
Hatvanezer embert szigetelt el
a hét végén a külvilágtól a dé-

li megyéiben a szokatlanul bõsé-
ges havazás, Vrancea megyében

ezért mára szükséghelyzetet hir-
detettek. Országszerte adomány-
gyûjtési akció indult a bajbajutot-
tak megsegítésére. 7. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3529 ▼
1 amerikai dollár 3,2831 ▲
100 magyar forint 1,4887 ▼

Vezércikk 3

Káosz szélén a görögök

Tízezrek tüntettek tegnap Athénban az
újabb megszorító gazdasági intézkedések
ellen tiltakozva, amelyekrõl este, lapzártánk
után szavazott az athéni törvényhozás. Ha-
talmas tiltakozó akció volt Portugáliában is,
a spanyolok pedig útzárakat terveznek.

Aktuális 2

Aktuális 3

Árpád országa
Göncz Árpád neve egy a köztársasággal,

a jogállamisággal. Mindaz-
zal, amit a magyar demok-
ráciáért és kultúráért tett,
amit egész habitusával
képviselt, Göncz Árpád

máiglan történelemfor-
máló erkölcsi mérce,
méltán a legnépszerûbb

mindenkori köztársa-
sági elnök.Ágoston Hugó

ÚMSZ-összeállítás

Az RMDSZ-nek a parlament-
ben van a helye, de az ellenzé-

ki oldalon, jelentette ki hétvégi,
sepsiszentgyörgyi látogatásakor
Victor Ponta. A Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnöke elmondta:
azt szeretné, ha az RMDSZ jutna
be a román parlamentbe, és nem
„Tõkés pártja”. A politikus sze-
rint a Tõkés László védnöksége
alatt létrehozott Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) szélsõséges,
szinte fasiszta politikát folytat,
ami hasonlít a magyarországi
szélsõjobb pártok politikájára, a
Jobbikra sõt még az Orbán Viktor
által vezetett pártéra is, ez szá-
mukra elfogadhatatlan. 
Folytatása a 3. oldalon 

ÚMSZ

A magyar kormány az idei
évben is rendelkezésre bocsát-

ja a csángóföldi magyar oktatás
elõzõ éveknek megfelelõ mértékû
támogatását, de a hatékony mû-
ködés és átlátható finanszírozás
biztosításához új struktúra létre-
hozása szükséges. Ezt Répás Zsu-
zsanna, nemzetpolitikáért felelõs
helyettes államtitkár hangsúlyoz-
ta pénteken, amikor a program-
ban részt vevõ mintegy harminc
tanárt fogadta. A találkozóra egy
nappal azután került sor, hogy a
Moldvai Csángómagyarok Szö-
vetségének (MCSMSZ) korábban
leköszönt elnöksége tételesen rea-
gált a szervezet gazdálkodását ért
vádakra. Folytatása a 7. oldalon Két nap alatt két tonna élelem gyûlt össze Kolozsváron

Ponta: Tõkésék

helyett RMDSZ

Répás: lesz pénz 

csángóoktatásra

Whitney Houston halott

„Sajnos, igaz” – erõsítette meg a 48 éves
popdíva, Whitney Houston halálhírét szó-
vivõje. A hatszoros Grammy-díjas énekes-
nõ éppen az 54. Grammy-díjkiosztó gála
elõtt egy nappal hunyt el, Beverly Hills-i
hotelszobájának fürdõkádjában találtak rá. 

Kultúra 8

Vass „kezébe veszi a sorsát”

„Eljött az ideje, hogy kézbe vegyem az
ügyet” – fogalmazott lapunk megkeresésére
Vass Levente marosvásárhelyi polgármes-
terjelölt. Mint fogalmazott, az RMDSZ és
az EMNT közötti, az õ „hovatartozásáról”
folyó vita rontja annak esélyeit, hogy a júni-
usban sorra kerülõ helyhatósági választáso-
kon lecseréljék Dorin Florea városgazdát. 

Az internet cenzúrázásától tartanak Romániában is. Bukarestben mintegy kétezren vettek részt az egyezmény elleni tüntetésen Fotó: Salamon Márton László

Tüntetõk ezrei vonultak utcára szombaton Románia- és Európa-szerte tiltakozni az ACTA
néven ismert Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás ellen. Habár a Románia által is
aláírt nemzetközi egyezmény a kalóztermékek visszaszorítását és a szellemi tulajdon védel-
mét tûzi ki célul, a tüntetõk szerint ez veszélyezteti a véleménynyilvánítás szabadságát és
az információhoz való alapvetõ emberi jogot. A hazai tiltakozók zöme attól tart, hogy az
ACTA újraélesztheti a kommunizmusban kialakult megfigyelési rendszert. 6. oldal 

Netes inkvizíció: ACTA
Világszerte tüntettek a hétvégén a világháló szabadságát korlátozó egyezmény ellen

Étlen-szomjan, hóbörtönben

Fotó: Sipos M. Zoltán
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Röviden

Beiktatták Dezméri Istvánt 

Beiktatták hivatalába a hét végén Dezméri
Istvánt, Hunyad megye új prefektusát. Az
ünnepélyes eskütételen jelen volt elõdje,
Dézsi Attila kormányfõtitkár és Winkler
Gyula EP-képviselõ, az RMDSZ Hunyad
megyei szervezetének elnöke is. Winkler
emlékeztetett arra, hogy a szövetség má-
sodszor jelölt prefektust Hunyad megyé-
ben, az elmúlt két évtizedben pedig négy
magyar alprefektusa volt a megyének.
Dezméri István 53 éves mérnök, a közpo-
litikák és helyi fejlesztések témakörben
mesteri oklevelet szerzett a bukaresti poli-
tológiai és közigazgatási tanulmányok
egyetemén (SNSPA), 2011 óta az
RMDSZ Hunyad megyei szervezetének
ügyvezetõ elnöke volt.

A Fitch Ratings nem aggódik

A legutóbbi belpolitikai fejlemények való-
színûleg nem térítik le Romániát a Nemzet-
közi Valutaalap és az EU által elfogadott
irányvonalról, de az már bizonytalanabb,
hogy a novemberben esedékes választások
után létrejövõ kormány milyen gazdaság-
politikát folytat majd – olvasható a Fitch
Ratings pénteki helyzetértékelésében.

Elítéltek egy román „jósnõt”

Négy év börtönbüntetésre ítélt és nyolc év-
re kitiltott Magyarországról jogerõsen a bí-
róság egy román asszonyt, aki „jósnõként”
több embert csapott be. A nõ azzal az ígé-
rettel csalt ki pénzt áldozataitól, hogy ron-
tást vesz le róluk.

Kétnyelvû táblák Szlovákiában

Magyar nyelvû helységnévtáblákat helye-
zett el a Magyar Koalíció Pártja Szlová-
kia több településén pénteken (képünkön).

A magyar párt arra kívánta felhívni a fi-
gyelmet, hogy bár a kisebbségi nyelvhasz-
nálati törvény módosítása ezt lehetõvé te-
szi, a magyar táblák eddig nem kerültek a
helyükre.

Wilders Kelet-Európa ellen fordult

Az iszlámellenességérõl hírhedt holland
Szabadságpárt (PVV) a kelet- és közép-eu-
rópai bevándorlók ellen fordult: akinek bár-
mi panasza van, jelentheti a párt erre a cél-
ra létrehozott honlapján. A rasszistagyanús
kezdeményezést Brüsszel is vizsgálja. Geert
Wilders, a jobboldali populista Szabadság-
párt vezetõje a lehetséges panaszok között
felsorolta a „kellemetlenség okozását”, a
környezet szennyezését vagy a „nyomu-
lást” a munkapiacon. 

Embercsempész-ügy Kanadában

Embercsempészésre való összeesküvésben
és bûnszervezetben való részvételben bû-
nösnek vallotta magát, valószínûleg vádal-
ku keretében a 43 éves Kolompár Gizella,
akit ezért – az elõzetes letartóztatásban el-
töltött nyolc hónapon felül – kétévi szabad-
ságvesztésre ítéltek a kanadai Hamilton-
ban. A helyi sajtójelentések szerint ez volt
Kanada történetének legnagyobb ember-
csempészési ügye.

Szívmûtét vár a japán császárra

Szívkoszorúér-áthidaló (bypass) mûtét vár
Akihito japán császárra február 18-án. A
császári udvar szerint a 78 éves uralkodó
tegnap visszatért a palotába a kórházból.

Gy. Z.

Több tízezren tüntettek teg-
nap a görög parlament elõtt.

A rendõrség ezúttal is könnygázt
vetett be a megmozdulás köveket
és Molotov-koktélokat dobáló
résztvevõi ellen. A tüntetõk az
újabb megszorító gazdasági intéz-
kedések ellen tiltakoztak, ame-
lyekrõl tegnap este, lapzártánk
után szavazott az athéni törvény-
hozás. A kormány 2,2 milliárd
eurós megtakarítást javasol, ez a
feltétele ugyanis a második, 130
milliárd eurós EU–IMF-mentõ
csomagnak. A 2010 májusában
jóváhagyott 110 milliárd eurós se-
gély ugyanis elégtelennek bizo-
nyult. Lukasz Papadímosz mi-
niszterelnök szombat este tévé-
nyilatkozatban figyelmeztette az
országot és a törvényhozókat: ha
elutasítják a takarékosságot és ve-
le a mentõprogramot, akkor Gö-
rögország „megfékezhetetlen
gazdasági káoszba süllyed, és tár-
sadalmi robbanás fenyegeti”.

A hónapok óta tartó tiltakozó
megmozdulások közül a tegnapi
volt a legnagyobb. Résztvevõi sze-
rint a görög átlagpolgár elegendõ
fizetésmérséklést és adóemelést
fogadott már el ahhoz, hogy ne
sújtsák újabb terhekkel.

Athénhoz hasonló jelenetek
zajlottak le pénteken Lisszabon-
ban: harminc esztendeje a legna-
gyobb tüntetésen százezrek tilta-
koztak a kormány takarékossági
programja ellen. Néhány napon
belül várja ugyanis a valutaalap,
az Európai Központi Bank és az
EU trojkája a jelentést a portu-
gál megszorító intézkedésekrõl.
„A takarékossági csomag súlyos

csapás a munkásságra és a nem-
zeti érdekekre nézve” – jelentet-
te ki Armenio Alves Carlos, a
legnagyobb portugál szakszerve-
zet, a CGTP fõtitkára a de-
monstráción.

Ezenközben Ignacio Fernan-
dez Toxo, a legnagyobb spanyol
szakszervezet, a Comisiones
Obreras elnöke bejelentette: feb-
ruár 19-én a spanyol utakon tilta-

kozó akciókat szerveznek a mun-
kaerõ-piaci reform elleni tiltako-
zásul, ám az általános sztrájk esz-
közéhez egyelõre nem kívánnak
nyúlni. A madridi kormány azzal
indokolja az intézkedést, hogy a
gazdaságilag lesújtott országban
szükség van a megtakarításokra
és a strukturális reformokra ah-
hoz, hogy kiutat találjanak az
adósságválságból. 

Hírösszefoglaló

A Fidesz frakcióvezetõje ha-
tározottan cáfolta azokat a

sajtóhíreket, amelyek szerint a
magyar kormányt és személyét
célzó puccskísérletrõl beszélt vol-
na Orbán Viktor miniszterelnök
Egerben, a Fidesz–KDNP frak-
cióülésén. Lázár János ezt a ta-
nácskozás utáni sajtótájékozta-
tón közölte újságírói kérdésre vá-
laszolva. Orbán Viktor az ország
sorsával foglalkozott beszédében
– jelentette ki a politikus.

Hasonló értelemben nyilatko-
zott pénteken a közszolgálati

Magyar Televízióban Kósa Lajos,
a Fidesz alelnöke is, aki szerint a
magyar miniszterelnök nem
puccsról, hanem az országot ért
markáns támadássorozatról be-
szélt. „Ebben a kontextusban
egyáltalán nem hangzott ez el” –
cáfolta Kósa a lapértesüléseket,
amelyek szerint Orbán Viktor a
frakcióülésen puccsról és három
lábon álló, õt elmozdítani akaró
összeesküvésrõl beszélt. „A mi-
niszterelnök úr arról beszélt,
hogy milyen benyomása lehetett
az embernek, vagy milyen be-
nyomások érhették akkor, ami-
kor összerakta azt a tényleg

meglehetõsen markáns támadás-
sorozatot, amelyet a hazai ellen-
zék, a hazai sajtó szociálliberális
része, az Európai Parlament
szociálliberális része, az európai
sajtónak egy része, az amerikai
diplomácia, tehát, hogy így ösz-
szeállva mit mûveltek az ország
ellen, nagyon sokszor minden-
fajta tény figyelmen kívül hagyá-
sával” – fogalmazott a Fidesz al-
elnöke.

A riporter felvetésére ugyan-
akkor, hogy ezt az információt
több lapnak is – a hvg.hu-nak, a
Népszabadságnak, a Magyar Nem-
zetnek, a Magyar Hírlapnak és az

origónak is megerõsítették –
Kósa Lajos azt mondta: ismer-
jük azt a jelenséget, amikor
megjelenik egy bombasztikus
hír, és senki nem akar lemarad-
ni a hírversenyben, ezért rá is
erõsít.

Miközben az MSZP bizonyíté-
kot követel, a Jobbik a parlament
nemzetbiztonsági és külügyi bi-
zottsága rendkívüli, összevont
ülésének összehívását és az ame-
rikai nagykövet meghallgatását
kezdeményezi, mert az ellenzéki
párt szerint Magyarország szuve-
renitása elleni amerikai támadás
körvonalazódik. 

ÚMSZ

Nyolc személyt vettek õrizetbe
szombaton Londonban az

utóbbi évtizedek legsúlyosabb brit
sajtóetikai botrányát feltáró rend-
õrségi vizsgálat keretében. Köz-
tük van a legnagyobb példányszá-
mú brit bulvárnapilap, a The Sun
öt újságírója, a brit fegyveres erõk
egy aktív szolgálatot teljesítõ tag-
ja, a védelmi minisztérium egyik
tisztviselõje és egy rendõrtiszt. Az
akcióban õrizetbe vették Geoff
Webster fõszerkesztõ-helyettest,
John Edwards fotószerkesztõség-
vezetõt, John Kayt, a riportszer-
kesztõség vezetõjét, Nick Parker
külpolitikai fõszerkesztõt és John
Sturgis vezetõ riportert. A lap
több száz más ügyben is mobilte-
lefonok feltörésével és lehallgatá-
sával próbált értesülésekhez jutni,
és más lapok is követték a példát.
A célpontok között a királyi csa-
lád tagjai is szerepeltek. 

Hatalmas brit

sajtóbotrány
ÚMSZ-összeállítás

A jelenlegi 14-en túl további
17 felekezet kaphat egyházi

státust az Országgyûlés emberi
jogi, kisebbségi, civil- és vallás-
ügyi bizottsága pénteki ülésén el-
fogadott indítvány értelmében. A
tavaly decemberben elfoga-
dott egyházügyi törvényt módo-
sító elõterjesztésrõl már ezen a
héten tárgyal a parlament. 

Ha a bizottság elõterjesztésére
a Magyar Országgyûlés módosít-
ja a törvényt, akkor egyházként
ismerik el a következõ felekezete-
ket: Magyarországi Metodis-
ta Egyház, Magyar Pünkösdi
Egyház, Szent Margit Anglikán/
Episzkopális Egyház, Erdélyi
Gyülekezet, Hetednapi Adventis-
ta Egyház, Magyarországi Kopt
Ortodox Egyház, Magyarországi
Iszlám Közösség, Krisztusban
Hívõ Nazarénus Gyülekezetek,
Magyarországi Krisna-tudatú Hí-
võk Közössége, az Üdvhadsereg

Szabadegyház – Magyarország,
az Utolsó Napok Szentjeinek Jé-
zus Krisztus Egyháza, Magyaror-
szági Jehova Tanúi Egyház, vala-
mint öt buddhista vallási közös-
ség (egy címszó alatt): a Tan Ka-
puja Buddhista Egyház, a Budd-

hista Misszió, a Magyarországi
Árya Maitreya Mandala Egyház-
közösség, a Magyarországi Kar-
ma – Kagyüpa Buddhista Közös-
ség, a Magyarországi Kínai
Chanbuddhista Egyház és a Gyé-
mánt Út Buddhista Közösség. 

Újabb felekezeteket iktattak be

Káosz szélén a görögök
Hatalmas tiltakozó akció Portugáliában, útzárakat terveznek a spanyolok

Puccs Orbán ellen: cáfol a Fidesz

Rohamrendõrök a görög fejlesztési minisztérium bejáratánál. Az állami intézményeket fenyegette a tüntetõ tömeg

Templomot épít Verõcén az Erdélyi Gyülekezet. Egyházi státust kapnak



Folytatás az 1. oldalról

Victor Ponta ugyanakkor bírálta
az RMDSZ-t is, amikor kifejtette,
hogy a szövetségnek vállalnia kell
a jelenlegi kormány intézkedései-
nek következményeit. Hozzátette:
egy demokratikus országban egy
akkora kisebbségnek, mint a ma-
gyar,  kell hogy legyen parlamenti
képviselete, e nélkül ugyanis a fe-
szültségek helyi szinten maradná-
nak, magyarázta Ponta, aki sze-
rint az RMDSZ-szel tudnak pár-
beszédet folytatni, de nem veszik
be az USL-kormányba. 

Arra az újságírói kérdésre, hogy
alakulatának milyen választási
ajánlata van a magyar kisebbség
számára, leszögezte: nincsenek el-
lenérzései a romániai magyar kö-
zösséggel szemben, „nem vagyok

soviniszta vagy szélsõséges, sze-
rintem minden román állampol-
gárt ugyanazok a jogok illetnek
meg”. Hozzátette: a Nãstase-kor-
mány idején a magyar közösség
több eredményt ért el, mint azelõtt
összesen, hasonlóképpen a Tãri-
ceanu-kormány idején is bõvültek
a magyar közösség jogai. Hozzá-
tette: kizárólag politikai okai van-
nak annak, hogy nem akar az
RMDSZ-szel kormányozni. 

Márton: nincs sok esélye 
az USL fellebbezésének

A mihamarabbi kormányra ke-
rülés érdekében az USL ma bead-
ványt tervez benyújtani az Alkot-
mánybírósághoz, amelyben kéri
az Ungureanu-kabinet felfüggesz-
tését és elõrehozott választások ki-

írását. Márton Árpád, az
RMDSZ jogász-képviselõje sze-
rint nem valószínû, hogy a taláros
testület helyet ad az ellenzék óvá-
sának. „Nincs olyan paragrafusa
az alkotmánynak, amely sérült
volna. Az Alkotmánybíróság

amúgy sem foglalkozik a parla-
ment eljárásbeli kérdéseivel, bár
az is igaz, hogy volt már rá prece-
dens” – magyarázta az ÚMSZ-
nek. A képviselõ szerint a határo-
zatképtelen szakbizottságok a mi-
niszterekrõl nem véleményezést
állítottak ki, a jegyzõkönyvekben
„ajánlást” fogalmaztak meg. 

Összevesztek, kibékültek?

Az Ungureanu-kabinet beikta-
tásakor mondott békülékeny
hangnemû beszédéért Victor
Ponta a hétvégén továbbra is meg-
osztotta az USL vezetõit. Ion Ili-
escu volt államfõ, a PSD tisztelet-
beli elnöke védelmébe vette a sze-
rinte érett politikusként viselkedõ
Pontát, és ajánlkozott Crin Anto-
nescu liberális elnök „ráncba sze-
désére”. Politikai elemzõk az
USL két társelnöke közötti szaka-
dék mélyüléseként értelmezték
azt a hírt is, hogy Ponta egyedül
tesz eleget kettejük tengerentúli
meghívásának. Utóbb mindketten
cáfolták, hogy összevesztek volna,
hangsúlyozták, már hetekkel ez-
elõtt eldöntötték, hogy csak Ponta
utazik az Egyesült Államokba. 
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„Verdi Nabucco címû operá-
jából a Szabadságkórus
szólt február 9-én sötétedés-
kor egy különleges szerená-

don. Az alkalmi kórus
Göncz Árpád egykori
köztársasági elnököt kö-

szöntötte 90. születés-
napján. Az operarész-

let magyar szövegét erre az alkalomra Fábri
Péter írta.” A legjobb magyar napilap hon-
lapján megtekinthetõ, harmadfél perc. Fel-
emelõ érzés. Az aggastyán az ablakból nézi,
aztán egyszerre hívó és ölelõ mozdulatokkal
invitálja be a havas udvarról a szerenádozó-
kat. Másnap még többen vettek részt a szü-
letésnapi „tömeggyûlésen”, Bródy János
Ha én rózsa volnék címû dalát énekelve.
Emlékek tolulnak a boldog kezdetidõkbõl!
A nagy rendszerváltás után a szabadság, a
demokrácia, a pluralizmus eufóriás korsza-
kából. Göncz Árpád a Harmadik Magyar
Köztársaság elsõ elnöke, az elsõ szabadon
választott államfõ, hivatali ideje egészen ke-
rek két mandátumot tölt ki 1990. augusztus
harmadikától 2000. augusztus harmadiká-
ig. Szerény, halk szavú kis ember, akinek a
hatalom nem volt célja (miként szintén bör-
tönviselt cseh kollégájának, Václav Havel-
nek sem), aki nem volt tévedhetetlen, de aki
mindig önmagát adta. Aki zavarba ejtõ ter-
mészetességgel megteremtette a magyar
nemzeti egységet. Felszabadította a mi lel-
keinket is – elõször érezhettük igazán, hogy
Árpád országa a mi hazánk is.
Szavak tolulnak, az elismerés, a szeretet és
a méltóság szavai. Egy friss fórumbejegyzés:
„Isten éltesse nagyon sokáig még Minden
Magyar Államfõjét, Göncz Árpádot, Árpi
bácsit, a Magyar Köztársaság Örökös Elnö-
két! Nagyon hiányzik az õ szellemisége sze-
gény hazánknak!” A ragyogó eszû politikai
pamfletista írja: „Ez a derûs, hófehér hajú
és bajszú, régimódi férfi szálfaegyenes derék-
kal, keményen állt ellen a demokrácia meg-
hamisításának és elzüllesztésének, mind
máig a hõse a sajtószabadság gondolatának
és gyakorlatának. Antifasiszta és anti-
sztálinista volt, és ezért megbûnhõdött.”
Göncz Árpád neve egy a köztársasággal, a
jogállamisággal. Mindazzal, amit a ma-
gyar demokráciáért és kultúráért tett, amit
egész habitusával képviselt, Göncz Árpád
máiglan történelemformáló erkölcsi mérce,
méltán a legnépszerûbb mindenkori köz-
társasági elnök.
És végtelenül kedves, közvetlen, érzékeny
ember. Fájdalmasan korán eltávozott kö-
zös barátunk, a kiváló író húsz éve mókás
epizódot idézett: mit mondott neki Göncz
Árpád, amikor államfõvé választották?
Hát azt mondta: „Lacikám, ha fontoskod-
ni látsz, kérlek, rúgjál seggbe!” Nem kel-
lett, de ezeket... 
Összehasonlításoknak persze nincs értelme,
különösen azokkal, akik a politikát gátlás-
talan hatalomvágyból csinálják, neveletlen-
ségüket és intoleranciájukat élve ki általa.
Hanem abban a szerenádban mégis benne
volt, miként kimondatlanul minden szere-
tetteljes méltató szóban, az összehasonlítás
is. Hogy is van? „Ugye lesz, lesz még itt
köztársaság?!”
A bensõséges ünneplést nézve arra gondol-
tunk, hogy miért kell ilyen fájdalmas, re-
ménytelen szerelemmel szeretnünk Ma-
gyarországot? Hazánkat, a köztársaságot,
amit nem szabad ordas eszmék rabjává
hagynunk!

Árpád országa

Ágoston Hugó

Román lapszemle

Nyilvánossá tették Steve Jobs FBI-irat-
csomóját. Az Apple alapítója a dosszié
szerint drogozott, összeférhetetlen ter-
mészete volt és fittyet hányt az etikai
szabályokra. (Adevãrul) A Daily Mail
által közzétett tanulmány szerint a gaz-
dasági válság a libidó válságát is magá-
val hozta. Az anyagi gondok és a mun-
kahely elvesztése miatt érzett aggodalom
lecsökkentette a párok szeretkezési ked-
vét. (Evenimentul zilei) 

Ponta: Tõkésék helyett... 
Traian Bãsescu ismét magához hívta a pártokat

A kormányváltás sikeres lebonyolítása után Traian Bãsescu ál-
lamfõ ismét magához rendelte a parlamenti pártok képviselõit,
hogy az uniós pénzügyi stabilitási szerzõdés ratifikálásáról és a
törvényhozási munka biztosításáról egyeztessen velük. Az ellen-
zéki Szociál-Liberális Szövetség (USL) vezetõit ma délre, a koalí-
ciós alakulatok képviselõit pedig délután egy órára várja a
Cotroceni-palotába. Victor Ponta PSD-elnök tegnap elmondta,
az USL még nem döntötte el, hogy eleget tesz-e a meghívásnak,
de elõrebocsátotta, a részvétel ellen érvel majd. Mint ismeretes,
az ellenzéki alakulatok parlamenti bojkottot hirdettek mindaddig,
amíg elõrehozott választásokat nem írnak ki, így a törvényhozás
több szakbizottsága és a szenátus döntésképtelen. 

Antal Erika

„Eljött az ideje, hogy kézbe
vegyem az ügyet” – fogalma-

zott lapunk megkeresésére Vass
Levente marosvásárhelyi polgár-
mesterjelölt. Mint fogalmazott,
az RMDSZ és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) közöt-
ti, az õ „hovatartozásáról” folyó
vita rontja annak esélyeit, hogy a
júniusban sorra kerülõ helyható-
sági választásokon lecseréljék
Dorin Florea jelenlegi városgaz-
dát. „Nem mondok le RMDSZ-
tagságomról, nem lépek ki az
SZKT-ból és függetlenként sem
indulok a választásokon. Akkor
léptem be az RMDSZ-be, amikor
a legnehezebb volt, és kitartok
mellette, nem vagyok az az em-
ber, aki meggondolná magát. Ha
létrejön a választási szövetség, ak-
kor abban a szerencsés helyzet-
ben leszek, hogy több magyar po-
litikai alakulat támogatását is él-
vezem” – hangsúlyozta Vass. La-
punknak elmondta azt is, hogy
tudomása szerint Kelemen Atilla,
az RMDSZ Maros megyei
elnöke és Jakab István, az EMNT
Maros megyei elnöke is a meg-
egyezést akarja és ez meg is szü-
letett volna már, ha nem szólnak
bele külsõ erõk. „Se Bukarestbõl,
se Brüsszelbõl, se Nagyváradról,
se Székelyudvarhelyrõl ne szólja-
nak bele. Mindenki hatalmazza
fel a saját helyi politikusait arra,
hogy döntsenek a városról, a vá-
ros problémáiról, hiszen õk isme-

rik jobban, hogy itt mire van
szükség, mit kell tenni” – mondta
Vass Levente.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács továbbra is kitart azon ké-
rése mellett, hogy Vass Levente
függetlenként induljon. Jakab Ist-
ván ugyanakkor lapunknak el-
mondta, azt várja az RMDSZ-tõl,
hogy lépjen túl a pártérdekeken,
és kössön együttmûködési szerzõ-
dést az EMNT-vel, illetve az Er-
délyi Magyar Néppárttal
(EMNP). „Ha ez nem jön össze,
akkor csak mint független jelöltet
támogatjuk Vass Leventét” –
mondta az ÚMSZ-nek Jakab, aki
szerint azért is volna jó, ha Vass
függetlenként indulna, mert meg-
egyezés hiányában az EMNP tag-
jai és szimpatizánsai nem ütnék a
pecsétet a tulipánra. 

Kelemen Atilla az ÚMSZ-nek
kifejtette, hogy Vass Levente az
RMDSZ tagja és szerinte nem
fog kilépni a szövetségbõl. Az
EMNT-vel kapcsolatosan az
RMDSZ megyei elnöke úgy fo-
galmazott, hogy „gyakorlatlan-
ságból elkövettek hibákat, egy
csomó rossz nyilatkozatot írtak
és küldtek szét”, de a cél érdeké-
ben létre kell hozni a választási
szövetséget. „A választási szövet-
ség nem pártkoalíció, meg lehet
kötni, és remélem, hogy mûköd-
ni is fog. Itt most egyetlen célt
kell szem elõtt tartani, azt, hogy
Vass Leventével lecseréljük a
mostani polgármestert” – mond-
ta Kelemen Atilla. 

Vass „kezébe veszi a sorsát”
ÚMSZ

Hosszú lejáratú részletekben
fizetik majd vissza a közal-

kalmazottak azokat az összege-
ket, amelyeket jogalap nélkül
kaptak bérkiegészítésként –
mondta el a hétvégén Dézsi At-
tila kormányfõtitkár Déván. Az
Agerpres hírügynökség beszámo-
lója szerint Dézsi úgy fogalma-
zott, hogy ekként az érintett 300
ezer közalkalmazott családi
költségvetése kevésbé érzi meg a
jövedelemkiesést. Mint ismere-
tes, az Ungureanu-kabinet felál-

lítását megelõzõ koalíciós tár-
gyalások során az RMDSZ ja-
vaslatára került be a kormány-
programba a közalkalmazottak
pénzügyi amnesztiája. „Úgy
gondolom, hogy az érintettek
semmilyen jogszabályt nem
szegtek meg, hiszen az általuk
felvett bérkiegészítéseket utólag
nyilvánították törvénytelennek”
– mondta Dézsi Attila. A kor-
mányfõtitkár hozzátette, a pénz-
ügyminisztérium és a belügymi-
nisztérium a következõ idõszak-
ban állítja majd össze a visszafi-
zetések menetrendjét. 

Dézsi: könnyítés adósoknak

Victor Ponta PSD-elnök a tavalyi RMDSZ-kongresszuson még „udvarolt” a szövetségnek Fotó: ÚMSZ/archív

M. Á. Zs.

Cristian Diaconescu román
külügyminiszter reméli, hogy

már ebben a hónapban „tisztázó
beszélgetést” folytathat holland
kollégájával Románia és Bulgária
schengeni csatlakozásáról. „Na-
gyon gyorsan le kell ülnünk, mert
a múlt héten nyilvánosságra ho-
zott ellenõrzési és együttmûkö-
dési mechanizmus keretében
megszületett jelentésnek (MCV)
Hágában egészen más értelme-
zést adtak, mint amit az Európai
Bizottság szakemberei megfogal-
maztak” – mondta el a B1 keres-
kedelmi televíziónak adott inter-
jújában a román diplomácia ve-
zetõje. Hozzátette: Cãtãlin
Predoiu igazságügyi miniszterrel

közösen megkeresik az összes,
döntéshozói helyzetben levõ hol-
land partnert. „Szeretném dûlõ-
re vinni a dolgot az Európai Ta-
nács márciusi ülése elõtt, hogy
Traian Bãsescu államfõ »tiszta
lappal« tárgyalhasson” – fogal-
mazott Diaconescu. Szerinte
alaptalanokká váltak azok a kifo-
gások, amelyekkel Hollandia
akadályozza Románia csatlako-
zását a határmentes övezethez.
Elfogadhatatlannak nevezte,
hogy a hágai kormányt támoga-
tó szélsõséges párt miatt két uni-
ós ország polgárait hátrányos
megkülönböztetés érje. Dia-
conescu még elmondta, a schen-
geni bõvítést korábban szintén
ellenzõ Finnország a hónap vé-
gén közli álláspontját. 

Tisztáznák a Schengen-ügyet
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Lokodi Imre

Elnök úr, hogyan látja,
Mihai Rãzvan Ungureanu
személyében olyasvalaki ke-
rült a kormány élére, aki
megoldja az elõtte álló kér-
déseket?
– Nem tudom megjósolni,
mennyire lesz sikeres az új
miniszterelnök. Ami a köz-
vetlen kapcsolatunkat illeti,
jól együttmûködtünk. Mû-
velt, kulturált, viszonylag
jól kommunikáló ember. Én
bízom benne, hogy teljesíte-
ni tud. 

Az elõrehozott választá-
sok lekerültek a napirend-
rõl?
– Mi az elõrehozott választá-
sok mellett voltunk, mivel ez
a koalíció és ez a parlament
megette már a kenyerét, leg-
alábbis a javát. Elõrehozott
választásokat azonban mi
nem tudunk megrendezni,
ehhez minden párt és az ál-
lamfõ beleegyezése kellene.
Az államelnöknek mi felve-
tettük a kérdést, õ nem így
látja a dolgokat. 

Az is hírlik, hogy kitol-
nák jövõ tavaszig a parla-

menti választásokat. Elkép-
zelhetõ?
– Én ennek semmi értelmét
nem látnám. Romániában a
telek nehezek szoktak lenni.
Nehezen tudok elképzelni
olyan kormányt vagy koalíci-
ót, amely nehéz tél után ren-
dezzen a választásokat. 

Politikai elemzõk szerint
Bãsescu államfõ Ungureanu
révén teljes mértékben átve-
szi a hatalmat a kormány, a
parlament, a párt felett.
– Nem hiszem. Rövid kor-
mányzásról kell beszélnünk,
8-10 hónapról, utána novem-
ber körül választások van-
nak. Az RMDSZ egyértel-
mûen megmondta, semmifé-
le radikális fordulatra ebben
az idõszakban nem készül.
Az egészségügyi törvénnyel
amúgy sem értünk egyet.
Közigazgatási átszervezést
nem fogadunk el, ott is élesen
ütköznek az elképzeléseink,
koncepcióink. Amit tovább
kell vinni, az az eddigi törvé-
nyek alkalmazása. A kor-
mányprogramban tételesen
benne van, hogy továbbvisz-
szük azt oktatási törvény al-
kalmazását. Meg kell oldani
a marosvásárhelyi orvosi és

gyógyszerészeti egyetemen
kialakult helyzetet. A kisebb-
ségi fejezet – mert van egy
ilyen fejezet is a kormány-
programban – kimondja,
hogy a kormánynak az okta-
tási törvény alkalmazása so-
rán a magyar nyelvû oktatás-
sal kapcsolatos jogokat érvé-
nyesítenie kell. A kormány-
alakítás elõtti napokban egy-
értelmûen megmondtuk,
enélkül nem megyünk to-
vább, most beszéljük meg,
azért, hogy egy-két hónap
múlva felálljunk, nem érde-
mes belemenni. Sokan meg-
kérdezhetik, hogy miután az
egyetemek dolgában – a
Babeº–Bolyai Egyetemen, a
marosvásárhelyi színiegyete-
men – jól haladtunk elõre,
most ez a sarokkõ, hogy mi
van a marosvásárhelyi orvosi
egyetemen? Azt gondolom,
ennek van egy nagyon fontos
üzenete: ha mi elfogadjuk
azt, hogy törvénybe foglalt
jogaink alkalmazásától el le-
het tekinteni itt, akkor el le-
het tekinteni másutt is. Az a
hangvétel és retorika pedig,

amit az utóbbi idõben hallok
a marosvásárhelyi orvosi
egyetem rektorától és mások-
tól, az elfogadhatatlan. Én
megéltem Marosvásárhely
márciusát 1990-ben, mindez
most arra emlékeztet, aho-
gyan akkor beszéltek bizo-
nyos emberek. Már csak
ezért is meg kell oldani ezt a
kérdést.

Arra hogy kell tekinteni,
hogy a kormányfõ a titkos-
szolgálatokból jön?
– Mi magyarok történelmi
jogos beidegzõdés miatt túl-
ságosan nagy rokonszenvvel
nem tudjuk szemlélni eze-
ket az intézményeket. Én
különösebb kifogásokat a
külföldi hírszerzéssel kap-
csolatosan nem nagyon hal-
lottam. Mihai Rãzvan
Ungureanu politikusként
vezette, úgy került oda.
Nem szokásos, hogy valaki
ilyen intézmény élérõl vis-
szakerüljön a politikába, de
nem is elõzménytelen.

A Demokrata Liberális
Párt fiatal csapattal állt elõ,
az ellenzék szóvá is tette,
hogy a fiatalítást az
RMDSZ is fontolóra vehet-
né.
– Már 2004-ben, amikor a
D.A. koalícióval kormányt
alakítottunk, nagy dilem-
mám volt, hogy a szövetség
vezetõ politikusai menjenek-
e be a kormányba. Úgy gon-
dolom, kényes, válságos pil-

lanatokban jó, ha a kor-
mányt támogató párt vezetõ
politikusai ott vannak a kor-
mányban. Mi ilyen megfon-
tolásból õriztük meg az eddi-
gi csapatot. A Demokrata Li-
berális Párt visszavont egy el-
sõ vonalbéli csapatot, és be-
vitt egy második vonalat. Az,
hogy kint van a pártvezetõ-
ség a kormányon kívül, az õ
esetükben nem jobb, hanem
adott esetben rosszabb lesz.
A kormányintézkedések ál-
landó vitát váltanak ki a par-
lamentben, nem ugyanúgy
látja a dolgokat az, aki a kor-
mányban ül, mint az, aki a
parlamentben van. A kettõ
között jó, ha minél szorosabb
a kapcsolat. 

A hátralevõ 9-10 hónap
mire lesz elegendõ, benne
lesz-e a protokollumban az
észak-erdélyi autópálya, a
tanügyi kérdések, a nyugdíj-
és béremelések?
– Az autópálya nem az elkö-
vetkezõ 9 hónap feladata, ha-
nem az elmúlt 19 esztendõ
nagy mulasztása. Itt vannak
a nagy havazások. Nincs út-
hálózat, a fél ország lebénul.
Ami a fizetéseket, nyugdíja-
kat illeti: annak idején 2010-
ben ez egy durva, vad levágás
volt. Utólag azt kell monda-
nom, Romániát ez az intéz-
kedés tartotta fenn a víz fö-
lött, akármennyire is fájdal-
mas volt. Ezért sem merném
azt mondani, hogy ez a kor-
mány nem tett semmit. Egy

egész kicsit vissza tudtunk
adni a fizetésekbõl, és itt van
a pillanat – nem azért, mert
választások jönnek –, amikor
még egy kicsit vissza tudunk
adni. Ha rendben megy a
gazdaság, ennek május körül
meg kell történnie.

Különben az RMDSZ
feláll és otthagyja a kor-
mányt?
– Tehát, ha a gazdaság rend-
ben van, és mégsem történne
meg emelés, akkor persze. Ez
alapfeltétel volt, amikor be-
léptünk a kormányba. 

Az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanácsról alig lehet hí-
reket hallani.
– Most már van két nemzeti
tanács, két párt, nehéz ebben
a dzsungelben eligazodni.
Egyelõre nagyjából annyit
tesznek, hogy kiadnak egy
közleményt és kommentál-
ják, amit mi csinálunk. Nem
látok alternatívákat, nem lá-
tom a programot. Azt hi-
szem az Erdélyi Magyar
Néppárt fejében óriási zavar
van, hiszen Bãsescu-pártiak,
most azonban arról kell be-
szélniük, hogy nem jó, hogy
az RMDSZ ott van a kor-
mányban – amivel azt mond-
ják, hagyjuk faképnél
Bãsescut. Mi nem szerelem-
bõl vagyunk ebben a koalíci-
óban, hanem azért, mert a
helyzet úgy alakult, hogy
csak így lehet valamit a kö-
zösségért tenni. 

Koalíció: nem szerelembõl

Gyulay Zoltán

Személyes élménnyel kez-
dem. Amikor 1991-ben

Göncz Árpád hivatalos láto-
gatáson Németországban járt
– a határnyitás okán akkor
még nagy respektusuk volt a
magyaroknak (még az újság-
íróknak is megköszönték,
hogy kivették az elsõ téglát a
berlini falból) –, a hazaindu-
lás napjának délutánján kép-
tárról képtárra cipelték, õ pe-
dig nagyokat sóhajtozott egy
korsó sörért. Elvégre Mün-
chenben voltunk. Csendesen
dünnyögött önmagában, csak
a nagykövet, dr. Horváth Ist-
ván hallotta meg, s rögvest
szólt is a német protokollos-
nak. Gyors intézkedés intéz-
kedést követett, elõállt a gép-
kocsi-konvoj, és szinte azon-
nal a tavaszi sörfesztivál for-
gatagában találtuk magun-
kat. A biztonságiak gyorsab-
bak voltak, mire odaértünk,
máris eltakarítottak néhány
vendéget, s üres asztalok fo-
gadtak ott, ahol egyébként
sorba kell állni érte. Épp egy
falat sült fehér kolbászt emel-

tem a számhoz, párolt sava-
nyú káposztával, hagymás
tört krumplival, amikor meg-
szólalt egy hang a hátam mö-
gött: „Hát te mit eszel, ko-
mám?”, majd fölszúrt egy fa-
latot a tányéromról. „Nekem
is ilyent hozzatok!” – szólt az-
tán az embereinek. Göncz
Árpád volt, akinek csak egy
perec jutott a korsó mellé – vi-
gyáztak az egészségére.

A „felelõtlen” elnök

Szerencsére nagy baj 90
évesen sincsen: most, az el-
múlt pénteken ünnepelte. És
nem egyedül: mindazok, akik
nem felejtették el, szerenád-
dal köszöntötték õt, és még
tudományos konferenciát is
rendeztek a születésnapján. 

Mozgalmas életet élt. A
rendszerváltás elsõ éveiben
ugyan támadt néhány ke-
mény konfliktusa az Antall-
kormánnyal, sõt, kifejezetten
korábbi jó barátjával, a tragi-
kus sorsú Antall József mi-
niszterelnökkel, ám 1994 és
1998 között az MSZP-
SZDSZ-kabinettel, majd

1998 és 2002 között az elsõ
Orbán-kormánnyal már bé-
külékenyebbnek bizonyult.
Második mandátumának le-
jártával – a rendszerváltozás
óta õ az egyetlen magyar ál-
lamfõ, akit kétszer is jelöltek
egymás után –, 2000-ben tel-
jesen visszavonult.

Göncz Árpád 1990 és
1995 között hét törvényjavas-
latot küldött át az Alkot-
mánybírósághoz. Mind kö-
zül a legemlékezetesebb az
úgynevezett Zétényi-Takács-
törvény volt, amely lehetõvé
tette volna a kommunista
diktatúra idején elkövetett,
idõközben elévült bûnök
megbüntetését. A Sólyom
László késõbbi köztársasági
elnök által vezetett testület
1992-ben megsemmisítette a
jogszabályt, így egészen az új
alaptörvény idén januári ha-
tályba lépéséig lekerült a na-
pirendrõl a felelõsségre vo-
nás. A két közjogi méltóság
konfliktusa az alkotmányos
berendezkedésbõl fakadt:
Magyarországon a köztársa-
sági elnök „felelõtlen”, azaz
politikai döntéseit nem lehet
rajta számon kérni (hivatali
ideje alatt teljes immunitás
védi), és azt követõen is csak
azért, ha valamelyik cseleke-
dete a büntetõ törvénykönyv
hatálya alá esik. Ugyanakkor
az ország miniszterelnöke a
végrehajtó hatalom feje, a
kormány minden döntéséért
õ viseli a felelõsséget, és –

akárcsak Európa sok orszá-
gában – bíróság elé citálható.

„Szálasi 
is ezt mondta”

Göncz az 1956-os forrada-
lom idején együtt dolgozott
Horváth Jánossal. A forrada-
lom után Amerikába távozó,
és csak a rendszerváltozás
után hazatérõ fideszes képvi-
selõ szerint a forradalom utá-
ni gazdaságpolitikai irányt
próbálták meg kijelölni,
együtt a régi, koalíciós idõk-
ben is mûködõ csapattal. Ak-
kor is kapcsolatban marad-
tak, amikor Horváth Ameri-
kába távozott. A forradalom
leverése után társaival közö-
sen kapcsolatot keresett egy

indiai és egy brit diplomatá-
val. Elõbbi segítségével Bibó
Istvánnak, a Nagy Imre-kor-
mány államminiszterének a
magyar helyzet lehetséges
megoldásáról szóló írását jut-
tatták el Moszkvába. A
brit attasé Nagy Imre A ma-
gyar nép védelmében! címû írá-
sát vitte Londonba. A karha-
talom figyelte õket, lebuktak.

„Megtudtam, hogy a gya-
núsítási csomagban az áll,
hogy a népköztársaság állam-
rendjének megdöntésére irá-
nyuló szervezkedés vezetésé-
nek alapos gyanújával, alá-
írás: Biszku Béla. Ettõl meg-
ijedtem” – emlékezett vissza
1985-ben. Ezért a bûncselek-
ményért akkoriban halál járt.
A kor koncepciós pereinek

sajátossága volt, hogy a vád-
lottak csak formálisan kaptak
védelmet. Göncz ügyvédje,
Major Ákos például az elsõ
beszélõn rögtön neki is tá-
madt a védencének: „Egy-
folytában hajtogatta, hogy a
történelem szemétdombjára
kerülünk. (...) Mondtam, ezt
talán bízzuk a történelemre.
Ezt mondta Szálasi is, felelte
Major. Mire életem legna-
gyobb hülyeségét kérdeztem
tõle: Ön védte Szálasit is? El-
vörösödött, és azt mondta, én
ítéltem halálra, kérem.”

Kivégzéskor: 
Pancsoló kislány

Visszaemlékezése szerint a
vizsgálati fogságban, a
Gyorskocsi utcai börtönben
folyamatosan hallották a ki-
végzéseket. „Olyankor egy-
folytában járt egy teherautó
motorja, és kitettek két-há-
rom rádiót az ablakokba.
Üvöltették a gramofont vagy
a rádiót, és mindig a Pancsoló
kislány ment.” (A kor nagy
gyermekslágere – szerk. megj.)
A halálos ítélettõl végül nem
a bíró, hanem az ügyész jóin-
dulata mentette meg. „A ta-
nácselnök egy Borbély neve-
zetû ocsmány alak volt, a leg-
ocsmányabb állat, ami elkép-
zelhetõ. Mikor az ügyész
nem kért ránk halálos ítéle-
tet, fölpattant, hogy na, de
kérem!” – emlékezett vissza
Göncz 1985-ben. 

Göncz Árpád kilencven éves
A kisgazdapártban kezdte; 1956 után
elítélték; SZDSZ-esként lett köztársa-
sági elnök; 1957-ben Biszku Béla adta
ki ellene a letartóztatási parancsot.
Népszerûségét máig nem sikerült
utolérni. Göncz Árpád 90 éves. 

Háttér oldalunkon hétfõnként rövidí-
tett változatban közöljük az Erdély TV
Többszemközt címû mûsorában el-
hangzó interjúkat. A mai interjúalany
Markó Béla miniszterelnök-helyettes.

Göncz Árpád volt elnök és felesége, Göntér Mária Zsuzsanna



Javaslom, hogy ne siessünk a sommás íté-
letekkel, amidõn Victor Pontának, a Szo-
ciáldemokrata Párt elnökének és a
Szociál Liberális Szövetség társelnökének
az Ungureanu kormány parlamenti beik-
tatásakor mondott beszédét elemezzük. A
meglehetõsen kiegyensúlyozott, az új mi-
niszterelnök esélyeit némi rokonszenvvel
kezelõ felszólalás önmagában nem is le-
hetne elmarasztalandó. Ami azzá teszi,
az a kialakult politikai helyzet: a Traian
Bãsescu által fémjelzett hatalom és egyfe-
lõl a politikai ellenzék, másfelõl az utca
között kibékíthetetlen ellentét. Ilyen ösz-
szefüggésben értelmezve ez a bizonyos ér-
telemben békülékenynek nevezhetõ meg-
szólalást, az csakugyan alkalmas arra,
hogy megzavarja az USL híveit, és –
Caragiale hazájában vagyunk! – felhábo-

rodottá tegye õket legalábbis
azért, mert az árulásról nem
kaptak idõben tájékoztatást.
Nem zárható ki, hogy Ponta
jelezni kívánta: beszédét nem

egy konkurens párthoz
tartozó, hanem egy for-

málisan független mi-
niszterelnök-jelölthöz in-

tézi, akinek kijár a kezdeti jóhiszemûség.
Az is megfordult a fejemben, hogy
Ungureanuval, a volt liberális politikussal
szemben a liberálisok mostani szövetsége-
se nagyvonalúbb volt, meg hát nem akar-
ta eleve ellenséggé tenni a kormányfõt,
aki még nem tanúsított
ilyen magatartást az el-
lenzékkel szemben. El-
képzelhetõ továbbá, hogy
a tartalmilag helyes, de
kommunikációs szem-
pontból nem nagyon ihle-
tett beszéd egy politikai rövidzárlat, netán
„szerelemféltés” (Crin Antonescu vitán
felül jobb debattõri képességei miatti
frusztráció) eredménye. 
Azonban legalább ennyi az esélye annak is,
hogy Victor Ponta nem szabad emberként
tette meg az új kormányfõ iránti legalábbis
semlegesnek nevezhetõ gesztusát, magya-
rán: megzsarolták. Még ez sem lenne olyan
nagy gond, a baj az, hogy õ engedett is a
zsarolásnak, és ez a megállapítás még ak-
kor is igaz, ha ebben az esetben – valószí-
nûleg – sokkal nagyobbak voltak a vele
szemben támasztott igények. Ha valóban
errõl van szó (amit azért még korai és indo-

kolatlan lenne készpénznek venni), akkor a
politikai kánon szerint le kellene mondania
a pártban és az ellenzéki pártszövetségben
betöltött tisztségérõl, hogy személyes sebez-
hetõségét ne terjessze ki az általa képvisel-
tekre is. Az ilyen másutt természetes gesz-

tusnak azonban Romániá-
ban nincs hagyománya, és
a „bukott” politikusok
többnyire végleg leírják
magukat, ezért aligha szá-
míthatunk arra, hogy a
kérdést maga Victor

Ponta fogja megoldani. 
A Ponta beszédét követõ feltûnõen jól szer-
vezett kormánypárti sajtókampány, amely
az USL közeli felbomlását jövendöli, és
minden eszközzel igyekszik éket verni az
ellenzéki pártszövetség vezetõi közé,
ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy egy
nagyszabású manipulációs kísérlet zajlik.
Voltaképp nem is a Ponta-szöveg lehet ve-
szélyes az ellenzéki egységre, hanem az az
értelmezés, amit a narancssárga propagan-
da próbál a fejekbe sulykolni, abból kiin-
dulva, hogy sokkal kevesebben hallották a
beszédet, mint ahányan olvassák az azt mi-
nõsítõ kommentárokat.

A lényeg azonban talán nem is az, hogy
mit tesz Ponta, a Szociáldemokrata Párt,
vagy a hivatásos manipulátorok, hanem
az, hogy miként reagálnak minderre a
PSD szövetségesei, mindenekelõtt a libe-
rálisok. Alapjában véve két dolgot tehet-
nek. Vagy túlteszik magukat egy félresike-
rült politikai gesztuson és továbblépnek,
megpróbálván a színfalak mögött tisztáz-
ni a PSD további viszonyulását a pártszö-
vetséghez, vagy pedig bejelentik, hogy el-
vesztették a bizalmukat partnerükben, fel-
bontják az USL-t, és megpróbálják saját
pártjaik számára megszerezni a szociálde-
mokrata pártfõnökkel elégedetlen, radiká-
lis ellenzéki magatartást szorgalmazó bal-
oldali szavazók támogatását és egyedül
legyõzni a PDL-t és szövetségeseit.
Ha abból indulok ki, hogy a jelenlegi
helyzetben Traian Bãsescut és rendszerét
csak az USL felbomlása menthetné meg a
politikai (és egyes esetekben jogi) felelõs-
ségre-vonástól, akkor azt kell mondanom,
hogy Crin Antonescu elsõ – rendkívül
higgadt – értékelése, amellyel további bi-
zalmat szavazott Victor Pontának azt jel-
zi, hogy a hatalom kommunikációs bra-
vúrja nem sikerült.

– Aztán ne ám, hogy bemenjen az elsõ kocsmába, és leigya ma-
gát – mondta az õrmester, miközben a férfi az óráját csatolta föl, s
ujjára húzta a karikagyûrût. Hat év után elõször. 
Nem felelt. 
Odakint tombolt a nyár. A színek. 
Kék volt az ég, zöldek a fák, sárgák a villamosok. A nõk tarka
díszmadarak.
Mindent és mindenkit megbámult: csoda, hogy föl nem pofozták.
Aki annak idején, ha látta, átment elõle a túloldalra, most átjött a
túloldalról, és hosszan rázogatta kezét: 
– Öregem, hallom, volt egy kis kellemetlenséged… Hidd el, én is
csak üggyel-bajjal… 
Itt nem védte tõlük a börtön fekete-fehér egyértelmûsége. 
Felesége egy vasárnap elvitte kirándulni. Õt meg a kisfiút. Aki fél-
éves volt annak idején, most meg már majdnem hét. 
Az erdõben, az úton, a kisfiú mondta: 
– Apa, most vezess – és behunyta a szemét. 
Értette a kezét: jó egy percig kerülgetett vakon követ, hullott ágat,
kátyút, kerékvágást. 
Aztán a kisfiú kinyitotta a szemét, és azt mondta: – Most te, Apa! 
Engedelmesen behunyta a szemét, s ment is vagy tíz lépést, vakon.
Õ is értette a kisfiú kezét. 
Aztán kinyitotta a szemét, s a szeme sarkából látta a felesége szá-
ján a majdnemmosolyt. 
Az asszony látta, hogy õ látja. 
Az ég kék volt, a lomb zöld, s a zöld lomb lékein vastag pászmák-
ban csurgott az útra – kõre, hullott ágra, kátyúra – a napfény. 

Göncz Árpád: Hazaérkezés

Ponta: bûnös vagy áldozat?
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Az ötödik Boc-kormány után megszületett az elsõ
Ungureanu-kabinet. A korábbi minisztereit megtartó
két kisebbik kormánypártnak köszönhetõen szerencsé-
re valamivel kevesebb új nevet kell megtanulnunk, és
ez rendjén is van, hiszen mire tizenhét tárcavezetõ ne-
vét bebiflázhattuk volna, alighanem kezdhettük is vol-
na elölrõl a magolást, tekintve a kormány rövid man-
dátumára.
Talán éppen ez az oka annak is, hogy a kormányprog-
ram sem túl hosszú, mindössze 44 oldalas – ami vi-
szont azzal is magyarázható, hogy az elkészítéséhez
rendelkezésre álló rövid idõ alatt nyilvánvaló ennyi
szöveget is csak úgy sikeredhet papírra vetni, hogy
közben nem fecsérelik az értékes idõt haszontalan
gondolkodással. Ami most amúgy is fölösleges lett
volna, hiszen – amint azt sem a miniszterelnök, sem
tárcavezetõi nem is igen titkolták – az elõzõ kabinet
politikáját kívánják folytatni, így tehát az új kormány-
program voltaképpen a régi. 
Aminthogy a demokrata liberális tárcavezetõk is csak
akkor mondhatók újaknak, ha eltekintünk a ténytõl,
miszerint mindegyikük háta mögött ott áll egy-egy ré-
gebbi tárcavezetõ vagy pártkatona, netán az államfõ
kisebbik lánya. Nagyjából tehát minden marad a régi-
ben, még akkor is, ha az „újak” egyelõre szürkébbnek
mutatkoznak elõdeiknél – ám ki tudja, mennyire „szí-
nesednek” majd meg, ha kissé hozzászoknak új státu-
szukhoz. A szõke eminenciás, Elena Udrea hiánya mi-
att sem kell aggódnunk, hiszen ott van helyette az
újabb szõke Barbie-baba, Claudia Boghicevici, aki ha-
sonló kecsességgel osztogathat majd falusi öreganyók-
nak tûsarkú cipõket, mint „nagy elõdje” árvíz idején.
A topánkáknak ráadásul most, a fagyhullám idején az
elszigetelt falvakban még hasznát is vehetik az ivóvíz-
hez kiolvasztandó jég feltörésénél.
A rövid bemutatkozó miniszteri megszólalások alkal-
mával azt is megnyugodva vehettük tudomásul, hogy
elszólásokban, nyelvi bakikban sem szenvedünk majd
hiányt, hiszen egyebek között máris hallhattunk példá-
ul legoptimálisabb megoldásról.
A miniszterelnök, Mihai Rãzvan Ungureanu pedig
már elsõ nyilatkozatánál bizonyítékát adta annak,
hogy szavatartó kormányfõ lesz, mivel máris betar-
totta ígéretét, miszerint a kabinet élén egyaránt hasz-
nosítani fogja külügyminiszterként és külsõ hírszerzé-
si fõnökként szerzett tudását. Közel negyedóráig be-

szélt ugyanis úgy, hogy edzett diplo-
matához és képzett kémfõnökhöz
illõen olyannyira nem mondott
semmit, hogy az már felért a né-

masággal. 
Arról viszont sikerült meggyõznie
hallgatóságát, hogy szükség ese-
tén még órákon át tudna folyéko-

nyan – hallgatni. Bogdán Tibor
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Crin Antonescu elsõ 
értékelése további 
bizalmat szavazott 
Victor Pontának. 

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Sose bízz az olyan emberben, aki egyetlen rossz
tulajdonságot sem hozhat fel mentségére.” 

Winston Churchill

Szempont

Hazaérkezés

A kormány
szép új világa

A hétvége címe. Ponta: Ungureanu csü-
törtöktõl a politikai ellenfelem. Az USL-t
egyáltalán nem fenyegeti a szétesés veszé-
lye, Evenimentul zilei

Magyarázat. Ahogy elhangzott egy civili-
záltabb beszéd a parlamentben, fellángolt a
gyanú és a felháborodás. Abban Victor
Pontának kell igazat adnunk, hogy a beszé-
de nyomán – minden kulturált fogalmazás
ellenére – legalább mindenki megismerhet-
te az ellenzéki tömörülés, az USL prog-
ramját. Abban is igaza van a pártelnöknek,
hogy MR Ungureanu a „felajánlott” prog-
rampontokat úgysem fogja (akarni vagy
tudni) megvalósítani. De hiába, vannak ér-
dekek, amelyeknek a dialógus látszata is
árt – és ezek felismerése is politikai tehet-
ség kérdése. Tehát Antonescunak is igaza
van abban, hogy most a kérlelhetetlen, ra-
dikális, kompromisszumot visszautasító
dumát kell erõltetni. Corina Creþu szocia-
lista európai parlamenti képviselõ mondta,
hogy Ponta beszédének nagyon kedvezõ
volt a külföldi fogadtatása. Tehát még ez is
megvan. Mindenki nyert, mindenki örül.
Jól szórakoztunk. 

Azért az ész az úr. Az értelmiség politikai
szerepvállalásáról cikkezõ Mircea
Vasilescu, a Dilema Veche fõszerkesztõje
két érdekes dolgot állapít meg többek kö-
zött: az egyik az, hogy a romániai balol-
dalon is vannak intellektuálisan „jól fel-
szerelt” értelmiségiek, csak még nincs he-
lyük a „régiektõl”; a másik az, hogy
Ungureanu miniszterelnök pillanatig sem
hanyagolta el egyetemi tanári és komoly
történelmi tanulmányok szerzõi szerepkö-
rét. És a bádogosok, pincérek hol vannak?
Más cikkekben...

A nap álhíre. Traian Bãsescu elnök inkog-
nitóban akarta meglátogatni a természeti
katasztrófa sújtotta területeket, és valahol
Bukarest és Konstanca között trojkája, fa-
szánja behavazódott. Helyzete óráról órá-
ra kétségbeesettebbé válik, miután üzem-
anyag-flaskái vészesen ürülnek. Sebastian
Lãzãroiu, a volt tanácsadó, aki hûségesen
elkísérte, lapátolás közben odafagyott a
szánhoz, utolsó szavaival azt mondta, a
buckák között Hófehérkével találkozott,
beszélt is vele, politikáról, felmérésekrõl.

Székely Ervin



Munkatársainktól

Tüntetõk ezrei vonultak
utcára szombaton Romá-

nia- és Európa-szerte, hogy
kifejezzék tiltakozásukat az
ACTA néven elhíresült Ha-
misítás Elleni Kereskedelmi
Megállapodás ellen. A doku-
mentum internetes cenzúrá-
val és a felhasználói tevé-
kenység megfigyelésével fe-
nyeget, amely telefonos ha-
sonlattal élve olyan, mintha
az ember minden egyes tele-
fonbeszélgetését rögzítenék
bûncselekményre utaló mon-
datok keresése végett. 

Habár az interneten meg-
hirdetett romániai tüntetés-
re elõzõleg több tízezren je-
lezték részvételi szándéku-
kat, a hideg jócskán megti-
zedelte a létszámot. Nagy-
váradon megközelítõleg
százfõs tömeg gyûlt össze,
akárcsak Marosvásárhelyen
és Sepsiszentgyörgyön. Te-
mesváron kétszáz, Kolozs-
váron pedig kétezer ember
gyûlt össze. A világháló sza-
badságáért utcára vonulók
ACTA-ellenes táblákkal, az
Anonymous csoportosulást
jelképezõ maszkokkal, vala-
mint leragasztott ajkakkal
jelentek meg. 

„A fájlmegosztás szeretet”,
„Facebook, Twitter, Youtube,
szeretlek!” – a kincses város-
ban ilyen és ehhez hasonló
feliratú bannerekkel és zász-

lókkal vonultak a tüntetõk.
„Nemcsak azzal van gond,
hogy megszûnnének a kö-
zösségi és a fájlmegosztó ol-
dalak, hanem egy csomó jó
blog, véleménynyilvánítási
felület is némaságra lenne
ítélve, ha életbe lép a kezde-
ményezés. Felháborító, hogy
a felhasználók IP-azonosítói
is követhetõkké válnának.
Nem szeretném, ha bûnözõ-
ként tartanának számon” –
fakadt ki lapunknak egy tün-
tetõ, hozzáfûzve, a szólássza-
badság került veszélybe. 

Mint ismert, az ACTA a
védjegyhamisítás és a szelle-
mi tulajdont megsértõ kalóz-
termékek ellen kíván fellép-
ni, ám kitér a digitális kör-
nyezetben megosztott szelle-
mi tulajdonokra is – így szá-
mos népszerû tartalommeg-
osztó oldal létét pecsételheti
meg. Kritikusai szerint a leg-
aggasztóbb azon elõírása,
hogy a csatlakozó országok
internetszolgáltatóit kötelezi
arra, hogy együttmûködje-
nek a hatóságokkal, folya-
matosan figyeljék az áramló
tartalmakat, és kiadják azok
elérhetõségét, akik esetleg
jogsértõ tartalmakat osztot-
tak meg. Mindez azonban
ellentmond a jelenleg hatá-
lyos adatvédelmi elõírások-
nak és EU-szinten tiltott.
„Az ACTA-t 39 ország kép-
viselõi a nyilvánosság teljes
kizárásával írták alá. A tör-

vény az internet szabad jelle-
gét veszélyezteti, ráadásul
semmibe vesz olyan alapvetõ
emberi jogokat is, mint az in-
formációhoz vagy a tudás-
hoz való jog” – mutatott rá
egy nagyváradi tiltakozó.

„Kapcsolt” demók

A világháló cenzúrája elle-
ni fellépést több helyütt
egyéb szimpátiatüntetésekre
is felhasználták. Kolozsvá-
ron például a verespataki
aranykitermelést ellenzõk
csoportja csatlakozott az

ACTA-sokhoz, de az alkal-
mat mások megragadták arra
is, hogy az államfõ leváltását
követeljék. Ehhez hasonló
események zajlottak a buka-
resti Egyetem téren is, ahol
két különbözõ csoportosulás
tüntetett azonos idõben. Míg
a tér egyik felén a lassan egy
hónapja tábort vert „veterá-
nok” Traian Bãsescu lemon-
dását  követelték, velük átel-
lenben mintegy kétezer tizen-
és huszonéves vonult fel az
internet szabadságáért. A fia-
talok adott pillanatban átvet-
ték és adaptálták a „veterán”

tüntetõk Bãsescu-ellenes jel-
szavait, így olyasmiket skan-
dáltak, hogy: „Ne féljetek, az
ACTA úgyis megbukik!”,
„Mars ki innen, aljas jogsza-
bály!”, „Elnézést, hogy zava-
runk, felügyelet alatt va-
gyunk!”.

A tárca nyitott

Munkatársaink helyszíni
beszámolói szerint a tüntetõk
nagy része a kommunizmus-
ban átélt megfigyelésekkel
vonta párhuzamba az ACTA
által törvényesítendõ inter-

netes ellenõrzést. A hamisí-
tás elleni tervezet vitatott vol-
tát jelzi, hogy az újonnan ki-
nevezett román távközlési
miniszter, Rãzvan Mustea el-
ismerte: a törvény valóban
többértelmû és alkalmat ad a
hatóságoknak a visszaélések-
re. Hozzá hasonló álláspon-
tot képvisel Moldován József
távközlési államtitkár is. Kér-
désünkre emlékeztetett: a
nemzetközi egyezményt Ro-
mánia még nem ratifikálta, s
aláírásával az ország arra vál-
lal kötelezettséget, hogy az
egyezmény elõírásainak
megfelelõen szigorítja tör-
vénykezését. „Mikor az
ACTA szövege a parlament
elé kerül, azt fogom javasolni
az RMDSZ-es képviselõknek
és szenátoroknak, hogy ne
támogassanak olyan törvé-
nyeket, amelyek meggátolják
az adatcserét az internetezõk
között” – mondta az ÚMSZ-
nek. Hangsúlyozta, a törvény
szigorának nem az internetet
magáncélokra használó sze-
mélyekre, hanem a kalózter-
mékekkel kereskedõkre és
nyerészkedõkre kell lesújta-
nia. Az államtitkár szerint a
kalóztermékkel történõ ke-
reskedést a jelenlegi hazai
jogszabályok is tiltják. „Így
valószínûleg kisebb módosí-
tásokkal törvényeinket az
ACTA-hoz lehet majd igazí-
tani” – magyarázta Moldo-
ván József. 

HIRDETÉS
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A szólásszabadságért harcoló többezer tüntetõt a fagy sem riasztotta el az utcai tiltakozástól
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Internetes inkvizíció: ACTA

Lehunyja lencséjét a Kodak
ÚMSZ

Már az idei év elsõ felé-
ben kivonul a fényképé-

szeti termékek piacáról az
amerikai Eastman Kodak
társaság, amely a világ elsõ
fényképezõgépének elkészí-
tésével nemcsak egy új tech-
nológiai találmányt adott az
emberiség kezébe, de új di-
menziót is megnyitott szá-
mára. A döntéssel egy egész

korszak zárul le a Kodak tör-
ténetében, viszont a cég kép-
viselõi szerint ez volt az
egyetlen megoldás annak ér-
dekében, hogy a vállalat
fennmaradhasson. 

Annak ellenére, hogy
2006-ban a vállalat az ágazat
harmadik legnagyobb sze-
replõjének számított, egy hó-
nappal ezelõtt kénytelen volt
csõdvédelmi eljárást kérnie.
A cég teljes  szerkezetátalakí-

tás elõtt áll, amely nagyszá-
mú létszámleépítéssel jár
majd együtt. Míg a fényké-
pezõgépek és kamerák gyár-
tása teljesen leáll, a cég jelen-
tõs anyagi hasznot remél a li-
cencek eladásától. A vállalat
közleménye szerint a Kodak
az elkövetkezõkben a nyom-
tatók gyártására fog össz-
pontosítani, amely területen
az utóbbi években biztató
eredményeket ért el. 

Kitárul a Facebook-kontó
Totka László

Karnyújtásnyira került a
Facebook börzére lépése,

miután a cég a napokban be-
nyújtotta a részvénykibocsá-
tásához szükséges kérelmet
az amerikai tõzsdefelügye-
lethez. A régóta várt lépés
csupán annyiban cáfol rá a
korábbi híresztelésekre, hogy
nem 10, hanem csak 5 száza-
lékos tulajdonrészt dobnak
piacra. A tõzsdefelügyelet
várhatóan három hónap
alatt végez a papírmunkával,
a szokásos ellenõrzésekkel,
így a Facebook-részvény-ke-
reskedés valamikor április-
május környékén már el is
kezdõdhet. A Techcrunch.com
portál szerint a tõzsdefel-
ügyelet weboldala a bejelen-
tést követõen azonnal össze-
omlott az ügylet iránti érdek-
lõdési roham hatására. 

A tõzsdére lépéssel véget
ér a portál körüli titkolózás,

mivel ezentúl rendszeres és
részletes jelentéseket kell
majd publikálni a mûködés-
re vonatkozóan – ennek egy
része már meg is történt az
iratok benyújtásakor. Mint
kiderült, decemberben a kö-
zösségi oldal 845 millió ak-
tív felhasználóval bírt,
amelybõl 483 millió napi
rendszerességgel jelentkezett
be. Az adatok szerint napon-
ta átlagban 2,7 milliárd
komment és lájkolás szüle-
tik, valamint 250 millió fotót
töltenek fel a felhasználók.
A rendszer 100 milliárd is-
merõsi kapcsolatot tart nyil-
ván. (A tõzsdére lépést köve-
tõen a cég teljes értéke vár-
hatóan 100 milliárd dollár
lesz, ami azt jelenti, hogy
mindegyik felhasználói kap-
csolat megközelítõleg egy
dollárt ér a cég számára.) El-
képesztõen alakult a tagok
és a látogatók számának nö-
vekedése is: míg 2004-ben

havonta egymillióan látogat-
tak az oldalra, 2006-ban már
tízmillióan, 2008-ban száz-
millióan, 2010-ben pedig
500 millióan kattintottak a
honlapra. A jelenlegi ten-
denciák szerint 2012-ben
meglesz a havi egymilliárd
látogató. Az adatok szerint a
havi 845 millió aktív felhasz-
náló zöme, 229 millió Euró-
pából kerül ki, az arckönyv-
nek Észak-Amerikában 179
millió, Ázsiában pedig 212
millió tagja van. 

A tõzsdefelügyelethez be-
nyújtott kérelem egyéb üzle-
ti mutatókra is rávilágított,
így derült ki, hogy a
Facebook tavaly 3,71 milliárd
dolláros forgalom mellett
egymilliárd dolláros tiszta
nyereségre tett szert. A rek-
lámbevételek is meredek nö-
vekedésnek indultak: a
2009-es 760 millió dollárról
mindössze két év alatt 3,1
milliárdra nõttek. 
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Sipos M. Zoltán

Megújult erõvel sújtott le
Romániára, elsõsorban a

déli országrészre a hét végén
a tél: Vrancea, Buzãu, Argeº
és Teleorman megyében tel-
jes települések, összesen 60
ezer ember szigetelõdött el a
külvilágtól és maradt víz, il-
letve élelem nélkül a járha-
tatlanná vált utak miatt. Pén-
teken és szombaton újabb
személyek fagytak halálra,
így a szibériai hideg beállta
óta 68-ra emelkedett a ke-
gyetlen idõjárás okozta ha-
lálesetek száma. Felmelege-
désre ráadásul nincs is kilá-
tás: a déli megyékben várha-
tóan holnap estig a narancs-
sárga vészjelzés marad ér-
vényben. A szállításügyi mi-
nisztérium ezért figyelmez-
tette a lakosságot: ma és hol-
nap csak akkor induljanak
útnak vonattal, ha „az feltét-
lenül szükséges”. Tegnap es-
te a romániai vonatjáratok
egytizedét, kétszáz járatot
töröltek, hét vasútvonalon
teljesen leállt a forgalom.

Terepszemlén
a kormányfõ

A legválságosabb helyzet-
ben a Vrancea megyeiek vol-
tak, olyannyira, hogy
Gabriel Berca frissen kineve-
zett belügyminiszter ma dél-
tõl holnap délig érvényes

szükséghelyzetet hirdetett.
Ezt az intézkedést a megyei
önkormányzat elnöke, Mari-
an Opriºan napok óta köve-
telte a kormánytól. Mihai
Capra belügyi államtitkár tá-
jékoztatása szerint a szük-
séghelyzet nem azonos a
szükségállapottal. Jogi érte-
lemben azt jelenti, hogy a
helyhatóságok képtelenek se-
gíteni a bajba jutott embere-
ken, így a bukaresti hatósá-
gok veszik át a mentési mun-
kálatok irányítását. Ennek
megfelelõen a hét végén ka-

tonai helikopterekkel szállí-
tottak élelmet a fõvárosból
az elszigetelt falvakba. Vran-
cea megyében összesen har-
minc település volt megköze-
líthetetlen a közutakon.

Buzãu megyében csak-
nem 20 ezer ember volt a
Vrancea megyeiekéhez ha-
sonló helyzetben, jó ideje
élelem és víz nélkül; 11 ezer
fogyasztónál szünetel az
áramszolgáltatás, felfüggesz-
tették az oktatást, egyes tele-
püléseken a halottakat sem
tudják eltemetni.

A rendkívüli helyzetben
Mihai Rãzvan Ungureanu
miniszterelnök pénteken a
külvilágtól elszigetelt Vran-
cea megyei Dumbrãveni
községben tartott terepszem-
lét a védelmi és a belügymi-
niszter kíséretében. A kor-
mányfõ bírálta a lakosságot,
amiért nem segítenek a
katonaságnak a hótalanítás-
ban. „Nyíltan kimondom, a
polgármesterek és a lakosság
hozzáállásával is gondok
vannak. Megengedhetetlen-
nek tartom, hogy miközben

a katonák az utak hóta-
lanításán fáradoznak, pol-
gártársaink otthon ülnek a jó
melegben. Nem mehet ez
így tovább! Ilyen helyzetek-
ben nem televíziókban pa-
naszkodni és apokalipszist
emlegetni kell, hanem dol-
gozni” – jelentette ki.

Gyûlnek 
az adományok

A védelmi minisztérium
országszerte gyûjtési akciót
szervezett a bajba jutott dél-
romániaiak megsegítésére. A
célra kijelölt katonai egysé-
gekbe várták a lakosság éle-
lem- és ruhaadományait. Ha-
sonló adománygyûjtõ köz-
pontok nyíltak az erdélyi vá-
rosokban is. Kolozsváron, a
Traian Moºoiu utcai laktanya
épületében két nap alatt több
mint két tonna alapélelmiszer
gyûlt össze – tudtuk meg
Monica Lãmãsanu százados-
tól, a katonai alakulat szóvi-
võjétõl. Tájékoztatása szerint
szombat reggel óta több száz
kolozsvári vitt be a laktanyára
kisebb-nagyobb, alapélelmi-
szert, kenyeret és konzerveket
tartalmazó csomagot, de
olyanok is akadtak, akik
gyógyszert és vitaminokat
küld- tnek a rászorulóknak.
Az adományokat már leltá-
rozták, a teherautók várható-
an a mai nap folyamán kel-
nek útra Dél-Romániába. 

HIRDETÉS

A kémény sem látszik. Hóba temetett házak a Vrancea megyei Dumbrãveni községben

Étlen-szomjan, hóbörtönben

Fotó: Mediafax

Folytatás az 1. oldalról

Az MTI-hez eljuttatott tájé-
koztatás szerint a tanácsko-
záson jelen voltak az
MCSMSZ továbbra is aktív
tagjai, valamint a Moldvai
Magyar Oktatásért Alapít-
vány (MMOA), a Moldvai
Csángómagyarokért Egyesü-
let, továbbá a Teleki László
Alapítvány (TLA) vezetõi. A
TLA ügyvezetõje leszögezte,
egy új alapítvány létrehozása
kizárólag a finanszírozás át-
láthatóvá tétele érdekében
szükséges, mûködtetése mi-
nimális költségekkel jár, az
operatív munkát a jelenleg is
dolgozó tanárok végzik a jö-
võben is. A felek megegyez-
tek abban, hogy közös cél a
zökkenõmentesség biztosítá-
sa, melyhez további egyezte-
tések szükségesek.

Mint ahogy arról már be-
számoltunk, a programot 12
évvel ezelõtti elindítása óta
kizárólagosan kézben tartó
MCSMSZ szerzõdése a
Bethlen Gábor Alappal
2012. január elsejével lejárt,
újabb szerzõdés hiányában a
szövetség idei mûködése tel-
jesen ellehetetlenült, így a ve-
zetõség január végén a ma-
gyarországi költségvetésbõl
nyújtott támogatás rendsze-
rének tervezett átszervezése
miatt testületileg lemondott. 

Répás Zsuzsanna február
8-án azt mondta, súlyos ano-
máliákra derült fény az
MCSMSZ gazdálkodásá-
ban. Bizonyos tételeket a

szervezet a kormánynál és
az MMOA-nál egyaránt be-
nyújtott, az üzemanyag-
elszámolás is irreális számo-
kat tartalmaz, és azt még a
négy hónapos vizsgálat sem
tudta megállapítani, létezik-e
az a 35-40 milliós adósság,
amelyet a szervezet koráb-
ban, támogatást kérve, jel-
zett. Összegzése szerint
olyan átláthatatlan, pontat-
lan és a jogszabályoknak
nem megfelelõ gazdálkodást
mutatott ki az átvilágítás,
amelyben a visszaélésekre is
lehetõség van.

Az MCSMSZ pénteken 14
pontban válaszolt a gazdál-
kodásukat ért bírálatokra. A
túlzott üzemanyag-fogyasz-
tással kapcsolatban közölték,
hogy a vizsgálatban 4 autóra
osztották el a költségeket, a
valóságban azonban további
15 – jórészt a tanárok tulaj-
donában álló – jármû is térí-

tésre jogosult volt, amikor
szolgálati ügyben használták
ezeket. Elismerték, hogy az
elszámolások mellõl a me-
netlevelek hiányoztak, de az
ellenõrzés óta bevezették
azok használatát. Több más
visszásságot is nyugtáztak,
mint például a pályázati el-
számolásokat a könyvelés-
ben nem különítették el, és a
hozzájuk csatolt bizonylatok
eredeti példányát sem ér-
vénytelenítették. Ugyanak-
kor leszögezték, nincs olyan
vagyontárgya az MCSMSZ-
nek, amely ne az oktatást
szolgálná elsõdlegesen.

Kijelentették, a továbbiak-
ban nem kívánnak reagálni
semmiféle vádra, felvetésre,
nem akarnak „saját kormá-
nyukkal” vitába szállni.
„Magyar emberek vagyunk,
a nemzeti érdeket nem sze-
retnénk sérteni” – olvasható
közleményükben. 

Tasnádi Sáhy Péter

Több mint háromezer
aláírást tartalmazó dosz-

sziét nyújtott be a hét végén
Szabó Ferenc RMDSZ-es
városi tanácsos kíséretében
a Temesvári Magyar Nõ-
szövetség (TMSZ) a város
polgármesteri hivatalában,
az Örökségvédelmi Igazga-
tóságnak címezve, a Mária
téri emlékmû helyreállításá-
ért. Kiss György alkotását
2012. január 11-én éjjel
döntötte le egy – feltehetõ-
en sátánista nézeteket valló
– román fiatalember. A
Szûzanya carrarai fehér
márványból készült szobrát
1906-ban állították azon a
helyen, ahol a hagyomány
szerint Dózsa Györgyöt, az
1514-es parasztfelkelés ve-
zérét kivégezték. A szobor
talapzatának hátulján ol-
vasható „Isten Anyjának a
Magyarok Védõasszonyá-
nak/ Dózsa György ke-
gyetlen halálának helyén”
kezdetû feliratból ismeret-
lenek már korábban kivés-
ték a Magyarok szót. A
TMSZ égisze alatt, az em-
lékhely teljes helyreállítása
és eredeti állapotba való
visszahelyezéséért indított
akció eredetileg kétezer
aláírás összegyûjtését tûzte
ki céljául, de a www.peti-
tieonline.com internetes
portálon sokkal többen
csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez.  

Helyreállhat  

a Mária-szobor

Lesz pénz csángóoktatásra

Budapesten „áll a Csángó Bál” 
Megtartották a hét végén a XI. Csángó Bált Budapes-
ten. A szervezõk idén is a csángó magyarság megmara-
dását, felemelkedését célzó erõfeszítésekhez igyekeztek
támogatókat nyerni. A megnyitón Toró T. Tibor, az Er-
délyi Magyar Néppárt megbízott elnöke kijelentette: az
új alaptörvény, mely rögzíti Magyarország felelõsség-
vállalását a határon túli magyarok sorsáért, új fejezetet
nyit a nemzet történetében. A politikus a moldvai csán-
gó oktatási programot sikertörténetnek nevezte.
Schmitt Pál köztársasági elnök, a bál fõvédnöke, levél-
ben köszöntötte a résztvevõket. Az államfõ kiemelte:
„a csángókkal testvérek vagyunk, de sosem árt újra,
meg újra megismerkednünk”. A bál mindkét ügyet jól
szolgálja, azt is, hogy többet tudjunk meg egymásról,
és azt is, hogy kifejezzük együvé tartozásunkat.
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„Sajnos, igaz” – ezekkel a
szavakkal erõsítette meg a

48 éves popdíva, Whitney
Houston halálhírét szóvivõje.
A hatszoros Grammy-díjas
énekesnõ éppen az 54.
Grammy-díjkiosztó gála elõtt
egy nappal, szombaton, kali-
forniai idõ szerint délután
négy órakor hunyt el, Beverly
Hills-i hotelszobájának fürdõ-
kádjában találtak rá. Elõtte
alig félórával beszélt édesany-
jával telefonon a gálát meg-
elõzõ partiról, ahova õ is ké-
szült elmenni. A lapzártánk
után kezdõdõ Grammy-gála
programjába a szervezõk a
hír hallatán beiktattak egy ke-
gyeleti momentumot is, ame-
lyen Jennifer Hudson énekel
Whitney Houston emlékére. 

A Bodyguard címû film
sztárja idén nyáron készült
a nagy filmes visszatérésre,
a Sparkle címû mozival,
amelyet már leforgattak, és
amelyben egy sikeres zene-
kar lánytagjainak anyját ala-
kította. A díva azonban már
nem lehet jelen a film au-

gusztus 17-ei bemutatóján. 
Azonkívül, hogy külön-

leges hangú énekesnõ volt,
Whitney Houston zenét
komponált, színésznõként,
filmproducerként, sõt egy-
kor még modellként is jelen
volt az amerikai szórako z-

tatóiparban. A drogokat
azonban õ sem tudta le-
gyõzni: egyes becslések
szerint Whitney évente há-
romszázezer dollárt költött
csak kokainra. 

I Will Always Love You,
One Moment in Time, I Have

Nothing, I Wanna Dance With
Somebody, When You Believe
címû számaival beírta ma-
gát a popzene halhatatlan
mûvészei sorába. A Rekor-
dok Könyvébe is bekerült: õ
volt a legdíjazottabb nõ a
világon. 
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T. K. I.

A politika legsötétebb
oldalát mutatja be Szé-

kely Ervin tavaly megjelent
regénye, A feljelentés, ame-
lyet a kolozsvári Tranzit
Házban mutattak be a hét-
végén. A szerzõ – lapunk
munkatársa – elõszavában
közzétett vallomása szerint
abból a hipotézisbõl indult
ki, hogy a hatalomgyakorlás
és a demokrácia összeegyez-
tethetetlen dolgok, és a poli-
tikai rendszerekben fordítot-
tan arányos a demokrácia
szintje a hatalom konszoli-
dációjával. „Én ebben a hi-
potézisben – mint gyakorló
politikus – nem hittem. Ka-

cor Benedek azonban közel
áll ahhoz, hogy meggyõz-
zön” – vallja az író, fõhõsé-
re utalva. Kacor Benedek ki-
csiben kezdi a politizálást,
majd egyre mohóbbá és gát-
lástalanabbá válik. Székely
Ervin bihari parlamenti kép-
viselõként, majd államtit-
kárként tevékenykedett, a
politikai játszmákat tehát
„belülrõl” ismeri. „Miután
16 évet töltöttem a politiká-
ban, úgy éreztem, kár lenne,
hogy ne tegyem közzé ezt a
tapasztalatot” – mondta a
szerzõ a könyvbemutatón.  

„A feljelentés valójában
nem más, mint a rendszer-
váltás óta eltelt huszonegy
év történetének szikár, sal-

langmentes stílusú bemuta-
tása egy olyan személy
szemszögébõl, aki eleinte
csak sodródva, majd az ese-
ményeket közvetlenül is irá-
nyítva válik saját bukásának
okozójává” – mondta a kö-
tetet méltató Balogh Leven-
te, a Krónika lapszerkesztõje.
A cselekmény egy Tranzícia
nevû országban játszódik, és
az olvasó számos valós ese-
ményt is felismerhet lapjain.

A szereplõk kitaláltak
ugyan, és a szerzõ nem kor-
társ politikusokról mintázta
õket, de felhasználta a
„nyersanyagot” a karakterek
megformálásához. „Tartok
tõle, hogy az általam alko-
tott karakterek akkor is aktu-

álisak lesznek, amikor a mai
politikusokról már csak múlt
idõben beszél az utókor” –
írja Székely Ervin Megállj
Gábor tábornokról, Pata-
piosz Hóráról, Pávai Had-
riánról, Gondolati Béláról és
könyve többi, beszélõ nevû
szereplõjérõl. A pártok ne-
vei sem kevésbé szuggesztí-
vek: van Saját Érdek Pártja
meg Daliás Árulók Pártja is.
A szerzõ ez utóbbi elneve-
zést tartja a könyv telitalála-
tának. Székely Ervin azt is
elmondta: Madaras Lázár-
tól, a Cenk Alapítvány veze-
tõjétõl már felkérést kapott,
hogy dramatizálja a szöve-
get, hogy színpadra állítható
legyen. 

Könyv egy (ön)feljelentésrõl

Kovács Zsolt

Az idei Szent György-
napok sztármeghívottja,

az Omega együttes mellett
további népszerû elõadókkal
bõvült Erdély legnagyobb
városnapi rendezvénysoro-
zatának koncertkínálata, je-
lentette be Dancs Zsolt. A
városnapok programigazga-
tója elmondta, hogy április
29-én, vasárnap az Omega
elõtt a népszerû román
együttes, az Iris lép színpad-
ra, és velük együtt az egyik
legismertebb román szop-
rán, Felicia Filip is. Április
28-án, szombaton a városna-
pok keretében koncertezik a
Republic együttes. Április

27-én, pénteken pedig a pop-
rockot játszó Huligans
együttesé lesz a nagyszín-
pad. Dancs Zsolt hozzátette:
arra számítanak, hogy ha az
idõjárás is kedvezõ lesz, ak-
kor ezeken a koncerteken
akár 35–40 ezer ember is
részt vesz, ezért tervezik a
színház és a Bazár sor elõtti
tér átrendezését is. Mint ar-
ról korábban beszámoltunk,
a városnapok sztárfellépõje
az Omega együttes korszerû
színpad-, hangosító- és fény-
technikát igényelt. Ahhoz,
hogy ezt biztosítani tudják, a
Szent György-napok szerve-
zõi egy hat cégbõl álló kon-
zorciumot szerzõdtettek.  

Mától vásárolhatóak je-

gyek a Szent György-napi
színházi elõadásokra, jelen-
tette be Grubisics Levente. A
városnapok szervezõje el-
mondta, hogy három, rangos
színházi elõadásra is sor ke-
rül április 22-én és 23-án, a
Szent György-napok kulturá-
lis hetén. Kulka János, Nagy
Ervin és Kézdy György elõ-
adásában nézhetik meg az
Oscar-díjas film alapján ké-
szült Esõember címû darabot,
amely egy arrogáns és maga-
biztos vállalkozóról, illetve
testvérérõl, az intézetben élõ
autista zsenirõl szól. Ugyan-
akkor a városnapok kereté-
ben nézhetik meg Hernádi
Judit és Udvaros Dorottya
elõadásában  Parti Nagy La-

jos Bandy lányok címû, két
bukott énekesnõrõl szóló ze-
nés elõadását, amelyben a
Chattanooga nevû dzsessz-
zenekar is játszik. Mindkét
elõadást két-két alkalommal
adják a városnapok kereté-
ben, emellett az új stúdióte-
remben egyéni, zenés elõ-
adással is fellép Hernádi Ju-
dit. Az Esõember és a Bandy lá-
nyok címû darabra fejenként
35 lejbe, a Hernádi Judit
egyéni elõadására pedig 40
lejbe kerül a belépõ. A Szent
György-napok kulturális he-
tének koncertjeire 15-20 lejt
kell majd kifizetni a jegyért, a
gyermekelõadásokra kisko-
rúaknak 5 lej, felnõtteknek
10 lej lesz a belépõ ára. 

Gazdag Szent György-napok

Hírösszefoglaló

A Compact Disco és a
Sound of Our Hearts címû

dal képviseli Magyarországot
a májusi, bakui 57. Eurovízi-
ós Dalfesztiválon.

A szombati magyar nem-
zeti döntõben, a közszolgá-
lati televízióban élõben su-
gárzott A Dal címû show-
mûsorban a nyolc finalista
mezõnyét a nézõk SMS-
szavazatai szûkítették négy-
re, majd közülük a zsûri vá-
lasztotta ki a Compact
Disco elõadásában a Sound
of Our Hearts címû dalt,
amelynek szerzõi: Pál Gá-
bor, Sándor Attila, Walkó
Csaba és Lotfi Behnam.

A legjobb négy közé beju-
tott még Molnár Ferenc
Carameltõl a Vertigo, Heincz
Gábor „Bigától” a Learning
To Let Go, valamint a Király
testvérek Untried címû dala.
Az idei Eurovíziós Dalfeszti-
vált május 22. és 26. között

rendezik az azeri fõvárosban,
Bakuban.

A Compact Disco 2008-
ban alakult meg, eddig két
stúdióalbumot készített: a
Steroid 2009-ben, a II-es le-
mez tavaly jelent meg a CLS
Music kiadásában. A zene-
karban Lotfi Behnam mellett
Pál Gábor billentyûs hang-
szereken játszik, Sándor Atti-
la basszusgitározik és Walkó
Csaba énekel.

A zsûriben Wolf Kati, az
Eurovíziós Dalfesztivál tava-
lyi magyar indulója, Csiszár
Jenõ rádiós mûsorvezetõ,
Rakonczai Viktor zeneszerzõ
és Rákay Philip, az m1/m2
intendánsa kapott helyet.

Idén 43 ország vesz részt
az Európai Mûsorszolgálta-
tók Szövetsége (EBU) által
szervezett versenyen. A dal-
fesztivált ezúttal azért rende-
zik Bakuban, mert tavaly
Düsseldorfban egy azeri duó,
Ell és Niki nyert Running
Scared címû dalával. 

„Szíveink hangjai” 

mennek Azerbajdzsánba

T. Koós Imola

Makkai Bence fotómû-
vész, tizenkét erdélyi

költõ és Szép András zon-
goramûvész közös alkotá-
sát csodálhatták meg pénte-
ken a kolozsvári Györkös
Mányi Albert Emlékház
vendégei. A Dombok Fények
Mesék – Kép Szöveg Hang –
Makkai Bence és vendégei cí-
met viselõ rendezvényen
Szép András zongoraim-
provizációja kísérte Mak-
kai Bence vászonra vetített,
fekete-fehér filmetûdként
pergõ tájfotóit. A két éve
készülõ gyûjtemény digitá-
lis változatát a fotómûvész
több erdélyi szerzõnek
küldte el, azzal a felkérés-
sel, hogy írjanak egy-egy
képrõl. A rendhagyó meg-
hívásból tíz vers és három
prózai írás született, a szer-
zõk – Bréda Ferenc, De-
mény Péter, György Attila,
Józsa Márta, Karácsonyi
Zsolt, Király Zoltán, Lász-
ló Noémi, Lövétei Lázár
László, Márkus András,
Molnár Vilmos, Muszka
Sándor, Váradi Nagy Pál –
írásait, sõt, azok román for-
dításait is elolvashatják a lá-
togatók az ihletet adó képek
alatt. „Finom ellenpontot
képeznek a szövegek a fo-
tókkal – állapította meg a
tárlatot méltató Demény
Péter író. – A képeken nem,

vagy csak alig szerepelnek
emberek, a belõlük kiinduló
versekben viszont minden
egyes alkalommal megjele-
nik az ember. Jó párokat al-
kotnak a fotók a szövegek-
kel” – értékelte Demény. A
szövegeket Marius Tabacu,
Mishu Vass és Dobre Nóra
fordították románra. Bréda
Ferenc úgy fogalmazott:
Makkai Bence minden képe
„linket ad a transzcenden-
cia fele”, megnyitja a távla-
tot egy másik dimenzióba.
„Nagyon jó kezdeményezés-
nek tartom, hisz a képzõmû-
vészet mindig nagy ihletõ az
irodalom számára” – sum-
mázott Bréda. A kiállítás
február 27-éig tekinthetõ
meg a kolozsvári Majális
(Republicii) utca 5/1. szám
alatti galériában. 

Képek, szövegek, hangokTragikus Grammy-gála:
Whitney Houston halott

Mindig szeretni foglak – énekelte a tragikus körülmények között elhunyt díva, és így érez sok rajongó is

Május 22-én lép fel a Magyarországot képviselõ együttes Bakuban
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Szép András zongorista



Ma Gergely és Katalin
napja van.
A Gergely férfinév a görög
eredetû Grégoriosz név la-
tin Gregorius formájából
származik. Eredeti jelenté-
se éberen õrködõ.
A Katalin görög eredetû
nõi név, feltételezett jelen-
tései: „(mindig) tiszta”
vagy  „nyilazó”, „biztosan
célzó”.
Holnap Bálint és Konrád
napja van.

Évforduló
• 1945 – A brit és az ameri-
kai légierõ bombázza a me-
nekültekkel zsúfolt, védte-
len Drezdát. A város köz-
pontja teljesen megsemmi-
sül, a foszforos bombákkal
elõidézett tûzvészben
25 000-en vesztik az életü-
ket.
• 1948 – A magyar kor-
mányzat megalapítja a
Kossuth-díjat, a kiemelke-
dõ kulturális és mûvészi
teljesítmények elismerésé-
re. A díjat elsõ alkalom-
mal 1948. március 15-én
adták át.

Vicc
– Mi a legveszélyesebb sport-
ág?
– A véraláfutás!

Recept
Darázsfészek
Hozzávalók: A tésztához:
40 dkg liszt, 2 tojássárgája, 4
dkg vaj, 2,5 dl langyos tej, 4
dkg cukor, 2 dkg élesztõ. A
krémhez: 14 dkg porcukor,
10 dkg vaj, 1 vaníliás cukor,
darált dió, 2 dl cukros tej.
Elkészítés: A langyos, cukros
tejben felfuttatjuk az élesztõt,
összedolgozzuk a liszttel, a
tojások sárgájával és a vajjal.
3/4 órán át kelesztjük. Kike-
verjük a porcukrot a vajjal és
a vaníliás cukorral. 2-3 mm
vastagra nyújtjuk a tésztát,
megkenjük a krémmel, meg-
szórjuk a darált dióval. A
hosszabbik oldalától kezdve
feltekerjük, az így kapott ru-
dat 1,5 cm-es szeletekre vág-
juk. Tortaformába helyezzük
a csigákat, egymás mellé.
Elõmelegített sütõbe tesszük,
15 perc után 2 dl langyos,
cukros tejjel meglocsoljuk, és
készre sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Váratlanul valaki megoldást
ajánlhat a gondjaira, ami elõ-
relendítheti a megújulás útján. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A munkahelyén is sokszorosan
helyt kell állnia, miközben társ-
kapcsolatában is örökké harco-
kat vív.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Mostanában mintha a munka
lenne az egyetlen fontos dolog az
életében. Közben észrevétlenül ki-
üresedhet az élete. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha teheti, a mai napon ne intéz-
zen pénzügyeket. A döntései ta-
lán túlságosan elhamarkodottak
lehetnek, aminek következtében
késõbb bánkódhatna.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ma nem tûnhet túlságosan ba-
rátságosnak munkatársai szemé-
ben. Pedig a célokat nemcsak az
erõfitogtatással lehet elérni. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Túlságosan érzékennyé válhat.
Vegyen vissza érzékenységébõl, és
akkor jobban megérti mások in-
dokait is. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma élesben is tapasztalni fogja,
mit is jelent, ha igazi jó barátja
van. Az utóbbi idõben talán so-
kat csalódott, különösen a nõi
barátokban. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nehéz hét elõtt áll, amiért is ko-
moly frusztrációval indul ma
munkába. Nyugodjon meg, kel-
lemes csalódás érheti. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma váratlan találkozásra szá-
míthat egy régi ismerõssel, aki-
nek valaha meghatározó szerepe
volt az életében. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ingadozó érzelmi élete kezdi rá-
nyomni bélyegét a mindennapja-
ira is. Pedig most volna itt az ide-
je a jövõje megalapozásának, va-
lami új kialakításának. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nyugodt, békés napra számít-
hat, sok barátságos emberrel. A
barátság pedig attól szép, hogy
önzetlen. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A mai napon át kell értékelni az
eddigi munkáját.  Elsõ pillanatra
elborzaszthatja, de hamar rájön,
hogy nem olyan szörnyû.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A hatos lottó nyerõszámai: 

47, 28, 40, 27, 9, 34.

Mindig csodáltam, de soha
nem értettem azokat az embe-
reket, akik inkább tévedtek más
rossz tanácsát, mint inkább a
sajátjukat követve. Amikor ele-
ve a másiktól vársz tanácsot,
ahelyett, hogy elõbb te magad
megakadnál, akkor nem
egyébrõl, mint gyávaságról te-
szel tanúbizonyságot. Tévedni
senki nem szeret, de mindig a
másikat okolni a tévedésért,

megbízhatatlan emberré tesz.
Tanácsért csak akkor fordulj va-
lakihez, ha végigjártad a saját
utaidat, és azok nem vezettek
eredményre. A jó tanács és az
alázat kéz a kézben járnak. Alá-
zat nélkül nem lehet megfogadni
a tanácsot, tanács nélkül pedig
hiába vagy alázatos, eredményre
nem jutsz. Jó tanácsot is csak az
tud adni, aki meg is tudja fogad-
ni a tanácsot.

Gondolatjel Visky István rovata



6.55 Ma Reggel
10.00 Válogatás 
az Országos 
Természetfilm-fesztivál
filmjeiből
10.25 Álmok mai álmodói
10.50 Nemzeti értékeink
11.00 Tudásakadémia 
- Junior
12.00 Magyar pop
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap 
- Lovagkor
14.20 Pódium
15.00 Főtér
16.25 Hogy volt!?
17.50 Delta
Tudományos magazin
18.20 English 4U
18.45 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.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(auszt. krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
0.55 Az Este
1.25 Schmidt története
(amerikai vígjáték, 2002)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Alkímia (amerikai ro-
mantikus vígjáték) 12.45
Mr. Elszánt, a balfék (am.-
mex. vígjáték) 14.25 Hű-
séges nőcsábász (am.
vígjáték) 16.25 Férjhez
mész, mert azt mondtam
(am. romantikus vígjáték)
18.20 A pofátlan (am.
vígjáték) 20.00 Újjászüle-
tett harcos (akciófilm)
22.00 Alien - A nyolcadik
utas: a Halál (angol-
amerikai sci-fi) 0.15 Kéj-
utazás (amerikai horror)

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, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
15.30 Ikon (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Globál (ism.)
17.05 Stopper (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Zöld övezet
19.20 Panaszkönyv
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.00 Híradó
23.30 Riasztás - A rendkí-
vüli 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 Surányi András:
Mundika 21.00 Híradó
21.30 Metszet 22.00 Vár
áll ott, most kőhalom
22.30 Híradó

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.30 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek (izr.
sorozat) 10.00 Kedves ba-
rátnőm – szórakoztató mű-
sor 12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépésre a boldogságtól
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 A szívnek paranc-
soni nem lehet (sorozat)
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 A szív-
nek parancsoni nem lehet
(sorozat)

KANAL D
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6.30 Gazdakör
Magazinműsor gazdálko-
dóknak
6.40 Híradó
7.00 Közbeszéd (ism.)
Aktuális háttérműsor
7.30 Híradó
7.35 Roma Magazin
8.00 Domovina
8.30 Híradó
8.35 A férfi a legjobb or-
vosság (német vígj. sor.) 
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.00 Kapcsoljuk az Or-
szágházat
Parlamenti közvetítés
17.10 Bacchus vitézei
(magyar ismerett. film)
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 
- Reklámőrültek (am. sor.)
22.15 Hírek
22.30 Mátkaság és le-
gényélet (angol-am. rom.
vígj., 2004)
0.20 Dunasport
0.25 Magyar Jazz Ünnep
2011.
1.05 A főbusu (dokumen-
tumf.)

m1, 21.15
Schmidt története

Warren R. Schmidt biztosítási ügynök a teljes összeomlás
szélére kerül, amikor nyugdíjazzák, és a feleségét is holtan
találja, akiről utólag kell megtudnia, hogy évek óta viszonyt
folytatott a legjobb barátjával. Nem bírja tovább és elutazik
lányához, Jeannie-hez, aki épp esküvőre készül. Érkezése
tornádóként söpör végig, az öreg Schmidt ugyanis minden-
be beleszól.

TV2, 22.00
Kettõt találhatsz

Gray tragikus körülmények között veszítette el a vőlegényét.
A néhai szerelme barátai felajánlják neki, hogy költözzön
hozzájuk, így könnyebben fel tudja dolgozni a helyzetet.
Sam és Dennis mindent megtesznek azért, hogy felvidítsák,
Fritz viszont közömbösnek tűnik iránta. Később azonban a
látszólag felszínes playboy életet élő fiatalember megnyílik
Gray előtt.

DUNA Tv, 22.30
Mátkaság és legényélet

Mrs. Bakshi úgy dönt, hogy férjet talál mind a négy gyönyö-
rű lányának. Az okos és keményfejű Lalita azonban kijelen-
ti, hogy kizárólag szerelemből hajlandó férjhez menni. Lalita
megismerkedik Will Darcyval, a gazdag és beképzelt ameri-
kaival és azonnal szikrázni kezd köztük a levegő. A végzet el-
len nem tehetnek semmit: a képzelet, a pletyka, a tévedések
egyre jobban behálózzák őket.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök 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 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág 
(élő) 
- összefoglaló
23.10 Házon kívül
23.45 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
Utána: RTL-hírek
0.20 Reflektor
0.35 A Grace klinika 
(drámasor.)

10.00 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.55 Sztárom a
párom (angol-am. vígjáték)
13.20 A dadus (sorozat)
13.50 Gordon Ramsay
14.45 Monk (sor.) 16.35
CSI (ismétlés) 17.30 Bű-
nös szándék (sorozat)
18.25 Gyilkos számok
(sor.) 19.25 Gordon Ram-
say 20.20 Jóbarátok
(sor.) 21.15 Két pasi (ism.)
22.10 A szerelem hullám-
hosszán (am. vígjáték)
0.15 Képeslapok a szaka-
dékból (am. vígjáték)

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 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Gigászok harca
23.00 Sport.ro Hírek
23.10 Wrestling RAW,
Showtime

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (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.)
17.10 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 Schmidt története
(am. vígj., 2002)
23.20 Az Este
23.55 Tudorok 
(ír-kan.-am. drámasor.)
0.50 Barangolások 
öt kontinensen 
- Irán
1.20 Esély
1.45 Sporthírek
1.55 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor.) (ism.)
2.40 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 
nap mint nap! 
(live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Prim Plan
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Magyar nyelvű mű-
sor az egyesen
17.00 Hírek
17.30 Spearfield lánya
(amerikai drámasorozat)
18.25 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 UEFA Champions
League Studió (live)
21.40 Leverkusen 
– Barcelona labdarúgó
mérkőzés (live)
23.50 Gól gól után 
(live)
0.20 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
1.10 Visszajátszás 
(ism.)
2.20 Ha újra szeretné néz-
ni (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,
Időjárásjelentés

13.45 Nevess csak 
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.15 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
15.15 Lois és Clark 
(amerikai sor.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 Úszó erőd 
(am.-francia akcióf.,
1992)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
0.00 Őrültek háza 
(am. horror, 2004)
2.00 Pro Tv hírek, 
sport (ism.)

6.00 Híradó, Sport
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 Mint a kámfor
(amerikai krimi, 1998)
22.15 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Gyilkoság magas
szinten 
(olasz-spanyol akciófilm,
1973)
3.00 Knight Rider 
(amerikai akció sorozat)
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
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 anyák-
ról (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 Faterok motoron
(amerikai vígjáték, 2007)
22.15 Lököttek
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Szemtanúk nélkül
(am. akcióf., 1999)
2.30 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
úton 
- MGB GT
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Hogyan építsünk repülő
csészealjat?
10.30 Hogyan 
csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan 
csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Bőr óraszíjak, 
Vitrelle tálak, 
konyhai ollók
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Panama-csatorna
18.00 A túlélés 
törvényei
19.00 Autókereskedők 
- TVR S2
21.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce 2000
21.30 Hogyan készült?
22.00 Állítólag... 
- Papírpáncél
23.00 Kíváncsiság 
- Miért élvezzük a szexet?
0.00 Piszkos munkák
1.00 Piszkos munkák
2.00 Akiből 
tengeralattjáró 
parancsnok lesz

6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser és a farka-
sok (amerikai-kanadai so-
rozat)
8.55 Minden pénzt megér
9.20 Ma a holnapról
(ism.)
9.50 Autómánia
10.20 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 farkasok 
(amerikai-kanadai soro-
zat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
18.30 A ház kulcsai
(olasz-francia-német film-
dráma, 2004)
20.15 Egészségpasztilla
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Túlélők a nagyvá-
rosi dzsungelben
23.35 Finálé 
(angol filmdráma, 1994)
1.15 Továbbállók 
(amerikai-angol vígjáték,
2009) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Csendestárs 17.55 A nap hírei röviden

KEDD
2012. február 14.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 TotalCar (ism.)
Autós magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 A meztelen bomba
(am. vígj., 1980)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
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 Kettőt találhatsz
(amerikai romantikus
vígj., 2006)
Közben: Kenósorsolás
0.30 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.30 Tények Este
2.05 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.40 Nexxt (magyar
játékf., 2000)
4.05 TotalCar (ism.)
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Labdarúgás

ÚMSZ

Portugál gyõzelmet ho-
zott a katolikus papok

múlt héten, Gyulán megren-
dezett teremlabdarúgó-Euró-
pa-bajnoksága. A hatodik al-
kalommal lebonyolított tor-
nán a két püspököt a sorai-
ban tudó házigazda magyar
válogatott – 11 csapat között
– az ötödik helyen végzett.

Az elsõ két kiírást a horvá-
tok, a következõ hármat pe-
dig a lengyelek nyerték,
most elõbbieknek be kellett
érniük a második, utóbbiak
pedig a harmadik hellyel. A
mostani, hatodik kiíráson
összességében bejött a papír-
forma, ugyanis évek óta a
lengyel, a portugál, a horvát
és a bosnyák csapat kerül a
legjobb négy közé, ami nem
véletlen, hiszen ezekben a
válogatottakban olyan pa-
pok is pályára léptek, akik

korábban élvonalbeli futbal-
listaként kergették a labdát
hazájukban.

Egy csoportban Bosznia-
Hercegovina, Horvátország,
Fehéroroszország es Szlové-
nia válogatottjaival, a ma-
gyar csapat, soraiban Kiss-
Rigó László szeged-csanádi
püspökkel és Palánki Ferenc
egri segédpüspökkel, közel
állt az elõdöntõhöz. A házi-
gazdák edzõje a Vasas egyko-
ri játékosa és edzõje, Tóth
Bálint volt, s korábban olyan
kiváló labdarúgók és szakem-
berek készítették fel a csapa-
tot, mint Máté János, Mucha
József és Haáz Sándor.

A másik csoport tagjaként
a román válogatott a lengyel,
a portugál, az osztrák, a szlo-
vák és az ukrán csapattal ját-
szott – s nem jutott a legjobb
négy közé. 

A kontinensviadal prog-
ramjában a fõ helyet min-
dennap a szentmise foglalta
el, ezt követõen reverendából

mezbe öltöztek az atyák és
következhetett a játék. A
mérkõzéseket a futsal szabá-
lyai szerint, futsallabdával
játszották, s a pályán öt
plusz egy fõ lehetett egyszer-
re. Az Eb történetében elõ-
ször fordult elõ, hogy három
püspök lépett pályára: Szlo-
vákiából, Kassáról érkezett
Milan Chautur püspök a
gyulai tornára.

A résztvevõk a közös ima
és a foci mellett fontosnak
tartják a találkozást, a kü-
lönbözõ nemzetek és kultú-
rájuk megismerését. „Tanú-
ságtétel az emberek felé,
hogy a papok hirdetik az
evangéliumot, de fontosnak
tartják a sportot, az egészsé-
get, a mozgást”, fogalmaz-
ták meg a gyulai rendezvény
lényegét. 

Egyébként Gyula arról is
nevezetes, hogy ott található
az elsõ katolikus labdarúgó
akadémia, amelyet Grosics
Gyuláról neveztek el. Gyulán a katolikus papok új megvilágításba helyezték az „ép testben ép lélek” mondást 

Reverenda helyett futballmez

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Az Osasuna visszavágott
a Barcelonának a szep-

temberi nyolcasért: a Getafe
után a pamplonaiak verték
meg másodszor a címvédõt a
bajnoki idényben, 3-2. A gó-
lokat Lekiæ (2) és Raúl
Garcia, illetve Alexis Sán-
chez és Cristian Tello szerez-
te. A spanyol labdarúgó-Pri-
mera División 22. fordulójá-
nak tegnap késõ esti mérkõ-
zésén a Real Madrid annak
tudatában fogadta a Levan-
tét, hogy gyõzelem esetén tíz
pontra húzhat el õsi riválisá-
tól. Eredmények: Racing
Santander–Atlético Madrid
0-0, Betis–Athletic Bilbao 2-
1, Espanyol–Zaragoza 0-2,
Málaga–Mallorca 3-1, Rayo
Vallecano–Getafe 2-0.

Az angol Premier League
25. fordulójának szombati
rangadóján a Manchester
United Wayne Rooney dup-
lájával gyõzte le a Liverpoolt
(2-1), amelynek gólját Luis
Suárez lõtte. További eredmé-

nyek: Blackburn Rovers– Qu-
eens Park Rangers 3-2, Bol-
ton Wanderers–Wigan Athle-
tic 1-2, Everton–Chelsea 2-0,
Fulham–Stoke City 2-1, Sun-
derland–Arsenal 1-2, Swan-
sea City–Norwich City 2-3,
Tottenham Hotspur– New-
castle United 5-0, Wolver-
hampton Wanderers– West
Bromwich Albion 1-5, Aston
Villa–Manchester City 0-1. 

Udinében nyert az AC
Milan az olasz Serie A 23.
fordulójának szombati rang-
adóján, 1-2. További eredmé-
nyek: Cagliari–Palermo 2-1,
Atalanta–Lecce 0-0, Catania
–Genoa 4-0, Internaziona-
le–Novara 0-1. A Párma–
Fiorentina és Bologna–Ju-
ventus találkozókat elhalasz-
tották, ma este pedig Sie-
na–AS Róma és SSC Na-
poli–Chievo mérkõzéseket
rendeznek.

A német Bundesliga 21.
fordulójában: VfL Wolfs-
burg–SC Freiburg 3-2, Ba-
yern München–Kaiserslau-
tern 2-0, Borussia Dort-
mund–Bayer Leverkusen 1-0,
FSV Mainz–Hannover 96 1-

1, VfB Stuttgart–Hertha Ber-
lin SC 5-0, Werder Bre-
men–1899 Hoffenheim 1-1,
Borussia Mönchengladbach
–Schalke 04 3-0, FC Augs-
burg–FC Nürnberg 0-0. 

A francia Ligue 1 25. for-
dulójából elhalasztották az
Évian Thonon Gaillard–
Olympique Marseille-talál-
kozót. Eredmények: AJ
Auxerre–FC Lorient 1-1,
Olympique Lyon–SM Caen
1-2, Montpellier HSC–AC
Ajaccio 3-0, Valencien-
nes–AS Nancy 1-0, Stade
Rennais– Sochaux 1-0, Stade
Brestois–Dijon FCO 1-1,
OSC Lille–Girondins Bor-
deaux 4-5, OGC Nice–Paris
St. Germain 0-0.

Az Afrikai Nemzetek Ku-
pája szombat este rendezett
bronzmérkõzésén Mali válo-
gatottja 2-0-ra legyõzte Ghá-
nát Malibóban, így megsze-
rezte a harmadik helyet. A
maliak Cheick Diabaté dup-
lájának köszönhetik a sikert.
Mali 1972-es ezüstérme után
története legjobb Afrika-
kupa-eredményét könyvelhe-
ti el a harmadik hellyel. 

Kikapott az FC Barcelona 

Labdarúgás 

ÚMSZ

Anatóliában, Spanyolor-
szágban, de hazai pá-

lyán, Romániában és Ma-
gyarországon is javában fo-
lyik a felkészülés a labdarú-
góidények tavaszi rajtjára. 

A Liga-1-es (és Liga-2-es)
csapatok legutóbbi elõkészü-
leti mérkõzésein: Rapid–
Radnicki (szerb) 1-1, Maros-
vásárhelyi FCM–FK Napre-
dak Krusevac (szerb), Temes-
vári Poli–CSZKA Moszkva
0-2, Dinamo–Ludogorec
Razgrad (bolgár) 1-1, Brassói
FC–Újpesti TE 3-2, Astra

Ploieºti–Neman Grodno (fe-
hérorosz) 4-0, Galaci Oþe-
lul–Taljan Aerpin (kínai) 4-0,
Rapid–CSZKA Szófia 2-1
(gól: Teixeira, Grigorie – 11
m, illetve Platini), Dinamo–
Konstancai Viitorul 3-1 (gól:
M. Niculae, Danciulescu,
Moti, ill. Dica), Kolozsvári
CFR 1907–Nistru Otaci
(moldáv) 2-0 (gól: Hora,
Ronny), Concordia Chiajna–
CSM Râmnicu Vâlcea 6-4,
Pandurii Tg. Jiu–Skendija
(macedón) 0-3. 

Magyar élvonabeli labda-
rúgócsapatok elõkészületi
mérkõzésein: Debreceni VSC
–1. FC Slovackó (cseh) 2-2,
Gyõri ETO–Dacia Kisinyov

(moldáv) 1-2, FK ViOn Zlaté
Moravce (szlovák)– Budapest
Honvéd 3-1, Vojvodina Novi
Sad (szerb)–Diósgyõri VTK
2-0, Kecskeméti TE–Koper
(szlovén) 1-1 (tizenegyesek-
kel: 3-1), Paksi FC –Petrolul
Ploieºti 1-2 (gól: Vayer, illetve
Buhus, Negru), NK Karlovac
(horvát)–Kaposvári Rákóczi
0-0, Lomard Pápa–Dunajská
Streda (szlovák) 2-3, Pécsi
MFC–Pécsvárad (III. osz-
tály) 2-0, PMFC–Bátaszék
(III. Osztály) 3-0, Szombat-
helyi Haladás–Videoton Pus-
kás Ferenc Labdarúgó Aka-
démia 0-1, Haladás–Gyirmót
(NB II.) 0-1, Siófok–Ko-
zármisleny 3-0. 

Felkészülés Európa-szerte 

Teremlabdarúgás 

T. J. L.

A spanyol futsalváloga-
tott hihetetlen mérkõzé-

sen, hosszabbítás után gyõz-
te le 3-1-re Oroszországot
Zágrábban, és ezzel sorozat-
ban negyedszer hódította el
az Európa-bajnoki címet.
Az ibériaiak 34 másodperc-
cel a rendes játékidõ lefújása
elõtt egyenlítettek, és men-
tették ráadásra a meccset.
Sergio Lozano duplázott
(40. és 47. perc), a hosszab-
bítás utolsó másodpercében
pedig Luis Amado kapus is
betalált (50. perc). Az orosz
gólt Pula szerezte a 34. perc-
ben. A Horvátországban
megrendezett 8. futsal-Eb

bronzérme az olaszok birto-
kába jutott, miután a zágrá-
bi kisdöntõben 3-1-re verték
a házigazda horvátokat. A
román válogatott a legjobb
nyolc között búcsúzott, miu-
tán viszonylag szoros elsõ
játékrész után 8-3-ra kika-
pott a késõbbi tornagyõztes
spanyol csapattól.     

A kontinensviadal szom-
bati döntõjét és bronzmecs-
csét megelõzõen Zágrábban
sorsoltak a novemberi, thai-
földi világbajnokság selejte-
zõinek európai rájátszására.
A magyarok számára sze-
rencsésen alakult a sorsolás,
mert Frank Tamás csapata
elkerülte a világ legjobbjai
között számon tartott spa-
nyol, orosz, portugál és
olasz válogatottat egyaránt –

a szerbekkel játszik oda-vis-
sza alapon, március 25. és
28. között Magyarországon,
április 8–11. között pedig
idegenben. 

A Sito Rivera edzette ro-
mán válogatott már nem
volt ilyen szerencsés, hiszen
az Európa legjobbjai közt
számon tartott ukrán gár-
dával játszik a thaiföldi re-
pülõjegyekért. A rájátszás
további párosítása: Norvé-
gia–Olaszország, Szlové-
nia–Csehország, Azerbajd-
zsán–Oroszország, Szlová-
kia–Spanyolország, Fehér-
oroszország– Portugália. A
hét gyõztes képviseli Euró-
pát a november 2. és 18. kö-
zött 24 csapatot felvonulta-
tó thaiföldi világbajnoksá-
gon. 

Negyedszer is a spanyolok

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

A Román Labdarúgó-
szövetség (FRF) fegyel-

mi bizottsága két pont levo-
násával büntette a Brassói
FC-t, miután Ioan Niculaie
csapata 200 ezer euróval tar-
tozik a Gica Popescu nevét
viselõ magánfocisulinak.   

Az erdélyiek állítólag más-
fél éve tartoznak Sabrin
Sburlea leigazolása fejében, s
az adósság most azért került
ismét elõtérbe, mert a focisuli
amiatt nem tudja törleszteni
a Galaci Dunãrea elleni
anyagi kötelezettségeit. 

Amennyiben a fegyelmi
bizottság nem változtatja
meg a döntését, a Brassói
FC 18 ponttal marad ugyan
a táblázat 12. helyén, de
már csak két pont fogja el-
választani a kiesõ 15. pozí-
ciótól. S még koránt sincs
vége a Cenk alatti gárda
megpróbáltatásainak, hi-

szen ma újabb határidõ jár
le, s újabb pontlevonás van
kilátásban. A klub pert vesz-
tett Cãtãlin Deduval szem-
ben és 12.500 eurót kell kifi-
zetnie a mai nap folyamán a
játékosnak. 

Szombaton a központi saj-
tó már arról számolt be, hogy
perelni fog a Brassói FC me-
cénása. Ioan Niculaie klubja

azzal vádolja Popescut, hogy
iratokat hamisított meg a
Sburlea-ügyben. 

Kisebb-nagyobb tartozá-
sok miatt Liga-2-s csapatok
is bajba jutottak: kizárták az
élvonalban is megfordult
Victoria Brãneºti-et, a Dévai
Mureºult, valamint a Tordai
Arieºult. További négy má-
sodosztályú gárdát egyelõre
csak két büntetõponttal súj-
tottak, de amennyiben nem
törleszti adósságait, a Gyula-
fehárvári Unirea, a FC Olt, a
FC Snagov és a Konstancai
Farul is a kizárás sorsára jut-
hat. A Liga-2 elsõ (keleti)
csoportjában sereghajtó Glo-
ria Buzãu már szinte biztos
kiesõnek számít, miután tíz
pontjából négyet elvesztett
adósságai miatt. 

A fegyelmi bizottság dön-
téseit azért nem hozták nyil-
vánosságra, mert ma, holnap
és szerdán a FRF közgyûlé-
sének kell megtárgyalnia az
alsóbb osztályok legégetõbb
problémáit. 

Megbüntették a brassóiakat

Ioan Niculaie, a Brassó tulaja

Fotó: MTI
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Kézilabda 

Turós-Jakab László

Nyolc román és kilenc
magyar kézilabdacsapat

szerepelt a múlt hét végén az
európai kupaporondon. 

A férfi EHF Kupa nyol-
caddöntõjében a Székelyud-
varhelyi KC német földön
csapott össze a Frisch Auf
Göppingennel és súlyos vere-
séget szenvedett, 20-31 (8-
13). A román bajnoki ezüst-
érmes gárda góljait Kuzma-
noszki (5), Mihalcea (3),
Johansson (3), Ferenczi (2),
Adomnicãi (2), Rusia (2),
Tálas, Câmpan és Chikovani
szerezte. Bár a labda kerek,
nehezen elképzelhetõ, hogy
a lelkesedés elegendõ lesz a
fordításhoz a szombati, ud-
varhelyi visszavágón. 

A nõi EHF Kupa román
nyolcaddöntõjébõl a Zilahi
HC jutott tovább, miután
mindkétszer hazai pályán
nyert a Bukaresti CS Muni-
cipal ellen, 27-24 és 28-20. 

A férfi Bajnokok Ligájá-
ban testületileg botlottak a
román és magyar csapatok.
A Konstancai HCM 34-19-
re kapott ki a vendég len-
gyel Wisla Plocktól, és im-
már biztosan nem jut to-
vább hatosából. Ez érvé-

nyes a Pick Szegedre is,
amely 34-24-re maradt alul
a világsztárokkal felálló né-
met THW Kiel otthonában.
A vendég lengyel Kielce jó
hajrájának köszönhetõen

24-21-re gyõzte az MKB
Veszprémet, így Mocsai La-
jos vezetõedzõ együttesé-
nek változatlanul küzdenie
kell, hogy bejusson a nyol-
caddöntõbe.

A nõi BL-ben az Oltchim
és a Gyõri Audi ETO KC is
tegnap játszott. Elõbbi 30-
21-re nyert a francia Metz
Handball utóbbi pedig 35-
27-re a dán FC Midtjylland
ellen. Két forduló után a ro-
mán és a magyar bajnok is
pontveszteség nélkül vezet
középdöntõcsoportjában. 

A nõi KEK-ben a címvédõ
Ferencvárosi TC, valamint a
Debreceni VSC is bejutott a
legjobb nyolc közé: elõbbiek
az orosz Rosztov (22-23 és
32-23), utóbbiak pedig a spa-
nyol Mar Sagunto (31-25 és
28-28) ellenében biztosították
helyüket a negyeddöntõben.
A székesfehérvári 24-20-at

követõen az Alcoa FKC 24-
17-re kikapott Szerbiában az
RK Zajecartól és kiesett. Ket-
tõs vereséggel búcsúzott a ro-
mán bajnoki ezüstérmes U-
Jolidon is, amely a kolozsvá-
ri 24-29 után Volgográdban
is kikapott az orosz bajnok
Dinamótól, 31-35.  

A román és magyar csapa-
tok további eredményei: férfi
KEK: Energia Pandurii Tg.
Jiu–SL Benfica (portugál)
27-33. férfi Challenge Kupa:
CSU Suceava–RK Bjelovar
(szerb) 27-16. 

Nõi EHF Kupa: Váci
NKSE-Piyango (török) 24-
20, de 55-52-es összesítéssel
utóbbi jutott tovább. 

SZKC: halovány remények
Szombaton és vasárnap négy mérkõzést rendeztek a férfi
kézilabda-Nemzeti Liga 15. fordulójában. Eredmények:
Dinamo Cãlãraºi– Bukaresti CSA Steaua 35-26, Szatmár-
németi CSM–Buk. CS Municipal 25-28, Konstancai
HCM–CSM Ploieºti 37-25, Bákói ªtiinþa–Kolozsvári U-
Transilvania 37-20. A CSU Suceava–Tordai Potaissa-mér-
kõzést február 15-én, szerdán pótolják. A nõi Nemzeti Li-
ga csonka 15. fordulójában szombaton az alábbi eredmé-
nyek születtek: Konstancai Neptun–Brassói Corona 20-
19, CSM Ploieºti–Bákói CSM 2010 32-26. A Nagybányai
HCM–HC Dunãrea Brãila-mérkõzést elhalasztották, mi-
után a vendégeknek lehetetlen volt a Máramarosba utaz-
niuk. Az Oltchim holnap a SCM Craiovát fogadja, szer-
dán pedig HCM Roman–Kolozsvári U-Jolidon- és Galaci
Oþelul–Buk. CS Municipal-mérkõzéseket rendeznek
ugyanazon 15. forduló keretében.  

Csonka fordulók

Andrei Mihalcea három gólt dobott a németeknek

ÚMSZ

Szénné égett a hét végéns
a csíkmindszenti sport-

csarnok  tetõszerkezete. A
Székelyhon.ro szerint azt felté-
telezik, hogy a lángok a túl-
hevült kéménybõl kipattanó
szikrák miatt lobbantak fel. 

A honlap beszámolója sze-
rint kevéssel 13 óra után ész-
leltek füstöt, s tíz percre rá,
amikor a tûzoltók a helyszín-
re érkeztek, már javában
égett a cserepek alatti lambé-
ria. Két órakor a csíkszentim-
rei önkéntes tûzoltók is be-
kapcsolódtak az oltásba, de a
lángok elterjedését már így
sem lehetett megfékezni.
Nem segített a tetõszerkezet-
nél használt tûzálló anyag

sem, a több helyütt lakkal be-
vont farészek „úgy égtek,
mint a zsír”. Bár az oltásba
csíkszentmártoni és csíkszen-
tkirályi önkéntesek is bekap-
csolódtak, esély sem volt
megállítani a tüzet, délután
négyre az épület tetõzete tel-
jesen leégett.

Pál Péter polgármestert na-
gyon megviselte a tûzeset, hi-
szen, mint nyilatkozta a hon-
lapnak, õ terveztette, ott volt
az építés minden mozzanatá-
nál, s élete egy jelentõs részét
jelentette az épület. A sportc-
sarnok 2007-ben készült el,
öt évvel az épíkezés megkez-
dése után. A munkálatok 3
millió lejbe kerültek, s az ösz-
szeg nagy részét az Országos
Beruházási Társaság (CNI)

állta. Csíkszentlélek község
500 ezer lejjel járult hozzá sa-
ját költségvetésébõl.

„Minden lehetõséget meg
fogok ragadni, hogy minél
hamarabb újraépíthessük. A
község jelképévé nõtte ki ma-
gát ez a csarnok, az egész
Csíki-medencében ismerték,
voltak, akik lakodalomba,
mások farsangi bálba, vagy
más eseményre látogattak ki
hozzánk. Muszáj újjáépíteni.
Az építkezés legköltségesebb
része a tetõszerkezet volt, a
beruházás kétharmadát tette
ki” – mondta Pál Péter pol-
gármester a Szekelyhon.ro-
nak. Kérdés, hogy a tetemes
kárból mennyit sikerül meg-
téríteni, az épület ugyanis
biztosítva volt. 

Porig égett a sportcsarnok

Kosárlabda 

T. J. L.

Három felvonásban zaj-
lott le férfi-kosárlabda-

bajnokság 21. fordulója,
amelynek mérkõzéseit azért
kellett kissé elõre hozni, mert
e hét végén Román Kupa-
küzdelmekre kerül sor. Csü-
törtök este Nagyváradra fi-
gyeltek, ahol a helyi CSM a
Maros KK-t fogadta. Az
újabb erdélyi rangadót meg-
elõzõen mindkét gárda a baj-
nokcsapattal meccselt, de
míg a vásárhelyiek meglepõ-
en nagy zakót adtak Kolozs-
váron az U-Mobitelco BT-
nek, addig a váradiak nagy
csatában hajtottak fejet hazai
közönségük elõtt. Most a
váradiak már az elsõ negyed-
ben megnyugtató elõnyt sze-
reztek (29-10), s a kolozsvá-
riak ellen halovány Milos
Pesics 35 pontjával legyûrték
Szrecsko Szekulovics tanít-
ványait, 90-80. A nap többi
találkozóján érvényesült a
papírforma: CSU Asesoft
Ploieºti–Energia Rovinari
78-64, SCM U Craiova–
BCM U Piteºti 79-70, CS
Municipal–CSS Giurgiu 81-
76, Poli Iaºi–Nagyszebeni
CSU Atlassib 71-102. Pénte-
ken a Medgyesi Gaz Metan
Bukarestben verte 100-65-re
a Dinamót. A forduló bom-
bameglepetése a szombati
zárómérkõzésre maradt: a
BCM U Piteºti 70-69-re
nyert az éllovas temesvári
otthonában. A foghíjas táb-
lázaton a Temesvár (33 pont
/ 18 mérkõzés) vezet a
Medgyes (33 / 19), a Maros
KK (31 / 19), a Nagyvárad
(31 / 19), a Kolozsvár (31/
18), a CS Municipal (31 /
19), a a Nagyszeben (29 /
19) és a Ploieºti (29 / 18)
elõtt. Holnap pótolják az íté-
letidõ miatt elhalasztott 20.
forduló egyik mérkõzését
(Rovinari–Nagyszeben),
csütörtökön pedig a 12. for-
dulóból elmaradt Hargita
Gyöngye KK– U-Mobitelco
BT-meccset. A nõi élvonal
21. fordulójának rangadóin
idegenben nyertek az esélye-
sek, az Aradi ICIM UVG
Temesváron (56-68), a CSM
Târgoviºte pedig Szatmárné-
metiben (68-69) diadalmas-
kodott. Gyulafeherváron a
bajnokság meglepetéscsapa-
ta visszavágott a CST Ale-
xandriának az õszi veresé-
gért: 66-62. A Bball 6 Sespi
BC kolozsvári kiszállását is
elhalasztotta, de információ-
ink szerint pénteken, útban
Temesvár fele, pótolja a kin-
cses város csapata az Uni-
versitatea elleni mérkõzését.
További eredmények: Buk.
Olimpia–CSM Craiova 63-
77, Poli Naþional Iaºi–
Nagyváradi CSM U 70-73,
Marosvásárhelyi Nova Vi-
ta–Brassói Galactica-Olim-
pia 77-41, Buk. CSM Sportul
Studenþesc–Buk. Rapid 96-
67. A Târgoviºte (37 pont)
vezet a Gyulafehérvár (37), a
Marosvásárhely (36), az
Arad (35), az Alexandria
(34), a Szatmárnémeti (34),
a Craiova (32) és a Temesvár
(31) elõtt. 

Kikapott 

az éllovas

Tenisz 

Hírösszefoglaló 

A Szegedi Városi Sport-
csarnokban megrende-

zett magyar–ír Davis Kupa-
mérkõzés a házigazdák gyõ-
zelmével zárult. Az elsõ pon-
tot a hasizomsérülést szenve-
dett Louk Sorensen helyére
beugró James McGee szerez-
te, aki négyórás csatában
gyõzött Kellner Ádám ellen:
4-6, 6-3, 6-4, 6-7 (7), 6-4. Az
éjszakába nyúló második
mérkõzésen Fucsovics Már-
ton 7-6 (4), 6-4, 6-7 (3), 2-6,
6-2-re nyert Conor Niland el-
len, ezzel a magyarok ki-
egyenlítettek az Euro-afrikai
Zóna II. csoportjában zajló
DK-összecsapáson. 

Szombaton a Balázs–Kell-
ner-kettõs nagy csatában
nyert a James McGee, Sam
Barry duó ellen – 7-6 (6), 6-
7 (2), 6-2, 7-6 (6) –, s tegnap
Balázs megszerezte a gyõ-
zelmet jelentõ harmadik
pontot is Niland ellenében:
6-1, 6-2, 6-1. 

A második körben a lettek
lesznek a magyarok ellenfe-
lei, miután 3-2-re verték Kai-
róban a házigazda egyipto-
miakat. A I. csoportba jutás-
hoz három gyõzelem szüksé-
ges, egy lettek elleni sikert kö-
vetõen az ukrán–ciprusi pár-
harc gyõztese következne. 

A Világcsoportban lapzár-
táig csak Vancouverben nem
született döntés, ahol a ven-
dég franciák két nap után 2-
1-re vezettek a kanadaiak el-
len. Az osztrákok 17 év után
jutottak ismét a legjobb nyolc
közé, a legjobb csapatukkal,
azaz Federerrel és Waw-
rinkával kiálló svájciak vi-
szont kiestek. Hyogóban a
Karlovic–Szoeda-összecsa-
pás eredménye (7-6, 6-1, 6-4)
döntötte el a gyõztest, a hor-
vátok 3-2-re verték a házigaz-
da japánokat. További ered-
mények: Spanyolország–Ka-
zahsztán 5-0, Ausztria–
Oroszország 3-2, Svájc–
Egyesült Államok 0-5, Cseh-
ország–Olaszország 4-1, Szer-
bia–Svédország 4-1, Német-
ország–Argentina 1-4. 

Küzdelmes továbbjutás

A csíkmindszenti sportcsarnok felépítése hárommmillió lejbe került, az épület biztosítva volt

Kellner Ádámot négyórás csatában gyõzte le James McGee Fotó: MTI


