvetlana Kuznye-
cova (2) és Marija Sarapova
gyõzelmeivel az oroszok 3-2-

re verték a spanyolokat
Moszkvában. Charleroi-ban
a belga-szerb párharc gyõzte-
se csak a párosok lapzárta
utáni összecsapásán dõlt el,
miután a hazai Yanina
Wickmayer mindkét balkáni
ellenfelénél jobbnak bizo-
nyult. Az olasz-ukrán talál-
kozó is elnyúlt, a házigazdák
2-1-re vezettek a negyedik
egyes elõtt. Az oroszok a bel-
ga-szerb párharc gyõztesével,
a csehek pedig az olaszokkal
vagy az ukránokkal játsza-
nak (április 21-én és 22-én) a
döntõbe jutásért. 

A Világcsoport második
vonalából elsõként Japán ju-
tott be az elitbe jutásért kiírt
paly-off-ba miután 5-0-ra
ütötte ki Szlovéniát. Az elsõ
nap után az amerikaiak 2-0-
ra vezettek Worcesterben a
fehéroroszok ellen. További
eredmények: Szlovákia–
Franciaország 3-2, Svájc–
Ausztrália 1-4. A négy gyõz-
tes jõvõre a legjobb nyolc kö-
zött szerepelhet. 

A csoportmásodikok 5-8. helyekért vívott rájátszásában a románoknak a magyarok elleni egyik gyõzelmét Mihaela Buzãrnescu szerezte

Téli sportok 

ÚMSZ

A németországi Gar-
misch-Partenkirchen-

ben lesiklófutammal folyta-
tódott a nõi alpesi sízõk Vi-
lágkupa-sorozata. A gyõzel-
met a 27 éves amerikai
Lindsey Vonn szerezte meg,
akinek ez volt az ötvenedik
Vk-sikere. A második a sváj-
ci Nadia Kamer, a harmadik
pedig a liechtensteini Tina
Weirather lett. Garmischi si-
kerével Vonn fellépett az
örökrangsor képzeletbeli
dobogójára, már csak a né-
met Annemarie Moser-Pröll
(62 Vk-gyõzelem) és a svájci
Vreni Schneider (55) elõzi
meg. Az amerikai kiválóság
sikereinek fele lesiklásban
született, s 17 szuper-G-t, 5
kombinációt, két mûlesik-
lást és egy óriásmûlesiklást
is nyert. Az olaszországi Val
di Fiemmében folytatódott
a síugrók világkupa-soroza-
ta. A szombati egyéni verse-
nyen a mindkét sorozatot
megnyerõ osztrák Gregor
Schlierenzauer gyõzött
(249,8 pont, 134 és 134,5
méteres ugrások), a német
Severin Freund (234,7p, 131
m, 130,5 m) és honfitársa,
Thomas Morgenstern
(227,5p, 123,5 m, 130 m)
elõtt. Az összesítésben az
osztrák Andreas Kofler
(1034p) vezet Schlierenzauer
(966p) és a norvég Anders
Bardal (957p) elõtt. 

Fed Kupa: nem sikerült a feljutás

Jégkorong 

T. J. L.  

Mindent eldöntõ ötödik
mérkõzést vívott lapzár-

tánk után a Vákár Lajos
Mûjégpályán a magyar–ro-
mán jégkorong-bajnokság-
ban, a MOL Ligában a cím-
védõ HSC Csíkszereda és a
Miskolci JJSE. A Jegesmed-
vék mindkét hazai mérkõzé-
süket megnyerve tartották
életben döntõbe jutási remé-
nyeiket. A két gárda harma-
dik találkozóján 2-0-ra ve-
zettek a csíkiak, a záróhar-
madban azonban már a há-
zigazdák akarata érvénye-
sült s az 5-3-mal az összesí-
tésben 1-2-re szépítettek a
Jegesmedvék. A HSC góljait
Hurtaj, Podstavek és Moldo-

ván ütötte. A péntek esti ne-
gyedik felvonás óriási csatá-
jában egyetlen gól döntött,
Svasznek Bence ütötte a 27.
percben. A három gyõzele-
mig tartó párharc állása ez-
zel 2-2-re alakult, tegnap es-
te Csíkszeredában feszült
egymásnak a két elõdöntõs. 

A másik ágon a Dab.Doc-
ler 3-0-s összesítéssel bú-
csúztatta a Corona Fenes-
telát. A brassói meccsen
Jozef Mihalik 17 másod-
perccel a vége elõtt szerezte
meg az Acélbikák gyõztes
gólját, ezzel nyertek a duna-
újvárosiak 5-4-re. A házigaz-
dák találatain Antal,
Barinka, Basilidesz és Ador-
ján osztozott. 

A döntõ négy gyõztes csa-
táig tartó sorozata február
15-én kezdõdik. 

Nyertek a Jegesmedvék

ÚMSZ

Egy-egy gyõzelem, illet-
ve vereség elég volt a ro-

mán teremlabdarúgó-váloga-
tottnak ahhoz, hogy a legjobb
nyolc közé jusson a Horvát-
országban zajló 8. sfutsal Eu-
rópa-bajnokságon. A triko-
lórok vereséggel kezdtek: 1-2
a házigazda horvátokkal. A
román csapat gólját Csoma
Alpár szerezte a 30. percben.
A folytatás már lényegesen
jobban sikerült, Románia 3-1-
re legyõzte Csehországot.

Utóbbiak vezettek, de Dobre,
Ignat és Matei találataival for-
dítottak. Szombaton este a
horvátok nagy csatában ver-
ték 5-4-re a cseheket, és veret-
len csoportelsõként jutottak
tovább az A csoportból. A B
csoportban a címvédõ spa-
nyolok a szlovénokat (4-2) és
az ukránokat (4-1) is legyõz-
ték, utóbbiak a szlovénok le-
gyõzésével (6-3) biztosították
helyüket a negyeddöntõben.
Ma román-spanyol és horvát-
ukrán párharcokat rendeznek
az elõdöntõbe jutásért.  

Nyolc közé jutottak

a romániai futsalosok
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Lindsey 

Vonn jubilált 

Arn Gréta két mérkõzést megnyert a selejtezõben, így már
csak egy gyõzelemre van attól, hogy feljusson a 32-es fõtáb-
lára a 637 ezer dollár összdíjazású, kemény pályás párizsi
nõi tenisztornán. A magyar játékos elõbb a hazai színeket
képviselõ Myrtille Goerges ellen nyert 4-6, 6-4, 7-5-re, majd
tegnap a szintén francia Sévérine Beltrame felett diadal-
maskodott 7-6 (3), 6-3-ra. A kvalifikáció utolsó körében a
spanyol Garbine Muguruza Blanco lesz Arn riválisa.

Karnyújtásnyira a fõtáblától 
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