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Versenyben a grafikusok

Nagy érdeklõdés övezi a Székelyföldi Grafi-
kai Biennálét: eddig több mint 650 alkotást
jegyeztek be a szemle második kiadásának
szervezõi. A jelentkezési határidõ már lezá-
rult. A Székelyföldi Grafikai Biennáléra két
pályázati kategóriában, hagyományos, illet-
ve kísérleti grafikával lehetett benevezni. 

Kultúra 8

Média 9

Kampány minden
Minden cáfolat és minden ígéret a szava-
zatok megszerzését célozza. Bevetve al-
kotmánymódosítás, referendum, minisz-

terelnök-csinálás, parlamenti
cécó, igazságszolgáltatás,
bevetve sok-sok diverzió, el-
terelõ hadmozdulat, zsaro-

lás és megvesztegetés – és
fõleg ott van megint az
állam elnökének teljesen
alkotmányellenes, nyílt

politikai beavatkozása
a nemtelen harcba.

Ágoston Hugó

Szemétmaffia Pataréten
Megélhetésüktõl fosztotta meg a romákat a kolozsvári  köztisztasági vállalat

új magyar szó
2012. március 22., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3754 ▼
1 amerikai dollár 3,3001 ▼
100 magyar forint 1,5039 ▼

Borbély László:
ez a koalíció mûködõképes

Nem mondott le az RMDSZ arról, hogy
koalíciós szerzõdésben rögzítsék a kor-
mányzó alakulatok legfontosabb teendõit,
ám most a MOGYE ügye jelentette a prio-
ritást – nyilatkozta a lapunknak adott inter-
júban Borbély László politikai alelnök. 

Háttér 4

Felzúdult tegnap a kolozsvári híres-hírhedt pataréti szeméttelep környékén élõ családok egy

része, mert az önkormányzattal szerzõdésben lévõ Veres-Bratner köztisztasági vállalat vezetõ-

sége úgy döntött: ezentúl nem lehet újrahasznosítható hulladékot kivinni a lerakat területérõl.

Panaszuk oka az, hogy számukra jó ideje a szeméttelep biztosította az egyetlen tisztességes

megélhetési forrást. A vállalat vezetõsége arra hivatkozik: a döntéssel a hulladékgyûjtésbõl élõ

alkalmazottait akarja megóvni a szeméttelepen „élõsködõ” uzsorásoktól. 7. oldal 

A kormány keddi ülésén két
olyan határozatot fogadott el,

amelyek felgyorsítják a stratégiai-
lag fontos dél-erdélyi autópálya
építését, és keretet teremtenek
Hunyad megye infrastrukturális
továbbfejlesztésére. „A kormány
döntései nagyon fontosak, mivel
az autósztrádának ez a része rá-
kapcsolja majd Hunyad megyét a
Lugos–Temesvár–Arad–Nagylak
szakaszra és annak folytatására,
valamint elõsegíti a kivitelezés
ütemének betartását” – nyilatkoz-
ta Dézsi Attila kormányfõtitkár.
A kormányhatározat egyben jelzi
azt is: a kabinet továbbra is priori-
tásként kezeli a Nagylak–Piteºti
közötti autópálya ügyét, tartani
kívánja a 2013-as átadási idõpon-
tot. 6. oldal 

Lendület 

a sztrádának
Hargita megye lakosságának
több mint felét érintõ szerzõ-

déseket írtak alá tegnap Csíksze-
redában a Környezetvédelmi
Operatív Program keretében; az
aláírt szerzõdések közel százmil-
lió eurós összeget hozhatnak
Hargita megyének. Borbély
László környezetvédelmi és er-
dõgazdálkodási miniszter szerint
egész Hargita megye vízhálózata
megváltozik majd az elkövetkezõ
években, a nagyobb települése-
ken megoldódik a tiszta ivóvíz
kérdése. A tárcavezetõ ma Besz-
terce megyében ismerteti a kör-
nyezetvédelmi minisztérium
2012-es programjait, valamint a
vissza nem térítendõ uniós pén-
zekre való pályázási lehetõsége-
ket. 7. oldal 

Tiszta ivóvíz

Székelyföldnek Végsõ nyugalomra helyezték
tegnap a toulouse-i lövöldö-

zésben megölt három zsidó gyer-
meket és egy rabbit Jeruzsálem
legnagyobb temetõjében. Köz-

ben azonosították a hétfõi tou-
louse-i merénylõt, Mohammed
Merahot, akit azonban lapzár-
tánkig nem sikerült elfogni. 
2. és 4. oldal

Gyászba borult Jeruzsálem

A pataréti szeméttelep valóságos kincsesbánya a környéken élõ családok számára. Az uzsorások vagy a köztisztaságiak áldozatai?
„Õrségváltás” az MTI-nél

Megerõsítette a romániai tudósítói csapa-
tát az MTI. A rekordideig – nyolc évig –
Bukarestben szolgálatot teljesítõ Garzó
Ferencet a Duna TV eddigi marosvásárhe-
lyi tudósítója, Baranyi László váltotta fel
a fõvárosban.

A toulouse-i merénylõ négy áldozatát tegnap temették el Jeruzsálemben

Fotó: Sipos M. Zoltán
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Röviden

MPP-sek RMDSZ-színekben?

Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki
szervezetének elnöke szerint 20-25 MPP-s
helyi tanácsos jelezte, hogy az idei válasz-
tásokon a szövetség színeiben kíván indul-
ni. Elsõsorban a polgármesterek és a helyi
szervezetek döntenek arról, kik kerülnek a
szövetség jelöltlistáira. Az RMDSZ há-
romszéki szervezete április 5-ig jelöli ki, ki-
ket indít a helyhatósági választásokon.

Legyen szabad a születésnap

Szabadnappá nyilvánítaná a születésnapot
egy demokrata liberális párti (PDL) hon-
atya: Marius Rogin törvénytervezetet nyúj-
tott be a képviselõházban, amelynek értel-
mében minden munkavállaló szabad lehet-
ne a születésnapján. A PDL-képviselõ in-
doklása szerint ez a munkaadó szempontjá-
ból is jótékony hatású volna.

Az ET fõtitkára segíti Budapestet

Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács fõtit-
kára konstruktívnak nevezte tegnapi buda-
pesti tanácskozásait Orbán Viktor magyar
miniszterelnökkel, valamint helyettesével,
Navracsics Tibor közigazgatási és igazság-
ügyi miniszterrel, továbbá Martonyi János
külügyminiszterrel. A fõtitkár azért utazott
Budapestre, mert az ET szakértelmével se-
gíti Magyarországot abban, hogy megfelel-
jen „a normáknak, a sztenderdeknek, a
fontos kötelezettségeknek és az európai em-
beri jogi egyezményben foglaltaknak”.

Romney növelte elõnyét

Mitt Romney kedden megnyerte a republi-
kánus elõválasztást Illinois államban, és ez-
zel tovább növelte elõnyét fõ riválisával, Rick
Santorummal szemben a párt hivatalos el-
nökjelöltségéért folytatott küzdelemben.

Az ENSZ üzent Aszad elnöknek

Az ENSZ BT tegnap egyhangúlag nyilat-
kozatot fogadott el, amelyben támogatja
Kofi Annan volt ENSZ-fõtitkár javaslatait a
szíriai vérontás megállítására. A nyilatko-

zat egyúttal arra is felszólította Bassár el-
Aszad szíriai elnök (képünkön) kormányát
és az ellenzéket, hogy haladéktalanul kezd-
je meg a jóhiszemû együttmûködést
Annannal, az ENSZ és az Arab Liga által
meghatalmazott nemzetközi közvetítõvel.

Gyászszertartás Belgiumban

A belga és a holland uralkodóház képvise-
lõi, valamint a kormányfõk is részt vettek
tegnap azon a belgiumi gyászszertartáson,
amelyet a múlt heti svájci autóbusz-szeren-
csétlenség áldozatainak emlékére rendez-
tek. A flandriai Lommel városában 15 he-
lyi iskolást, egy tanárt és egy másik felnõtt
kísérõt helyeztek örök nyugalomra.

Pokolgép robbant Párizsban

Csomagba rejtett pokolgép robbant tegnap
kora reggel a francia fõvárosban, Indonézia
nagykövetségénél. A szerkezetet három is-
meretlen helyezte el a Párizs 16. kerületé-
ben lévõ nagykövetségi épületnél.

Erõs földrengés volt Mexikóban

Nem követelt emberéletet a Richter-skála
szerint 7,8-es erejû földmozgás, amely ked-
den, helyi idõ szerint dél után három perc-
cel következett be. Délután egyébként még
19 utórengést regisztráltak, amelyeknek az
ereje 4,6 és 5,3 között mozgott. 

Hírösszefoglaló

Végsõ nyugalomra helyezték
tegnap a toulouse-i lövöldözés-

ben megölt három zsidó gyerme-
ket és egy rabbit Jeruzsálem leg-
nagyobb zsidó temetõjében. A 30
éves Jonathan Sandler és két kis-
fia, az ötéves Arieh és a négyéves
Gabriel, valamint a hétéves
Myriam Monsonego holttestét
szállító repülõgép hajnalban érke-
zett meg Tel-Aviv nemzetközi re-
pülõterére, ahonnan azonnal Je-
ruzsálembe vitték tovább az áldo-
zatok földi maradványait tartal-
mazó koporsókat. Az áldozatok-
tól – akik francia–izraeli kettõs ál-

lampolgárok – a párizsi Roissy re-
pülõtéren Nicolas Sarkozy állam-
fõ és Francois Fillon miniszterel-
nök zártkörû megemlékezésen
búcsúzott. A holttesteket Alain
Juppé külügyminiszter és a hoz-
zátartozók kísérték tovább Izrael-
be. A helyi idõ szerint délelõtt tíz
órakor megkezdõdött szertartá-
son több ezren vettek részt, köztük
Juppé, az áldozatok Franciaor-
szágban élõ hozzátartozói, a fran-
cia ajkú izraeli közösség számos
képviselõje, Izrael szefárd fõrabbi-
ja, Jeruzsálem polgármestere, va-
lamint az izraeli parlament elnöke
és a belügyminiszter. Beszédében
Reuven Rivlin, a Kneszet elnöke

kiemelte, hogy „egész Izrael elíté-
li ezt a gyûlöletes gyilkosságot”.

Az izraeli hatóságok kedden
elégedetten nyilatkoztak a gyilkos
felkutatására tett francia erõfeszí-
tésekrõl, miközben az izraeli
kommentátorok nyugtalanságuk-
nak adtak hangot az Európában

kialakult antiszemita légkör mi-
att. Alain Juppé még a temetés
elõtt megbeszélést folytatott Jeru-
zsálemben Simon Peresz izraeli
elnökkel, s arról biztosította ven-
déglátóját, hogy Izrael számíthat
Franciaországra az antiszemitiz-
mus elleni küzdelemben. 

ÚMSZ

„Aggasztóan magas” tovább-
ra is az antiszemitizmus foka

Európában, különösen Magyar-
országon, valamint Spanyolor-
szágban és Lengyelországban –
állapította meg a Rágalmazás El-
leni Liga (ADL) amerikai zsidó
szervezet kedden New Yorkban
ismertetett, 10 európai országban
elkészíttetett felmérése. A közvé-
lemény-kutatás Magyarországra,
Ausztriára, Franciaországra, Né-
metországra, Olaszországra, Hol-
landiára, Lengyelországra, Spa-
nyolországra, Norvégiára és
Nagy-Britanniára terjedt ki. A fel-
mérés megállapította, hogy ezek-
ben az országokban a lakosság
nagy csoportjainak körében to-
vább élnek azok a klasszikus anti-
szemita vélemények, amelyek
szerint a zsidóknak túl nagy a
gazdasági befolyásuk, lojálisab-
bak Izraelhez, mint a saját hazá-
jukhoz, és „túl sokat beszélnek” a
holokausztról. „Magyarorszá-
gon, Spanyolországban és Len-
gyelországban az antiszemita ma-
gatartást mérõ számok szó szerint
túllépnek a grafikonon” – jelen-
tette ki Abraham H. Foxman, az
ADL amerikai országos igazgató-
ja. Az antiszemitizmus általános
foka a felmérés szerint a vizsgál-
tak közül Magyarországon a leg-
magasabb, 63 százalék (2009-ben
47 százalék volt). Spanyolország-
ban, Lengyelországban pedig 48
százalékot mértek. A statisztikai
hibahatár – országtól függõen –
4,43-4,85 százalék. 

Antiszemita

Magyarország?

Gyászba borult Jeruzsálem

Idegek háborúja Toulouse-ban

Bár a tegnap folyamán hírügynökségek többször is jelentették, hogy
a rendõrségnek sikerült elfognia a toulouse-i gyilkos lövöldözés tet-
tesét, a hírt lapzártánkig cáfolták hivatalosan, és ebben az értelem-
ben nyilatkozott legutóbb Claude Guéant francia belügyminiszter
is. Ugyanakkor François Molins párizsi államügyész azt közölte,
hogy a tettes, Mohammed Merah legkésõbb szerda este – tehát lap-
zártánk után – bizonyosan feladja magát.

Gy. Z.

Egy Irán elleni izraeli csapás
kiterjedtebb regionális hábo-

rúhoz vezetne, amelybe az Egye-
sült Államok is belesodródhat,
több száz embert veszítene halot-
takban, közölte a The New York
Times. A lapnak névtelenül nyi-
latkozó hivatalos személyek sze-
rint a közelmúltban szimulációs
gyakorlatot rendeztek, és ennek
alapján jutottak a fenti megállapí-
tásra. Vezetõ amerikai stratégák
ugyanakkor arra a megállapításra
jutottak, hogy az Iránnal való
konfrontáció kiszélesedése esetén
lehetetlenné válhat annak meg-
akadályozása, hogy Amerika is

belekeveredjen. A helyzetgyakor-
latból ugyanis kiderült: Teherán
egy amerikai hadihajó elleni ra-
kétatámadással reagált az izraeli
csapásra, amelyet Washington az
iráni nukleáris létesítmények elle-
ni támadásokkal torolt meg.

Amerikai hivatalos személyek
lehetségesnek tartják, hogy Izrael
az elkövetkezõ egy év leforgása
alatt megtámadja Iránt, méghoz-
zá úgy, hogy az Egyesült Államo-
kat csak kevéssel a csapás elõtt,
vagy egyáltalán nem figyelmezte-
ti. Noha az iráni vezetés gondol-
kodásmódját kiszámíthatatlan-
nak tartják, több amerikai és izra-
eli szakértõ nem feltételezi, hogy
Teherán a valóságban nyílt táma-

dást indítana a Perzsa-öbölben ta-
lálható amerikai célpontok ellen,
mert semmit sem szeretne jobban
elkerülni, mint egy totális hábo-
rút a saját területén.

A lap szerint a szimuláció ered-
ménye alátámasztja a Fehér Ház,
a Pentagon és az amerikai hír-
szerzés érveit az izraeli támadás-
sal szemben. A The New York Ti-
mes jelentésével egy idõben folyta-
tott Washingtonban megbeszélé-
seket Beni Gantz izraeli vezérkari
fõnök, március elején pedig
Benjamin Netanjahu izraeli mi-
niszterelnök próbálta meggyõzni
Washingtonban Barack Obama
amerikai elnököt Irán megtáma-
dásának a szükségességérõl. 

Szétterjedhet az iráni háború

Végsõ búcsút vettek a toulouse-i lövöldözés áldozataitól. A koporsókat Alain Juppé francia külügyminiszter is elkísérte a jeruzsálemi temetésre

Ortodox zsidók tüntetnek a washingtoni Fehér Ház elõtt. Irán megtámadása lángba boríthatja a Közel-Keletet



Vegyük egy komoly, mérv-
adó lap (mondjuk az Új
Magyar Szó) aktuális olda-
lainak híreit, és nézzük

meg, találunk-e közöttük
olyant, amelyiknek vala-
milyen módon nincs kö-

ze a választási kam-
pányhoz. Nehezen. S

nem fõleg az „adminisztratív” helyhatósági
választásokat megelõzõ kampányra gondo-
lunk (amely hivatalosan jövõ hónap tizedi-
kén kezdõdik), hanem a politikai hatalom
kérdését eldöntõ novemberi parlamenti vá-
lasztások hadjáratára. Erre rúgnak ki már
jó ideje politikai akciók és nyilatkozathábo-
rúk, erre megy ki minden gesztus és minden
szó a román politika és a közélet porond-
ján. Minden cáfolat és minden ígéret a sza-
vazatok megszerzését célozza. Bevetve alkot-
mánymódosítás, referendum, miniszterel-
nök-csinálás, parlamenti cécó, igazságszol-
gáltatás, bevetve sok-sok diverzió, elterelõ
hadmozdulat, zsarolás és megvesztegetés –
és fõleg ott van megint az állam elnökének
teljesen alkotmányellenes, nyílt politikai be-
avatkozása a nemtelen harcba.
Kampány része az is, ahogyan például a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem kérdését túlpolitizálják. (Miközben
úgymond mi, magyarok zsaroljuk a na-
gyobbik kormánypártot!) S mivel az ügy
minden bizonnyal a tényleges kampányban
is felmerül, mert kihasználják érdekeltek és
nacionalisták, hívjuk fel két mozzanatra a
figyelmet. Elsõsorban a kórház vezetõsége
olyan rosszul irányította, annyira lerontotta
az intézményt, hogy ott a „magyar kérdés”
megoldatlanságánál is jóval nehezebben ke-
zelhetõ bajok vannak. Másodsorban a po-
pulista szöveg megfordítható: ha baj az,
hogy a román beteg bácsika nem érti, amit
a magyar orvos mond (különben érti, hi-
szen a magyar orvos tud románul!), akkor
miért nem baj az a gyakoribb eset, hogy a
magyar beteg nénike nem érti, amit a ro-
mán orvos mond (mert a román orvosok fi-
atalabbja nem tud magyarul)? Az egyik
diszkrimináció, a másik nem?
Persze az érvek a kampányban a „másik
félre” a legritkábban hatnak. De talán
hatni tudnak az elõítélet-mentes emberek-
re. Mert ez a mostani kampányhisztéria is
azért olyan kétségbeesett: a felek tudják,
hogy aki veszít, az mindent elveszít, nem
számíthat kegyelemre, sem a hatalom ön-
mérsékletére.
Egyre jellemzõbb ez a romániai magyar po-
litikai életre is. Bukarestben járt ugye
Martonyi János külügyminiszter, a kiváló
diplomata, a magyar kormány leghitele-
sebb tagjainak egyike. Minden bizonnyal
fontos kétoldalú és európai kérdéseket tár-
gyalt meg román kollégájával, azokon kívül
is, amelyeket nyilvánosságra hoztak. Kele-
men Hunor szövetségi elnökkel áttekintették
a MOGYE helyzetét is, hátha jön egy kis
támogatás. Paradigmatikus volt, amit
Martonyi János a magyarság parlamenti
jelenlétének fontosságáról mondott, hozzáté-
ve: „Ebbe az ember természetesen kívülrõl
nem tud és nem is akar beleszólni.”
Mivel biztosak vagyunk a külügyminiszter
úr õszinte jó szándékaiban, és fel sem mer-
jük tételezni, hogy az immár egész Európá-
ban ismert magyar politikai kettõs beszéd-
rõl van szó, csendesen megjegyezzük: már
beleszóltak, s félõ, hogy a baj megtörtént!

Kampány minden

Ágoston Hugó

Román lapszemle

A szakiskolás diákok végre megtanulhat-
ják, mit akarnak a munkaadók. Idéntõl a
cégek is részt vehetnek a gyakorlati tan-
terv kialakításában, a vállalkozók közül
már többen is jelentkeztek azért, hogy
gyakorlatozási lehetõséget biztosítsanak a
fiataloknak. (Evenimentul Zilei) Ötven-
ezer tonna búzát vásárolna fel Irak, de a li-
citbõl kizárták a romániai termelõket. Ez
a második ilyen jellegû elutasítás az el-
múlt 2 hónapban, az iraki képviselõk nem
indokolták a döntést. (Ziarul Financiar) 

Cseke Péter Tamás

Az új román alkotmány terve-
zete is nemzetállamként hatá-

rozza meg Romániát – dõlt el a
képviselõház jogi szakbizottságá-
nak ülésén. A képviselõk az alap-
törvény módosításáról tárgyaltak,
ám a vitán nem vettek részt a tes-
tület RMDSZ-es és ellenzéki tag-
jai. Az RMDSZ által beterjesztett
módosító indítványok egyike tö-
rölné az alkotmány elsõ cikkelyé-
bõl a Románia nemzetállami jel-
legére történõ utalást. A jogi szak-
bizottság ezt a javaslatot elvetette.

Iustin Cionca demokrata libe-
rális képviselõ érvelése szerint az
RMDSZ módosító indítványa
megszegi az alkotmány 152. cik-
kelyének második bekezdését,

amely kimondja: „nem képezhe-
tik módosítás tárgyát az alkot-
mánynak a román állam nemze-
ti, független, egységes és osztha-
tatlan jellegére vonatkozó ren-
delkezései”.

A Demokrata Liberális Párt
hétfõn jelentette be, hogy a hely-
hatósági választások napján refe-
rendumot szeretnének az alkot-
mánymódosításról. Kelemen Hu-
nor RMDSZ-elnök a javaslatot ki-
vitelezhetetlennek nevezte.

Daniel Buda, a jogi bizottság
demokrata liberális elnöke arról
számolt be tegnap a sajtónak,
hogy az általa vezetett testület er-
re a hétre berekesztette az alaptör-
vény módosításáról szóló vitát,
miután sikeresen „átfésülték” az
alkotmány egynegyedét. Hozzá-

tette: reméli, hogy a jövõ keddi
ülésen az RMDSZ és az ellenzék
képviselõi is jelen lesznek. 

Máté András, a jogi szakbizott-
ság egyetlen RMDSZ-es tagja la-
punknak elmondta: azért nem
vesz részt a testület munkájában,
mert szerinte az alkotmány mó-
dosításáról az erre a célra hozott
bizottságnak kellene vitáznia.
„Másfelõl a jogi bizottságban ked-
den még a tagok egyszerû többsé-
ge sem volt jelen, tehát kvórum
sem volt. Akkor sem lett volna, ha
történetesen részt veszek az ülé-
sen” – magyarázta az ÚMSZ-nek.
Máté úgy vélekedett: ami most a
szakbizottságban az alkotmány-
módosításról zajlik, az nem egyéb
„jogászok egymás közötti infor-
mális vitatkozásánál”. 

Daniel Buda visszavárja Máté András Leventét az alkotmányról vitázó jogi bizottság ülésére

Nemzetállam-vita
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Constantin Copotoiu, a Ma-
rosvásárhelyi Orvosi és

Gyógyszerészeti Egyetem (MO-
GYE) leköszönõ rektora azt nyi-
latkozta, az egyetemen tanuló né-
hány román diák panaszt nyújtott
be a vezetõségnek, mely szerint
bizonyos magyar anyanyelvû ta-
nárok azt mondták nekik, hogy
tanuljanak meg magyarul, ha si-
keresen szeretnének államvizs-
gázni. A rektor szerint a fenyege-
tés úgy hangzott, hogy a román
diákoknak több tantárgyból, pél-
dául patológiából, kardiológiából
és sebészetbõl is fel kell készülni-
ük, ellenkezõ esetben nem men-
nek át a vizsgán. Copotoiu a fe-
nyegetéseket a politikum beavat-
kozásának számlájára írta, majd
megnyugtatta a diákokat, nem
kell tartaniuk ezektõl. Bejelentette
ugyanakkor, értesítette az etikai
bizottságot, amely hamarosan
vizsgálatot indít az ügyben.

A magyar oktatók reakciója
nem váratott magára: a dr. Bene-
dek Imre vezette Kardiológiai Kli-
nikán tevékenykedõ doktorandu-
szok, rezidensek és szakorvosok
közleményt bocsátottak ki,
amelyben megütközésüket fejezik
ki és rágalomnak nevezik Copo-
toiu nyilatkozatát, melyben sze-

rintük a Kardiológiai Klinikára
utal. Cáfolják, hogy az intéz-
ményben csak magyarul beszélné-
nek, és elutasították azt a vádat is,
mely szerint a román diákokat ar-
ra kötelezik, hogy magyarul ta-
nuljanak. Nyomatékosításként a
közleményben felsorolták a mun-
kaközösség etnikai összetételét: a
vezetõ tanár mellett két tanárse-
géd oktat, az egyik román és a
másik magyar, a nyolc doktoran-
dusz fele-fele arányban román és
magyar, a 13 rezidens közül 6 ro-
mán és 7 magyar, a szak- és fõor-
vosok hatan vannak, közülük há-
rom román és három magyar
anyanyelvû. Az ügyben kiadott
közleményt a Kardiológiai Klini-
ka magyar és román munkatársai
egyaránt aláírták.

Dr. Szabó Béla dékánhelyettes
elítélte Copotoiu nyilatkozatát.
Szerinte ebben a feszült idõszak-
ban felelõstlenség ilyen alaptalan
kijelentést tenni.

A MOGYE-n ma nyilvános
közvitát tartanak a kialakult
helyzetrõl, amelynek következte-
téseit továbbítják a szaktárcához.
A kormány múlt héten elsõ olva-
satban határozatot fogadott el a
magyar kar felállításáról. A do-
kumentumot tíz napos közvitára
bocsátották, amelynek a határ-
ideje holnap jár le. 

Antal Erika

Frunda György Maros megyei
RMDSZ-es szenátor és Vass

Levente marosvásárhelyi polgár-
mesterjelölt között régóta lappan-
gó nézeteltérés került felszínre a
napokban a helyi médiában. A
Gaga Rádiónak adott interjújában
a szenátor Gigi Becali üzletem-
berhez, a Steaua labdarúgóklub
botrányairól híres tulajdonosához
hasonlította Vass Leventét.
Frunda elmondta: sok román új-
ságíró kérdezte a véleményét
Vassról, de õ soha nem válaszolt.
„Most elõször válaszolok a provo-
kációra” – fogalmazott a szenátor. 

Frunda kifejtette: nem javasolta
Vass Levente polgármester-jelölt-
ségét , mert kevés esélyt ad neki
arra, hogy legyõzze Dorin Florea
jelenlegi városgazdát. Az
RMDSZ-es honatya „színvallásá-
nak” elõzménye, hogy Vass Le-
vente egy Facebook-bejegyzésben
arra szólította fel Frunda Györ-
gyöt: számoljon el húszéves politi-
kai tevékenységével. 

„Vass Levente esélyeirõl el-
mondtam a véleményemet, éppen
azért, hogy ne ártsak neki és ne
rontsam esélyeit. De nem vála-
szoltam rágalmazó Facebook-be-
jegyzésére, és nem is fogok mind-
addig, amíg a választási kam-

pánynak nincs vége” – fogalma-
zott tegnap az ÚMSZ megkeresé-
sére Frunda. Az RMDSZ-es sze-
nátor hozzátette: mivel Vass Le-
vente megkapta az RMDSZ Ma-
ros megyei választmányának bi-
zalmát, a polgármesterjelölt kér-
dése eldõlt. „Hagyom, hogy fus-
son saját pályáján, sõt: amiben tu-
dok, segítek neki, mert RMDSZ-
tagok vagyunk mind a ketten.
Ami utána lesz, az más dolog, de
addig, amíg kampányol, én sem-
milyen módon nem ártok az õ
kampányának” – nyilatkozta la-
punknak Frunda.

Vass Levente az ÚMSZ érdeklõ-
désére csak annyit mondott, hogy
nem kívánja kommentálni a tör-
ténteket. „Aki Marosvásárhelyen
él, és hallgatta a rádiót, tudja mi-
rõl van szó. Megyünk elõre” – fo-
galmazott a polgármesterjelölt.

Benedek István, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének el-
nöke tegnap sajtótájékoztatón
erõsítette meg, hogy továbbra is
Vass Leventét tartják az ideális
polgármesterjelöltnek, minthogy
„fiatal és energikus”, illetve egész-
ségügyi minisztériumi tanácsos-
ként az adminisztrációs munká-
ban is tapasztalattal rendelkezik.
„Fel kell zárkóznunk mögéje,
ilyen emberre van szükségünk” –
szögezte le Benedek. 

Magyar nyelvre „tanítják” 

a MOGYE román diákjait?

Farkasszemet néz egymással

Frunda és Vass Levente

Fotó: realitatea.net

ÚMSZ 

Semmilyen autonómiának
nincs helye a román–magyar

kapcsolatokban – szögezte le ked-
den este a Digi24 televíziónak
adott interjúban Cristian Diaco-
nescu külügyminiszter. A román
diplomácia vezetõjét Martonyi
János magyar külügyminiszter
korábbi kijelentésérõl kérdezte a
hírtelevízió mûsorvezetõje. Mar-
tonyi – aki kedden hivatalos láto-
gatáson tartózkodott Bukarestben
– az Evenimentul Zilei napilapnak
adott interjúban azt nyilatkozta:
„Románia csak nyerhet azzal, ha
széles körû autonómiát biztosít a
Székelyföldnek.” Cristian Diaco-
nescu azt mondta, a magyar kül-
ügyminiszter „politikusként, nem
diplomataként” tette ezt a kijelen-
tést. Megjegyezte: négyszemközti
találkozójukon Martonyi János
egyetlenegy alkalommal sem
használta az „autonómia” kifeje-
zést. A külügyminiszter „nagyon
jónak” nevezte a román–magyar
kapcsolatokat. Elmondta, a Mar-
tonyi Jánossal folytatott tárgyalá-
sain átbeszélték a kisebbségekrõl
szóló román–magyar megállapo-
dás gyakorlatba ültetésének kö-
vetkezõ lépéseit. Cristian Diaco-
nescu kitért arra a területi vitára
is, amely immár húsz éve terheli a
román–bolgár kétoldalú kapcso-
latokat. Elmondta, a Fekete-ten-
ger platójának 17 négyzetkilomé-
teres területérõl van szó, amely-
nek ügyében eddig azért nem lé-
pett fel határozottabban a román
fél, mert nem akarta nehéz hely-
zetbe hozni a szomszédos állam-
ban élõ román kisebbséget. A bol-
gár külügyminisztérium közle-
ményben reagált Diaconescu in-
terjújára, emlékeztetve, a felek 17
szakértõi tárgyalást folytattak, a
következõ egyeztetésre idén Bu-
karestben kerül sor. 

Nincs helye az

autonómiának? 
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Cseke Péter Tamás

A Marosvásárhelyi Orvo-
si és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) új karáról
szóló kormányhatározat je-
lenleg közvitán van, ami
holnap lejár. Megakadá-
lyozhatja még valami a jog-
szabály életbe lépését?
– A következõ, tehát keddi
kormányülésen elfogadjuk a
határozatot. Tény azonban,
hogy még mindig van egy
„erõs mag”, egy ellenálló cso-
portosulás elsõsorban Maros-
vásárhelyen, amelynek tagjai-
nak viszonyulása a magyar
nyelvû orvosképzéshez a ki-
lencvenes évek nacionalista
hangulatát idézi. Néhány ci-
vil szervezet csütörtökre köz-
meghallgatást hívott össze a
MOGYE ügyében az egyete-
men. Megkértem õket, hogy
vegyék sorra ennek a kor-
mánynak valamennyi eddigi
határozatát, és az összesrõl

szervezzenek közmeghallga-
tást. Az általuk hangoztatott
átláthatóság jegyében vizsgál-
ják meg mindegyiket, ne csak
egyet – a MOGYE-rõl szólót
– emeljenek ki közülük. Nyil-
vánvaló, mi áll ennek a háta
mögött: megpróbálnak ismét
hangulatot kelteni. Tehát
meg kell mondanom, egyál-
talán nem könnyû ez a mos-
tani küzdelem.

A kormányhatározat hos-
szas politikai alku tárgya
volt. Mennyire volt beleszó-
lása a kormányfõnek ebbe az
alkuba? Hogyan viszonyult
a MOGYE kérdéséhez?
– Pozitívan állt hozzá az ügy-
höz. Úgy látom, Mihai Rãz-
van Ungureanu olyan ember,
akinek nincsenek a marosvá-
sárhelyi nacionalistákéhoz
hasonló remineszcenciái, nyi-
tott politikus. Egyébként sze-
rintem már az önmagában
szörnyû helyzet, hogy politi-

kai alku tárgya egy törvény
betartása. Ez is azt bizonyít-
ja: ha most az RMDSZ nem
lenne a kormányban, akkor
nulla esély lenne arra, hogy a
MOGYE-n betartsák a tör-
vényt. Ez van: Romániában
huszonkét év után még az
sem garantálja a kisebbségi
jogok megadását, ha ezeket
törvény írja elõ. Vegyük pél-
dául a kétnyelvû feliratok
helyzetét. Ha én most nem
lennék itt miniszter, akkor
szó se lenne arról, hogy a kör-
nyezetvédelmi tárcának alá-
rendelt intézményekben, a
vízügyi igazgatóságokon
vagy erdészeten kitegyék a
kétnyelvû feliratokat. Én
másfél éve ellenõriztettem,
hogy betartják-e az elõíráso-
kat, és jelenleg mindenütt ki
van téve a kétnyelvû felirat.

Hogyan viszonyultak a
Demokrata Liberális Párt
vezetõi a koalíciós tanácsko-
zásokon a MOGYE ügyé-
nek rendezéséhez?
– A PDL politikusai azt sze-
rették volna, ha ezt a kérdést
az egyetem szintjén rendezik.
Annak ellenére, hogy az ügy
négy-öt hónapja húzódik, õk
nem akarták elhinni, hogy a

MOGYE szenátusa nem haj-
landó betartani a törvényt.
Voltak háttérbeszélgetések,
az egyetem vezetõi részérõl
ilyen-olyan ígérgetések, de
ezekbõl nem lett semmi.

Tárgyaltak-e a magyar
oktatókkal is arról, hogy
meg tudják-e majd szerezni
az akkreditációt a kormány-
határozattal létrehozandó
új karokon azokra a képzé-
sekre, amelyek csak ideigle-
nes akkreditációt kapnak?
– Igen. Azt mondták, ezt
meg tudják oldani.

Az RMDSZ korábban ko-
alíciós szerzõdés aláírását
szorgalmazta. Ennek csupán
az egyik fontos pontja a

MOGYE magyar tagozatá-
nak rendezése. Megszületik
végül ez a szerzõdés?
– Elõször is leszögezném: a
kéréseink közül sok mindent
sikerült bevinni a kormány-
programba. Ilyen kérés volt a
pénzügyi amnesztia az ön-
kormányzati alkalmazottak
részére, az errõl szóló tör-
vényt már benyújtottuk a par-
lamentbe, és a koalíciós part-
nerek is támogatják. Ilyen ké-
rés volt a fizetésemelés, mely-
rõl szintén született már koa-
líciós szintén döntés. Szerepel
a kormányprogramban a ki-
sebbségi törvény elfogadása
is, amit mi napirenden tar-
tunk, bár látjuk, mi történik
most a parlamentben. A koa-
líciós szerzõdés célja az, hogy
konkrét határidõket szabjunk
a kitûzött feladatok teljesíté-
sére. Mi a szerzõdésrõl nem
mondtunk le, de a MOGYE-
ügy elhúzódása akadályozta,
hogy elõrelépjünk ezen a té-
ren. Azt is nagy eredmé-
nyünknek tartom egyébként,
hogy a kormányprogramba
nem került be egy sor olyan
célkitûzés, amelynek az
RMDSZ jelen pillanatban
nem látja értelmét. Ilyen pél-
dául az ország közigazgatási

átszervezése, vagy egy új
egészségügyi törvény azon-
nali, fejetlen megalkotása.

Említette, hogy a közal-
kalmazotti bérek emelések-
rõl már elvi döntés született
a koalícióban. Milyen mér-
tékû béremelést tart elkép-
zelhetõnek?
– Az lenne a korrekt, ha a
közalkalmazottak visszakap-
nák a levágások elõtti fizeté-
süket, ez legalább tíz százalé-
kos béremelést jelent. Ám
még meg kell majd néznünk
az elsõ három hónap gazda-
sági eredményeit.

Hogyan látja most az
RMDSZ politikai alelnöke-
ként és miniszterként a koa-
líció mûködését?
– Ez a koalíció mûködõké-
pes! Minden héten tanácsko-
zunk, és nem csak a nagy
nyilvánosságot kapó ügyeket
tárgyaljuk, hanem más, az or-
szág számára fontos kérdések
is napirenden vannak. A leg-
fontosabb most az, hogy le-
gyen stabilitás az országban,
mert látjuk, hogy mi történik
körülöttünk, Európában.
Nincs szüksége most Romá-
niának politikai válságra.

„Ez a koalíció mûködõképes”

Gy. Z.

Március 11-én és 15-én a
francia hadsereg három

katonáját lõtte le ismeretlen
tettes Toulouse-ban és onnan
nem messze, Montauban-
ban. Négy nappal késõbb két
óvodás és egy kisiskolás gye-
reket és egy fiatal rabbit lõt-
tek le egy toulouse-i zsidó is-
kolánál. Mindhárom esetben
ugyanazt a fegyvert használ-
ták, és a gyilkos közvetlen
közelrõl, fejlövéssel végzett
áldozataival.

A „robogós gyilkos”

Az állítólagos merénylõ
szerdára virradó éjszaka fel-
hívott egy televíziós újság-
írót, és azzal fenyegetõzött,
hogy amit eddig elkövetett,
„az csak a kezdet”. A magát
a merénylõnek kiadó férfi éj-
jel 1 órakor telefonált a
France 24 tévéadó fõszerkesz-
tõjének. A mintegy 11 perces
beszélgetés során részletesen
elmondta, hány lövést adott
le fegyverébõl a három táma-
dás alkalmával – olyan rész-
leteket is, amelyeket csak a
valódi tettes ismerhetett. A
három mészárlás során ös-
szesen hét ember – köztük
hétfõn három gyermek – éle-
tét oltotta ki. „Azt állította,
hogy tagja az al-Kaidának, és

hogy ez csak a kezdet” –
idézte az újságíró a férfit, aki
azzal dicsekedett, hogy
„mindent filmre vett”, és a
felvételek „hamarosan” lát-
hatóak lesznek.

A toulouse-i sorozatgyil-
kost már kedd este titkosszol-
gálati eszközökkel megszer-
zett információk és a rendõri
nyomozás segítségével sike-
rült azonosítani – közölte
tegnap a rendõrség, amely-
nek mintegy tizenöt „lehetõ-
séget” kellett megvizsgálnia.
A nyomozók keddig „nem
voltak teljesen biztosak” a
dolgukban. A titkosszolgálat-
ok végül két listát állítottak
össze a potenciális gyanúsí-
tottakról, az egyiken a Tou-
louse környékén élõ radikális
ultra-jobboldaliak, a másikon
a radikális iszlamizmushoz
tartozók szerepeltek. A rend-
õrség viszonylag hamar meg-
tudta, hogy a március 11-én
megölt tiszthelyettes, a „ro-
bogós gyilkos” elsõ áldozata
interneten hirdette meg el-
adásra a mopedjét, s a hirde-
tésre több mint ötszázan
klikkeltek rá. A rendõrség
visszakereste az érdeklõdök
IP-címét, így jutott el a felté-
telezett tettes testvéréhez, aki
bátyja számára keresett mo-
tort. Elsõként õt tartóztatták
le tegnap. A másik fontos
elem az volt, hogy a merény-

letek helyszínén látott Yama-
ha márkájú T max 530 típusú
robogóról fokozatosan egyre
több részlet derült ki. Közü-
lük döntõ volt, hogy egy sze-
mély arról érdeklõdött a már-
ka egyik forgalmazójánál,
miként lehet kikapcsolni a
jármûre szerelt mûholdas
nyomkövetõt.

Megsebesített 
két rendõrt

A feltételezett elkövetõt
Mohammed Merahnak hív-
ják. A 24 éves férfi algériai
származású francia állam-
polgár – közölték tegnap
rendõrségi források. A nyo-
mozók szerint a gyanúsítot-
tat 2010 végén köztörvényes
bûncselekmények gyanújával
az afganisztáni Kandahár-
ban egyszer már letartoztat-
ták. Claude Guéant francia
belügyminiszter elmondta: a

feltételezett tettes leginkább
az al-Kaida terrorszervezet-
hez fûzõdõ kapcsolatairól be-
szél, a szalafizmus (radikális
iszlám) mozgalmához és a
dzsihádizmushoz kapcsolha-
tó. Többször járt Afganisztán
és Pakisztán határvidékén. A
belügyminiszter tájékoztatá-
sa szerint a rendõrség „leg-
fõbb gondja” az (volt) jelen-
leg, hogy élve fogja el a felté-
telezett tettest.

A rendõrség tegnap reggel
még tárgyalt a férfival, aki el-
barikádozta magát egy lakó-
házban Toulouse keleti ré-
szén. Helyszíni tudósítások
szerint hat-hét lövés dörrent,
és két rendõr könnyebben
megsebesült. A hatóságok
tárgyaltak a férfival, hogy
megpróbálják rávenni, adja
meg magát. Az édesanyját is
odavitték, hogy próbálja jobb
belátásra bírni a fiát. A bel-
ügyminiszter szerint az anya

végül elutasította a közvetí-
tést, mondván kevés befolyá-
sa van gyerekére. A férfi állí-
tólag azt mondta: palesztin
gyerekek haláláért és a fran-
cia haderõ afganisztáni sze-
repvállalásáért akart bosszút
állni. Nyugati titkosszolgá-
latok szerint egyébként a kö-
zelmúltban több tucat fiatal
dzsihádista tért vissza a ha-
zájába – valamelyik nyugat-
európai országba – az al-
Kaida fellegváraként számon
tartott afgán–pakisztáni ha-
tárvidékrõl, és közülük a gya-
núsított az egyik. 

Jelentkezett 
az idegenlégióba 

A tegnapi akció meglehetõ-
sen látványosra sikeredett.
Elõször is saját kérésükre eva-
kuálták annak a toulouse-i
háznak a lakóit, amelyben a
francia rendõrség elit alakula-

ta tegnap hajnalban körülzár-
ta a merényletek feltételezett
tettesét. A helyszíni beszámo-
lók szerint a férfi egy elsõ
emeleti lakásban tartózko-
dott, túszt nem ejtett, és azt
mondta, délután megadja
magát. A Le Point címû heti-
lap internetes oldala azt írta
róla, hogy karosszérialakatos.
A napokban többször látták
egy gyorsan hajtó fehér kiste-
herautó volánja mögött, vala-
mint egy szomszédos labda-
rúgópályán imádkozás köz-
ben, és ezek a jelek nyugtala-
nították a lakókat. Más tanúk
viszont arról számoltak be,
hogy a múlt hétvégén elõzé-
kenyen segített a házban egy
költözésnél. Bátyja, a 27
éves Abdelkader Merah az
építõiparban dolgozik. Mo-
hamed 2010-ben jelentkezett
az idegenlégióba, de nem vet-
ték fel. A harmadik, legfiata-
labb fiútestvérnek bátyjaival
ellentétben soha nem volt
dolga a rendõrséggel. Ab-
delkader mellett a gyanúsított
anyját és élettársát is õrizetbe
vették. A merényletekkel gya-
núsított férfi bátyjának gép-
kocsijában robbanószerkeze-
teket találtak.

A francia elnök szerint a
terrorizmusnak nem fog si-
kerülni, hogy megtörje a
nemzeti közösséget. Nicolas
Sarkozy azelõtt beszélt élõ
adásban a francia televíziók-
ban, hogy elindult Toulouse-
ba. „Azért találkoztam a zsi-
dó közösség és a muzulmán
vallás képviselõivel, hogy
bebizonyítsuk, a terroriz-
musnak nem fog sikerülni,
hogy megtörje nemzeti kö-
zösségünket” – hangsúlyoz-
ta Sarkozy. 

A toulouse-i merénylõ nyomában
Gyorshírben jelentették a hírügynök-

ségek, hogy tegnap délután a francia

rendõrség elit alakulata elfogta a

toulouse-i merényletek feltételezett

tettesét. A hírt azonban esti lapzár-

tánkig nem erõsítették meg.

Nem mondott le az RMDSZ a koalíci-
ós szerzõdésrõl, ám most a MOGYE
ügye jelentette a prioritást – nyilatkoz-
ta a lapunknak adott interjúban Bor-
bély László politikai alelnök. 

Toulouse városa – az „ámokmotoros” vérengzése után. Folyik a helyszínelés a tett színhelyén

Borbély László politikai alelnök



I. Azt írja az MTI: „Cristian Diaconescu
román külügyminiszter meghívására márci-
us 8-án Bukarestbe utazik Martonyi János
külügyminiszter”. Ezzel szemben az igaz-
ság az, hogy Martonyi János külügyminisz-
ter március 20-án utazott Bukarestbe.
II. Azt írja az MTI: „A marosvásárhelyi
Kultúrpalotában ülésezik szombaton a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) döntéshozó fóruma, a Szövet-
ségi Képviselõk Tanácsa (SZKT). Az
SZKT (…) legutóbb 2011. június 25-én
ülésezett, akkor is Marosvásárhelyen.”
Ezzel szemben az igazság az, hogy az
SZKT 2011 júniusa után két másik alka-
lommal is ülésezett: szeptember 17-én,
„akkor is Marosvásárhelyen”, illetve de-
cember 27-én, Sepsiszentgyörgyön.

III. Azt írja az MTI: „El-
méletileg lehetséges a
román költségvetési tá-
mogatás a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemnek (…)
A 2011-ben elfogadott
román oktatási törvény
204. paragrafusának
hetedik bekezdése té-

telesen kimondja: »a román állam támogat-
hatja a magán–felsõoktatást».” Ezzel szem-
ben az igazság az, hogy a 204. paragrafusa
nem mond ki semmit, sem tételesen, sem
másként; nincs is hét bekezdése, csupán
három. A törvény pedig nem rendelkezik
magánegyetemek állami finanszírozásáról.
IV. Azt írja az MTI: „Tör-
vénysértõ a »Románia a
románoké« elnevezésû
kampány – Helyt adtak az
Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács panaszának (…) A
romániai Országos Audio-
vizuális Tanács felszólította  a Realitatea
hírtelevíziót, hogy szüntesse be a »Románia
a románoké« elnevezésû kampány klipjei-
nek a sugárzását”. Ezzel szemben az igaz-
ság az, hogy nevezett kampányt nem talál-
ták törvénysértõnek, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács panaszának nem adtak
helyt, a Realitatea hírtelevíziót pedig nem
szólították fel. Egy nap elteltével az MTI
azt írta: „A korábbi hírekkel ellentétben
mégsem foganatosított intézkedést a romá-
niai Országos Audiovizuális Tanács a
Realitatea hírtelevízió »Románia a románo-
ké« elnevezésû médiakampánya ügyében.”

Ez utóbbi állítás alapvetõen igaz, de tartal-
maz egy csúsztatást: az MTI nem hiteles
forrásokból származó “korábbi hírek” alap-
ján tájékoztatott félre, hanem a saját, hiá-
nyosan dokumentált hírével. Utóbbi anya-
got gyorsan vissza is vonták, a „helyettesí-
tésben” pedig már az elmaszatolt felelõs-

ségvállalásnak sem volt
nyoma. Ami nem változ-
tat a tényen, hogy az MTI
tudósítója anélkül közölt
hírt egy hatóság döntésé-
rõl, hogy magát a határo-
zatot ismerte volna. 

A felsorolás folytatható. 
... Nem volt ez mindig így. Sõt: soha koráb-
ban nem volt így a Magyar Távirati Irodánál.
És a baj nem is feltétlenül a hibákkal van:
emberek vagyunk, a tévedést ki lehet (és
kell) igazítani. Csakhogy egyrészt a hibákat
nem javítják ki, másrészt az ilyen „tévedé-
seket” legfeljebb magyarázni lehet (tájéko-
zatlansággal, félrevezetettséggel, konfabulá-
cióval?), kiigazítani nehezen.
Más baj is van. Amikor a belföldi lapok át-
veszik a külföldi sajtó tudósításait a hazai
helyzetrõl, általában nem azért teszik, mert
kevésbé tájékozottak az adott témát illetõ-

en: jelezni akarják az olvasóiknak a téma
fontosságát. Mármost mibõl derül ki, hogy
az MTI-nek mi fontos, ha „mindenre lõ”,
vagy majdnem mindenre? Szerencsére a
Távirati iroda még nem tart ott (ahol a Du-
na TV), hogy riportban számoljon be négy
bukaresti építõmunkás balesetérõl. Van te-
hát hova „fejlõdni”, és talán érdemes is. A
Hirado.hu weboldalon, amelyen keresztül
az MTI hírei eljutnak a „nemzethez”, az öt
legolvasottabb hír kedd este a következõ
volt: „Összetört az ítélet hallatán Damu
Roland – megmutatjuk”; „Jogerõs: Damu
négy és fél év börtönt kapott”; „Jogos vé-
delem – ezt tehetjük, ha betörõk rontanak
ránk...”; „Nincs megállás: ezt a határt is át-
lépi a csapodár férj”; „Hét év fegyház ár-
tatlanul: milliárdos per a láthatáron”. (A
címadás külön figyelmet érdemel.) Ha jól
emlékszem, a médiatörvény elfogadásakor
az egyik érv az volt, hogy a bulvár megen-
gedhetetlenül nagy teret foglal el a médiá-
ban, gátat kell neki szabni. Ehhez képest
ma Dunát lehet rekeszteni a bulvárral a
közmédiában. Ami, el kell ismerni, válto-
zásnak változás, csak éppenséggel a meg-
hirdetettel ellentétes irányú. Valahogy nem
errõl volt szó.

Õsszel és télen soha, tavasszal is csak ritkán vállalt megbízatást.
Idénymunkás volt, csak nyáron dolgozott!
Eszébe jutott a piperkõc házasságszédelgõ, akinek a pesti Arizo-
na mulató pezsgõraktárában vágta fülig a torkát, aztán a trieszti
Postatakarék sikkasztó társigazgatója, aki felriadt álmából, ami-
kor Skrabek bemászott az ablakon, de nem könyörgött az életé-
ért, hanem az ágya mellé térdepelve várta a halált, aztán eszébe
jutott a kopaszra nyírt fiatal százados, az állítólagos litván kém,
akivel Debrecenben, a Darabos utcán, egy robogó konflisban
végzett, aztán megjelent elõtte egy szûzmáriás arc, a szegedi
szépasszonyé, aki miatt kõvel a nyakában tucatnyi férfi ugrott a
Tiszába, míg aztán egy dúsgazdag marhakereskedõ tekintélyes
összeget ajánlott fel Skrabeknak, ha ezt az arcot örökre eltünteti
a világ szeme elõl.
(...) megcsapta a szépasszony ágymeleg kamillaillata, és tekinte-
tét az égre emelve idézte fel a kerek mahagónikeretbe foglalt
fésülködõtükröt, amelyet telibe talált a nyaki ütõérbõl kilövellõ
elsõ spricc, és a vérfolt egy ágaskodó paripa képét rajzolta ki.
Skrabek fájdalmasan elmosolyodott, amint a lóra gondolt, mert
elmúlt lidérces álmait juttatta az eszébe. Megpróbálta elképzelni
a szépasszony nyakát – úgy emlékezett, hogy cigányosan sötét
bõre volt –, azonban ennél nem jutott tovább, mert egy gyomor-
bajos kinézetû hordár lépett mellé, és cigarettát kunyerált.
Skrabek nagylelkûen kettõt adott neki. A hordár az egyiket a fü-
le mögé tûzte, aztán mindenáron kezet akart csókolni.

Fehér Béla: Fültõl fülig

Azt írja az MTI…
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A játékosok a nyilvánosság elõtt játszanak. A kö-
zönség természetesen feledékeny emberek rende-
zetlen tömege, akik rövid távon is átverhetõk, hát
még hosszabbon. Az aktuális pillanatban kell na-
gyot dobni, õszintének tûnni, erõt mutatni, felelõs-
séget vállalni. A helyzetfelismerés teszi a politikust.
A püspök egy párt legjobban fizetõ külföldi állását
birtokolva új párt alapításába kezd. Az új párt ter-
mészetes módon annak a pártnak a kritikájaként jött
létre, amely a püspököt a kiváló álláshoz segítette.
Most egyrészt azt kellene bizonyítani, hogy a régóta
meglévõ párt bukott meg a nagyember erkölcsi egye-
nességének mércéjén, másrészt, hogy a kálvinista
püspök ugyanazt az igaz ügyet szolgálja továbbra is,
tehát nem kötelessége lemondani a kiváló pozíció
nyújtotta elõnyökrõl. 
Klasszikus a szituáció, nem elõször kerül az illetõ
hasonló helyzetbe, és eddig kibújt minden egérfogó-
ból. A delegáló párt éppen ezért nagyon óvatos.
Nem szólítja fel lemondásra, csupáncsak ír egy leve-
let az európai pártszövetségnek, amelyben tudatja,
hogy az adott képviselõ kilépett az õt delegáló párt-
ból. A képviselõ maga rendelkezik az elnyert man-
dátummal, csupáncsak célozgatni lehet holmi erköl-
csi kötelességekre, minimumokra gerincbéli egyenes-
ségek tekintetében.
Hasonlónak tûnik a helyzet Bokros Lajos MDF ál-
tal delegált európai képviselõ ügyében, akinek vi-
szont nincs már meg a delegáló pártja, az utódként
szerepelõ JESZ nevû szervezet nem látszik komo-
lyan vehetõ alakulatnak, de annál hangosabban kö-
veteli, hogy a lopott mandátumot adja vissza. Van-
nak a szabályok meg a nagyközönség rokonszenve.
A szabályok szerint a képviselõ maga rendelkezik
az elnyert mandátummal, a rokonszenv olyankor
válik tényezõvé, amikor választások jönnek. Bok-
ros Lajost nem kell félteni, hogy nem lesz állása,
ha lejár a brüsszeli mandátum, és a püspöki megbí-
zatáshoz is vissza lehet vonulni, távol a politikától,
ha olyan az ember habitusa, hogy nem a hatalom a
fontos számára.
Ellenben Romániában választások jönnek, két magyar
párt nemigen fog küszöböt ugrani, lásd szlovákiai hely-
zet (összefogva a legnagyobb ellenzéki párt lehettek

volna a magyarok). Most nem is a
címben feltett kérdés a lényeges,
hogy ki nevet a végén, hanem in-
kább: ki lesz ennek a játéknak a
vesztese? A jól képzett politikusok

visszatérnek a civil foglalkozásuk-
hoz, a pártok berendezkednek a
nyertes vagy a sértett pozíciójá-
ban, a sajtó ír az aktuálisabb
eseményekrõl… Találós kérdésünk

a hétre: ki veszít most éppen?Krebsz János
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Nem volt ez mindig így.
Sõt: soha korábban nem
volt így a Magyar Távirati
Irodánál.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Mélység és zavarosság. 
A közönség azt, aki a zavarosban halászik, 

könnyen összetéveszti azzal, 
aki a mélybõl merít.” 

Friedrich Nietzsche

A pártvezér halála

Skrabek esetei

Ki nevet 
a végén?

Szõcs Levente

A nap címe. Nãstase család, az utolsó szó,
Jurnalul Naþional

Magyarázat. Ha igaz az, hogy a Nãstase-
perben fõ bizonyítékként szolgáló, úgy-
mond lefoglalt dollárok egy részét a korrup-
ciós eset után nyomtatták, akkor – nos, ak-
kor nem történik semmi. A hazai igazság-
szolgáltatás már úgyis többször kiröhögtette
magát (volt, aki keserûen kacagott), politi-
kai indítékú perek mindig voltak és lesznek.
A döntést elhalasztották, a feszültség to-
vább tart. Legjobban az egészbõl a Jurnalul
naþional címlapja kerül ki: teljesen nyugati-
as. A kép rajta olyan, mint az ismert rajzok
a bírósági perekrõl, bírákkal, ügyvédekkel,
esküdtekkel, tanúkkal és legfõképpen vád-
lottakkal. Ez utóbbi szerepben: Adrian
Nãstase, valamint neje, Dana Nãstase. Ro-
mánia volt miniszterelnöke, miután tagadta
a vádakat, azt mondta: „2009 februárjától
193 napot töltöttem a Legfelsõ Semmítõ- és
ítélõszéken. Politikai és professzori tevé-
kenységemet mindez súlyosan érintette. Kü-
lönben ez volt a korrupcióellenes ügyészség
szándéka is.”

Végül is csak szókimondás. Egyre világo-
sabb: Bãsescu ajánlata Pontának csak csel
volt (lett volna). Ennek ellenére például
Elena Udrea üti a vasat: kijelentette, azzal,
hogy Ponta nem fogadta el az ajánlatot, el-
puskázott minden esélyt arra, hogy a kor-
mány élére kerüljön. (Cotidianul) A pontot
az i-re Miron Mitrea szocialista szenátor
tette fel, aki szerint: 1. Ponta azért nem fo-
gadta el az ajánlatot, mert tudta, hogy csap-
da lenne, az ország elnöke egy jót röhögne
rajta; 2. az USL-nek nem érdeke most át-
venni a hatalmat, mindenféle manõverek
nyomán, hanem majd novemberben, a hiva-
talos választásokon. 

A nap álhíre. Bãsescu elnök bevallotta,
hogy azért nem teszi közzé a híres jegyzõ-
könyvet, amely tanúsítaná, hogy felajánlot-
ta a miniszterelnökséget Victor Pontának,
mert az nem létezik; amit ugyanis annak
vélt, az egy titkos lehallgatási jegyzõkönyv
egy másik beszélgetésrõl, amelynek során
Ion Iliescu mondta Pontának, hogy õt sze-
retné látni a kormány élén.



ÚMSZ

A kormány keddi ülésén
két olyan határozatot fo-

gadott el, amelyek felgyor-
sítják a stratégiailag fontos
dél-erdélyi autópálya építé-
sét, és keretet teremtenek
Hunyad megye infrastruktu-
rális továbbfejlesztésére. Az
1232/2010-es kormányha-
tározat módosítása és kiegé-
szítése révén a Lugos–Déva
szakaszon elkezdõdhet a
magántulajdonban lévõ
épületek kisajátítási folya-
mata, de döntés született ar-
ról is, hogy a Szászváros–
Szeben autópálya-szakasz
melletti 16,4 hektár állami
tulajdonban lévõ erdõt ki-
emelik az országos erdészeti
alapból. „A kormány dönté-
sei nagyon fontosak, mivel
az autósztrádának ez a része
rákapcsolja majd Hunyad
megyét a Lugos–Temesvár–
Arad–Nagylak szakaszra és
annak folytatására, vala-
mint elõsegíti a kivitelezés
ütemének betartását” – nyi-
latkozta Dézsi Attila kor-
mányfõtitkár.

A kormányhatározat egy-
ben jelzi azt is: a kabinet to-
vábbra is prioritásként keze-
li a Nagylak–Piteºti-i autó-
pálya ügyét és – egyetlen
szakasz kivételével – tartani
kívánja a számtalanszor
hangoztatott 2013-as átadá-
si idõpontot. Mint arról ko-

rábban beszámoltunk, a 4-es
számú páneurópai folyosó-
nak is nevezett sztráda az
Európai Unió számára is ki-
emelt fontosságú: a három-
milliárd eurós beruházás je-
lentõs részét közösségi ala-
pokból finanszírozzák. Ta-
valy szeptemberben szinte
egy idõben kezdõdtek el a
munkálatok a különbözõ
szakaszokon, decemberben
pedig Anca Boagiu volt
szállításügyi miniszter és
Emil Boc exkormányfõ fel
is avatta a Temesvár és Arad
közötti 32 kilométeres részt. 

Kedden más Hunyad me-
gyei beruházásokat is jóvá-

hagyott a kormány – három
megyei híd javítási, illetve
megerõsítési munkálataira,
valamint két fontos út reha-
bilitációjára –, amelyek az
egész régióban éreztetni fog-
ják pozitív hatásukat. 

„Ezek a befektetések
rendkívül fontosak, mivel a
munkálatok megerõsítik az
infrastruktúrát Hunyad me-
gye és a szomszédos me-
gyék között” – hangsúlyozta
Dézsi Attila. Az Aninósza
bányatelepi híd rehabilitáci-
ója fontos lépés a Zsil völ-
gye megnyitása érdekében,
a zajkányi híd pedig a
Hátszeg–Krassó-Szörény

közötti közlekedést fogja ja-
vítani. A kristyori átkelõ fel-
javítása ugyanakkor a Fehér
és Kolozs megye felé vezetõ
bekötõút korszerûsítésének
fontos lépése.

A hídprojekteket az Euró-
pai Beruházási Bank finan-
szírozza az árvizek hatásai-
nak kiküszöbölését, illetve
azok megelõzését célzó in-
tézkedés keretében. Több
mint 2,5 millió lejt hagytak
jóvá a 66-os országút Nyu-
gati-Zsil és Aninósza feletti
részének javítására, vala-
mint közel félmillió lejt a
68-as út zajkányi szakaszá-
nak felújítására. 
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Lendület a sztrádának

A jelek szerint nem csak ígéret marad, hogy a dél-erdélyi autópályát jövõre átadják a forgalomnak

Gasztronómia

felsõfokon
Antal Erika

A pékszakma bemutat-
kozásával, az Év kenye-

re díjazásával indul holnap
Marosvásárhelyen a máso-
dik alkalommal megrende-
zendõ GastroPan Expó, a
nemzetközi pék-, cukrász-,
malom- és vendéglátó-ipari
kiállítás. A President Hotel-
ben zajló rendezvényen
többféle kenyér, péksüte-
mény, torta, marcipán és
fagylalt készítésébe tekint-
het be a szakma mellett a
marosvásárhelyi közönség
is. A kiállítás elsõ napja a
pékszakmáé lesz: ekkor
rendezik meg az Év kenye-
re 2012 versenyt is, emellett
még bemutatják a kiállító
világcégek a szakma jelen-
legi csúcstechnikáit és tech-
nológiáit – mûködés köz-
ben. Helyszíni sütés és kós-
toltatás is színesíti a prog-
ramot. Szombaton a cukrá-
szok remekelhetnek az Év
fagylaltja, illetve az Év tor-
tája díjakért versengve. Az
eseményen jelen lesz Erdõs
Hanna olimpiai bajnok
cukrász és Kovács János vi-
lágbajnok bronzérmes, akik
a helyszínen készítik el al-
kotásaikat. A hazai szak-
emberek közül Lengyel
László Levente marcipán-
készítõt és Varga Zsuzsa
mézeskalácsost is a vendé-
gek figyelmébe ajánlja a
szervezõ. 

Intõt kap az

energiaipar?
MTI

A számára kedvezõtlen
energiaszerzõdések fel-

bontását és újratárgyalását
tervezi Románia – kilátásba
helyezve, hogy növelni fog-
ják a Petrom által fizetendõ
kõolaj-kitermelési járadé-
kot. Cãtãlin Predoiu román
igazságügyi miniszter el-
mondása szerint a szaktárca
átvizsgálta a Hidroelectrica
által korábban megkötött
szerzõdéseket, és ennek
alapján minisztériumközi
megbeszéléseket tartottak az
esetleges szerzõdésbontás-
ról. A végsõ döntést azon-
ban a miniszterelnök fogja
nyilvánosságra hozni. A
Hidroelectrica az egyik leg-
értékesebb állami energiater-
melõ vállalat, amelynek a
különbözõ cégekkel megkö-
tött – a román állam számá-
ra elõnytelen – szerzõdései
már hosszabb ideje foglal-
koztatják a közvéleményt. A
Hotnews.ro piaci forrásokra
hivatkozva azt írta, hogy
ezek a hátrányos megállapo-
dások a román energiapiac
22 százalékát teszik ki. Ez-
zel egy idõben Traian
Bãsescu államfõ síkra szállt
azért, hogy Románia vizs-
gálja felül az ásványkincsek
kitermelése után fizetendõ
járadékpolitikát is. Az elnök
ismét az osztrák OMV tulaj-
donában lévõ Petromnak
üzent elsõsorban. 
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Sipos M. Zoltán

„Nem vagyunk bûnözõk,
tisztességes munkával ke-

ressük a kenyerünket. Mibõl
fogom eltartani a családo-
mat?” – háborogott tegnap
lapunknak egy neve elhallga-
tását kérõ roma férfi, aki be-
vallása szerint tíz éve abból
él, hogy a Kolozsvár melletti
pataréti szemétteleprõl újra-
hasznosító hulladékot gyûjt.
Felháborodását a váltotta ki,
hogy az telepet igazgató, az
önkormányzattal szerzõdés-
ben lévõ Veres-Bratner köz-
tisztasági vállalat vezetõsége
úgy döntött: ezentúl nem le-
het újrahasznosítható hulla-
dékot kivinni a lerakat terüle-
térõl. Az intézkedés több tu-
cat roma családot érint, akik-
nek szintén Patarét biztosítja
a megélhetést: vagy azért,
mert újrahasznosítható hul-
ladékot begyûjtõ céget mû-
ködtetnek, vagy azért, mert a
családfõ egy ilyen típusú vál-
lalkozásnak dolgozik. Az
ügyben megszólalt a Roma
Párt alelnöke, Aurel Pascu is,
aki azt mondta: a Fehér Ház-
ba is kész levelet írni, mert az
Európai Unió semmit sem
tesz annak érdekében, hogy
megváltoztasson a pataréten
élõ cigányok szinte afrikai-
nak beillõ életvitelén.   

Az alkalmazottakat 
védi a vállalat?

Eugen Veres, a köztiszta-
sági vállalat igazgatója azt
állítja, az intézkedésre ép-

penséggel a pataréti romák
védelmében volt szükség.
„Jelenleg több száz pataréti
lakos van alkalmazásban a
Veres-Bratner vállalatnál,
akik a szeméttelepen dol-
goznak. Õk válogatják ki a
felgyûlt szemétbõl az újra-
hasznosítható hulladékot,
és viszik be a szeméttelepen
mûködõ szelektív hulladék-
gyûjtõbe, és ezzel is pénzt
keresnek” – magyarázza la-
punknak Eugen Veres.
Mint elmondta, többször
megtörtént már, hogy a sze-
méttelepen dolgozók nem-
csak a köztisztasági vállalat
saját hulladékgyûjtõjébe
adták le az összegyûjtött
papírt, mûanyagot, gumit,
hanem a közelben mûködõ
kisebb hulladékgyûjtõkbe

is. „Arról van szó, hogy itt
egy jó ideje uzsorások gaz-
dagszanak meg a kiszolgál-
tatott embertársaik munká-
ja nyomán” – mondta az
igazgató. Kifejtette, sok
alkalmazottuk kamatos
kölcsönt kér a környéken
lévõ kis cégek tulajdonosai-
tól, cserébe pedig egy bizo-
nyos mennyiségû hulladé-
kot adnak le nekik. Eddig
ezt eltûrték a szeméttele-
pen, hogy elkerüljék a túl-
kapásokat, de most megszi-
gorították a bejárást.
„Ezentúl szigorúan csak az
alkalmazottaink jöhetnek
be a szeméttelep területére,
és a szelektált hulladékot
csak a mi hulladékgyûj-
tõnknél adhatják le” – ma-
gyarázza Veres. 

Nem ismerik 
pártfogójukat

A köztisztasági vállalat
alkalmazottai közül szinte
senki nem ismeri Aurel
Pascu, feltételezett pártfo-
gójuk nevét, és egyetértenek
a cég döntésével. „Kicsoda

ez a Pascu? Több tíz éve
élek itt, de soha nem hallot-
tam ezt a nevet...” – vála-
szolta kérdésünkre egy sze-
méttelepi alkalmazott, aki
újrahasznosítható hul-
ladékokból egészíti ki kere-
setét. Eismerte: elõfordult
az is, hogy nemcsak a
Veres-Bratner cégnek adta
le a kiválogatott hulladékot,
hanem a közelben mûködõ
vállalkozóknak is vitt belõ-
le. „De uzsorakölcsönt sose
kértem” – tette hozzá.

A Veres-Bratner cég a ko-
lozsvári önkormányzattal
kötött szerzõdést, a sze-
mételszállítás jogán egy
másik, hasonló profilú cég-
gel, a Rosal Group-pal osz-
tozik. A Kolozsvár határá-
ban történõ ügyletekrõl az
önkormányzatnak nincs
tudomása. „Nem tudom,
hogy mi a valóság az
üggyel kapcsolatban, de
egészen valószínû, hogy
kiskirályok keze is benne
van a dologban” – felelte
megkeresésünkre László
Attila alpolgármester. 

Ezentúl csak az alkalmazottak mehetnek be a pataréti szeméttelep területére

Egészségügyi központ 
a rászorulóknak

Szegények számára nyitot-
tak egészségügyi központot
a nagyszebeni városházán,
az épület egyik átalakított
részében. Ettõl a hónaptól
három ápolónõ veszi szak-
mai gondozásba a terhes
nõket, a végsõ stádiumban
lévõ betegeket, illetve azo-
kat a személyeket, akiknek
nincs lehetõségük orvos-
hoz menni, valamint ház-
hoz is kimennek szükség
esetén, amennyiben a bete-
gek telefonon jelentkeznek
és meghagyják elérhetõsé-
geiket és címüket. A nagy-
szebeni központ területe
körülbelül 40 négyzetméte-
res, felszerelése megfelel a
követelményeknek. Ehhez
hasonló a közösségi rende-
lõ az ország másik 9 váro-
sában is mûködik.

Ma van a víz világnapja

1992-ben kérték, hogy az
ENSZ március 22-ét nyilvá-
nítsa a víz világnapjává, így
hívja fel a figyelmet a víz
fontos szerepére. Azóta vi-
lágszerte ezen a napon
minden évben egy bizonyos
téma körül eseményeket
szerveznek. Az idén a ren-
dezvények témája a víz és
élelmiszerbiztonság. A ha-
tóságok mellett a vízfo-
gyasztóknak is tisztában
kell lenniük azzal, hogy mi-
lyen nagy jelentõsége van
az egészséges vízkészlet-
nek. Múlt évhez viszonyít-
va látszólag csökkent a sze-
mét mennyisége a
Székelyudvarhely környéki
folyók medrében, ennek el-
lenére a Nagy-Küküllõ vi-
zének minõsége másodosz-
tályúvá romlott. A víz vi-
lágnapja alkalmából Udvar-
helyen ma medertakarítást
szervez a városháza. A víz
napja alkalmából tüntetnek
Bârladon mindazok, akik
ellenzik a palagáz kiterme-
lését, mert félnek, így vegy-
szerek kerülhetnek az ivó-
vízkészletbe.

Nyáron osztják
az egészségügyi kártyát

Öt év késéssel elkezdõdik
az egészségügyi kártyák ki-
osztása, havonta egymillió
román állampolgárhoz jut
el az adathordozó – jelen-
tette be tegnap Lucian
Duþã, az Országos Egész-
ségügyi Pénztár vezetõje.
Ha a következõ kormány
is tartani tudja a jelenlegi
kabinet ütemtervét, akkor
novemberben már használ-
ni is lehet a kártyát. Az ér-
vényben lévõ jogszabályok
szerint minden, egészség-
ügyi biztosítással rendelke-
zõ román állampolgár ada-
tát ilyen kártyán rögzítik
majd, ennek révén lehet
követni, ki milyen jellegû
egészségügyi ellátásban ré-
szesült. Az eredeti tervek
szerint a tulajdonos egész-
ségi állapota mellett azt is
követni lehet például a kár-
tyával, hogy a használója
hozzájárul-e a szervado-
mányozáshoz.

Antal Erika

„Tüntetnek ma a fizetés-
emelésért, tüntetnek a

jobb munkakörülményekért,
különbözõ politikai célo-
kért, de a meg nem született
gyerekekért senki nem hal-
latja a hangját. A megfo-
gant, de abortuszra szánt
magzatot nem védi sem az
anya, sem az orvos, sem a
törvény. Holott a következ-
ményei sokkal súlyosabbak,
mint ahogy gondolnánk” –
magyarázta Dan Fodor gö-
rögkatolikus lelkész. Romá-
niában 1958–2010 között
több mint 21 millió terhes-
ségmegszakítást végeztek.
Ebben a periódusban alig
valamivel több, mint 17 mil-
lió gyerek jött a világra. A
rendszerváltást követõ elsõ
hat évben évente tizenötezer
abortuszt végeztek, és bár
napjainkra ezek az számok
csökkentek, még így is ezrek
döntenek úgy, hogy megfo-
gant magzatukat nem enge-
dik megszületni. Az abortu-
szok számának visszaszorí-
tása, a magzatnak az élethez
való joga, a család mint a
társadalom legkisebb és leg-
jelentõsebb formája, az el-
öregedés, az elmagányoso-
dás, a gyerekvállalás, az
örökbefogadás a központi
témája annak az életmenet-

nek, amit a görögkatolikus
egyház szervez közösen a
római-katolikus egyházzal,
illetve számos olyan civil
szervezettel, amely a család-
dal, a család védelmével fog-
lalkozik. Tegnap a szervezõk
sajtótájékoztatón ismertet-
ték azokat az adatokat, ame-
lyek azt sugallták, fel kell
kelteni a közvélemény fi-
gyelmét és tenni kell valamit
a születésért, az élethez való
jogokért. A sokkoló statiszti-
kák szerint 1958 és 2008 kö-
zött több terhességmeg-
állítás volt, mint amennyi az
ország lakossága. Tavalyig a
rendszerváltás óta 992 ezer
eset történt. Romániában egy
nõ átlagosan három abortu-
szon esik át élete során. Nyu-
gaton legfennebb egy terhes-
ségmegszakítás történik egy
nõ életében. A meg nem szü-
letett gyerekekért a felvonu-
lás Marosvásárhelyen szom-
baton délelõtt a Színháztéren
kezdõdik 11 órakor, a részt-
vevõk a fõteret körbejárva a
Mûvész moziban a Pro Life
címû film megtekintésével
zárják a rendezvényt. A ma-
rosvásárhelyi rendezvénnyel
egy idõben még húsz romá-
niai, illetve a világ más-más
nagyvárosaiban, többek közt
New Yorkban, Párizsban,
Berlinben, Budapesten is tar-
tanak hasonló felvonulást. 

Horváth Szekeres István

Hargita megye lakossá-
gának több mint felét

érintõ szerzõdéseket írtak
alá tegnap Csíkszeredában a
Környezetvédelmi Operatív
Program kereté. A közeljö-
võben pedig újabb szerzõ-
dést ír alá Borbély László
környezetvédelmi miniszter
és több vidéki település pol-
gármestere. Ha minden a
tervek szerint halad, az alá-
írt szerzõdések közel száz-
millió eurós összeget hoz-
hatnak Hargita megyének.
Borbély László környezet-
védelmi és erdõgazdálkodá-
si miniszter szerint egész
Hargita megye vízhálózata
megváltozik majd az elkö-
vetkezõ években, a nagyobb
településeken megoldódik a
tiszta ivóvíz kérdése. Romá-
nia eddig több mint ki-
lencmilliárd eurót költött el
csak a vízhálózat rehabilitá-
ciójára, és 2018-ig ugyanek-
kora, szintén Európai uniós
pénzöszszeget kell elkölte-
nie erre a célra, hangzott el
a tanácskozások után tartott
sajtótájékoztatón.  „Ez egy
közel hetvenmillió eurós
program, tehát a megye és a
részt vevõ települések pol-
gármesteri hivatalainak csak
két százalékot kell adniuk”

– fogalmazott Borbély. Ed-
dig négy polgármesteri hiva-
tallal sikerült megkötni a fi-
nanszírozási szerzõdést, de
további tizenkét kisközösség
is elindíthatja majd a saját
beruházását a Környezetvé-
delmi Alapon keresztül fi-
nanszírozott programok
keretében. A vízhálózat re-
habilitációjára eddig 67 mil-
lió eurós összegre adtak le a
megye települései sikeres
pályázatokat, ebbõl csak de-
cemberig 25 millió eurós
összeg elköltésére írtak alá
szerzõdést. Borbély reméli,
hogy a következõ néhány
hónapban további három te-
lepülést sikerül bevonni
majd a programba. A Kör-
nyezetvédelmi Operatív

Program keretében Romá-
nia körülbelül 4,5 milliárd
eurós összeghez jut 2013-ig.
Pályázni lehet többek között
városi távfûtési rendszerek
korszerûsítésére, kerékpár-
sávok kialakítására, vízháló-
zatok rehabilitációjára, ter-
mészeti katasztrófák meg-
elõzésére és árvízvédelemre
is. Borbély László ma Besz-
terce megyébe látogat, ahol
a megye prefektusával és a
megyei tanács elnökével, a
megye más képviselõivel, il-
letve a polgármesterekkel is-
merteti a környezetvédelmi
minisztérium 2012-es prog-
ramjait, valamint a vissza
nem térítendõ uniós pén-
zekre való pályázási lehetõ-
ségeket. 

Tiszta ivóvizet ígér Hargita
megyének Borbély László

Felvonulás a meg nem

született gyermekekért

Szemétmaffia Pataréten

A szerzõ felvétele

Borbély László miniszter és Borboly Csaba tanácselnök A szerzõ felvétele

Pert nyert a CNCD a kolozsvári önkormányzat ellen
A pataréti romák helyzete korábban az Országos Diszk-
riminációellenes Tanács (CNCD) figyelmét is felkeltet-
te. A testület tavaly 8 ezer lejes büntetést rótt ki az ön-
kormányzatra, mert a pataréti szeméttelep szomszédsá-
gába, lakhatásra alkalmatlan körülmények közé költöz-
tettek egy utcányi roma lakost. Az önkormányzat nem
volt hajlandó kifizetni a bírságot, beperelte a CNCD-t,
ám elsõ fokon elvesztette a pert. „Elsõ fokon nyertünk,
ám a kolozsváriak megóvták az ítéletet, így jelenleg má-
sodfokon zajlik a per” – tájékoztatta tegnap lapunkat
Asztalos Csaba, a diszkriminációellenes tanács elnöke.
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A kétnyelvûség jegyében
és az Örkény István-cen-

tenáriummal egybekötve ün-
nepli a Csíki Játékszín már-
cius 27-ét, a színház világ-
napját. A Csíki Játékszínben
zajló kétnapos esemény al-
kalmával Victor Ioan
Frunzã két Tóték-rendezése
tekinthetõ meg Csíkszeredá-
ban, egyik magyar, másik
román nyelven. A Csíki Já-
tékszín nagyszínpadi elõ-
adása mellett a bukaresti
székhelyû Nicolae Bãlcescu
UNESCO Kulturális Köz-
pont román nyelvû elõadása
látható két ízben. Március
27-én és 28-án 17 órai kez-
dettel a nagyszínpadon a
Tóték, 20 órai kezdettel pe-
dig mindkét napon a Hunya-
di László Kamarateremben
a Familia Tót címû elõadás
van mûsoron, Adriana
Grand fordításában. 

A száz éve született Ör-
kény István Tóték címû, két-
részes tragikomédiája az
emberi jellem eltorzulásá-
nak panoptikuma, történet
arról, hogy hogyan és miért
hódolunk be szolgálatké-
szen a hatalomra jutott õrül-
teknek újra meg újra.

Március 27-ét idén ötvene-
dik alkalommal ünneplik
meg minden civilizált or-
szágban.  1957. március 27-
én volt ugyanis a Párizsban
mûködõ Nemzetek Színhá-

zának évadnyitója, ezért
1961-ben, a Nemzetközi
Színházi Intézet bécsi köz-
gyûlésén úgy döntöttek,
hogy ezen a napon lesz a
színházi világnap. A Nem-
zetközi Színházi Intézet

1975. évi kongresszusa úgy
határozott, hogy 1978-tól a
világ valamennyi országá-
ban üzenettel köszöntsék e
napot. Az idei üzenet meg-
fogalmazására John Malko-
vich színészt kérték fel. 
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Kétnyelvû Tóték

T. K. I.

Eddig több mint 650 al-
kotást jegyeztek be a II.

Székelyföldi Grafikai Bien-
náléra, és még tart a feldolgo-
zás. A jelentkezési határidõ
viszont már lezárult. A Szé-
kelyföldi Grafikai Biennáléra
két pályázati kategóriában,
hagyományos, illetve kísérle-
ti grafikával lehetett benevez-
ni. Az eddigi összesítések
alapján úgy tûnik, hogy
mind a két kategóriában
nagy volt az érdeklõdés: ha-
gyományos grafikában több
mint 150 személy jelentke-

zett alkotásaival, míg a kísér-
leti grafikával több mint 120
személy. Az érdeklõdõ kép-
zõmûvészeknek az elsõ for-
dulóra digitális reprodukció-
kat kellett beküldeniük alko-
tásaikról, melyek alapján a
hétvégén ülésezõ zsûri kivá-
lasztja a továbbjutó alkotáso-
kat: A kiválasztott alkotások
eredetijét 2012. április 27-ig
kell majd beküldeni a Gyer-
gyószárhegyi Kulturális és
Mûvészeti Központhoz.

A Székelyföldi Grafikai Bi-
ennálét azzal a céllal indítot-
ták útnak két évvel ezelõtt a
szervezõi, hogy népszerûsít-

sék és támogassák a térség
kortárs grafikai törekvéseit,
és lehetõséget adjanak a kor-
társ grafikusmûvészeknek a
nagyközönség elõtt való be-
mutatkozásra. A biennále fõ-
díjának értéke kétezer euró.
A fõdíj mellett Hargita,
Kovászna  és Maros megyék
szintén felajánlottak egy-egy
1000 eurós különdíjat. A bi-
ennále fõvédnöke Kelemen
Hunor, Románia kulturális
és örökségvédelmi miniszte-
re. Bõvebb információk a
rendezvény honlapján, a
www.grafikaiszemle.ro oldalon
találhatók. 

Kõrössi P. József
a Törzsasztalnál

Kõrössi P. József költõ,
könyvkiadó lesz a Várad
folyóirat Törzsasztal soro-
zatának e heti vendége, akit
Szûcs László kérdez.
Kõrössi 1971-ben érettségi-
zett Váradon, majd postai
távirat-kézbesítõként dolgo-
zott. Õ dramatizálta és ren-
dezte Jean Cocteau Vásott
kölykök címû regényét. Je-
lenleg a Noran Libro kiadó
vezetõje. A rendhagyó
Törzsasztal-est , március
23-án, 18 órától kezdõdik
az Ady Líceum könyvtárá-
ban.

Egri turnéra 
készül a Figura

A gyergyószentmiklósi Fi-
gura Stúdió Színház márci-
us 25. és 27. között három
elõadással vendégszerepel
az Egri Tavaszi Fesztiválon.
Az ottani közönség március
25-én Béres László rendezé-
sében Jevgenyij Griskovec
Tél címû darabját tekintheti
meg. Március 26-án Dézsi
Szilárd rendezésében Georg
Büchner Woyzeck címû
drámája kerül sorra, míg
március 27-én Katona Imre
rendezésében A téboly hét-
köznapjai címû álomjátékot
nézhetik meg az egri szín-
házkedvelõk. Az elõadások
az említett dátumokon este
7 órától kezdõdnek az Egri
Kulturális és Mûvészeti
Központban.

Röviden Europa Nostra díj

Kovács Piroskának
MTI

Az örökségvédelem terü-
letén végzett elkötelezett

szolgálatáért Europa Nostra
díjjal jutalmazzák Kovács Pi-
roska máréfalvi nyugalma-
zott tanárt, néprajzkuta-
tót. Az európai örökségvé-
delmi szervezeteket tömörítõ
Europa Nostra honlapján
(www.europanostra.org) olvas-
ható indoklás szerint Ko-
vács Piroska egy kis közös-
ség tanáraként életébõl több
mint negyven évet szentelt a
múlt tárgyi emlékeinek
számbavételére és megõrzé-
sére. Személyes elkötelezett-
ségének, pedagógiai tehetsé-
gének, szakmai hozzáérté-
sének, meggyõzõ erejének
és magával ragadó lelkese-
désének köszönhetõen több
generáció más szemlélettel
és hozzáállással viszonyul a
helyi történelemhez és örök-
ségmegõrzéshez.

A méltatásban hangsú-
lyozzák, hogy Kovács Piros-
ka kiemelkedõ példája
azoknak a szerény, elkötele-
zett európaiaknak, akiknek
jelentõsebb források nélkül
is sikerül tudatosítaniuk em-
bertársaikban a múlt megõr-
zésének fontosságát a jövõ
érdekében.

Mint írják, Kovács Piros-
ka a székely kapuk múltját,
mintázatait és díszítéseit,
valamint a fafaragó dinasz-
tiákat kutatva feltérképezte
az udvarhelyi régió székely

kapuit. Kezdeményezésére
program is indult a népmû-
vészet ezen remekeinek
megõrzésére: elindulhatott
a már fõleg az idõs emberek
házaihoz tartozó székely ka-
puk felújítása. Elkötelezett-
ségének köszönhetõen Má-
réfalvának sikerült megtar-
tania eredeti arculatát hatal-
mas, gyönyörûen faragott
székely kapuival.

Az Európai Unió Kulturá-
lis Öröksége/Europa Nostra
díjat idén 16 mûemlék-hely-
reállítás, három kutatói
munka, öt oktatási-képzési
projekt, valamint elkötele-
zett örökségvédelmi munká-
jáért négy szervezet és sze-
mély kapja meg. Az elisme-
rés nyertesei között vannak
a londoni Leighton House
Museum, a portugáliai
Mafra bazilikájában találha-
tó történelmi orgonák, az
amszterdami Portugál zsina-
góga és a Patmosz-szigeti
Szent János-kolostor szél-
malmainak rekonstrukciója.
Örökségvédelmi munkájáért
– Kovács Piroska mellett –
például a brit Society for the
Protection of Ancient
Buildings kap elismerést.

A díjátadót június 1-jén
Lisszabonban tartják. A 28
nyertes projektet, illetve
szervezetet és személyt ösz-
szesen 226 nevezett közül
választották ki idén. Mind a
négy kategória gyõzteseirõl
független szakértõkbõl álló
zsûri döntött. 

Versenyben a grafikusok
ÚMSZ

Három nõi név uralta a
Reflex 2 fesztivál utóbbi

három napját: Ibsen Kézdi
Imola által megtestesített
markáns nõalakjáé, a szín-
házi költészet vonatkozásai-
val zsonglõrködõ olasz Em-
ma Dante rendezõé, vala-
mint az önmarcangoló átlé-
nyegülést példázó lengyel
Marilyn Monroé. A színház
egy másik arcát villantotta
fel a német Mecklenbur-
gisches Staatstheater elõadá-
sa, amelynek pazar színei és
vidámsága fakasztott mo-
solyt vagy csikart ki harsány
nevetést a nézõtéren.

A Reflex 2 hatodik és hete-
dik napja a magyarországi
vendég színházaké: tegnap a
budapesti HoppArt Társulat
Korijolánuszát, ma pedig a bu-
dapesti Örkény Színház Já-
nos király címû produkcióját
tekinthetik meg a sepsiszent-
györgyiek.

A Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház három alka-
lommal játszotta telt házzal
Hedda Gabler címû elõadását
a Reflex fesztivál legfrissebb
játékterében, a nemrég fel-
épült Új Stúdióban, amely
elsõ alkalommal volt színhá-
zi elõadás helyszíne. A játék-
teret felavató, Andrei ªerban
rendezte produkció nézõje
volt Kelemen Hunor kulturá-
lis és örökségvédelmi mi-
niszter, valamint Antal Ár-
pád, Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere is.

Hogyan viszonyulunk a
szegényekhez, a betegek-
hez és az idõsekhez? – erre
a kérdésre keres választ
Emma Dante olasz rende-
zõ Trilogia degli occhiali (A
szemüveg trilógiája) darabja.
A közönségtalálkozón a
társulat tagjai elmondták:
azért választották ezeket a
témákat a rendezõvel közö-
sen, mert az öregek, a sze-
gények és a betegek a legin-

kább kitaszítottak a társa-
dalomban.

A varsói Teatr Dramaty-
czny Persona. Marilyn címû
elõadását két alkalommal
tekinthették meg a sepsi-
szentgyörgyiek. Krystyan
Lupa társulata a közönség-
találkozón a hosszas, em-
bert próbáló próbafolyamat-
ról mesélt, amely amiatt is
rendhagyó volt, mert a szí-
nészek szerepépítésével egy
idõben született meg a ren-
dezõ írta színpadi szöveg,
amelynek alapját Marilyn
Monroe naplótöredékei ad-
ták. „Utolsó filmje forgatá-
sának idõszakában Marilyn
három napjáról szinte sem-
mit nem tudunk. A fáma
szerint a pszichiátrián töl-
tötte ezeket a napokat, de
errõl semmi pontos adatunk
nincs, és ez pontosan meg-
felelt nekünk, hiszen ezekre
a napokra elképzeltük
Marilyn négy sorsdöntõ ta-
lálkozóját” – mesélte Krys-
tian Lupa.

A színház elõteréig „kísér-
te ki” zenével és tánccal a
nézõt vidám, színes elõadá-
sa végén a német Mecklen-
burgisches Staatstheater,
amely a Reflex ötödik nap-
ján Gerhart Hauptmann A
bunda címû drámáját adta
elõ a Tamási Áron Színház
nagytermében. A társulat
másfél órás produkciójában
a feszes rendezõi szerkesztés
és a pörgõs színészi játék bû-
völte el a nézõket. 

Hedda, Emma, Marilyn 
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Victor Ioan Frunzã Bukarestben és Csíkban is megrendezte a darabot

A német társulat a színház folyosóin masírozva énekelt elõadás után
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A határon túli magyarság
egyre nagyobb arányban sze-

repel a magyar közmédiában, a
nekik szóló rétegmagazinok mel-
lett a fõ mûsoridõben sugárzott
hír- és háttérmûsorok is foglal-
koznak ügyeikkel – közölték a
közmédiumok vezetõi, akik a
Kárpát-medencét és a diaszpórát
érintõen számoltak be a magyar
nyelvû közszolgálati média hely-
zetérõl az Országgyûlés Nemzeti
összetartozás bizottságának ked-
di esti ülésén.

Havasi János, a Médiaszolgál-
tatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap (MTVA) határon túli kap-
csolatokért felelõs különmegbí-
zottja azt tartotta fontosnak, hogy
a határon túli tudósítói hálózat ne
csak a hírmûsorokon, hanem a
kulturális és közéleti magazino-
kon keresztül is bemutassa a kül-
honi magyarság mindennapi éle-
tét. A tudósítói hálózatról szólva
„önkritikusan” megállapította,
hogy kialakításában, kezelésében,
felügyeletében és finanszírozásá-
ban átmeneti nehézségeket oko-
zott az átalakítás. Beszámolt arról
is, hogy Erdélyben két olyan tudó-
sítói pont kialakítása is várható,
ahonnan élõ adásban is bejelent-
kezhet a tudósító: Kolozsváron és
Székelyudvarhelyen. Belénessy
Csaba, az MTI Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatója arról számolt be,
hogy a hírügynökség az elmúlt év

második felétõl – egy új rovatve-
zetõi poszt kialakításával – jelen-
tõsen, mintegy 60-65 százalék-
ban növelte a határon túli magya-
rokról szóló hírek arányát. A tu-
dósítói hálózattal kapcsolatban
Havasi azt mondta: az MTI ta-
valy májusra készítette el az errõl
szóló tervét az MTVA számára,
reméli, hogy ennek végleges for-
mája hamarosan megvalósul.
Utalt arra, hogy ezzel megerõ-
södhet a Kárpát-medencei és kö-
zép-kelet-európai hálózat, példá-

ul Kijevben és Zágrábban jöhet
létre új poszt. 

Az MTI egyébként már febru-
ártól megerõsítette a romániai tu-
dósítói csapatát, ami Távirati Iro-
da romániai híranyagának látvá-
nyos gyarapodásán is látszik. A
rekord ideig – nyolc és fél évig –
Bukarestben szolgálatot teljesítõ
Garzó Ferencet a Duna TV eddigi
marosvásárhelyi tudósítója, Bara-
nyi László váltotta fel a fõváros-
ban. Munkáját Kolozsvárról Gaz-
da Árpád fõállású tudósító segíti,

aki a MOL Rt. Közösségért Ala-
pítványa élérõl tért viszsza az új-
ságíráshoz. Az MTI romániai
csapatát Borbély Tamás, a Sza-
badság újságírója egészíti ki, aki
már Garzó Ferenc elõdjének,
Gózon Ferencnek is munkatársa
volt Bukarestben. Tegnap Bara-
nyi Lászlótól részleteket szeret-
tünk volna megtudni a tevékeny-
ségükrõl, ám lapunk kérését elhá-
rította, mondván: errõl csak az
MTI budapesti illetékesei nyilat-
kozhatnak. 
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A Microsoft Research kiderítette, hogy a Win-
dows Mobile és az Android operációs rendszere-
ken futó alkalmazások arra használják fel a te-
lefonok áramtartalékainak nagy részét, hogy
nyomon kövessék a felhasználót, és célzott rek-
lámokkal bombázzák. A játékok, szórakoztató
programok leginkább az okostelefonok kevésbé
értelmes felhasználóinak hallgatólagos beleegye-
zését kihasználva települnek fel, és 40 százalék-
kal is csökkenthetik a készülékek üzemidejét.
Most, amikor országunkban mindenki az elekt-
romos áram jövendõbeli drágulása miatt resz-
ket, ennél jobb hírt nem is lehetett volna közzé-
tenni a „minél nagyobb és minél vékonyabb”
mobilkészülékek hazai versenyének eldurvulása-
kor. De ne féltsük az itthoni telefonpiacot, mert
nem valós igények lendítették fel, hanem mes-
terséges divathóbort, ami nem elektromos áram-
mal mûködik, hanem emberi... balgasággal,
amirõl Einstein óta tudjuk, hogy végtelen.

(prier)

Kettõs tükör 
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„Mestermunka”?

Az ÚMSZ 2012. március 8-i számában Sike
Lajos nagyon elegánsan és lapidárisan ki-
domborítja a román és magyar diplomácia
utóbbi száz év alatt elért „sikereit”. Ebben
az összehasonlításban Románia sikerei va-
lóságos csodát képeznek, akár világszintû
összehasonlításban is. A történelem szá-
mos birodalom és hatalmas ország össze-
omlását ismeri. A legtöbb nagyméretû biro-
dalom néhány évtized vagy évszázad ra-
gyogása után megbukott, feldarabolódott,
vagy eltûnt. Erre példa rengeteg van...
Azonban az, hogy szinte puskalövés nélkül
1913 és 1945 között Románia megkétsze-
rezte a területét, ez nem volt akármilyen
eseménysorozat. Felmerül a kérdés, hogyan
sikerülhetett az, hogy ebben a periódusban
Románia megkapta Dobrudzsát, Erdélyt, a
Partiumot, Bánságot, Bukovinát, és vissza-
kapta Besszarabiát? (...) Ezalatt Magyaror-
szágot valósággal széttépték a trianoni béke
és a párizsi béke által: elvesztette területé-
nek kétharmadát, és lakosságának egyhar-
madát, köztük 3 millió magyarral, mindezt
az úgynevezett wilsoni etnikai elvek alap-
ján. Még a vesztes Ausztria is kapott a ma-
gyarországi adományból. Végül is mi lehe-
tett Románia szerencséjének a titka? A ka-
tonák hõsiessége: NEM, a szövetségesek jó
megválasztása: CSAK RÉSZBEN, a jó dip-
lomácia: NEM. Ki kell mondanunk az
igazságot: Románia annak köszönheti sike-
reit, hogy több ízben elárulta szövetségese-
it, nem tartotta be az általa aláírt határoza-
tokat és békefeltételeket, megvesztegette a
döntéshozókat, meghamisította az etnikai
összetételeket. (...) Tehát ez volt az a bizo-
nyos mestermunka. (...) Az ominózus cikk-
ben Sike Lajos is legalább megemlíthette
volna, hogy ez a „mestermunka” csak igen
gyatra férc volt, amelyet ma már megszen-
ved Románia minden lakosa. Tisztelettel,

Ambrus László, Csíkszereda

Lassan oda jutnak a hazai tévécsa-
tornák nézõi, hogy nem fogják tud-
ni megkülönböztetni a National
Geographic, a Discovery vagy az
Animal Planet adásait az itthoni
médiaterméstõl, ugyanis az állatok
lassan ellepik az itthoni médiacsa-
tornákat is. Emlékezzünk csak a
pár hete lezajlott EU-konform tojá-
sok körüli felhajtásra, amikor is
rengeteg alkalommal említették a
dráguló tojásokat és a sanyarú kö-
rülmények közt élõ szárnyasokat,
amivel már-már  hisztériába ker-
gették a médiafogyasztókat, és al-
kalmat adtak a tojásforgalmazók-
nak arra, hogy többszörösére növel-
jék az árakat. 
Mivel alig egy szûk hónapocska
van hátra húsvétig, a mioritikus
médiát teljesen jogszerûen egy má-
sik állatfaj képviselõi, a juhok, és

ezeknek is az ártatlan kicsinyei, a
báránykák vették birtokukba. És
hogy, hogy nem, õk is drágulnak...
Úgy néz ki, kies hazánk médiája ki-
tûnõ eszköz valakiknek arra, hogy a
mindenkori piros betûs ünnepek
elõtt felkészítsen a várhatóra: az üz-
letben/piacon nem azok az árak fo-
gadnak majd, amelyeket megszok-
tunk, és amelyek ünnep elõttig csak
lassan, emberi észlelés számára ész-
revehetetlenül kúsztak felfelé. Az
avatott romániai tévénézõ, bulvár-
lapolvasó tehát az alapélelmiszerek
árának alakulásáról korrekt mó-
don, idõben értesül, és ez lehetõséget
ad neki, hogy úgy rendezze újra
„beruházásait”, hogy a tél végi ki-
árusítások alatt nagyrészt elpallott
megtakarításainak maradékából
még meg tudja vásárolni az amúgy
is mindennapi tojást és az évi egy

alkalommal feláldozott fél bárányt. 
Arról szinte kár is szót ejteni, hogy
mily nagy mértékben manipulálha-
tók a hazai (bulvárkereskedelmi)
média már régecske beetetett fo-
gyasztói, ámde, beláthatjuk, hogy
az itthon székelõ kép-hang-írott mé-
diatermékek nagyon a zsigeri jelen-
ségek köré szervezték tevékenységü-
ket. Immár nem az erõs szimboli-
kus töltettel rendelkezõ események
(pl. ünnepek) köré építik ki  marke-
tingstratégiájukat, hanem az ezek-
hez a jeles dátumokhoz társuló em-
beri alapszükségleteket lovagolják
meg a minél nagyobb nézettség,
példányszám, kattintás stb. elérésé-
ért. A szerencsétlen tévézõ meg
(mert a Kárpátokon belül és kívül
még a tévé az uralkodó médium)
gyakorlatilag nem mer leszállni a
„piaci tudósításokról”, nehogy le-

késse a legutolsó áralakulásról szóló
értesítéseket. Börze ez is a javából,
csak az a baj vele, hogy a szegény,
jámbor húsvéti bárányok mellett a
(beetetett, lebutított, megijesztett)
emberek jóhiszemûségét is úgy ad-
ják-veszik itt, mint annak idején a
rabszolgákat a gyarmatosítók. Nem
kell ide sötét erõk gyülekezete,
nagyhatalmak titkos összeesküvése,
hogy félelemben és rettegésben,
emellett mérhetetlen szegénységben
tartsanak egy ilyen szép, kerekded
országot... Elég pár ijedt tyúk és né-
hány lenyúzott bárányfej (szemek-
kel együtt, persze!) látványa, ahhoz,
hogy a szerencsétlen spektátor egy
szót se merjen mondani semmirõl,
nehogy abból is híranyag legyen, és
így az is megdráguljon.

Péter Árpád

Médiagnózis

„Õrségváltás” az MTI-nél

Állati médiák

✁

A Mûvész mozi a mûvészeté
Zsigmond Júlia

A februárban bezárt kolozs-
vári Mûvész mozit a Tran-

silvania Nemzetközi Nagyjá-
tékfilm Fesztivál igazgatója,
Tudor Giurgiu szeretné újrain-
dítani és beiktatni abba a háló-
zatba, amely brassói és kon-
stancai mozikat is magában
foglal – közölte a Kolozsvári Rá-
dió. Másfél évvel azután, hogy
visszaszolgáltatták az épületet
régi tulajdonosainak, a mozit
mûködtetõ országos filmter-
jesztõ vállalat (RADEF) elköl-
tözött, és magával vitte a beren-
dezési tárgyakat is. A mûszaki

felszerelés nélkül, üresen ha-
gyott termeket digitális vetítõ-
berendezéssel látná el Tudor
Giurgiu, akinek becslése szerint
100 ezer eurós befektetést igé-
nyelne, hogy a Mûvész mozi
felvehesse a versenyt a város
népszerû filmszínházaival.

A Mûvész mozit az Osztrák–
Magyar Monarchia idején alapí-
tották, jövõben ünnepelhetné
mûködésének századik évfordu-
lóját. Az államosított épületet
2010-ben kapta vissza a Sebes-
tyén család. Sebestyén Andrást,
a szecessziós díszítésû ház épí-
tõjének unokáját, a Realitatea.net
egyik blogja szerint kötelezte a

bíróság a moziterem eredeti ren-
deltetésének megõrzésére 2015-
ig. A család örömmel támogat-
ja, hogy az épület továbbra is be-
tölthesse régi szerepét, és ezután
is a többi mozi palettáján sze-
replõktõl eltérõ jellegû filmeket,
inkább – nevéhez hûen – mû-
vészfilmeket mutasson be, füg-
getlenül attól, hogy hány embert
tudnak így elérni – derül ki a
Cinema-arta.ro kommentjeibõl.
Tudor Giurgiuval már le is ültek
tárgyalni, de konkrét eredmény
még nem született. A fesztivál-
igazgató azt is elképzelhetõnek
tartja, hogy a mozit csak a TIFF
idejére nyissák meg. 

Magyar közmédia-tudósítók Martonyi János magyar külügyminiszternek Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknél tett keddi vizitjén



6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Néprajzi értékeink
10.30 Rejtélyek Tesz-Vesz
városban
10.55 MacGyver (sor.)
11.45 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
12.10 A Nyereg Klub
(sor.)
12.35 Lizzie McGuire (sor.)
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Magyarországi
néptáncok
13.40 Főtér
14.55 English 4U
15.20 Magyar bulizene
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
17.55 A Nyereg Klub
(sor.)
18.20 Lizzie McGuire
(sor.)
18.45 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(s)
22.25 Maradj talpon!
23.15 Angyali érintés (sor.)
0.05 Árvaház 
(mex.-sp. filmdráma,
2007)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Bombajó bokszoló
(olasz akció-vígjáték)
13.05 Pusztító tornádó
(amerikai filmdráma)
14.45 Rajzás 2. - Az új faj
(kanadai sci-fi akciófilm)
16.25 Szerelmi bájital
(amerikai romantikus víg-
játék) 18.20 Apósok akció-
ban (am. akció-vígjáték)
20.20 Anyámon a taná-
rom (am. vígj.) 22.00 A
szellemhajó (am.-auszt. ak-
cióf.) 23.40 Gyilkos játék
(német horror)

FILM+

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.45 Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.15 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

9.30 Hargita magazin
10.00 Aktuális 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Érté-
keink 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 A székely festékes
készítő 21.00 Híradó
21.30 Kultúrcsepp 22.00
Többszemközt 22.30 Hír-
adó 23.00 Marosvásár-
hely fekete március

ETV

9.15 Titkok a múltból
(mexikói sorozat) (ismét-
lés) 10.45 Elárult lélek
(sorozat) 12.15 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeral-
da (sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Tit-
kok a múltból (mexikói so-
rozat) 19.30 Elárult lélek
(sorozat) 20.30 Eva Luna
(sorozat) 22.00 Lola
(amerikai sorozat) 23.30
Hét bűn (brazil sorozat)
0.30 Igaz történetek (is-
métlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 Egy lépés
a boldogságig (török soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek 20.00
Akarsz milliomos lenni?
21.00 A sors ellen (török
sorozat) 23.00 Szeretlek
holtodiglan (amerikai
vígjáték) 1.30 Kanal-D Hí-
rek (ismétlés) 2.30 D-Pa-
parazzi (life-style maga-
zin) (ismétlés)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Fejezetek Magyaror-
szág közlekedéstörténetéből
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.00 Hogy volt!? (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Csellengők (ism.)
12.25 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Vannak vidékek
(ism.)
15.00 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.15 Munka-Társ (ism.)
16.45 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
17.10 A szabadságharc
lengyel légiója
17.45 Ízőrzők
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Kulisszatitkok
21.00 Kultikon
21.50 Hírek
21.55 Dunasport
22.05 Abigél 
(magyar kalandf., 1. rész)
23.20 Tizenhat város ti-
zenhat lánya (magyar f.)
0.25 Koncertek az A38
hajón

TV2, 13.40
Nevess és szeress!

Sam pultosként dolgozik New York egyik kedvelt klubjában,
ahol feltörekvő humoristák próbálják szórakoztatni a neve-
tésre éhes közönséget. Kedves, intelligens és jó humorérzék-
kel rendelkezik, de ahhoz túl gátlásos, hogy maga is színpad-
ra álljon. Problémájának legfőbb okozója nem túl nőies meg-
jelenése. Ezért inkább ő látja el jobbnál jobb jelenetekkel csi-
nos, de tehetségtelen barátnőjét, Jennie-t.

TVR1, 23.10
New York bandái

Martin Scorsese New York bandái című filmje az 1860-as
években, Manhattan déli részén játszódik a forrongások ide-
jén. A történet szereplőinek otthona az Öt Pont, Amerika
egyik legszegényebb környéke, ahol folyton rivális bandák
vívtak háborút az utcák feletti hatalomért. A legkülönbö-
zőbb illegális tevékenységekhez ideális terep volt a New
York-i kikötő és a virágzó Wall Street üzleti negyede.

m2, 0.05
Árvaház

Laura árvaházban nőtt fel. Harminc évvel később a férjével
és a hétéves kisfiával visszatér az ódon, elhagyott épületbe.
Szeretné felújíttatni a régi házat, ahol fogyatékos gyereke-
ket gondoznának. A sajátos környezet megmozgatja a kis
Simon fantáziáját. Különösen, amikor elmondja, hogy kap-
csolatba került egy szellemfiúval. Laura férje szerint fia így
akarja felhívni magára a figyelmet.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Pindúr pandúrok,
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(sor.)
11.25 Top Shop
13.05 Asztro Show
14.10 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 1 perc és nyersz!
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.20 CSI: 
Miami helyszínelők 
(am. krimisor.)
23.20 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
1.25 Reflektor
1.40 Törzsutas (ism.)
2.05 Kemény zsaruk 
(am. akció sor.)
3.00 Autómánia (ism.)

9.05 Gyilkos sorok (is-
métlés) 10.00 Gyilkos szá-
mok (ismétlés) 10.55
Columbo: Egy falatka sajt
(krimi) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.55 Amerikai
mesterszakács (ismétlés)
14.55 Monk (ismétlés)
16.40 CSI (sorozat) 17.35
Esküdt ellenségek (sorozat)
18.35 Gyilkos számok (s)
19.30 Amerikai mestersza-
kács 20.30 Jóbarátok (s)
21.25 Két pasi (s) 22.20
Minden héten háború (am.
f.) 1.25 CSI (ism.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra (live)
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Pontos
sportidő 19.05 Informá-
ciók 20.00 Fogadás a fé-
lelemmel 21.00 Wrest-
ling RAW 23.00 Sport.ro
Hírek 23.10 Pokerstars
Big Game

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (s)
11.05 Fábry (ism.)
12.25 KorTárs
13.01 Híradó délben
13.25 P’amende Roma
kultúra
13.55 Esély
14.25 Hungaria, Európa
rejtett kincse
14.40 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.10 Elcserélt lányok (s)
(ism.)
16.00 Angyali érintés (s)
16.50 Veszélyes szerelem
(s)
17.30 MM A megoldások
magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Poén Péntek - Szál-
ka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán!
22.40 Mindenből egy van
23.35 Az Este
0.10 Négy szellem
1.10 Családom és egyéb
emberfajták (s)
1.35 Melissa és Joey
(am. vígj. sor.)
1.55 Everwood (am. sor.)
2.40 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Túl a hírnéven
11.30 Négy szem közt
12.25 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek
14.45 e-Fórum
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
16.50 La vie en rose 
(life-style magazin)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(dél-koreai drámasorozat)
18.53 Hírek, időjárásje-
lentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
20.50 Sztárgyár
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató magazin-
műsor (live)
23.10 New York bandái
(am.-német-olasz-angol-
holland akcióf., 2002)
2.00 Distractis Show
(ism.)
2.55 e-Fórum 
(ism.)
3.20 Hírek 
(ism.)

5.30 Pro Motor 
(sport műsor) (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Kisvárosi
gyilkosságok 

(A Midsomer gyilkosságok)
(angol krimisorozat) 
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
14.00 Make It Happen 
- Dobd be magad! 
(amerikai filmdráma,
2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
23.15 A part 
(am.-angol filmdráma,
2000)
1.30 Make It Happen 
- Dobd be magad! 
(amerikai filmdráma,
2008) (ism.)
3.00 A part 
(am.-angol filmdráma,
2000) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 A „vénlegény” 
– verseny show (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show 
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 A törvény erejével
(amerikai akciófilm,
2008)
22.20 A fenébe is 
- Xtra Show Mihai Ben-
deac-al
23.45 Jackie Chan: 
A kobra 
(hongkongi akció-vígjáték,
1978)
1.45 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)
2.30 Jackie Chan: 
A kobra (hongkongi akció-
vígjáték, 1978) (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 A médium (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sor.)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 Kínai Odisszeia
2002 
(hongkongi romantikus
vígjáték, 2002) (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
21.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
22.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
23.15 Bombajárat 
(amerikai akcióthriller,
2000)
1.00 Elárultak a szerelem-
ben (ism.)
2.00 Hírek (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Hildebrandt
8.00 Autókereskedők 
-  Mazda MX5
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- A nézők kérték
12.00 Megavilág - Kanada
13.00 Autókereskedők 
- Mazda MX5, Bond Bug
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
17.00 A túlélés törvényei

- Costa Rica-i esőerdő
18.00 A túlélés törvényei
- Tűzgyűrű
19.00 Autókereskedők
21.00 A tenger gladiátorai
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! - West Side
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok 
- Bud Light kocsi
1.00 Autókereskedők 
- Triumph Stag
2.00 Ross Kemp - Gengsz-
terbandák nyomában
3.00 A túlélés törvényei

8.10 Nászút az anyámmal
(amerikai vígjáték, 2006)
(ism.)
8.55 Egészségpasztilla
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sorozat)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.15 Nyár vége 
(amerikai-kanadai filmdrá-
ma, 1999)
20.00 Sztárgyár 
– verseny show
20.30 Biznisz óra
21.30 Oroszlánok arénája
(reality show)
22.30 Hírek, 
időjárásjelentés
23.30 Sztárgyár 
– verseny show
0.00 Egyeseknek 
ez tetszik
1.00 Robbanásveszély 
- verseny show
(ism.)
2.20 Sztárgyár 
– verseny show 
(ism.)
2.50 Biznisz óra 
(ism.)
3.40 Oroszlánok arénája
(reality show) (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 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 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 Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55
A nap hírei röviden

PÉNTEK
2012. március 23.

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

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
10.40 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.05 EZO.TV
13.40 Nevess és szeress!
(am. rom. vígj., 2001)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz kri-
misorozat)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
21.00 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Megasztár 6. (ma-
gyar szór. műsor), Döntő
0.30 Grimm (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
1.30 Tények Este
2.05 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
3.05 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
3.30 Vers éjfélkor 
- magyar versek



Ma Beáta, Csilla és Kata-
lin napja van.
A Beáta latin eredetû nõi
név. Jelentése: boldog. 
A Csilla írói névalkotás a
csillag szóból. Elõször Du-
gonics András használta az
1788-ban megjelent Etelka
címû regényében. 
A Katalin görög eredetû
nõi név. Jelentése: (mindig)
tiszta, mások szerint: nyila-
zó, biztosan célzó. 
Holnap Emõke és Emese
napja van. 

Évforduló
• 1312 – A Vienne-i zsina-
ton V. Kelemen pápa fel-
oszlatja a templomos lo-
vagrendet.
• 1776 – Mária Terézia el-
törli a kínvallatást.
• 1933 – Megnyílik a da-
chaui koncentrációs tá-
bor, az elsõ náci koncentrá-
ciós tábor.

Vicc
Városi sétál az egyik falu-
ban, és a pályaudvart kere-

si. Meglát egy székelyt, és ér-
deklõdik tõle, hány percre
van a megálló.
– Hát, ha itt átvág a réten kb.
30 perc, de ha a bika kint
van, akkor csak 15 – mondja
az atyafi.

Recept
Bajor rakott hús
Hozzávalók: 8 szelet karaj
(más fajta hús is lehet), 1
kg burgonya, 2 fej hagyma, 5
dl tejföl, 1 db tojás, só, flek-
ken-fûszerkeverék.
Elkészítése: A hússzeleteket
kiklopfoljuk, sózzuk, flek-
ken-fûszerkeverékkel bedör-
zsöljük és félretesszük. Kiola-
jozott tepsibe nyers burgo-
nyát reszelünk vagy kariká-
zunk, rátesszük a húsokat. A
húsra rákarikázzuk a hagy-
mát. Ráöntjük a tojással ösz-
szekevert tejföl felét. Megint
karikázunk vagy reszelünk rá
burgonyát, és ráöntjük a tej-
föl másik felét. Végül meglo-
csoljuk 1 dl tejjel. 200 fokon
1,5 óráig fólia alatt, majd a
fóliát levéve pirosra sütjük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az újhold a Merkúrral és az
Uránusszal együtt állva a meg-
újulás kényszerét hozza el. Lehe-
tetlen, hogy a régi maradjon.
Nincs oka tovább várni.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Munka, munka és munka: most
errõl szólnak a napjai. De hama-
rosan minden megváltozik. Eh-
hez az elsõ lépéseket a tudattalan
területén kell megtennie. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nem csak szórakozásból áll az
élet. Persze ha ma este, a baráta-
ival poharazgat, attól még nem
dõl össze világ. Mindaddig,
amíg másnap még képes helyt-
állni a munkahelyén is. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha betegeskedik, vegye nagyon
komolyan, amit az orvosa
mond. Annak semmi értelme,
hogy hamarabb megy dolgozni,
mint engednék. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Érdekes beszélgetésben lehet ré-
sze. Ne legyen rest, álljon szóba
azzal a kedves ismeretlennel, akit
már régóta kiszúrt magának. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A barátoktól nem kell sajnálni a
támogatást, de aki csak akkor
keresi, mikor neki van szüksége
önre, az nem igaz barátja.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Úgy tûnik, a környezetében ön a
legkitartóbb és a legmegbízha-
tóbb. Lehet, hogy ez így van, de
azért mégis jobban tenné, ha be-
osztaná az erejét. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ön nem igazán a ráció embere,
de ez a mai napra különösen
igaz lehet. Ne legyen rest a szívé-
re hallgatni. Talán önnek is eljött
az újrakezdés ideje. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Legyen kissé ambiciózusabb! Az
nem lehet, hogy ön mindenki
sorsát egyengeti, segíti, és végül
semmi jutalmat nem kap, sõt
mindenki mögött hátramarad. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Legyen óvatosabb a tetteiben, és
a szavaiban. A pletykálódás
megbosszulja magát, mert elõbb-
utóbb visszahull fejére. Szeresse
környezetét, s a viszonzás nem
marad el. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Utazáshoz kellemesek a feltéte-
lek. Ha már elege van a helyvál-
toztatásból, akkor is érdemes leg-
alább egy kisebb kiruccanást ten-
nie valami közeli helyre. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Jogos a félelme: képtelen megfe-
lelni a munkahelyén és a család-
jában is egyszerre. Talán nem
kellene olyan maximalistának
lennie. 

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Csak a mûvészetben van igazi
rend ezen a világon. Minden
mûvészet ugyanis hordozza
magában a létezés három alap-
kövét: a világot, amibe születik,
az utat, amin kilép ebbõl a vi-
lágból és a világot, amit meg
akar mutatni. E három dolog
teszi mûvészetté a mûvészetet.
Mint ahogy az embert is ezek
teszik emberré. Csak az teljes
ember, aki tisztában van a vi-

lággal, amiben él, tudja az utat,
amin meghaladhatja a világot, és
hisz valamiben, ami nincs jelen,
de el kell jönnie. Ha bármelyik is
hiányzik az emberbõl, akkor az
ember vagy álmodozó, vagy szki-
zofrén vagy pedig depressziós lesz.
Azért van olyan sok szomorú em-
ber, mert tisztában vannak a vi-
lággal, amiben élnek, tudják, ho-
va szeretnének eljutni, de nem
tudják, hogy hogyan. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Lionel Messi lett az FC
Barcelona valaha volt

leggólerõsebb játékosa, miu-
tán az argentin támadó mes-
terhármast ért el a katalán
csapat Granada elleni, 5-3-ra
megnyert spanyol bajnoki-
ján. Az eddigi csúcsot César
Rodríguez tartotta, aki 1939
és 1955 között 232-szer volt
eredményes, Messi már 234
góllal áll a lista élén.

A Barcelona történészei-
nek, illetve a La Vanguardia
címû napilap munkatársai-
nak vizsgálata után derült ki,
hogy Lionel Messinek ked-
den csak egy gól hiányzott
ahhoz, hogy a klub történeté-
nek a legeredményesebb fut-
ballistája legyen.

Messi a Granada elleni
kedd esti bajnokin a 17.
percben beállította, a 67.
percben megdöntötte a 232
gólos rekordot, a 86. perc-
ben pedig már növelte is elõ-
nyét a Barca történetének a
góllövõlistáján.

A hivatalos mérkõzéseket
tekintve a csúcsot César Rod-
ríguez tartotta, s míg koráb-
ban arról lehetett olvasni,
hogy 235 góllal, alapos kuta-
tás után kiderült, az 1939 és
1955 között a Barcát erõsítõ
támadó csupán 232-szer volt
eredményes. (A barátságos
meccseket is figyelembe véve
a csúcstartó Paulino Alcan-
tara, aki a Yahoo sportoldala
szerint 369, a Wikipedia sze-
rint pedig 527 találatot jegy-

zett 1912 és 1927 között Bar-
ca-mezben.)

Messi az elõzõ szezonban
elképesztõ teljesítményt
nyújtva 55 mérkõzésen 53-
szor volt eredményes, ám a
mostani idényben még ennél
is hatékonyabb: a Barcával
az eddig lejátszott 45 tétmér-
kõzésén 54 alkalommal vet-
te be az ellenfelek kapuját. A
Primera Divisiónban 34, a
Bajnokok Ligájában 12, a
spanyol Királykupában két
gólt szerzett, emellett a Real
Madrid elleni Szuperkupa-
párharcban három, a Portó-
val vívott Európai Szuperku-
pa-döntõben egy, a Santos
elleni klubvilágbajnoki finá-
léban pedig két ízben volt
eredményes. 

Az argentin válogatottban
Messi az idei szezonban öt
gólt lõtt – legutóbb Svájc el-
len mesterhármast jegyzett –,
így összességében már 56
találatnál jár.

A Primera División 28.
fordulójának másik kedd esti
találkozóján az Osasuna gól
nélküli döntetlenre mérkõ-
zött a vendég Getaféval. A
listavezetõ Real Madrid az
éjszakába nyúlóan késõ volt
a Villarreal vendége. 

A Blackburn hazai pá-
lyán 2-0-ra nyert a Sun-
derland ellen az angol lab-
darúgó-Premier League 29.
fordulójának kedd esti mér-
kõzésén, és ezzel nagy lé-
pést tett a bennmaradás fe-
lé. A jelenlegi állás szerint a
Bolton Wanderers, a
Queens Park Rangers, a
Wigan Athletic és a Wol-

verhampton Wanderers bú-
csúzik az élvonaltól. 

Tegnap este Manchester
City–Chelsea-, Tottenham
Hotspur–Stoke City-, Eve-
ton–Arsenal- és Queens Park
Rangers–FC Liverpool-talál-
kozókat rendeztek. 

Elsõként a Juventus jutott
az Olasz Kupa döntõjébe,
miután kedden este, Torinó-
ban 2-2-re mérkõzött az AC
Milannal. A rendes játékidõ

végén 1-2 állt a jelzõtáblán,
azaz a milánói elsõ mérkõzés
eredménye. A Zebrák to-
vábbjutást jelentõ gólját a
montenegrói Mirko Vucsi-
nics szerezte a hosszabbítás
hatodik percében. A meccset
valamivel több, mint 40 ezren
tekintették meg, a Juventus
860 ezer eurós bevételt köny-
velt el jegyeladásból. 

A május 20-i fináléban az
SSC Napoli–AC Siena-elõ-

döntõ gyõztesével játszik a
Juventus. 

A Borussia Dortmund ju-
tott be elsõként a Német Ku-
pa döntõjébe, miután kedden
este hosszabbítás után nyert
a Greuther Fürth csapata el-
len, 0-1. A gyõztes gólt a
hosszabbítás utolsó percében
szerezte a csereként beállt kö-
zéppályás Ilikay Gündogan,
akinek a bombalövése ugyan
a kapufán csattant, de az el-
vetõdõ kapusnak a hátáról
végül a hálóba került. A
Fürth bosnyák kapusa,
Jasmin Fejzic a 118. percben
állt be csereként.

A Borussia Mönchenglad-
bach–Bayern München elõ-
döntõ lapzárta után fejezõ-
dött be, a fináléra május 12-
én, Berlinben kerül sor.

A Magyar Labdarúgó-
szövetség fegyelmi tanácsa
(ft) írásbeli megrovásban ré-
szesítette a Vasas tizenegy
játékosát, mert sportszerût-
len magatartásuk miatt –
amellyel a csapatnál kiala-
kult helyzet ellen tiltakoztak
– a Gyõri ETO elleni, szom-
bati bajnoki mérkõzés hét
perc késéssel kezdõdhetett
csak el. Az ft emellett kizár-
ta az igazolásból és az átiga-
zolásból a fõvárosi klubot
mindaddig, amíg nem ren-
dezi tartozását a Pécsi MFC
Sport Kft. felé. A testület
ugyanakkor az FTC-t mint
visszaesõt 80 ezer forint
megfizetésére kötelezte,
mert a szurkolói megzavar-
ták a rendet a vasárnapi, Bu-
dapest Honvéd elleni mér-
kõzésen. 
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Röviden
Lányok a palánk alatt

A nõi kosárlabda-bajnokság
tegnapi 29. fordulójának
lapzártáig befejezõdött mér-
kõzésein: Gyulafehérvári
CSU–Szatmárnémeti CSM
77-67, Brassói Olimpia–Bu-
karesti Rapid 68-62, Nagy-
váradi CSM U–Bball 6
Sepsi BC 69-27, Buk. Olim-
pia–Kolozsvári U 62-70,
Poli Naþional Iaºi–Buk.
CSM Sportul Studenþesc 67-
71, SCM Craiova–CSM
Târgoviºte 61-87.   

Fõtáblán Czink 

Czink Melinda feljutott a
128-as fõtáblára a miami
WTA-tornán, miután 7-6
(4), 6-2-re nyert a brit Laura
Robson ellen. A magyar te-
niszezõ a fõtábla elsõ köré-
ben az olasz Alberta Brian-
tival játszik. Honfitársnõje,
Arn Gréta már el is búcsú-
zott: 1-6, 0-6 a német Mona
Barthellel. A románok ered-
ményei: Simona Halep–
Carla Suarez-Navarro (spa-
nyol) 6-7 (5), 6-3, 6-3,
Heather Watson (brit)–
Sorana Cârstea 6-3, 3-6, 7-6
(4), Chanelle Scheepers
(holland)–Irina-Camelia
Begu 3-6, 6-3, 6-0. 

Szolnoki bravúr 

A magyar bajnok Szolnoki
Olaj KK 82-78-as gyõzelmet
aratott a lett Venstpils ven-
dégeként a férfi kosárlabda-
Eurochallenge-kupa negyed-
döntõjének harmadik, utol-
só mérkõzésén, így 2-1-re
megnyerte a párharcot, és
bejutott a négyes döntõbe.

Messi újabb Barca-rekordja 

Lionel Messi 234 góllal a Barca legeredményesebb futballistája

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga-1 22.
fordulójának kedd esti

mérkõzésein két gól esett,
gyõzelem azonban egy sem
született. 

„Hiába figyelmeztettem a
játékosokat, hogy a sereghaj-
tót legalább annyira komo-
lyan kell venni, mint bármely
más csapatot: lekezelõen áll-
tak hozzá a CS Mioveni elle-
ni meccshez, és ennek meg is
lett az eredménye’” – doho-
gott a medgyesi találkozó
után Ioan Horoba, a Gaz
Metan klubelnöke. A mérkõ-
zés 1-1-gyel zárult, Bogdan
Stoica a vendégeknek szer-
zett vezetést (10. perc), Mar-
kovici a 22. percben egyenlí-
tett. A 85. percben a medgye-
si Frãsinescu ollózása nyo-
mán a labda a hálóban kötött
ki, de Florin Dreve játékveze-
tõ nem adta meg a gólt: a síp-
mester úgy ítélte meg, hogy a
hátvéd látványos megmoz-
dulása veszélyeztette a
mioveni-i Ayza testi épségét. 

Târgu Jiuban is döntetlen-
re végzõdött a Pandurii és a
Voinþa összecsapása, itt
azonban gól sem született. A
szünet utáni idõszakban a
vendég szebeniek veszélyez-
tettek többet, de Mingoténak
nem lehetett gólt lõni. A haj-

rában a „pandúrok” erõsítet-
tek bele, de Miron kapusnak
is helyén volt a szíve. Remek
õszi idény után Petre Gri-
goraº csapata idén még nem
nyert meccset, míg a szebe-
niek kapaszkodnak a tömör
alsóházban.  

Tegnap a nagy érdeklõdés-
sel várt Sportul Studenþesc–
Kolozsvári CFR 1907-talál-
kozó nyitotta a sort. Az õszi
1-6-ért visszavágni vágyó bu-
karestiek az 55. perctõl em-
berhátrányban játszottak,
Lung második sárga lapja
vált pirossá. S mégis, Daniel
Isãilã „csikói” a 91. percben
pontot mentettek, Lungu jól
helyezett lövése révén. Kape-
tanosz a kolozsvári „vasuta-
sok” idei negyedik mérkõzé-
sén is meglõtte a maga egy
gólját (78. perc), de a három
pontból végül csak egy lett. A
Sportul és a CFR 1907 is ve-
retlen maradt 2012-ben. 

Kevéssel lapzárta elõtt
fejezõdött be a Petrolul Plo-
ieºti-Concordia Chiajna-mér-
kõzés, eredmény 3-4. Este
Kolozsvári U–Astra Ploieºti-
és Galaci Oþelul– Dinamo-
találkozókat rendeztek. A
mai mûsor: Rapid– Ceahlãul
Piatra Neamþ (õsszel: 2-1) –
19 óra, Dolce Sport. FC
Vaslui–Brassói FC (2-1) – 19
óra, Digi Sport. Maros-
vásárhelyi FCM–Steaua (0-2)
– 21.30 óra, Digi Sport. 

Még egy Sportul-bravúr   

Vízilabda 

T. J. L. 

Románia férfi vízilabda-
válgatottjának nem sike-

rült beverekednie magát a
2012-es Világliga nyolcas
döntõjébe: a C betûjelû euró-
pai selejtezõcsoport zárófor-
dulójában Kovács István ta-
nítványai 10-9-re kikaptak
Pireuszban a görögöktõl.
Radu (3), Matei-Guiman
(2), Iosep, Buºilã (5 m),
Goanþã és Ghiban góljai hiá-

bavalónak bizonyultak, hi-
szen a továbbjutáshoz az kel-
lett volna, hogy legrosszabb
esetben csak büntetõk után
szenvedjenek vereséget. Ko-
rábban a törököket ugyanis
mindenki kétszer oktatta (a
románok például 16-3-ra és
16-8-ra verték õket), egymás
ellen pedig a spanyolok, a ro-
mánok és a görögök is érvé-
nyesítették a hazai pálya elõ-
nyét: Románia–Spanyolor-
szág 9-8 és 7-11, Spanyolor-
szág–Görögország 8-7 és 7-
9, Görögország –Románia 6-

8 és 10-9. Ezen eredmények
alapján a 12 pontos csapatok-
nál Spanyolország (plusz 2),
Görögország (0), Románia
(mínusz 2) sorrend alakult ki,
és ez az ibériaiak továbbjutá-
sát jelentette. 

Az A csoportból Olaszor-
szág, a B-bõl pedig Horvátor-
szág jutott tovább. Az Ameri-
kák (május 10–13.), valamint
Ázsia és Óceánia selejtezõi-
bõl (május 3–5. Sanghaj – Kí-
na, május 8–10. Csiba – Ja-
pán) két-két válogatott jut a
nyolcas döntõbe, amelynek

tagja házigazdaként Ka-
zahsztán is. A döntõ tornára
június 12. és 17. között kerül
sor a kazah Almatyban.  

Az idei Világliga díjalapja
345 ezer dollár, ebbõl a dobo-
gósok 100, 70 és 50 ezer dol-
lárt kapnak, a többiek csapat-
tagjai 35, 30, 25, 20 és 15
ezer dolláron osztozhatnak. 

Tavaly Szerbia nyert Olasz-
ország, Horvátország és az
Egyesült Államok elõtt. A ro-
mán válogatott utoljára 2007-
ben vett részt a döntõ tornán,
s Berlinben hatodik lett. 

Kevés hiányzott a bravúrhoz

Kosárlabda 

Turós-Jakab László

Dél válogatottja nyerte a
férfi kosárlabda-All Star-

mérkõzést, miután a temes-
vári Constantin Jude Sport-
csarnokban, telt ház elõtt
megrendezett kedd esti mér-
kõzésen 133-131 (32-28, 30-
35, 35-33, 36-35) arányban
bizonyult jobbnak Észak
szintén 14 játékost felvonul-
tató csapatánál. 

Miután a játékosok kizáró-
lag látványosságra töreked-

tek és szórakoztatni akartak,
a védelmet ezúttal félretették
a gála résztvevõi. A négyszer
12 perces találkozó legjobbja
(MVP) a ploieºti-i Cãtãlin
Burlacu volt, aki 26 pontja
mellé 11 lepattanót is gyûj-
tött. A gyõzteseknél Brian
Burrell 16 (4x3), Andrei
Cãpuºan 15, Damien Kin-
loch pedig 14 pontig jutott,
míg a másik oldalon Kyndall
Dykes (27 pont), Dominique
Archie (18), Deven Mitchell
(16) és Nemanja Marics (13,
2x3) volt a négy legeredmé-
nyesebb. A nagyszünetben

megrendezett tripladobó ver-
seny döntõjét szerbek vívták,
s Zlatko Jovanovics 12-11-re
nyert Darko Vujacsics ellen,
15 kísérlet után. A zsákoló-
versenyen Mitchell, Cãpu-
ºan, Archie és Adrian Guþo-
aia (képünkön) vett részt, s
utóbbi kettõ fináléját a fiatal
román játékos nyerte, aki
ªtefan Lecca tévékommentá-
tor feje fölött vágta be a lab-
dát a gyûrûbe.     

Az esti bankett jótékonysá-
gi bál volt, bevételét két sú-
lyos beteg gyermeknek ado-
mányozták. 

„Dél” gyõzött „Észak” ellen


