
„Fejetlen” magyar adás

Fellebbezett a Román Televízió (TVR) buka-
resti magyar adásának fõszerkesztõi poszt-
jára sikertelenül pályázó Kacsó Sándor,
aki már tíz éve ideiglenes megbízással töl-
tötte be a most három évre meghirdetett
tisztséget.

Vezércikk 3

Színházi világnap 
Törõcsik Marival

Ma, a színház világnapján Erdély-szerte a
Thaliát és a színházi dolgozók munkáját
népszerûsítõ rendezvényeket szerveznek.
Sepsiszentgyörgyön a Reflex fesztiválon a
magyar színjátszás nagyasszonyával,
Törõcsik Marival tartottak közönségtalálko-
zót az ünnep tiszteletére. 

Kultúra 8

Aktuális 2

Nézd csak, ki módosít
Most derül ki, hogy nem ok nélkül ag-
gódtak egyesek a kormányfõ káderlapja
miatt: máris látszik, hogy a külügyi hír-
szerzés élérõl került a kormány élére,
nincs napirenden a belpolitikával. Egyéb-

ként tudná, hogy évek óta be-
vett gyakorlat a kiemelt válasz-
tókerületek finanszírozása. Ki-
emelve persze a kormánypárti

törvényhozók választóke-
rülete van, nemcsak vá-
lasztások elõtt, hanem

évente, a költségvetés
elfogadásakor.

Szõcs Levente

Esély dolgos kezeknek
Internetes álláskeresõ segíti munkához jutni a fogyatékkal élõ személyeket

új magyar szó
2012. március 27., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3691 ▼
1 amerikai dollár 3,3048 ▲
100 magyar forint 1,4914 ▲

Média 9

Létrejött az elsõ internetes munkakeresõ platform a fogyatékkal élõ személyek számára,
az Estuar Alapítvány jóvoltából. A honlap fenntartói azt remélik, így többen jutnak majd
munkához, ugyanis Romániában rendkívül alacsony, mindössze 4,5 százalékos a
rokkantsággal élõk foglalkoztatottsága: országszerte több mint 600 ezer fogyatékkal élõt
tartanak nyilván, közülük mindössze 27 ezernek van munkahelye. Kerekes Károly, a
képviselõház munkaügyi és szociális védelmi bizottságának titkára szerint a honlap jó
kommunikációs lehetõség a munkaadókkal. 7. oldal 

Január óta visszaesett a lakos-
ság és a cégek hitelezése Ro-

mániában, ugyanakkor jelentõsen
bõvült az államnak nyújtott köl-
csönök aránya – derült ki a leg-
frissebb jegybanki statisztikákból.
Az állam „hitelszomja“ éves ösz-
szehasonlításban 23 százalékkal
növekedett, amelyet az önkor-
mányzatok és a szociális rendsze-
rekbe szánt juttatások tettek szük-
ségessé. Diósi László, az OTP
Bank Románia vezérigazgatója
nem tartja aggasztónak a jelensé-
get sem a gazdasági stabilitás,
sem a bankpiac helyzete szem-
pontjából. Szerinte a román pénz-
piacon nincsenek likviditási gon-
dok, jut bõven hitel a lakosságnak
és vállalkozóknak. 6. oldal Barack Obama amerikai elnök és Dmitrij Medvegyev orosz államfõ Szöulban

Szûkülõben

a hitelezés?
A felmérésekkel és a választá-
si trendekkel dacolva is a vég-

sõkig kíván küzdeni Marosvásár-
hely polgármesteri székéért az
RMDSZ. Kovács Péter, a szövet-
ség fõtitkára tegnap ezt annak ap-
ropóján jelentette ki, hogy egy
hétvégi, Kolozsváron tartott kon-
ferencián Székely István, az
RMDSZ fõtitkárhelyettese a ma-
gyarság számára elveszettnek ne-
vezte Marosvásárhelyt. Az
RMDSZ és az EMNP még tavaly
decemberben megegyezett arról,
hogy Vass Leventét indítja a júni-
us 10-i helyhatósági választáso-
kon, viszont múlt héten a „techni-
kai részletekben” összekülönbö-
zött. Az MPP tegnap elõválasztá-
sokért tüntetett. 3. oldal 

Kovács: küzdünk 

Vásárhelyért! Az amerikai elnök azt javasol-
ta tegnap Szöulban a nukleá-

ris biztonságról rendezett konfe-
rencián az orosz államfõnek,

hogy az atomfegyverek eddig
nem érintett fajtáira is terjesszék
ki a nukleáris leszerelésrõl szóló
START-szerzõdést. 2. oldal 

Atomcsúcs START-vonalnál 

Lesújtó statisztika: a Romániában nyilvántartott 600 ezer fogyatékkal élõ személy közül mindössze 27 ezernek van jelenleg munkahelye

Boldea feladta magát Kenyában 

Feladta magát va-
sárnap este a nairo-
bi román konzulá-
tuson a nagy össze-
gû csalással vádolt
Mihail Boldea par-
lamenti képviselõ.
Ügyvédje szerint
nem akar egyedül,
magánúton hazatér-
ni az országba, mert
attól tart, hogy a ke-
nyai hatóságok le-
tartóztatnák.
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Röviden

Kartellezés miatt fizetni kell

Elutasította elsõ fokon a Bukaresti Ítélõtáb-
la a MOL Románia, a Rompetrol
Downstream és az ENI Romania keresetét,
amelyben az olajipari cégek a román ver-
senyhivatal által kartellezés miatt kiszabott
rekordméretû bírság befizetésének felfüg-
gesztését kérték. A versenyhivatal január-
ban több mint 200 millió eurós bírságot rótt
ki hat romániai olajipari cégre, arra hivat-
kozva: 2008-ban a versenyjogi szabályok
megsértésével megegyeztek, hogy egysége-
sen kivonják a forgalomból az ECO
Premium néven ismert, ólompótló adalék-
anyagot tartalmazó benzint.

Cserbenhagyó romániai gázoló

Országos körözést adtak ki az ellen a 24
éves romániai férfi ellen, aki egy szóváltást
követõen vasárnap Magyarországon, Nagy-
kanizsán elgázolt két román állampolgárt,
majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a hely-
színrõl – közölte a Zala Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság hétfõn az MTI-vel. A rendõr-
ség tájékoztatása szerint egy 10-12 tagú ro-
mániai társaságból két férfi szóváltásba ke-
veredett egy harmadikkal. Ez utóbbi távoz-
ni akart a helyszínrõl, ezért beült a kocsijá-
ba. Az eddigi információk szerint a másik
két férfi megpróbálta megállítani a már
mozgó jármûvet, de az mindkettõjüket el-
sodorta, így kerültek a kocsi alá. Az autót
vezetõ 24 éves férfi ezután megállás és se-
gítségnyújtás nélkül elhajtott.

Állandóan mozog a chilei föld

7,2-es erõsségû földrengés volt vasárnap es-
te Chile középsõ részén, rövid idõn belül
immár a sokadik alkalommal rázta meg az
országot ilyen erõs földmozgás. A hatósá-
gok szökõártól tartva egy hosszú partszaka-
szon felszólították a lakosságot, hogy hagy-
ja el otthonát. A természeti jelenség ezúttal
sem követelt halálos áldozatot.

Cameron a Mariana-árokban járt

James Cameron (képünkön) tegnap hajnal-
ban elérte a Csendes-óceán felszínét a
Deepsea Challenger nevû tengeralattjáró fe-
délzetén. A Deepsea Challenge expedíció
Facebook-oldalán azt írták, hogy Cameron
a tervezettnél gyorsabban, 70 perc alatt jött
felszínre a Mariana-árok mélyérõl.
Cameron a világon elsõként jutott le egy-
személyes expedícióval a Föld legmélyebb

pontjára, az élményeit pedig egy élõ sajtó-
tájékoztatón osztotta meg a neten. A kana-
dai filmrendezõ 10 898 méter mélyen járt,
több mint három órát filmezett a tengerfe-
néken, ahol 3D anyagokat vett fel és mintá-
kat gyûjtött.

Ûrszemét fenyegette az ûrállomást

A Nemzetközi Ûrállomás közvetlen közelé-
ben egy kiszolgált orosz mûhold roncsai
haladtak el, ezért biztonsági okokból 350
kilométeres magasságban a személyzet a la-
kó- és dolgozóhelyiségekbõl átszállt a Szo-
juz-kapszulába, hogy kivárja a veszély el-
múltát. A Hawaii-szigetektõl északra
egyébként a Csendes-óceánba zuhant va-
sárnap egy tavaly sikertelenül felbocsátott
orosz távközlési mûhold, miközben egy
amerikait sikerrel indítottak útjára
Bajkonurból.

ÚMSZ-összeállítás

Az amerikai elnök azt javasol-
ta tegnap Szöulban a nukleá-

ris biztonságról rendezett konfe-
rencián Oroszországnak, hogy
az atomfegyverek eddig nem
érintett fajtáira, a taktikai atom-
fegyverekre és a tartalék robba-
nófejekre is terjesszék ki a nukle-
áris leszerelést. „Szilárdan hi-
szem, hogy meg tudjuk õrizni az
Egyesült Államok és szövetsége-
sei biztonságát, fenntarthatjuk az
elrettentés szintjét, miközben
nagy léptekkel folytatjuk a lesze-
relést is. […] Több atomfegyve-
rünk van, mint amennyi kell” –
jelentette ki Barack Obama. Em-
lékeztetett arra, hogy ha teljesen
végrehajtják az új START-
szerzõdést, az Egyesült Államok-

nak még akkor is 1550 telepített
atomfegyvere és 5 ezer atom-rob-
banótöltete lesz. Az amerikai el-
nök kifejtette: a kérdést napirend-
re kívánja tûzni, amikor Vlagyi-
mir Putyin megválasztott orosz
elnökkel találkozik.

Obama az orosz és a kínai el-
nökkel kétoldalú megbeszélést

tartott. „Az iráni atomprogram
ügyében mindkét ország a tár-
gyalások mellett áll” – mondta
Obama, s ez alkalommal nem
hangsúlyozta, hogy az Egyesült
Államok minden választási le-
hetõséget nyitva tart ebben a
kérdésben. Dmitrij Medvegyev
távozó orosz elnök a rakéta-

pajzsról azt mondta, hogy még
van idõ az ellentétek elsimításá-
ra, és a megoldás felkutatására.
Obama „jó szerencsét” kívánt
Medvegyevnek, akivel orosz el-
nökként valószínûleg utoljára
találkozott, hiszen Putyin má-
jusban átveszi tõle az államfõi
tisztet. 

Munkatársunktól

Jelzésértékû sikert ért el a
Német Kalózpárt a hét vé-

gén a Saar-vidéki tartományi
választásokon: 7,4 százalékos
eredményükkel bebizonyították,
hogy komoly politikai erõként
kell számolni velük a jövõben –
írta internetes oldalán a Der Spi-
egel címû német hírmagazin. A
politikai életben újoncnak szá-
mító, alulról szervezõdõ kaló-
zoknak jóval fontosabb volt ez a
választás, mint a többi pártnak:
vasárnapi eredményük azt bizo-
nyítja, hogy a tavaly szeptembe-
ri berlini tartományi választáso-
kon elért meglepõ sikerük nem
a véletlen mûve volt, s a fõváro-
son kívül is egyre népszerûbbek.
A kalózok Schleswig-Holstein-
ban és Északrajna–Vesztfáliá-
ban is az ötszázalékos küszöb
felett állnak, a Saar-vidéki siker
pedig komoly hátszelet fújhat a
vitorlájukba a két tartományban
májusban esedékes választások-
ra. A választáson egyébként az
országban a liberális FDP-vel
közösen kormányzó CDU gyõ-
zött, ami fontos siker Angela
Merkel kancellár számára: azt
mutatja, hogy az utóbbi idõkben
tapasztalt népszerûségvesztés
ellenére is vannak még tartalé-
kaik. 

„Kalózok” 

a Saar-vidéken

Atomcsúcs START-vonalon 

Gy. Z.

Sajtótalálgatásokhoz vezetett
Hugo Chávez venezuelai el-

nöknek XVI. Benedek pápával
való egyidejû tartózkodása Kubá-
ban: a politikus és az egyházfõ
között titokban tartandó találko-
zóhoz esetleg Fidel Castro is csat-
lakozhatna. Federico Lombardi
szentszéki szóvivõ szerint ez a le-
hetõség „nem konkrét”. XVI. Be-
nedek kelet-európai idõ szerint es-
te tízkor, tehát lapzártánk után ér-
kezett Mexikóból Kubába, ahol
ezt követõen szabadtéri misét

pontifikál. A venezuelai elnök
már egy napja a szigetországban
tartózkodik, mert újabb kemote-
rápiás kezelést kezdett el, miután
február végén daganatot távolítot-
tak el a testébõl, ugyancsak Kubá-
ban. A Skytg24 olasz hírcsatorná-
nak a XVI. Benedeket kísérõ saj-
tódelegációban utazó tudósítója
szerint „Kubában egyszerre túl
sokan vannak, eddig a Fidel
Castróval való találkozó sem volt
biztos, és közben Chávez is meg-
jelent”. Ezzel egy idõben a Les
Damas de Blanco (Fehér Höl-
gyek), a kubai politikai foglyok

nõrokonainak mozgalma minden
eszközzel azt követeli, hogy XVI.
Benedek õket is fogadja – jelentet-
te az olasz tudósító. Mexikói láto-
gatásának utolsó napján egyéb-
ként XVI. Benedek pápa fekete-
fehér sombreróval a fején köszön-
tötte az õt ünneplõ hívõk töme-
gét. A katolikus egyházfõ 300
ezer mexikói elõtt pontifikált mi-
sét, és nyilvánvalóan emlékezetes
pillanat marad, amikor személyi
titkára, Georg Ganswein a
pileólusára (kis fehér fejfedõre)
helyezte a hagyományos, széles
karimájú mexikói kalapot. 

Titkos találkozó Kubában?

„Több ezer tonna erõsen radioaktív hulladék van
magánkézben a világ 25 országában, meg kell
akadályozni, hogy ez a veszélyes anyag terroristák
kezére jusson” – jelentette ki Traian Bãsescu Bu-
karestben vasárnap, mielõtt elindult Szöulba. Az
államfõ kifejtette: nemcsak az atomfegyver beve-
tésével, illetve kifejlesztésével kapcsolatos észak-
koreai és iráni fenyegetésekre kell a nemzetközi
közösségnek megfelelõ választ találnia. Bãsescu
szerint az is fontos, hogy visszaszerezzék az em-

berek bizalmát az atomenergiában, amihez ma-
gas szintû és mindenkire érvényes biztonsági
szabványok elfogadására van szükség. Románia
egyike a világ azon 30 országának, amely az
atomenergia civil hasznosításának teljes technoló-
giai láncával rendelkezik, a hasadóanyag bányá-
szatától kezdõdõen, az érc nukleáris fûtõanyaggá
való átalakításán és az erõmûben való felhaszná-
lásán keresztül, egészen a nukleáris hulladék el-
raktározásáig. 

Traian Bãsescu: vissza kell szerezni a bizalmat az atomenergiában

XVI. Benedek sombrerót kapott, a titkára tette a fejére. Háromszázezer ember elõtt pontifikálta a búcsúmisét

Szerb-vajdasági szövetség Lucian Boldea feladta magát 
M. Á. Zs.

Vasárnap este feladta magát a
nairobi román konzulátuson a

nagy összegû csalással vádolt Mi-
hail Boldea parlamenti képviselõ
– jelentette be tegnap délután Ge-
orge Moloman, az UNPR-es
honatya ügyvédje. Hozzátette:
kevéssel korábban beszélt telefo-
non Boldeával, aki arról számolt
be, hogy senki nem jött érte Ro-
mániából. Az ügyvéd szerint a
szökésben lévõ képviselõ azért
nem akar egyedül, magánúton
hazatérni az országba, mert attól
tart, hogy az ellene kiadott nem-
zetközi elfogatóparancs alapján a
kenyai hatóságok letartóztatnák.
Moloman úgy tudja, Boldeát me-
netrend szerinti járattal hozzák
ma vagy holnap Bukarestbe.

A politikus vasárnap este a
România TV-nek adott nyilatko-

zatában azt állította, egy percig
sem bujkált a román hatóságok
elõl. „Tavaly decembertõl leg-
alább harmincszor elhagytam az
országot. Most is csak azért utaz-
tam el, mert dolgom volt. Nem
félek hazatérni, mert nincs mitõl
tartanom” – magyarázta.

Korábban Traian Bãsescu ál-
lamfõ is amellett érvelt, hogy
Boldeát a román hatóságok köz-
remûködésével szállítsák haza.
Hozzátette: „tökéletesen azonosí-
tották” Mihail Boldea hollétét, de
nem akarják aktiválni a nemzet-
közi elfogatóparancsot, mert az
további nehézségeket okozna a
honatya hazahozatalában. 

A képviselõ mentelmi jogát
múlt kedden vonta meg a tör-
vényhozás, így hazaszállítása
után valószínûleg azonnal letar-
tóztatják a korrupcióellenes
ügyészek. 

ÚMSZ

Az Újvidéken április 1-jére
összehívott IV. vajdasági kon-

venció résztvevõi számára indít-
ványozni fogják, hogy fogadják
el a Vajdaság és Szerbia demok-
ratikus egyesítésének alapjairól
szóló nyilatkozatot – jelentette
tegnap a belgrádi Beta hírügynök-
ség. Lényegében ezzel azt kezde-
ményeznék, hogy a Szerb Köz-
társaság és a Vajdaság Köztársa-
ság hozza létre a Szerb Szövetsé-
gi Köztársaságot.

Az áprilisi összejövetelt Újvidé-
ken tartják, és a programadó do-
kumentumokat sajtótájékoztató
keretében Zsivan Beriszavljevics
mutatja be, aki Vajdaság egykori
magas rangú tisztségviselõje volt
a szocialista Jugoszláviában. A
sajtótájékoztató másik résztvevõ-
je Djordje Szubotics, a Vajdasági

Klub nevû civil kezdeményezés
elnöke lesz. „Az új alapokon lét-
rehozandó közös jövõ csakis
Szerbia és Vajdaság egyenlõségé-
vel és egyenrangúságával, a szö-
vetségi és a köztársasági elvek
alapján biztosítható” – olvasható
a nyilatkozattervezetben.

A konvenció tervezete egye-
bek között megállapítja: azóta,
hogy Vajdaság 1918-ban csatla-
kozott a királyi Jugoszláviához,
„nagyon magas árat fizet a Szer-
biával való közösködésért”: ez
Vajdaság fejlõdésének „akadá-
lyoztatásában, gazdasági ki-
zsákmányolásában” és a vele
szemben alkalmazott „diszkri-
minációban és a tartomány el-
hanyagolásában” nyilvánul
meg. Vajdaság mára „Szerbia
belsõ gyarmatává vált”, és „az
egyenrangúság hiánya a tartós
bizonytalanság forrása”. 



Ajtócsapkodással ért véget a
koalíció tanácskozása,
egyesek szerint csak képle-
tesen, mások szerint egé-

szen konkrétan hullott
a vakolat. A lényeg
viszont a miniszter-
elnök felháborodá-
sának az oka: a ko-

alíciós pártok képviselõi pénzt követeltek,
és nem értették, miért ne kaphatnának, ha
máskor kaphattak.
Most derül ki, hogy nem ok nélkül aggód-
tak egyesek a kormányfõ káderlapja miatt:
máris látszik, hogy a külügyi hírszerzés élé-
rõl került a kormány élére, nincs napiren-
den a belpolitikával. Egyébként tudná,
hogy évek óta bevett gyakorlat a kiemelt vá-
lasztókerületek finanszírozása. Kiemelve
persze a kormánypárti törvényhozók vá-
lasztókerülete van, nemcsak választások
elõtt, hanem évente, a költségvetés elfogadá-
sakor. A büdzsé megszavazásáért cserébe ki-
utalt támogatások meghatározó része temp-
lomok javítására megy el, ahol pedig nincs
(elég) templom, ott építésre.
A gyakorlat azután vált általánossá, hogy
2008-ban bevezették az úgynevezett névre
szóló szavazást. Azóta Románia valóságos
ortodox fundamentalista köztársasággá
vált, ahol az ország költségvetése – és gya-
korlatilag a kormány – a papoknak adott
összegeken áll vagy bukik. A képlet egysze-
rû: a képviselõ pénzt szerez a papnak, a pap
szavazatot szerez a képviselõnek; elõbbi a
kormányt tartja ellenõrzése alatt, utóbbi a
választót. (Elvileg, mert a gyakorlatban
nem mûködhet a rendszer. Egyébként soha
nem lenne kormányváltás, hiszen a kor-
mánynak mindig lesz pénze, amivel megvá-
sárolja a papok jóindulatát, és pap is akad
majd bizonyára, aki a választók „kegyeibe”
ajánlja a „kegyes” kormányzókat.)
A miniszterelnök ajtócsapkodása „egybe-
cseng” az ellenzék vezetõjének javaslatával:
módosítani kell a választási rendszert. Ám
a Victor Ponta által javasolt többségi verzió
csak rontana a helyzeten. (Egyáltalán nem
mellékesen a magyar szavazatok többsége
elveszne.) Minél közvetlenebbül függ ugyan-
is egy képviselõ a választóitól, annál inkább
hajlamos az érdekeit kiszolgálni. Mi a baj
ezzel? Az, hogy nincs az a választókerület,
amely pontosan leképezné az egész országot,
márpedig a képviselõnek az országot kell
képviselnie.
Ponta szerint az új törvény elfogadása után
„a parlamentbe csak azok kerülnének be,
akiket a polgárok megszavaznak”, s a Mi-
hail Boldeák például kimaradnának. Ami
lehet, hogy bárhol másutt a világon érvé-
nyes lenne, de nálunk nem az. Számtalan-
szor bebizonyosodott már, hogy a polgáro-
kat nem zavarja, ha egy jelölt korrupt,
egyetlen feltétellel: legyen elég okos, hogy
megússza.
A demokratikus az lenne, ha választási
rendszert csak az módosíthatna, akit a vál-
tozások nem érintenek. Ezzel szemben ná-
lunk mindig az a párt készül bevezetni a
többségi rendszert, amely éppen szavazat-
többségre számíthat.

Nézd csak, ki módosít!

Szõcs Levente

Román lapszemle

Mihai Tãnãsescu az elsõ román szakem-
ber, aki a pénzügyi világ élvonalába kerül:
a volt pénzügyi tárcavezetõ lesz ugyanis
az Európai Beruházási Bank alelnöke.
(Adevãrul) Már 16 éves korában a szeku-
ritáté besúgója lett a Bukaresti Mûegye-
tem újonnan megválasztott rektora.
Mihnea Costoiu Iulian néven írt jelentése-
ket Ceauºescu politikai rendõrségének.
(Curentul) Hitelalapot nyit a román kor-
mány az uniós alapokat felhasználó me-
zõgazdasági termelõk számára. E célra
300 millió lejt különít el. (Curierul Naþio-
nal) A viteldíj emelését illetve az utaso-
kat elorzó törvénytelen diszpécserszolgá-
latok felszámolását követelik a március
27-e és 30-a között Bukarestben utcára vo-
nuló taxisofõrök. (Evenimentul zilei)

ÚMSZ

„Az RMDSZ a végsõkig küzd
annak érdekében, hogy Ma-

rosvásárhelynek magyar polgár-
mestere legyen” – nyilatkozta
tegnap Kolozsváron Kovács Pé-
ter, az RMDSZ fõtitkára arra re-
agálva, hogy egy hétvégi közéleti
konferencián elhangzott: Maros-
vásárhelyen nem lehet nyerni.

„Különbözõ közvélemény-ku-
tatások eredményei valóban nem
biztatóak, azonban az utolsó sza-
vazatig fogunk harcolni annak
érdekében, hogy dr. Vass Levente
irányíthassa a várost. Meggyõzõ-
désünk: a marosvásárhelyi ma-
gyar és román közösség érdeke,
hogy váltás legyen a városveze-
tésben. Háztól házig, embertõl
emberig megyünk annak érdeké-
ben, hogy hangsúlyozzuk: dr.
Vass Levente fiatal, tapasztalt, jó
menedzseri kvalitásokkal rendel-
kezik, szakmájában többszörö-
sen bizonyított, irányításával
Marosvásárhely elindulhat egy
valós fejlõdés útján” – nyilatkoz-
ta a politikus.

A jelölt mögötti politikai ösz-
szefogással kapcsolatosan a fõ-
titkár leszögezte: az RMDSZ to-
vábbra is fenntartja, hogy az aj-
tót kivette a helyébõl, a zárat le-
szerelte, a kulcsot eldobta, és vár
mindenkit, aki hajlandó bejön-
ni. „Dr. Vass Levente személyé-
vel kapcsolatosan senki nem fo-
galmazott meg kifogásokat,
ezért bízunk abban, hogy támo-
gatását illetõen az EMNP és az
MPP jobb belátásra bírható,
ugyanakkor a 2009-es európai
parlamenti választásokhoz ha-
sonlóan Tõkés László is rávehe-
tõ arra, hogy az összefogás útját
válassza” – zárta nyilatkozatát
Kovács Péter.

Tegnapi számában a Krónika
napilap idézte Székely Istvánt, az
RMDSZ fõtitkárhelyettesét, aki a
hét végi kolozsvári Tájoló közéle-
ti konferencián kijelentette: há-
rom, a szövetség által tavaly meg-
rendelt felmérés is arra utal, hogy
Marosvásárhelyen sem összefo-
gással, sem együttmûködés nél-
kül nem nyerhet magyar polgár-
mesterjelölt a júniusi helyhatósá-

gi választáson. Tájékoztatása
szerint egyrészt a választókorú
lakosság 44 százalékát kitevõ
magyarság szavazókedve tíz szá-
zalékkal alacsonyabb a román
választópolgárokénál, másrészt a
magyar fiatalok 15-17 százaléka
a közvélemény-kutatások szerint
átszavaz Dorin Florea jelenlegi
elöljáróra, „aki ráadásul egyik
üzlettársát, Benedek Imrét indít-

ja magyar polgármesterjelölt-
ként” – fogalmazott Székely. 

Mint ismert, az EMNP beje-
lentette: számára kizárólag a vá-
lasztási koalíció megkötése és
Vass Levente koalíciós jelöltként
való indulása az elképzelhetõ.
Az RMDSZ ugyanakkor újból
megerõsítette, hogy a tulipán szí-
neiben akarja indítani az uroló-
gus fõorvost. 

Elõválasztásokat követelt tegnap a Magyar Pol-
gári Párt Maros megyei alakulata és szimpatizán-
si köre az RMDSZ Dózsa György utcai székhá-
za elõtt. A tiltakozáson Elõválasztást! feliratú pó-
lós fiatalok osztogatták azokat a kétnyelvû szóró-
lapokat, amelyeken arra kéri az MPP a város la-
kosságát, támogassa az elõválasztásokat. A jelen
levõ Bíró Zsolt, a Polgári Koalíció megyei ta-
nácselnökjelöltje, az ÚMSZ-nek elmondta, az

RMDSZ-t szeretnék jobb belátásra bírni a tilta-
kozó akcióval, illetve a magyar közösséget ráven-
ni arra, hogy követelje az RMDSZ-tõl az elõvá-
lasztások megszervezését. „Mindenki tudatában
van annak, hogy közös jelölttel lehet csak nyerni
Marosvásárhelyen, és azt is tudjuk, hogy frontvá-
ros vagyunk. Fogjunk össze és válasszuk ki a
megfelelõ jelöltet” – mondta lapunknak Bíró
Zsolt. (Antal Erika)

Elõválasztást követel az MPP Marosvásárhelyen
A
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„Küzdünk Vásárhelyért!”
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Antal Erika

Kártérítést követel Lokodi
Edit Emõke Maros megyei

tanácselnök az Antena 3 tévécsa-
tornától amiatt, hogy a hírteleví-
zió európai uniós támogatások
eltulajdonításával vádolta meg
az RMDSZ-es politikust. Teg-
nap tartott sajtótájékoztatóján
Lokodi azt rótta fel az ellenzék-
kel szimpatizáló Antena 3-nak,
hogy pénteken az óránként su-
gárzott hírmûsorában azt híresz-
telte, az Országos Korrupcióel-
lenes Igazgatóság (DNA) eljá-
rást indított ellene, és folyamat-
ban van a letartóztatása is.
„Koppenhágában voltam az eu-
rópai regionális tanács értekezle-
tén, amikor felhívtak telefonon,
hogy igaz-e a hír, hogy nyomo-
zás indult ellenem. Sem ellenem,
sem a megyei tanács ellen, egyik
munkatársam ellen sem indult
eljárás, meg sem kerestek, telefo-
non sem hívtak, kezdeményezés,
de még célzás sem történt ez
ügyben” – fogalmazott a tanács-
elnök, hozzátéve, nem tudja,
honnan indult a hír, mi volt a
szándékuk ezzel, esetleg kinek
áll érdekében az õ lejáratása. Azt
is elfogadhatatlannak tartja,
hogy péntek óta nem helyesbítet-
tek, és nem kértek tõle nyilváno-
san bocsánatot. 

Cs. P. T.

Kiviharzott a koalíciós pártok
vezetõinek tegnapi tanácsko-

zásáról a kormányfõ, mert a De-
mokrata Liberális Párt politikusai
pénzt követeltek tõle a PDL-s kép-
viselõk és szenátorok választóke-
rületeiben elkezdett beruházások
számára – nyilatkozták a Mediafax
hírügynökségnek a koalícióhoz
közeli források. Mihai Rãzvan
Ungureanu állítólag ezt a kérést
megtagadta, mondván: nem tûri a
politikai nyomásgyakorlást.

A Mediafax forrásai szerint a
PDL politikusai több kisebb ösz-
szeget kértek, amelyeket kor-
mányhatározattal lehet kiutalni
különbözõ helyi projektekre. Em-
lékeztették a miniszterelnököt ar-
ra, hogy Emil Boc mandátuma
idején hasonló jellegû kérésükre
mindig pozitív választ kaptak. Ál-

lítólag azzal is fenyegetõztek,
hogy nem támogatják többé a par-
lamentben a kormány törvényter-
vezeteit, ha a miniszterelnök nem
enged a követeléseiknek. A hír-

ügynökség úgy tudja: Mihai Rãz-
van Ungureanu nem tûrte ezt a fe-
nyegetõ hangnemet, kiviharzott a
tanácskozásról és távozásra szólí-
totta fel a koalíciós tárgyalásokon
szintén jelen lévõ Cãtãlin Predoiu
igazságügyi minisztert és Bogdan
Drãgoi pénzügyminisztert.

A PDL vezetõi cáfolták a
Mediafax információit. A párt alel-
nöke, Elena Udrea kijelentette, a
koalíciós tanácskozás feszültség-
mentesen zajlott le, a miniszterel-
nök pedig az ülés végén, a többi
politikussal együtt távozott a te-
rembõl. „Önök bizonyára az el-
lenzéktõl kapták ezeket az infor-
mációkat” – mondta az újságírók-
nak Udrea. Az RMDSZ szenátu-
si frakcióvezetõje, Fekete Szabó
András azonban az ÚMSZ-nek
megerõsítette: valóban voltak vi-
ták a tanácskozáson, s ezek való-
ban abból fakadtak, hogy a mi-
niszterelnök nem kívánt pénzt ki-
utalni különbözõ vidéki beruhá-
zások folytatására.

„Négy-öt hete kérjük a kor-
mányfõt, hogy biztosítsa a már
megkezdett projektek finanszíro-
zását. Itt a tavasz, folytatni kéne
az iskolák, óvodák felújítását, az
utak korszerûsítését és más hason-
ló beruházásokat” – mondta a
szenátor. Tájékoztatása szerint a
miniszterelnök végül egy hét hala-
dékot kért a koalíció vezetõitõl ké-
réseik teljesítésére. 

Lokodi bepereli

az Antena 3-at 
MRU szembement a koalícióval

Ma „törvényesíti” a MOGYE-t a kormány

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem „törvé-
nyenkívüliségét” is rendezni kívánja az a kormányhatározat, ame-
lyet mai ülésén készül elfogadni az Ungureanu-kabinet – tudtuk
meg tegnap Fekete Szabó András szenátusi frakcióvezetõtõl. A jog-
szabály azt is kívánja orvosolni, hogy a MOGYE-nek nincs törvé-
nyesen elfogadott chartája és törvényesen megválasztott rektora.
Fekete elmondta, a kormányhatározaton nem módosítanak jelentõ-
sen a közvitára bocsátott változathoz képest. A jogszabály egy új,
magyar és angol nyelvû kar létrehozását írja elõ, illetve kitér azok-
ra az intézkedésekre is, amelyeket az egyetemnek meg kell hoznia
az új tanév kezdetéig a fakultás mûködtetése érdekében. 

Mihai Rãzvan Ungureanu
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Bogdán Tibor 

A lakosság szabadság- és
biztonságérzetét, a hazai

demokrácia fokáról, a hata-
lomról alkotott véleményét,
a jogállami intézmények
iránti bizalmát, aggodalmait
kutatta egyebek között a
Stratégiai Felmérés Román
Intézménye legutóbbi közvé-
lemény-kutatásában.

Jogokról, 
intézményekrõl

Az alapvetõ emberi jogok
közül a megkérdezettek töb-
bet is biztosítottnak láttak: 91
százalékuk szerint az ország-
ban szavatolt a szabad utazás
lehetõsége, 85 százaléka érzi
ugyanezt a szavazati jog ese-
tében, a szabad vélemény-
nyilvánítás kapcsán pedig 81
százalék elégedettek. A min-
tacsoport tagjainak 74 száza-
léka szabadnak érzi magát,
ez négy százalékos emelke-
dést jelent 2010-hez képest,
ellenkezõ véleményt mind-

össze 26 százalék vallott, két
százalékkal kevesebben, mint
két esztendõvel ezelõtt. Azok
15 százaléka, akik ez utóbbi
véleményen voltak az ala-
csony életszínvonal miatt
nem érezte szabadnak ma-
gát, 9 százalék meggyõzõdé-
se volt, hogy lehallgatják a te-
lefonját, 8 százalék az ország
általános gazdasági helyzetét
hozta fel magyarázatként.
Az okok között szerepelt
még egyebek mellett a kor-
rupció (7 százalék), a dikta-
túra (6 százalék), a munkahe-
lyek hiánya (5 százalék), és
ugyanennyien állították azt
is, hogy 1989 óta semmi sem
változott az országban.

Az elfogadható életszínvo-
nal kapcsán szoros eredmény
alakult ki: 52 százalék szerint
ez biztosított, 48 százalék
szerint nem.

Javult az igazságszolgálta-
tás megítélése: míg 2010-ben
62 százalék érezte úgy, hogy
nem valósul meg a törvény
elõtti egyenlõség, addig rész-
arányuk az idén 57 százalék-

ra csökkent, 34 százalékról
viszont 40 százalékra nõtt
azoké, akik ellenkezõ véle-
ményen voltak.

A megkérdezettek 57 szá-
zaléka véli úgy, hogy az igaz-
ságtalanságokért esõsorban a
rendõrség felelõs, 22 százalék
az igazságszolgáltatást hibáz-
tatta. 

Egy másik kérdés kapcsán
viszont az derült ki, hogy
mind többen bíznak a rend-
õrségben, az részarányuk két
év alatt 26 százalékról 31 szá-
zalékra gyarapodott. A had-
sereg iránt a lakosság  62 szá-
zaléka érez bizalmat, 4 szá-
zalékkal több, mint 2010-
ben, és két év alatt 32 száza-
lékról 43 százalékra ugrott a
Román Hírszerzõ Szolgálat-
ban megbízók aránya.

Továbbra is mélyrepülés-
ben a kormány lakossági bi-
zalmi mutatója, amely mind-
össze 14 százalékos, bár ez a
kétszerese a 2010. évi szint-
nek. 86 százalék viszont csak
kis- illetve igen kis mértékben
bízik a kormányban ez némi

javulást jelent a két évvel ez-
elõtti 91 százalékhoz viszo-
nyítva. Meredeken 67 száza-
lékról 36 százalékra zuhant
azok részaránya, akik szerint
a miniszterelnök visszaél ha-
talmával, de 31 százalékról
51 százalékra ugrott az ellen-
véleményen lévõké is. 

Rosszul áll a megbízható-
ság tekintetében a parlament,
amelyre csak 8 százalék
mondott igent, az államfõi
hivatal viszont még mindig
20 százalékot összesít, bár 80
százalék csak kis- és igen kis
mértékben bízik ebben az in-
tézményben.

A megkérdezettek 14 szá-
zaléka érzi úgy, hogy megfi-
gyelik: 37 százalék a Román
Hírszerzõ Szolgálatra, 29
százalék a rendõrségre, 3 szá-
zalék magándetektívekre
gyanakszik. A Külügyi Hír-
szerzõ Szolgálat frissen kine-
vezett igazgatójáról, Teodor
Melescanuról a mintacsoport
tagjainak 11 és 52 százaléka
van igen jó és jó vélemény-
nyel, az ellentáborban 14 és 7
százalék alakított ki róla
rossz, továbbá nagyon rossz
véleményt. Az arány a Ro-
mán Hírszerzõ Szolgálat
igazgatója, George Maior
esetében 5 és 40, illetve 5 és 2
százalékos. Egyébként a
mintacsoport tagjainak 25

százaléka maradéktalanul, il-
letve részben egyet ért azzal
az állítással, hogy a Román
Hírszerzõ Szolgálat nem kü-
lönbözik a volt Securitatétól,
ezzel szemben 68 százalék
vall ellenkezõ véleményt a
legfõbb romániai hírszerzõ
testületrõl.

Kié a hatalom?

A hatalom megoszlásának
tekintetében magasan Traian
Bãsescu áll az élen: a meg-
kérdezettek 46 százaléka lát-
ja õt a hatalom legfõbb birto-
kosának – igaz, ez 2010-hez
képest 8 százalékkal keve-
sebb. 14 százalékkal az üzlet-
emberek következnek, 4, il-
letve 5 százalékkal megelõz-
ve a „bronzérmes” helyi kis-
királyokat és a titkosszolgála-
tokat. A megkérdezettek
mindössze 4 százaléka állít-
ja, hogy a kormányfõé a va-
lós hatalom – ugyanennyien
mondtak igen a médiatrösz-
tökre is. Jellemzõ, hogy az
értelmiségieket ilyen vonat-
kozásban egyetlen százalék
sem említette meg.

Érdekes a sajtó megítélésé-
nek alakulása: 2010-ben 63,
idén már csak 59 százalék
tartja igaznak az állítást, mi-
szerint a média beavatkozik a
politikai versengésbe. Az állí-

tást hamisnak minõsítõk
részaránya ugyanakkor 26
százalékról 28 százalékra
emelkedett. 

Aggodalmak 

A lakosság leginkább a bû-
nözés miatt aggódik: 83 szá-
zalék tartja ezt a legfõbb ve-
szélynek. Sokan az árak
emelkedésétõl tartanak, az
aggodalmaskodók arányszá-
ma tavaly szeptember óta 74
százalékról 79 százalékra
nõtt, az ellentáboré pedig 26
százalékról 21 százalékra
esett vissza. A lakosság 46
százaléka fél egy térségben
kirobbanó háborútól, 54 szá-
zaléka viszont nem tart ilyes-
mitõl. Ezzel szemben 69 szá-
zalékos azoknak a részará-
nya, akik nem tartják kizárt-
nak a társadalmi zavargáso-
kat. Ugyanilyen mértékben
nõtt azoknak az aránya is,
akiket gyermekeik jövõje ag-
gaszt: 81 százalék helyett im-
már 84 százalékot foglalkoz-
tat ez a kérdés. Két százalék-
kal, 53 százalékra csökkent
cserében a terrorveszélytõl
tartók száma. A megkérde-
zettek csaknem háromne-
gyedének az esetleges meg-
betegedés okoz gondot, a
munkanélküliség pedig 51
százaléknak. 

Románia – a lakosság szemével

Gy. Z.

A koptoknak meglehetõ-
sen mostoha a sorsuk:

még Jeruzsálemben, a Szent
Sír templomban is – ahol
minden keresztény (keresz-
tyén) egyház képviselteti
magát – pusztán talpalatnyi
hely jutott nekik: leghátul,
egy fõhajtásra, állandó tér-
depelésre kényszerítõ szûk
lyuk Arimátiai József sír-
barlangjának külsõ tövében.
Itt fogadja a zarándokokat a
szerzetesük, hogy néhány
sékel ellenében emléklappal
ajándékozza meg õket. Pe-
dig bibliai szerepük mással
összehasonlíthatatlan: Kai-
ró külvárosában – Ó-Kairó-
ban, a kopt negyedben – õk
gondozzák az Abu Szerge-
templomot, Egyiptom egyik
legrégebbi mûködõ imahe-
lyét, amely az ötödik szá-
zadban épülhetett, s az Írás
szerint Jézus Krisztus és
családja itt bújt el Heró-
des elõl egy barlangban,
amely ma kriptaként szol-
gál. Itt ravatalozták fel ma
egy hete III. Senudát, aki
több mint negyven éven át
vezette egyházát. De még el
sem temették a végrendele-
tileg meghagyott a Natrun-

völgyi Amba Bisoi sivatagi
kolostorban, utódlásáról
máris fellángolt a vita.

A Szent Szinódus 
hatalma

A pápaválasztási eljárás
rendkívül bonyolult. Volta-
képpen a kopt egyház hagyo-
mányai szabályozzák, ame-
lyet 1957-ben egy elnöki dek-
rétum újított meg. A procesz-
szus legalább három hónapot
igényel, de elõreláthatóan en-
nél jóval több ideig el fog hú-
zódni, amíg a világ tízmillió
kopt kereszténye új egyház-
fõt kap: valószínûleg megvár-
ják vele az egyiptomi elnök
megválasztását.

Az új pápát egy gyûlés vá-
lasztja meg, amely három
testületbõl áll; közülük a leg-
nagyobb hatalommal a Szent
Szinódus rendelkezik. Ez
százötven püspökbõl és más
magas rangú egyházi méltó-
ságból áll. Hozzájuk jön az
úgynevezett Millet-tanács, a
huszonnégy tagot számláló,
választott világi grémium,
soraiban nõkkel is. Végül
szavazati joggal rendelkezik
a fontosabb kopt személyisé-
gekbõl az egyiptomi elnök ál-
tal kinevezett testület.

A muszlimok mint 
„vendégek”

A pápa halálát követõen
össze kell ülnie egy tizenki-
lenc tagot számláló testület-
nek, amely mintegy jelölõbi-
zottságként mûködik: tagjai-
nak kell összeállítania azt a
névsort, amelyen az elhunyt
pápa utódlásának váromá-
nyosai szerepelnek. Választ-
ható az, aki kopt vallású
egyiptomi, negyven évesnél
idõsebb, és legalább másfél
évtizede kolostorban él. A je-
löltek száma legalább öt, de
nem haladhatja meg a hetet.
Ha mindez megvan, követ-
kezhet a választás. A végsõ
szó azonban nem a választá-
si gyûlésé: a hagyomány úgy
akarja, hogy Isten akaratáé
legyen. Annak a három je-
löltnek a nevét terjesztik elõ,
aki a legtöbb voksot gyûjtötte
össze a szavazócédulákon.
Közülük választja ki a „gyõz-
test” egy vak gyermek.

Az egyiptomi sajtó máris
több jelöltrõl cikkezik. Favo-
ritként szerepeltetik hasábjai-
kon a damiettai Bisoi püspö-
köt, aki az elmúlt esztendõk
során a muszlimok ellen tett
provokatív megjegyzéseivel
gondoskodott lázongásról.

Két esztendeje, 2010-ben ki-
jelentette, hogy a muszlimok
csupán „vendégek” az erede-
tileg keresztény Egyiptom-
ban, ahol a nyolcvanhárom
milliós lakosság tíz százalé-
kát a kopt keresztények ad-
ják. Hogy meg is választják,
meglehetõsen kérdéses, püs-
pöki méltósága ugyanis vol-
taképpen kizárja a jelölhetõk
sorából. További jelölt
Mussza püspök is. Minddeig
az ifjúsági ügyekért volt fele-
lõs, és ennek folyományaként
fõként a fiatal keresztények
soraiban népszerû. Egyike
volt a pápai titkároknak, és
az elhunyt pápa híveként
tartják számon.

Az erõszak áldozatai

A tényekhez tartozik
azonban, hogy egyre több fi-
atal és jól képzett kopt fordít
hátat a hazájának. A mil-
itáns muzulmánoktól a vég-

sõkig fenyegettetve érzik
magukat; közösségüket már
Gamal Abdel Nasszer 1952-
ben elkövetett puccsa óta
vallási feszültség övezi.
Hoszni Mubarak tavaly feb-
ruári elkergetése óta a ke-
resztények elleni rendzava-
rások széles fronttá eszkalá-
lódtak. Lángokba borulnak
a kopt templomok, az egyip-
tomi fõvárosban halottak
százait követelik az utcai
összecsapások. Legutóbb a
kairói Nílus-parti sétányon
halt meg két tucat ember,
amikor katonák és pro-
vokatõrök megtámadtak egy
kopt tüntetési menetet. „Az
erõszak egyáltalán nem a mi
nyelvezetünk” – esküdött
még életében III. Senuda,
hogy elõsegítse az iszlám
papsággal és az állami veze-
téssel a párbeszédet.

A koptok – Egyptom leg-
nagyobb keresztény közössé-
ge – egyébként az evangélista

Márkra vezethetõk vissza.
Az úgynevezett ókeleti egy-
házakhoz tartoznak, amely-
nek hívei nem követik a 451-
ben megtartott chalkedóni
zsinat bizonyos tanításait,
amelyek választ keresnek az
isteni és az emberi viszonyá-
ra Krisztusban. A koptok
egyéni, a fáraók idejébe visz-
szavezetõ naptárt használ-
nak, amely a Julianus-nap-
tárhoz hasonlóan a Napév-
hez igazodik. A nyolcvan-
nyolcadik életévében elhunyt
III. Senuda Szent Márk száz-
tizenhetedik utóda volt. Az
egyházakról szóló törvény
alapján az Egyiptomból szár-
mazó kopt keresztények kö-
zössége A liturgiai nyelv
a kopt és az arab. Temploma-
ik négyszög alakúak, a szen-
télyt fából készült díszes fal
választja el a templom többi
részétõl, amelyben külön
rész van fenntartva a papság,
a férfiak és a nõk számára. 

Eltemették a kopt pápát, tart az utódlási harc
Ritkán esik szó a nemzetközi sajtóban a koptokról. Az õske-

resztény vallás rendszerint akkor kerül a figyelem közép-

pontjába, amikor iszlám környezetben, legfõképpen is

Egyiptomban atrocitás éri a közösségüket. Most más miatt

szerepelnek az újságokban: meghalt és eltemették az egyház

fejét, III. Senudát, akit „a kopt pápaként” is emlegetnek.

A lakosság 46 százaléka szerint Traian Bãsescu államfõ a
hatalom legfõbb birtokosa, majd az üzletemberek, a helyi
kiskirályok és titkosszolgálatok következnek, megelõzve a
kormányfõt. Az értelmiségieket ilyen vonatkozásban
egyetlen százalék sem említette meg.

III. Senuda, a kopt pápa – felkészítve az utolsó útra



Noha eltörpül a világ jelentõs történései
mellett, számunkra mégis az elmúlt hét
egyik jelentõs eseménye marad, hogy az
örökségvédelem területén végzett elkötele-
zett szolgálatáért Europa Nostra-díjat ado-
mányoztak Kovács Piroska máréfalvi nyu-
galmazott tanárnõnek. Az indoklás szerint
Kovács Piroska egy kis közösség tanára-
ként életébõl több mint negyven évet szen-
telt a múlt tárgyi emlékeinek számbavéte-
lére és megõrzésére. Személyes elkötele-
zettségének, pedagógiai tehetségének,
szakmai hozzáértésének, meggyõzõ erejé-
nek és magával ragadó lelkesedésének kö-
szönhetõen több nemzedék más szemlélet-
tel és hozzáállással viszonyul a helyi törté-
nelemhez és örökségmegõrzéshez. Mint ír-
ják, Kovács Piroska a székely kapuk múlt-

ját, mintázatait és díszítése-
it, valamint a fafaragó di-
nasztiákat kutatva feltér-

képezte az udvarhelyi régió
székely kapuit. Kezdemé-

nyezésére program is in-
dult a népmûvészet e re-
mekeinek megõrzésére:
megkezdõdhetett a már fõ-

leg az idõs emberek

házaihoz tartozó székely kapuk felújítása. 
Elkötelezettségének köszönhetõen
Máréfalvának sikerült megtartania eredeti
arculatát. De tegyem mindjárt hozzá, nem
csupán azt, hiszen az életének nyolcvana-
dik esztendejében járó, a községben élõ
Kovács Piroska a kutató és felmérõ munka,
a kapukra és díszítõ motí-
vumokra vonatkozó adat-
bázisok létrehozása mellett
elért még valami hitetet-
lent, amire nagyon oda
kell figyelni, amirõl nem
lehet eleget beszélni. Nem
egy szociológus, nem egy tömeglélektanra
szakosodott szakember, hanem egy nyugdí-
jas tanárnõ képes volt az öreg székely ka-
puk idõsebb vagy fiatalabb tulajdonosaiban
és a helyi közösségekben tudatosítani azt,
hogy olyan jelentõs értékek birtokában
vannak, amelyeket nem érdemes lecserélni,
amelyeket fölösleges elkótyavetyélni, ame-
lyeket nem a múzeumokban, skanzenek-
ben, hanem itt helyben, a maguk funkcio-
nalitásában kell megõrizni. Mindez pedig
abban a világban, amely úgy érzi, hogy a
lehetõ legrövidebb távon, akár nagy ugrá-
sokkal és pótcselekvésekkel kell ledolgoz-

nia civilizációs hátrányait, meglehetõsen
szokatlan. Ilyen tekintetben a székely ka-
puk megõrzése méltán társul azokhoz a tö-
rekvésekhez, amelyeknek a mai toroczkói
vagy éppen kalotaszentkirályi falukép kö-
szönheti a létét, és amelyek azt igazolják,
hogy kellõ figyelemmel, érzékeny ráhan-

goltsággal a mindennapi
élethez kötõdõ, azonnali
érdekek kavargásában is
meg lehet találni azt az
egyensúlyállapotot, amely
nem mond le a jövõrõl,
de nem hagyja veszni a

múltat sem. 
Kovács Piroska egyik tanulmányában a
néprajzkutató Viski Károlyt idézi, aki vala-
mikor a tizenkilencedik és huszadik század
fordulóján ezt írta: “A székely kapu a szé-
kely falunak, utcának „életnek” címe, cí-
mere, büszkesége, a székely múlt, történeti
hivatás fába vésett nagyszabású bizonysá-
ga, fába rótt oklevele. Olyan, amilyennel
kevés nép dicsekedhetik. Ha ez a kapufor-
ma kiveszne, kirothadna a székely falu ut-
casorából, ezzel a székelység legjellemzõbb
alkotását, mûvészi tehetségének, díszítõ-
kedvének legbeszédesebb bizonyságát ve-

szítené el, nagy kárára magának s egész
magyarságnak”. 
Kovács Piroskának és a nyomába járóknak
köszönhetõen, akik intézményesítették és
közpénzekbõl is támogatják ezt a munkát,
mára ez a veszély jórészt elmúlt. A székely
kapuk megmaradnak, az újonnan faragot-
tak funkcionalitása pedig átalakult: egyre
erõteljesebb közösségi azonosságmegõrzõ
szerepet kapnak. Ami rendjén is lenne,
amíg az azonosság-megõrzésbõl nem lesz
azonosság-hivalkodás vagy azonosság-átül-
tetés, amíg a közutakon átívelõ, a tömb-
háznegyedek mellé elpalántált székely ka-
puk nagysága, méretei és helyszínei között
nem alakulnak ki különbözõ versenyek, és
amíg ezek a kapuk nem jelentenek puszta
hátteret bizonyos politikusi megnyilatkozá-
soknak. Vagy amíg kicsinyített-giccsesített
formában nem válnak a nemzeti érzés el-
adható termékeivé. A székely kapukat
ugyanis egy-egy család a maga számára ké-
szítette, vagy készíttette, és aki ott belépett,
nem a pöffeszkedéssel, hanem a szerény-
séggel, az udvar rendjével, a naponta vég-
zett munka becsületével találkozott. Talán
eljön majd az ideje a hasonló hagyomá-
nyok ápolásának is. 

Felismervén, hogy amit elkövetett, fõbenjáró bûn még (vagy ta-
lán leginkább) egy trónörököstõl is, gödröt ásott, belerakta a holt-
testet, és homokkal betemette. Nem fogta el az aggodalom, mert
a történteknek az elnáspángolt zsidón kívül, aki szép csendben
eloldalgott, nem volt más szemtanúja.
Másnap azonban kiderült, mégiscsak van ok az aggodalomra.
Ezúttal azt látta, amint egy zsidó egy másik zsidót páhol. Miu-
tán ez esetben nemigen lehetett tudni, melyikük oldalán áll az
igazság, Mózes csupán harcképtelenné tette a támadót, és meg-
kérdezte tõle, ugyan mi okból veri felebarátját. Ki vagy te, szólt
a férfi, hogy ilyen kérdést teszel fel? Ki kérte, hogy bíráskodj?
Most meg akarsz ölni engem is ugyanúgy, mint tegnap az egyip-
tomit? Mózes eleresztette a férfit, beléhasított a félelem. Szóval
kitudódott – gyorsan híre mehetett, hogy megölt egy egyiptomit,
mert ez a fickó teljesen természetesen említi. Egyiptom egyszeri-
ben veszélyes hellyé vált az elbukott trónörökös számára. Már a
fáraó is biztosan tud a gyilkosságról, katonái pedig nyilván elin-
dultak a bûnös felkutatására. A helyzet megérett a mielõbbi tá-
vozásra.
Mózes sietve hagyta el az országot. Menekülési útvonala nem is-
meretes, a feljegyzésekbõl azonban tudjuk, hogy a Vörös-tenger
keleti partján, a midjániak földjén kötött ki. A kietlen Sínai-pusz-
taságban vánszorogva egy kúthoz, kis oázishoz ért. Heves szom-
júságát csillapítván leheveredett egy árnyat adó fa tövében, de
szendergésébõl rövidesen a forráshoz érkezõ nõk hangjának vi-
dám zsongására ébredt. 

Louis Baldwin: Mózes és az õ heves vérmérséklete. 
Fordította Dobrás Zsófia

Europa Nostra
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Miközben Amerika csitítgatja Izraelt, de támogatja
Tel-Avivot egy esetleges konfliktusban Teheránnal,
rászól saját döntnökeire, hogy ne heveskedjenek a
csapásméréssel, noha a lehetõségek asztalán ez is ki
van már porciózva. Ugyanakkor még véletlenül se
hívnák fel a szaúdiakat, hogy: te, mit csináltok,
ha...? Kár, hisz a reformálódó Közel-Keleten Wa-
shingtonnak (Tel-Avivnak) lassan nem akad egy be-
számítható Ahmadinezsád-ellenes barátja sem Rijá-
don kívül. (Igaz, ez is közvetve s nem emberbarát-
ian-jogszerûen-demokratikusan nyilvánul meg.) A
bahreini síita kisebbséget vahabita-szunnita katonai
jelenléttel revolverezni nem emberjogi, hanem Irán-
ellenes cselekedet; és ugyanúgy nem Asszád-barát
tett (annál emberbarátibb) Katar támogatása Irán el-
lenében, ami az Öböl Menti Együttmûködési Ta-
nács pici tõrje a damaszkuszi rezsim nagy szívében. 
De mit tehet a tömegpusztító fegyverek (WMD) nél-
küli régiót akaró szaúdi királyság, amíg végül kide-
rül, hogy van-e Perzsiának valami sugárzóan kilõni-
valója vagy csak éveken át tartó veszélyes kamuzás
volt az egész? Igazából a két ország közötti ellenér-
zések elmérgesedése, a Nyugat mellett vagy annak
háttal állás ilyen szintjén csak két opciója marad... a
másik pedig a „ki tudja”-alapú fegyverkezés, és a
fegyverhajsza itt már Irán bûne. 
A királyság nem kispályás játékos a nukleáris erõ bé-
kés felhasználásában, nemzeti célkitûzése, hogy az
olajat exportra kímélje, otthon pedig az olcsó hasa-
dó energiát használja, s ebben az értelemben kiter-
jedt a szak-kapcsolatrendszere is (Argentína, Kína,
Franciaország, Dél-Korea). A múlt év végén azon-
ban Turki al-Fejszál herceg, volt szaúdi titkosszolgá-
lat-vezetõ és volt washingtoni nagykövet nyíltan ki-
tálalt: egy nukleáris Irán Szaúd Arábia ilyen téren
való felfegyverkezését jelentheti. Tény, hogy megte-
hetik, a térség egyik legjobb légiereje áll rendelkezés-
re, a korosabb Panavia Tornádókat éppen lecserélik
Eurofighter Typhoon, és F-15S többfeladatú, illetve
nehézvadászokra, tárgyalások folynak Kínával a
Dongfeng 21-es középhatóságú, nukleáris töltet hor-
dozására alkalmas önjáró rakéta beszerzésére. 
Militaristább kedvemben azt mondanám, hogy nem-
zetvédelmi joguk van erre, pénzük a shoppingolásra

rengeteg, és az erkölcsi aggályokat Irán
esetében használni igazán mûfaji-fo-
galmi zavar lenne. Kérdés: az egy-

másrautaltságban baráti, a regioná-
lis fenyegetettségben haveri, az ola-

jbizniszben partneri Szaúd-Arábiát
épp annyira lájkolja majd Amerika,

ha annak nukleáris fegyvere lesz;
s ha atomfegyvere van a király-
ságnak, szüksége lesz-e még

Amerika feltétlen ámúrjára? Ady András
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Aki ott belépett, az udvar
rendjével, a naponta vég-
zett munka becsületével
találkozott.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Az emberek megítélésében három tulajdonság 
fontos: tisztesség, intelligencia és energia. 

Az elsõ nélkül a másik kettõ halálos.” 
Warren Edward Buffett

Meghasonlott mesehõs

Gyors távozás

Pró Szaúdi
Kontra?

Székedi Ferenc

A nap címe. Boldea holnap vagy holnapután
hazajön, România liberã

Magyarázat. Az utóbbi napokban még ál-
lamfõ is ezzel kel és fekszik: merre bujkál a
szökésben lévõ Mihail Boldea képviselõ? Mi-
kor tér vissza az országba a csalással gyanúsí-
tott politikus? Nos, az ügyvédje megmondta:
holnap vagy holnapután az UNPR képviselõ-
je márpedig hazajön.

Tulajdonképpen igaza van. Szegény Mircea
Geoanã azt szeretné, hogy magánszemélyek
sms-ben és interneten is küldhetnének pénzt a
pártok támogatására. (Olvassuk a Cotidianul
honlapján.) Ugyanakkor, ami nagyon helyes,
Geoanã megtiltaná a pártok támogatását
azoknak a cégeknek, amelyek az állammal
kötöttek szerzõdéseket. A szenátus elnöke
(aki mellesleg az elnökválasztást is megnyer-
te, csak elcsalták elõle) felidézte, hogy Barack
Obama is a „sok kicsi sokra megy” elve alap-
ján gyûjtött sms-en meg interneten tekintélyes
összegeket. Bevalljuk, magunk azt nem tud-
tuk, hogy eddig nem lehetett. 

Cseleees... Miután nem hagyják, hogy a
PDL színeiben induljon Bukarest fõpolgár-
mesterségének elnyeréséért, Silviu Prigoanã
azt tervezi, hogy egy új politikai alakulat,
szövetség, az úgynevezett Mozgalom Buka-
restért színeiben indulna. Ezek szerint a saját
pártja jelöltjének ellenében. Izgi lesz. Az ön-
magában, hogy függetlenedik, nem új,
Oprescu és a PSD szépen lejátszotta, de hogy
Prigoana többek között például Monica
Macovei ellen is indulhat, igazi csemegét ígér.
Ennél is érdekesebb lehet – az ötletrõl az
Adevãrulban olvastunk – hogy a PDL (a
hiperaktív Udrea szerint) akár Gigi Becalit is
támogathatja, ha választási szövetségre lép
annak pártjával (és ezáltal Vadim Tudorral is,
mert ugye a román nacionalsta pöcegödör fe-
neketlen), persze ha idõközben Gigi sittre
nem kerül. 

A nap álhíre. Traian Bãsescu meggondolta
magát, egyetlen meglógott bûnözõért nem
megy Afrikába. Szándéka szerint megvárja,
amíg több pédélés elítélt külföldre szökik, s
egy speciális „vadász-körúton” összefogdossa
õket sorra mind. Sokan remélik, hogy köztük
lesz Omar Hayssam is.
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Miközben az elmúlt hó-
napok alatt egyre csök-

kent a lakosságnak és a cé-
geknek nyújtott banki hite-
lek összege Romániában, az
állam egyre nagyobb arány-
ban kért és kapott kölcsönt a
pénzintézetektõl – írta jegy-
banki forrásokra hivatkozva
a Mediafax. 

Az adatok szerint a
nemkormányzati szférának
nyújtott kölcsönök – 222
milliárd lejt meghaladó –
összege februárban 0,1 szá-
zalékos visszaesést szenve-
dett az elõzõ hónaphoz vi-
szonyítva. A lejhitelezésen
belül átlagban 0,4 százalé-
kos volt a csökkenés, ez pe-
dig leginkább a cégeket érin-
tette: számukra 0,5 százalék-
kal kevesebb finanszírozás
állt rendelkezésre. Ugyanak-
kor az összes kölcsönök 63
százalékát kitevõ devizahite-
lezést is megnyirbálta az el-
múlt idõszak: a jegybanki
adatok szerint a kölcsönök
összege (euróban kifejezve)
11,3 millió euróval lett ki-
sebb. A valutahitelek meg-
oszlása is eltérõen alakult:
az összegek 0,4 százalékot
emelkedtek a lakosság eseté-
ben, a cégeknek nyújtott köl-
csönök viszont 0,2 százalék-
kal csökkentek.

Ezzel teljesen eltérõ hely-
zet alakult ki az állam által

igényelt hitelek piacán: a
kormány idén februárban
több mint 4,5 százalékkal
több pénzt kért a bankoktól,
mint egy hónappal koráb-
ban, a kölcsönök összege
így meghaladta a 77 milli-
árd lejt. Éves összehasonlí-
tásban azonban még na-
gyobb a különbség, 2011
februárjához viszonyítva 23
százalékkal növekedett az
állam „hitelszomja“, a sta-
tisztika szerint 150 millió
lejjel többet (összesen 8,81
milliárdot) emésztettek fel
az önkormányzatok és a kü-
lönbözõ szociális ellátó-
rendszerek számára pum-
pált juttatások.

Diósi László, az OTP
Bank Románia vezérigazga-
tója nem tartja aggasztónak
ezt a jelenséget sem az or-
szág gazdasági stabilitása,
sem a bankpiac helyzetének
szempontjából. Emlékezte-
tett arra, hogy az állam hitel-
felvevõként 2009-ben jelent
meg elõször erõteljesen a
belföldi pénzpiacon, mert
szüksége volt kölcsönre az
adóbevételek kiesése miatt
keletkezõ költségvetési hi-
ány pótlására. „Akkor már
jócskán benne voltunk a vál-
ságban, csökkent a kereslet a
lakossági és a vállalati hite-
lek iránt egyaránt. A bankpi-
acnak ezért kimondottan jól
fogott az állam hiteligénye”
– magyarázta. Diósi szerint

ez a gazdaságra sem jelen-
tett veszélyt, mert a román
állam eladósodottsága akkor
– akárcsak most – az uniós
átlaghoz képest alacsony
volt. A vezérigazgató nem
lát veszélyt abban, ha az ál-
lam a bankpiac egyik legna-
gyobb hitelfelvevõje marad.
„A román pénzpiacon nin-
csenek likviditási gondok.
Jut bõven hitel a lakosság-
nak és a vállalkozóknak ak-
kor is, ha az állam a finan-
szírozásának egy részét bel-
földrõl kívánja megoldani”
– mondta az ÚMSZ-nek
Diósi László.

Kijelentését alátámasztja
a most közzétett jegybanki
jelentésnek az a része is,
amely kitér arra, hogy az el-
múlt egy évben 7,5 százalék-
kal gyarapodott Romániá-
ban a nemkormányzati szfé-
ra által felvett kölcsönök ará-
nya – ezen belül 4,3 százalé-
kos többletet mértek a lejhi-
telek, valamint 6,1 százalé-
kos pluszt az euróhitelek te-
rén. A „hitelszûkével” egy
idõben jelentõsen növeke-
dett a lakosság hazai fizetõ-
eszközben tárolt megtakarí-
tása. A bankbetétek összege
idén februárban megközelí-
tette a 75 milliárd lejt, ami
1,4 százalékkal volt több,
mint januárban, ugyanak-
kor 13, 6 százalékkal halad-
ta meg az egy évvel korábbi
szintet. 

HIRDETÉS
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Hatezer négyzetméteren
16 ország száz kiállítója

vonult fel közel 15 ezer láto-
gató elõtt – ezek az adatok
jellemzik a minap zárult
Gastropan pék- és cukrász-
ipari termékek negyedik ki-
állítását. A Marosvásárhe-
lyen megrendezett három-
napos eseménysorozaton
pékek, cukrászok mutatták
be tudásukat, kínálták ter-
mékeiket, osztották meg ta-
pasztalataikat szakmabeli
kollégáikkal. 

Már péntek délelõtt meg-
teltek a President Hotel kiál-
lítócsarnokai, ahol a szak-

emberek mellett nagyon sok
civilt is vonzottak azok az
ínyencségek és gasztronó-
miai bemutatók, amelyekkel
a szakmai tudásukat és a
legkorszerûbb mûszaki fel-
szereléseket egyaránt de-
monstrálhatták a kiállítók.
A pékmesterségnek szentelt
elsõ napon nem hiányzott a
taligakeréknyi kenyér, a ma-
gos, hagymás, fokhagymás,
olívabogyós cipó, de volt vá-
laszték különbözõ formájú
pékárukból, kiflikbõl és po-
gácsákból. A látogatók meg-
csodálhattak kenyértésztá-
ból készült házikót is – ud-
varral, farmmal körülvéve –,
de volt kemencében sült há-

zi áldás, bibliai idézet és csa-
ládi krónika is. A cukrász-
mesterek szombatra idõzí-
tett bemutatói is tömegeket
vonzottak, akárcsak a fagy-
laltok hûtõpultjai, ahol sza-
badon állt a színes, jeges
kóstolnivaló. A tortakészí-
tõk fantáziája nem ismert
határt: az esküvõi tortáktól a
kisgyerekek születésnapi tor-
tájáig, a nemes-egyszerû fe-
hér-arany kombinációtól, a
hosszú fátylas menyasszo-
nyosig szinte mindent elké-
szítettek, de nem hiányoztak
az olyan különlegességek
sem, mint a kalocsai díszíté-
sû, cserepesvirág-torta vagy
a krémes Decebal-szobor. 

Gasztroexpó Vásárhelyen
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A Vásárhelyre sereglett közönség szívesen repetázott volna a kiállított különlegességek mindenikébõl

Szûkülõ hitelezés
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A hazai fogyatékkal élõk
rendkívül alacsony fog-

lalkoztatottsági arányán kí-
ván javítani az elsõ online
munkakeresõ platform,
amelyet az Estuar Alapít-
vány jóvoltából kizárólag a
fogyatékkal élõ személyek
számára hoztak nemrégiben
létre. A www.faraeticheta.org
honlapra az állást keresõ
személyek feltölthetik ön-
életrajzukat, ingyenes ta-
nácsadásban részesülhetnek,
illetve a munkaadók is köz-
zétehetik állásajánlataikat.
„A honlap egy növekvõ
igényt szeretne kielégíteni, a
társadalom tudatosságát éb-
resztené fel, a fogyatékkal
élõk  foglalkoztatására” –
nyilatkozta megkeresésünk-
re Maria Chindriº, az Estuar
Alapítvány programkoordi-
nátora. 

„Védett” 
cégek alakultak

Az érintettek rászorulnak
az internetes segítségre, hi-
szen Romániában mindösz-
sze 4,5 százalékuknak van
állásuk. Ezzel szemben Ma-
gyarországon 16 százalékos,
nyugaton pedig mintegy 60
százalékos a fogyatékkal
élõk foglalkoztatottsága – tá-
jékoztatta lapunkat Makkai
Péter református lelkipász-
tor. A Diakónia Keresztyén

Alapítvány által mûködtetett
sepsiszentgyörgyi Írisz Ház
fejlesztõ- és munkaterápiás
központ koordinátora la-
punknak elmondta, ország-
szerte több mint 600 ezer fo-
gyatékkal élõt tartanak nyil-
ván, közülük mindössze 27
ezernek van munkahelye.
Háromszéken a 3900 rok-
kantsággal élõ személy közül
mintegy húszan dolgoznak,
közülük tizenketten az Írisz
Házban. A Diakónia Ke-
resztyén Alapítvány öt éve
mûködtet fogyatékkal élõket
foglalkoztató céget. 

A fogyatékkal élõk alkal-
mazását a 2006/448-as tör-
vény szabályozza. Makkai

Péter elmondta, sok vállal-
kozó élt a jogszabály a lehe-
tõséggel és legkevesebb har-
minc százalékban fogyaték-
kal élõket alkalmazó, úgyne-
vezett védett céget jegyzett
be. A törvény megjelenése-
kor Romániában 17 ezer fo-
gyatékkal élõ dolgozott, az-
óta pedig mintegy 2500 vé-
dett cég alakult, de nem
emelkedett a munkahellyel
rendelkezõ fogyatékkal élõk
száma – magyarázta a lel-
kész. Makkai Péter szerint
az a gond, hogy amíg Há-
romszéken a cégek minimál-
bérért szakképzett munkáso-
kat tudnak alkalmazni, ad-
dig nem fognak ugyanannyi-

ért fogyatékkal élõket foglal-
koztatni.

A fogyatékkal élõk foglal-
koztatásával a Diakónia Ke-
resztyén Alapítvány mellett
több más civil szervezet is
foglalkozik. „Sokkal jobb a

helyzet, mint évekkel ezelõtt,
de még mindig jelentõs aka-
dályok gördülnek azok elé a
fogyatékkal élõ emberek elé,
akik szívesen vállalnának
munkát” – mondta lapunk-
nak Deme Ilona, az  Életfa
Egyesület, illetve a brassói
Novum Egyesület keretében
mûködõ Centrum Projekt
kolozsvári programvezetõje.
A Centrum Projekt nõk és
hátrányos helyzetûek mun-
kaerõ-piaci felzárkóztatását
tûzte ki céljául. 

Nem tolonganak értük

A Hargita Megyei Moz-
gássérültek Szervezetének el-
nöke, Fikó Csaba lapunknak
elmondta, a szervezet közve-
títõi szerepet is vállal, ám
többnyire maga foglalkoztat-
ja a munkát kérõ fogyatékkal
élõket. Jelenleg 64 ilyen sze-
mély dolgozik, ebbõl tizen-
négyen munkakönyves alkal-
mazottak. „Igen kevés vállal-
kozó érdeklõdik az ilyen

munkaerõ iránt, s bár tör-
vény kötelezi õket bizonyos
számú fogyatékkal élõ alkal-
mazására, a büntetés olyan
kicsi, hogy inkább a bírság
mellett döntenek a munka-
adók” – mondta Fikó, aki
szerint a vállalkozóknak a
megfelelõ munkakörülmé-
nyek biztosítása miatt van-
nak fenntartásaik. Egy
székelyudvarhelyi mozgás-
korlátozott férfi, Józsa Csaba
szerint a mindennapi szük-
ségleteket még akkor is na-
gyon nehezen lehet fedezni,
ha dolgozik a magafajta sze-
mély. „Én kaptam irodai
munkát, de rengeteg a ki-
adás, hisz az alapvetõ lét-
fenntartáshoz szükséges dol-
gok mellett még a speciális
ruházatot és esetenként azo-
kat a kellékeket is meg kell
vásárolni, amit normális
esetben egy csecsemõ igé-
nyel, azaz pelenka, krémek
és hasonló dolgok” – magya-
rázta a kerekesszékhez kö-
tött Józsa Csaba. 

Azok a munkaadók, akik egy évre fogya-
tékkal élõ személyt alkalmaznak, erre az
idõre a minimálbérnek megfelelõ összeget
kapnak, így nagyobb fizetés esetén csak a
különbözetet kell fedezniük. Másfél évre
alkalmazott, pályakezdõ sérült személyek
után már ennek másfélszeresét kapják tá-
mogatásként – magyarázta lapunknak Ke-
rekes Károly, a képviselõház munkaügyi
és szociális védelmi bizottságának titkára.

Azok a cégek, ahol az alkalmazottak leg-
alább 30 százaléka fogyatékkal élõ, mente-
sülnek a bejegyzési illeték alól. A hátrá-
nyos helyzetû alkalmazottak számára
szükséges felszerelés ára, valamint az al-
kalmazott szállítási költségei minden eset-
ben letudhatóak a cégek profitadójából, és
a súlyos vagy elõrehaladott fogyatékkal
élõ személyek mentesülnek a bérjövede-
lemre kirótt adó alól. 

Javult a fogyatékkal élõ munkavállalók helyzete, de még számos akadályba ütköznek

Kerekes Károly: kedvezmény jár a vállalkozóknak

ÚMSZ 

Felfüggesztik a pszichés
problémákkal küszködõ

rendõrök fegyverviselési en-
gedélyét, és pszichológiai
vizsgálatra küldik õket, miu-
tán egy belügyi alkalmazott
három héttel korábban lövöl-
dözni kezdett – nyilatkozta
Gabriel Berca belügyminisz-
ter. A román belügyminiszté-
riumban 52 olyan alkalma-
zott van, aki az elmúlt évek-
ben pszichológiai tanács-
adásra szorult: õk már nem
vehetnek részt operatív akci-
ókban, és ideiglenesen le kell
tenniük fegyverüket, amíg
egy újabb pszichológiai vizs-
gálaton be nem bizonyítják
alkalmasságukat. „Olyan

emberekre van szükségünk,
akikben minden szempont-
ból megbízhatunk, akik ki-
egyensúlyozott családi kap-
csolatokkal rendelkeznek és
nincsenek viselkedésbeli ki-
lengéseik” – mondta a bel-
ügyminiszter. A fegyvervise-
lés kérdése akkor váltott ki
közvitát, amikor március ele-
jén egy belügyi alkalmazott
lövöldözni kezdett válni ké-
szülõ felesége bukaresti fod-
rászatában, és megölt két em-
bert, hatot pedig megsebesí-
tett. A tettes, Gheorghe
Vlãdan sofõrként dolgozott a
belügyminisztérium egyik
mentõautóján. Fegyvervise-
lési engedéllyel rendelkezett,
pedig dossziéjából hiányzott
a pszichológiai alkalmassá-

got tanúsító irat, emellett de-
presszió elleni kezelést ka-
pott. „Ez a tragikus esemény
az egész rendõrség hitelét
aláásta, ami nincs rendjén” –
mondta Gabriel Berca tárca-
vezetõ. A fodrászatban tör-
tént lövöldözésrõl elmondta:
nem az volt a gond, hogy
fegyverviselési engedélyt ka-
pott, hanem az, hogy nem
tudtak viselkedési kilengései-
rõl, amelyek elõrevetítették a
tragédiát, évek teltek el anél-
kül, hogy pszichológiai alkal-
masságát ellenõrizték volna.
„Akinek valaha is pszicholó-
giai gondjai voltak, attól el-
vették a fegyverét, és ezentúl
rendszeresek lesznek a vizs-
gálatok” – mondta a román
szaktárca vezetõje. 

Új esély a dolgos kezeknek

Fotó: Kovács Zsolt

Szigorított fegyverviselés
ÚMSZ

Mégsem lesz kötelezõ a
beutalási díj a gyer-

gyószentmiklósi kórház-
ban, ahogy azt az intéz-
mény bejelentetése szerint
korábban megírtuk. „Ab-
ban a formában, ahogyan
azt a kórház vezetõsége is-
mertette, törvénybe ütközõ
a beutalási illeték” – nyilat-
kozta a Székelyhonnak Duda
Tihamér, a Hargita Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár
vezérigazgatója. Az egész-
ségügyi törvény szerint a
biztosítással rendelkezõ be-
tegektõl tilos pénzt kérni a
kórházi ellátásért, hiszen
ezt a fizetésükbõl járulék-
ként levonják. „Az egész-
ségügyi intézményeknek
több törvényes lehetõségük
van saját bevétel szerzésére.
Ezek közül három is járha-
tó út lehet Gyergyószent-
miklóson” – mondta a biz-
tosítási szakember. A kór-
ház adományként elfogad-
hat pénzt a betegektõl, de
befizetésre nem kötelezheti
õket. Másik lehetõség a pót-
díjak bevezetése volna azon
páciensek számára, akik na-
gyobb kényelmet nyújtó
kórtermekbe kérik elhelye-
zésüket. A biztosító az alap-
ellátásért fizet a kórházak-
nak, amelyek ezen felül ext-
ra szolgáltatásokat nyújthat-
nak fizetés ellenében azok-
nak, akik tévét, egy- vagy
kétágyas kórtermet szeretné-

nek. Az intézmény fenntar-
tásában a harmadik alterna-
tívát a régió önkormányza-
tainak összefogása jelenthet-
né, de ez csak a választások
után esélyes – mondta Duda
Tihamér. A kórház pénz-
ügyi szakemberei szerint
ugyan törvényes lenne a kö-
telezõ illeték bevezetése, de
a megyei egészségbiztosítási
pénztár vezetõjével mégis
kompromisszumos megol-
dást kerestek. A hétfõn beve-
zetett beutalási díjat meg-
tartják, de nem teszik kötele-
zõvé, hanem – amennyiben
a páciens felajánlja – ezt el-
fogadják. Adományként to-

vábbra is 30 lejre számíta-
nak a betegektõl. Azonban
nem kérnek támogatást a 18
évnél fiatalabb gyermekek-
tõl, az idõsektõl, akiknek
350 lejnél kisebb a nyugdí-
juk, valamint a szociális se-
gélybõl élõktõl. A kiskorú
gyermek kísérõjeként befek-
võ anyák 20 lejes adományt
fizethetnek, ha akarnak –
nyilatkozta Jeszenszky Géza
kórházigazgató. Az eddig jó-
váhagyott minimális egész-
ségbiztosító pénztári juttatás
mellett az állami költségve-
tés módosításakor legtöbb 30
százalékos kiegészítést kap-
hatnak a kórházak. 

Mégsem lesz beutalási díj

ÚMSZ

Ma indult a Gyergyói-
medence Pszichopedagó-

giai Munkaközössége által
negyedik alkalommal meg-
szervezett pályabörze. A
gyergyószentmiklósi rendez-
vényen a szakmaválasztás
elõtt álló középiskolások szá-
mára nyújtanak hasznos in-
formációkat a különbözõ
szakmák világáról. A kétna-
pos börzén több mint nyolc-
van szakember harminc
szakterületrõl tart tájékoztató
elõadásokat. A programnak

a Fogarassy Mihály Általá-
nos Iskola nyújt otthont, ahol
a börze mindkét délutánján
öt tanteremben párhuzamo-
san zajlanak elõadások. A
meghívottak különbözõ
szakmák bemutatása mellett
tájékoztatják a résztvevõket a
szükséges képesítésekrõl és
elhelyezkedési lehetõségek-
rõl, ugyanakkor ismertetik
azokat a követelményeket,
amelyek az adott pályára va-
ló alkalmasság feltételei, illet-
ve szakemberek válaszolnak
a fiatalok kérdéseire. A pá-
lyabörze keretében képvisel-

teti magát az egészségügy, a
média, mûvészetek, vendég-
látóipar, élelmiszeripar, szép-
ségipar, informatika, oktatás,
jog, sport, de nem maradnak
ki a különbözõ szakmunkák
(ács, asztalos, kõmûves), gaz-
dasági szakok (könyvelõ,
pénzügyi szakember), szoci-
ális szakmák (pszichológus,
gyógypedagógus), mérnöki
szakmák sem, ezek bemuta-
tása mellett szó lesz a törté-
nész, néprajzkutató, idegen-
vezetõ szakterületérõl is. A
rendezvény holnap délután
zárul. 

Pályaválasztási útmutató

A korszerûsített Gyergyószentmiklósi Városi Kórház épülete
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Új erdélyi színházi portál
indult www.szinpad.ro cí-

men, amelynek elsõdleges
célja a közösségépítés, a szak-
mabeliek közötti párbeszéd, a
kommunikáció elõsegítése, és
nem utolsósorban a közönség
tájékoztatása a színházi ese-
ményekrõl, a színházzal kap-
csolatos hírekrõl. 

Tegnap sajtótájékoztatón
ismertették az új színházi
portált, amely nemcsak hí-
rekkel szolgál, de adatbázis-
sal is az erdélyi magyar szín-
házakról, színészekrõl. Idejé-

ben értesít az eseményekrõl,
interjúkat, tudósításokat, kri-
tikákat közöl, ugyanakkor fó-
rumot biztosít a színházked-
velõk számára, hogy el-
mondhassák véleményüket
az elõadásokról, hozzászól-
hassanak az eseményekhez. 

A Marosvásárhelyi Mûvé-
szeti Egyetemen Mihály I.
Csaba projektmenedzser és
Kardos Kinga fõszerkesztõ
beszélt a kezdeményezésrõl.
Elmondták, hogy kapcsolat-
ba léptek valamennyi erdélyi
színházzal – kõszínházakkal,
alternatív társulatokkal, báb-
színházakkal, mozgásszínhá-

zakkal is –, és a kapcsolat-
rendszert tovább bõvítik a
sajtóorgánumokkal, létrehoz-
ták a Facebook-oldalt is,
amelyet naponta átlagosan
40–50 személy tekint meg.
Volt rá eset, hogy háromszá-
zan kattintottak rá, amikor
Balogh Attila UNITER-díja-
zott színésszel közölt a portál
interjút. Jelenleg készül az a
naptár, amelyre rákattintva
megtudhatja a nézõ, hogy
azon a napon melyik szín-
házban mit játszanak.

A már létezõ Hamlet címû
színházi portált nem tekintik
konkurenciának – mondta

lapunk érdeklõdésére Kar-
dos Kinga, hiszen ott elsõ-
sorban hírek olvashatók, míg
az új online újságnak a hírro-
vat csak egy szelete lesz. Mi-
hály I. Csaba hozzáfûzte,
hogy az online média egyre
nagyobb teret hódít, ezért
fontos, hogy a színházak is
éljenek ezzel a lehetõséggel.
A portál szerzõi elsõsorban a
kolozsvári és a marosvásár-
helyi drámaképzõ szakos
hallgatók vagy ott végzett új-
ságírók, színikritikusok közül
kerülnek ki. A portál a széke-
lyudvarhelyi Kreatív Project
Kft. keretében valósul meg. 

Színházi fórum a világhálón

MTI

Egressy Zoltán nyerte
az idei Magyar Dráma-

író Versenyen a szakmai
zsûri által odaítélt elsõ dí-
jat; Idestova hatvan címû
egyfelvonásosa a közönség-
díjat is megkapta. A hétvé-
gén immár tizenhetedik al-
kalommal megrendezett
drámaíró verseny három in-
dulója, Szabó T. Anna, Eg-
ressy Zoltán és Garaczi
László a Magyar Nemzet
szombati számának Maga-

zinjában megjelent, Nem vic-
ces – Bölcs vezérünk feje az os-
tornyélen címû cikk alapján
írt egyfelvonásos drámát. A
cikk a Rákosi Mátyás 60.
születésnapjára rendezett
1952-es kiállításról szól,
amely bemutatta a pártfõtit-
kár életét és az évfordulóra
készített ajándéktárgyakat
is. Ez utóbbiakból válogatva
rendezett Rakosi60@neprajz.
hu címmel kamaratárlatot a
Néprajzi Múzeum.

A cikk alapján a dráma-
írók egy éjszaka alatt készí-

tették el egyfelvonásos da-
rabjaikat, amelyeket Csiszár
Imre, Koltay Gábor és Mar-
ton László rendezõk vittek
színpadra. A bemutatókat
vasárnap este tartották. 

Egressy Zoltán Idestova
hatvan címû darabja egy kü-
lönleges idõutazás. A mulat-
ságos és egyben elgondol-
kodtató történet egy család-
ról szól, ahol az idõs férj a
Rákosi-évforduló után hat-
van évvel jön rá felesége tit-
kolt szerelmére és gyerme-
kük „eredetére”. Visszafor-

dítja az idõ kerekét, hogy
megakadályozza felesége
hûtlenségét, majd rájön,
hogy a múlt nélkül és gyer-
mek nélkül boldogtalan len-
ne az életük. 

Marton László rendezõ
nagyon érdekes és szép, kü-
lönleges írásnak nevezte a
darabot, amely szerinte a
színészeknek olyan felada-
tot jelentett, mint amikor
egy magas torony tetejérõl
készülnek leugrani, és bízni-
uk kell abban, hogy van víz
a medencében. 

Drámaírás egy éjszaka alatt

Röviden

Székelyföldi legendák
egy kötetben

A kolozsvári Gaudeamus
Könyvesboltban mutatják be
csütörtökön 17 órától a Szé-
kelyföldi Legendárium címû
gyermekkönyvet. A 155 szé-
kely legendát és mondát tar-
talmazó kötetet Fazakas
Szabolcs, a Székelyföldi Le-
gendárium program ötlet-
gazdája ismerteti, miközben
a gyerekeknek rajzolós, me-
sélõs programot kínálnak a
szervezõk.   

Bemutatkoznak 
a képregényrajzolók

A képregényrajzolók klubjá-
nak kiadványát, az Urban
comics made in Clujt mutatják
be Kolozsváron a Mátyás-
szülõházban holnap 19 órá-
tól. A kötet 16 rajzolt törté-
netet tartalmaz, amelyek
mindegyike Kolozsváron ját-
szódik. A kincses város az
utóbbi évtizedben a fiatal
képregényrajzolók központja
lett. Tevékenységüknek a
Német Kulturális Központ
biztosít keretet, Comics
Club nevet viselõ társulásuk
megalakulása óta már két,
németországi szakemberek
által tartott workshopon vet-
tek részt. Ezeken készítették
elõ a holnap bemutatandó
antológiát is. 

T. K. I.

Ma van a színház világ-
napja. A jeles napot öt-

venedik éve ünneplik meg a
civilizált világ valamennyi
színházában. Erdélyben he-
lyenként már a hétvégén
megtartották a Tháliát és a
színházi dolgozók munká-
ját népszerûsítõ rendezvé-
nyeket – például a Kolozs-
vári Állami Magyar Szín-
házban szombaton nyílt na-
pot szerveztek. Csíkszere-
dában az Örkény-centenári-
ummal kapcsolják össze a
színházi világnapot: Victor
Ioan Frunzã két Tóték-ren-
dezése tekinthetõ meg ma
és holnap, magyar és román
nyelven. A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata õsbemuta-
tóval készül: Medgyessy
Éva Rekviem egy hazáért cí-
mû, ma este bemutatandó
kamaradrámáját Kovács
Levente rendezte. Az elõ-
adást követõen nyilvános
beszélgetésre kerül sor a
színházi világnap kapcsán,
melynek vendége
Bereményi Géza rendezõ, a
budapesti  Thália és Mikro-
szkóp Színház igazgatója.
Szatmárnémetiben ma este
hattól Nagy László-versek
hangzanak el László Zita
elõadásában, az Északi
Színház stúdiótermében. 

A színházi világnap hazai
fõ rendezvénye természete-
sen ott zajlott, amerre a
szakma figyelõ szemei is irá-
nyulnak ezekben a napok-

ban: Sepsiszentgyörgyön,
ahol a Reflex 2 Nemzetközi
Színházi Biennále vendége a
jeles ünnep tiszteletére
Törõcsik Mari volt. 

A Magyar Köztársaság
Érdemes Mûvésze és Kiváló
Mûvésze díjjal is kitüntetett,
kétszeres Kossuth-díjas és
kétszeres Jászai Mari-díjas,
valamint cannes-i Arany
Pálma díjas színésznõ a
Bocsárdi László rendezte A
velencei kalmár címû elõadást
tekintette meg, majd közön-
ségtalálkozón vett részt,
ahol Nánay István színikriti-
kussal beszélgetett. 

A másfél órás közönség-
találkozón Törõcsik Mari

arról beszélt, hogy azért
szeret nagy tehetségekkel
dolgozni, mert „egyikük

fényt ad a másiknak”,
ugyanakkor – híres filmje,
a Körhinta egy részletének

levetítése után – azt is el-
árulta: nem szereti önma-
gát visszanézni a filmek-
ben, mert sok mindenen
változtatna, a befejezettség
gondolatát pedig nem tudja
elviselni.  „Ki akartak ten-
ni engem a vizsgáról. Azt
mondták, legyek filmszí-
nésznõ, mert nem tudok
beszélni” – mesélte szí-
nésztanonc éveirõl az utób-
bi fél évszázad egyik legna-
gyobb magyar színmûvé-
sze, aki Mihail Bulgakov
író barátjától, Grigorij
Konszkij rendezõtõl is ta-
nult mesterséget nemzeti
színházi közös munkájuk
alkalmával. „Én nem azt
kérem magától, hogy kia-
báljon. Én azt kérem magá-
tól, hogy egy életre tanulja
meg azt, hogy a színpadon
a sóhajban ugyanannyi
idegenergia van, mint a si-
kolyban” – idézte fel Konsz-
kij utasítását a színésznõ,
hozzátéve: ilyeneket ma

nem mond a fiataloknak
senki. Törõcsik Mari a ta-
lálkozón szívesen emléke-
zett vissza „csodálatos” kö-
zös munkájára Harag
György rendezõvel, és me-
sélt élményszerû együttmû-
ködésérõl is Anatolij Val-
sziljev orosz rendezõvel.
Vallomása szerint minden
elõadásban szükségét érez-
te, hogy „összeérjen” kö-
zönségével. 

Ma, a színház világnapja
alkalmából két Shakes-
peare-elõadás tekinthetõ
meg a Reflex fesztiválon. A
litván Oskaras Koršunovas
Színház Hamletjét a Tamási
Áron Színház nagytermé-
ben 19 órától láthatja a kö-
zönség, a vilniusi vendég-
mûvészek produkciója elõtt
pedig, 17 órakor az M Stú-
dió Mozgásszínház Othello
és hõn szeretett Desdemonája
címû elõadását játssza a
Mûvelõdési Ház Lajtha
László Stúdiótermében. 

Színházi világnap Törõcsik Marival

Törõcsik Mari tiszteletére a Reflex fesztiválon levetítettek egy részletet a Körhintából Fotó: Barabás Zsolt

„Nagy megtiszteltetés számomra,
hogy az UNESCO égisze alatt mûkö-
dõ Nemzetközi Színházi Intézet en-
gem kért fel az ötvenedik Színházi Vi-
lágnap üzenetének megfogalmazására.
A színházakban dolgozó társaimnak,
barátaimnak küldöm rövid gondolatai-
mat. Kívánom, hogy munkátok legyen
nagyszerû és eredeti. Mély, megindító,
elgondolkodtató és egyedi. Azt kívá-
nom, hogy segítsen elgondolkodni
azon, mit is jelent embernek lenni, és
mindezt szívvel-lélekkel, õszintén,
nyíltan és méltósággal tegyétek. Azt kí-

vánom, hogy gyõzzétek le a viszontag-
ságokat, a cenzúrát, a szegénységet és
a nihilizmust, melyekkel közületek so-
kaknak meg kell küzdeniük. Tehetség-
gel és kérlelhetetlenül tanítsatok arra,
hogy a maguk összetettségében értsük
meg az emberi érzelmeket. Ez egy
egész élet munkája, amelyet alázattal
és kíváncsisággal valósítsatok meg. Kí-
vánom, hogy tehetségetek legjavát ad-
va – és ez is csak kivételes és rövid pil-
lanatokban lehetséges – sikerrel fogal-
mazzátok meg a »hogyan éljünk?«
alapvetõ kérdését. Így legyen!”

John Malkovich üzenete a színház világnapján

Báthory-szobor

Nyírbátorban
ÚMSZ

Felavatták tegnap Bátho-
ry István egykori erdélyi

fejedelem, lengyel király
mellszobrát a magyar–len-
gyel barátság napjára rende-
zett ünnepség keretében,
Nyírbátorban. A magyaror-
szági, Szabolcs–Szatmár–
Bereg megyei településen a
Báthory István Gimnázium
aulájában helyezték el a mell-
szobrot. A carrarai márvány-
ból készült alkotást Parlag
István felvidéki magyar szob-
rászmûvész készítette. Bá-
thory István 1533. szeptem-
ber 27-én született Szilágy-
somlyón. A rendek 1571.
május 25-én választották
meg erdélyi fejedelemnek,
majd 1575-ben, II. Zsigmond
lengyel király halálakor a len-
gyel rendek is királyukká vá-
lasztották. A lengyelek egyik
legjobban tisztelt királya lett.
Zsoldos hadseregében szíve-
sen alkalmazott erdélyieket.
Távolabbi politikai tervét –
Lengyelország, Magyaror-
szág és Erdély államszövet-
ségét, mely egyaránt szolgál-
ta volna a Habsburgok és a
török visszaszorítását – azon-
ban nem tudta megvalósíta-
ni. A krakkói Wawel-kated-
rálisban nyugszik mint a len-
gyel nép egyik legnagyobb ki-
rálya. 



Zsigmond Júlia

Fellebbezett a Román Televízió
(TVR) bukaresti magyar adá-

sának fõszerkesztõi posztjára si-
kertelenül pályázó Kacsó Sándor,
aki már tíz éve ideiglenes megbí-
zással töltötte be a most három
évre meghirdetett tisztséget. Ver-
senytársa nem volt, egyedüliként
állt a vizsgáztató bizottság elõtt,
mely végül elutasította pályáza-
tát. Az óvásokat tegnap délig le-
hetett benyújtani, és Kacsó Sán-
dor élt is a lehetõséggel. Az
ÚMSZ-nek elmondta, arra gya-
nakszik, hogy a menedzseri terv-
re nem kapott átmenõ jegyet, de
reméli, hogy három napon belül
pontos indoklást fog kapni. 

A vizsgafeltételek szerint csak
olyan felsõfokú végzettségû mé-
diaszakember jelentkezhetett a
bukaresti magyar adás fõszerkesz-
tõi posztjára, aki minimum há-
rom év szolgálati idõvel és egy év
vezetõi tapasztalattal rendelkezik
a tömegtájékoztatásban; emellett
tervet kellett bemutatni a szer-

kesztõség jövendõbeli tevékenysé-
gének megszervezésérõl, koordi-
nálásáról, kívánt hatásairól. Elvá-
rás volt az is, hogy a jelentkezõ

adja írásba: nem állt kapcsolatban
a volt politikai rendõrséggel.

Kérdésünkre válaszolva Kacsó
Sándor közölte, ha fellebbezését

nem fogadják el, és újra meghir-
detik a pályázatot, akkor annak
függvényében fogja mérlegelni,
hogy jelentkezzen-e újra az állás
elfoglalására vagy sem, hogy mi-
vel magyarázza elutasító dönté-
sét az elbíráló bizottság. „Furcsa
hangulatban vagyunk most, min-
denki meglepõdött a sikertelen
vizsgámon. Az indoklástól is
függ, de valószínû, hogy újra je-
lentkezem, ha szükséges lesz. A
szerkesztõség támogat, nagyon jó
a csapatunk, szeretünk együtt
dolgozni” – mondta a fõszerkesz-
tõjelölt. 

ÚMSZMÉDIA2012. március 27., kedd   www.maszol.ro 9

Röviden

Sorin Apostu, Radu Bica, Adrian Nãstase és
újabban Mihail Boldea... De ha jól megboga-
rásszuk a hazai szennysajtót, biztosan annyi
korrupt politikus nevével találkozik az egysze-
ri médiafogyasztó, hogy lassan azt is elfeledi,
hogy hányas bugyit hord Monica ex-Colum-
beanu, milyen autóval parádézik Gigi Becali,
és hova is lett Elodia. Ha így folytatódnak az
események, kies hazánk sajtójának újra kell
képeznie magát háborús tudósítóvá. Orszá-
gunkban a mindenkori Hatalmasokat miti-
kus tisztelet övezi. Idáig érinthetetlenek vol-
tak, most meg nem értem, hogy mi történt,
mert az már biztos, hogy nem az Igazság
gyõzte le a törvényszegõ Nagyokat. Egyelõre
folyik a médiafelhajtás, és az elkövetett vét-
kekhez képest aránytalanul kicsi büntetések
osztogatása. Félõ, hogy akárcsak Dan
Diaconescu, ezek a korruptak is ki tudják
majd aknázni valamikor azt, hogy õket zak-
latták a... Hatalmasabbak.

(prier)
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„Halálos” digitális forradalom

Mindent a fogyasztóért jelszó alatt a
webóriások egyre több átfogó, naprakész
hírrel szolgálnak, még inkább eltávolítva az
olvasókat a hagyományos sajtóorgánumok-
tól. A digitális forradalom egyre erõteljeseb-
ben változtat az információáramláson – mu-
tat rá az Új Média Állása (State of the
News Media) idei jelentése. Márciusban
Chris Hughes, a Facebook alapítója megvá-
sárolta a 98. évfolyamába lépõ New Republic
újságot, és partnerséget kötött a Washington
Post, The Wall Street Journal és a The Guar-
dian lapokkal. Hamarosan megtörténhet az
is, hogy a YouTube televízióvá alakul, a
Yahoo! már alá is írt egy szerzõdést az ABC
News-zal, az AOL pedig megvásárolta a
Huffington Post folyóiratot. Az amerikai fo-
gyasztók statisztikai felmérésén alapuló je-
lentés kimondja a hagyományos média kli-
nikai halálának beálltát.

Szavazógép

Ponta alkalmatlan kormányfõnek

Nem tartják alkalmasnak a miniszterelnöki
tisztségre Victor Pontát, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnökét az Új Magyar Szó inter-
netes olvasói. A Maszol.ro szavazógépére fel-
tett legutóbbi kérdésünkre beérkezett vála-
szok nagy többsége elutasítja azt a lehetõsé-
get, hogy a kormány élére az ellenzéki poli-
tikus kerüljön. Az olvasóink egy része a
tisztségre alkalmasnak tartja ugyan Pontát,
ám szerintük gyengébb teljesítményt nyújta-
na a jelenlegi miniszterelnöknél.

E heti kérdésünk:
Fogadja-e családja a húsvéti locsolókat?

1. Igen.
2. Nem.
3. Attól függ, ki a locsoló.

Bombasztikus kijelentést tett Rãzvan
Mustea kommunikációs miniszter.
Egy hétfõn lezajlott kommunikációs
konferencián ugyanis kijelentette,
hogy véget kell vetni annak az álla-
potnak, hogy Románia felnõtt lakos-
sága úgy viszonyuljon az inter-
nethez, mint valami ufóhoz (azono-
sítatlan repülõ tárgyhoz). Nagysza-
bású digitalizálási projektet vázolt
fel, amely során a miniszter úr meg
akarja szüntetni a „ultraspecializált
hackerek”, az „ultraperformens
programozók” (az idézõjelekben, saj-
nos, az õ kifejezéseit fordítjuk...) és a
webet egyáltalán nem ismerõ lakos-
ság közti technikai szakadékot. Opti-
mista terve során kb. 84 millió eurós
beruházást kiviteleznének – termé-
szetesen európai támogatásokból –,
és fõleg az infrastruktúrát fejleszte-
nék. 

Mielõtt azonban a hatalmas összeg
láttán elragadna a hév bennünket,
vessünk egy pillantást az Eurostat
azon felmérésére, melyben közlik,
hogy Románia 16 és 74 év közé esõ
lakóinak fele életében nem használt
még számítógépet. 
Ezen adatokat összevetve Mustea
miniszter profetikus indítványával
akár azt is gondolhatnánk, hogy
igen, már biza idehaza van helye a
számítástechnikai fejlesztéseknek,
az internetlefedettség növelésének
stb. Elegendõ csak felületes világtör-
ténelmi kitekintés ahhoz, hogy
megállapítsuk: az új médiák, az új
kommunikációs eszközök mindig
robbanásszerû gazdasági fejlõdést
eredményeztek azokban a társadal-
makban, ahol mindennaposakká
tudtak válni.
Nos, idehaza, kies országunk több

ezer (rosszmájú történészek szerint
alig 200) éves történetére visszate-
kintve, megállapíthatjuk, hogy szin-
te alig volt olyan jólét és béke felé
mutató belsõ kezdeményezés, mely-
nek a pozitív lefolyásához, kiforrásá-
hoz, kialakulásához valamilyen mé-
dia hozzájárult volna. Lévén hogy
Kárpátok Ölelte Országunk lakói-
nak oroszlánrésze még ma is funkci-
onális analfabéta, nem is várhat-
tunk egyébre, mint arra, hogy a
technikai-kommunikációs forradal-
mak anélkül suhanjanak el felette,
hogy komplexebbé tegyék az itt la-
kók (szenvedõk) világnézetét,
felelõsebbé tegyék a beszédüket, és
ami talán a legfontosabb: eszközö-
ket, támpontokat nyújtsanak ahhoz,
hogy hatékony belsõ párbeszédet
folytassanak önmagukkal (magya-
rul: okosan gondolkozzanak).

Mustea terve tehát amellett, hogy
enyhén grandomán, magában rejti a
kiábrándulás lehetõségét is, hiszen
nem egyébrõl van szó, mint arról,
hogy tisztelt kommunikációs minisz-
terünk chatelési, facebookozási,
pornósite-nézési és bulvárhírkövetési
lehetõséget akar biztosítani olyan
hazai polgároknak, akik annak elle-
nére, hogy rég befejezték az elemit,
sem írni, sem olvasni nem tudnak.
Adja az Úr, hogy sikerüljön Mustea
beruházása, hiszen ekkor talán elér-
jük azt, hogy tízbõl kilenc ember hü-
lye honlapok elõtt fog kattogni egeré-
vel, és legalább nem fogja zavarni
azokat, akik legfõbb feladata az lesz,
hogy könnyen „emészthetõ” média-
tartalmakat állítsanak elõ a már tel-
jesen kultúramentes romániai embe-
rek számára.

Péter Árpád

Médiagnózis

Akárcsak a televízió magyar adásának, jelenleg a
közszolgálati rádió kisebbségi adásainak is csak
megbízott fõszerkesztõje van. Stanik István
ugyanis februárban lemondott a fõszerkesztõi
székrõl (jelenleg a rádió nagyváradi tudósítójaként
dolgozik), tisztségét pedig Székely Ervin vezetõ
szerkesztõ vette át ideiglenes megbízottként. A
posztot hamarosan meghirdetik, ám a vizsga pon-
tos dátumát még nem közölték. Székely Ervin la-

punknak elmondta, megpályázni készül a fõszer-
kesztõi tisztséget. Esetleges versenytársakról nincs
tudomása, de kijelentette: ha feltûnne valaki a szí-
nen, és nála jobb eredményt érne el, „az a rádió-
nak mindenképp nyereség volna”. A pályázatot
még nem írták ki, de Székely szerint a követelmé-
nyek közt szerepel majd minden bizonnyal a rádi-
ós mûködtetési törvények ismerete, szakmai ta-
pasztalat és megvalósítási tervezet.

„Fejetlen” magyar adás

Egeret mindenki kezébe!

✁

Kovács Zsolt

Mintegy harminc erdélyi és
magyarországi elõadó lép

színpadra pénteken a sepsiszent-
györgyi sportcsarnokban sorra
kerülõ Transilvanian Music
Awards (TMA) Díjkiosztó Gá-
lán. Az elsõ alkalommal sorra
kerülõ zenei rendezvényt az
MCP Programiroda szervezi, és
23 kategóriában osztanak ki
szakmai díjakat. Dimény János
fõszervezõ lapunknak elmondta,
az erdélyi magyar zene „fekete
korszakát éli”, hátrányba szorult
a román és a magyarországi ze-

nei piacon, ezért van szükség
egy olyan gálára, amely kilendít-
heti a jelenlegi helyzetébõl. A fõ-
szervezõ szerint azok az erdélyi
elõadók lettek sikeresek, és kap-
tak médiafelületet, akik kipró-
bálták magukat valamely ma-
gyarországi tehetségkutatóban –
László Attila, Baricz Gergõ, Tol-
vaj Renáta –, a többi elõadót
nem vállalja fel a hazai média,
ezért a zenészek egyre kedvetle-
nebbek. A pénteki gála azonban
nagy sajtónyilvánosságot is kap,
hiszen többek között jelen lesz
az RTL Klub, a TV2, a Music
Channel illetve a TVR1-es csator-

nája is, mutatott rá Dimény Já-
nos, aki szerint a közönség is
rendkívül pozitívan reagált: a
www.transilvanianmusic.ro honla-
pon két hét alatt 160 ezer szava-
zat érkezett magyarországi és 85
ezer szavazat erdélyi elõadókra.
A közönség szavazata alapján
kialakult sorrendben díjazzák
majd a kategóriák nyerteseit. Az
erdélyi kategóriában Dancs
Annamari lett az év nõi hangja,
László Attila pedig az év férfi-
hangja, a magyarországi elõ-
adók közül Janicsák Veca és Vas-
tag Csaba tudhatják magukénak
az elismerést. 

Dancs és László az év hangja

A köztelevízió magyar szerkesztõsége munka közben. Kacsó Sándor megbízott fõszerkesztõ magyaráz

Váltás a bukaresti rádió magyar adásánál



6.55 Ma Reggel
10.00 Tudástár
10.25 Hagyományok őrzői
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
13.25 Magyarországi
néptáncok
13.40 Főtér
14.55 1100 év Európa kö-
zepén
15.20 Magyar válogatott
16.15 Família Kft. (sor.)
16.40 MacGyver (sor.)
17.30 Felfedező úton a
Robinson család (sor.)
18.00 A Nyereg Klub
(sor.)
18.25 Lizzie McGuire
(sor.)
18.50 Anya, az állatorvos
(sor.)
19.35 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(sor.)
21.00 Híradó este
21.30 Rocca parancsnok
(ol. sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Tudorok 
(ír-kan.-am. sor.)
0.10 Angyali érintés
(am. sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Padlógáz 2. (német
vígjáték) 12.50 Bosszúál-
lók (amerikai kalandfilm)
14.25 Wing Commander -
Az űrkommandó (ameri-
kai-lux. akciófilm) 16.20
Csonthülye 2. - Csapás a
múltból (amerikai-indiai-
dél-af. vígjáték) 18.20 Tel-
jes gázzal (német akció-
film) 20.20 Taxi 2. (fr.
vígjáték) 22.00 A szállító
(francia-amerikai akció-
film) 23.45 Próbatétel
(kanadai-angol thriller)

FILM+

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

10.00 Buda János: Sze-
métfilm 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Metszet 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Híradó 17.40 Izelítő
14.45 Kalendárium 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
20.00 Székelyföld Maga-
zin 21.30 Hitélet 21.30
Híradó 22.00 Vasba ön-
tött történelem 22.30 Hír-
adó 23.00 Napraforgó (is-
métlés)

ETV

9.15 Titkok a múltból
(sorozat) 10.45 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.15 A sors
ereje (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 A sors
ereje (sorozat) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn
(sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém - reality show
14.45 Teleshopping 15.15
Egy lépés a boldogságig
(török sor.) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Véletlen anya (is-
métlés) 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Srpski Ekran
8.00 Kárpát Expressz
8.30 Híradó
8.35 Kultikon (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Közbeszéd (ism.)
10.05 Önök kérték! (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Élő népzene (ism.)
12.30 Térkép (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Akadálytalanul
(ism.)
15.40 Kulisszatitkok (ism.)
16.10 Sírjaik hol dombo-
rulnak... (ism.)
16.35 Talpalatnyi zöld
(ism.)
17.10 Magyar elsők
17.30 Utazás a Marsra
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Fejezetek a magyar
kereszténység történetéből
21.00 Kultikon
21.50 Hírek
21.55 Dunasport
22.05 Keresztutak 
(román-finn filmdráma,
2008)
23.30 Szvjatoszlav
Richter (koncertf.)
0.25 Új régi hang 
(dokumentumf.)

Pro Tv, 14.00
A végzet gyermeke

Amy, a tehetséges fiatal lány festőnek tanul, ám se az egye-
temre, se a szállásra nincs elegendő pénze. Azonnal kap a
rendkívüli lehetőségen, és beköltözik a Quinn család csodá-
latos vendégházába. Nem is sejti, hogy a házaspár nagyvo-
nalúságának hátterében milyen szörnyű terv áll. Amyt bér-
anyának szemelték ki, s még az egyetemen is ellehetetlení-
tik, hogy a lány az anyaságba belemenjen.

DUNA Tv, 22.05
Keresztutak

Két nap eseményei három különböző történetben elmesélve.
A csalódott, az élet értelmében elbizonytalanodott szereplők
keresztezik egymás útjait, kölcsönösen befolyásolják egy-
más sorsát. A három történetet nemcsak a szereplők kap-
csolják össze, hanem a hasonló témák is. A film középpont-
jában a börtönlét áll, és az elmesélt kalandok nem egyforma
súlyúak a filmben.

Antena1, 1.30
Fehér leander

Ingrid gyönyörű, szenvedélyes nő, aki egyedül neveli 15
éves kislányát. Egy szép napon felbukkan egy férfi is az éle-
tében és a nő minden szenvedélyével beleveti magát az új
szerelembe. Amikor rádöbben, hogy kihasználták, becsap-
ták és darabokra törték a szívét, Ingrid kedvenc virágából, a
fehér leanderből készített halálos méreggel tesz pontot a
történet végére.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars 
- A klónok háborúja, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai
8.35 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.25 Második esély
(am.-mex.-kol. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
15.15 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.15 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.20 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 A Széf
Ki viheti el a milliókat?
21.10 Fókusz
21.50 Barátok közt 
(magyar sor.)
Közben: RTL-hírek
22.25 Legyen Ön is Milli-
omos!
23.30 Házon kívül
0.05 XXI. század
0.40 Reflektor
1.00 Ments meg! 
(am. sor.)

10.45 Biloxi Blues (am.
vígjáték, 1988) 12.55 A
dadus (sorozat) 13.55
Amerikai mesterszakács
(ism.) 14.55 Monk (ism.)
16.40 CSI: A helyszínelők
(sor.) 17.35 Esküdt ellen-
ségek (am. sorozat) 18.35
Gyilkos számok (sorozat)
19.30 Amerikai mester-
szakács 20.30 Jóbarátok
(ismétlés) 21.25 Két pasi
(ismétlés) 22.20 Éden Ho-
tel 2. 23.20 Shameless -
Szégyentelenek (amerikai
sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Pontos sportidő
14.10 Pontos sportidő
15.00 Prosport óra
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
A fény harcosai 21.00
Sport.ro Hírek 21.15 Bun-
desliga kézilabda: THW
Kiel - Fuchse Berlin (live)
23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.00 Magyarország, 
szeretlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Hrvatska kronika
13.55 Ecranul nostru
14.25 Hungaria, Európa
rejtett kincse
14.40 Marslakók 
(magyar sor.) (ism.)
15.15 Gasztroangyal
16.10 Angyali érintés
(amerikai sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
17.45 MM
A megoldások magazinja
18.40 Everwood 
(am. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.10 Marslakók 
(magyar sor.)
21.40 Kasszasiker 
(am. vígj. sor.)
22.30 Bábel 
(riportműsor)
23.25 Az Este
0.00 KorTárs
0.30 Szeptember 11. 
- A terror napja (dok. f.)
1.40 Szellem a palackból...
2.10 Everwood (am. sor.)
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról nap-
ra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Túl a hírnéven
12.30 Játszmák 
és érdekek
12.25 Sztárgyár
12.45 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
16.50 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
17.40 A palota legendái:
Gyebaek 
(koreai drámasor.)
18.53 Híradó, 
időjárásjelentés
20.00 Híradó plusz 
– a nap válaszai
20.50 Sztárgyár
21.05 UEFA Champions
League Studió 
(live)
21.40 UEFA Champions
League: A.C. Milan
- Barcelona 
(live)
23.50 UEFA összefoglaló
0.40 Brúnó és Benny
(ausztrál ifjúsági sorozat)
(ism.)
1.35 La vie en rose 
(ism.)
2.15 100%-ban garantált

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport
10.00 Lois és Clark 
(amerikai sor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 A végzet gyermeke
(amerikai filmdráma,
1995)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
20.30 Román Komédia
Társaság
21.30 Román Kupa:
Vaslui – Rapid labdarúgó
mérkőzés
23.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Pro Motor 
- sport magazin 
(ism.)
0.30 Apropo Tv
1.30 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
3.00 Román Kupa: 
Vaslui–Rapid labdarúgó
mérkőzés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak
- reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Csillagháló 
– új szezon (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora
21.50 Mr. Bean 
(angol vígjáték sorozat)
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Office 
(amerikai sorozat)
1.30 Fehér leander 
(amerikai filmdráma)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.30 A médium 
(amerikai krimisor.)
11.30 Teleshpping
12.00 Senki sem tökéle-
tes (román sorozat)
12.30 Senki sem tökéle-
tes (román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
13.45 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román sor.) (ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(sor.)
20.30 Kötekedők króniká-
ja – új szezon
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 Egyszerűen bosszú
(amerikai film, 2004)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Kötekedők krónikája
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők 

- Range Rover
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány:
Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők 
- VW Type 25
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
16.30 Hogyan készült?
Horgonyok, ízesítő anya-
gok, kutyaszánok, 
sportcipők
17.00 A túlélés törvényei
- Alaszkai-hegység
18.00 A túlélés törvényei
- Írország
19.00 Autókereskedők 
- újratöltve - Porsche 911
Targa
21.30 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
- Sierra Nevada
23.00 Mocsári favágók
0.00 Stan Lee bemutatja:
szupermenek a valóságban
1.00 Autókereskedők
2.00 Miami alvilág
3.00 A túlélés törvényei

8.00 Egészségpasztilla
(ism.)
8.10 Lehet, hogy nem tud-
tad
8.20 Két szélhámos 
és egy fél 
(olasz romant. vígj.), 2.
Rész (ism.)
10.00 Sztárgyár
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Biznisz óra (ism.)
13.00 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.30 Ma a holnapról
15.00 Műkorcsolya 
világbajnokság, 
páros rövid program
15.30 Teleshopping
16.00 Caterina és a lá-
nyok (olasz sorozat)
17.30 Autómánia
18.00 Info+
18.20 Két szélhámos 
és egy fél 
(olasz romant. vígj.), 
3. Rész
20.00 Sztárgyár
20.30 Bazár
21.00 Műkorcsolya világ-
bajnokság, páros tánc
program
23.45 Sztárgyár 
– verseny show
0.15 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
0.55 Légy formában
1.30 Robbanásveszély
(ism.)
2.50 Műkorcsolya VB
(ism.)

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

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 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és le-
meztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás
17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hírei rö-
viden

SZERDA
2012. március 28.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.35 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.00 EZO.TV
13.35 Keselyűk karmai-
ban (NSZK-francia-jug. ka-
landf., 1964)
15.10 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
16.15 Csoda Manhattanben
(am.-mex. rom. sor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Tiltott szerelem
(török sor.)
19.30 Tények
20.35 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Született feleségek
(am. vígj. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Én is szép vagyok
0.50 Aktív (ism.)
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
2.30 Doktor House 
(am. sor.) (ism.)
3.20 Született feleségek
(ism.)
4.10 Babavilág (ism.)
4.35 Vers éjfélkor



Ma Hajnalka és Alpár nap-
ja van.
A Hajnalka magyar erede-
tû nõi név, 19. századi alko-
tás a hajnal szóból, egyben
virágnév is.
Az Alpár török eredetû régi
magyar férfinév, jelenté-
se: hõs férfi. 
Holnap a Gedeon és János
nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1871 – Megrendezik az el-
sõ nemzetközi rögbimérkõ-
zést Anglia és Skócia kö-
zött.
• 1918 – Moldova és
Besszarábia csatlakozik
Romániához.
• 1921 – IV. Károly magyar
király elsõ visszatérési kí-
sérlete.

Vicc
Két fiatal apa beszélget:
– Szerinted melyik a terhes-
ség legnehezebb hónapja?
– A tizedik.
– A tizedik?

– Igen, mert akkor már én ci-
pelem a gyereket.

Recept
Cézár-saláta
Hozzávalók: 50 dkg csirke-
mellfilé, fél fej saláta, 50
dkg uborka, 50 dkg paradi-
csom, 1 dl tejszín, 2 dl ezer-
sziget salátaöntet, 2 dl tejföl,
kevés olívaolaj, 10 dkg trap-
pista sajt, só, szárnyas-fûszer-
keverék.
Elkészítése: A csirkemellfilét
csíkokra vágjuk, sóval, szár-
nyasfûszerrel meghintjük, és
2 dkg olívaolajon átsütjük,
majd egy kis víz hozzáadásá-
val megpároljuk. Közben a
tányérok aljára teszünk 2-3
salátalevelet, a cikkekkre vá-
gott paradicsomot, a csíkok-
ra szelt uborkát. Elosztjuk
rajta a csirkehúst, és leöntjük
a tejszínbõl, ezersziget saláta-
öntetbõl és tejfölbõl álló ön-
tettel, melybe belekeverünk
egy kevés olívaolajat és ízlés
szerint egy kis sót. Tetejét re-
szelt sajttal megszórjuk.

2012. március 27., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kezd visszatérni az életkedve: a
tavasz új erõket ébresztett önben,
és a pénzügyei rendezésére is bíz-
vást számíthat. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A mai napon nemcsak a két sze-
rencsecsillag, de mellettük a
Hold is az ön jegyében áll. Ma a
szerelemben és a kártyában is
szerencsés lehet. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Hallgasson a megérzéseire: elõ-
nyös fordulat következhet be az
életében, ha ma jól dönt egy ké-
nyes kérdésben. Ez némi felelõs-
séggel járhat, és az elõnyöket sem
azonnal élvezheti. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A mai napot szánja a kapcsola-
tai rendezésének. Jelenthet ez
szakítást is, de építést is egyben.
Bármit is tesz ez ügyben, az min-
denképp hasznára válik. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A kíváncsiság jó tulajdonság is
lehet, ha jóra használja. Még az
sem baj, ha mások életében váj-
kál: ha ez a szakmája, vagy kife-
jezetten megkérik erre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Olyan kihívásokkal kell szembe-
néznie, ami nagy próbatételnek
számíthat – mások életében. Ön-
nek ez a lépés könnyedén sikerül-
het.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A mai napon magabiztosabbá
válhat. Ha esetleg mégsem, ak-
kor is arra lenne szükség, hogy
legalább annak mutassa magát.
A fellépés már fél siker.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A társkapcsolat házában álló
szerencsebolygók az érzelmes
Holddal együtt most felnyithat-
ják a szemét. Végre meglátja azt,
akit már régóta keres.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma jó és rossz is történhet önnel.
Az csak önön múlik, hogy mit
tart fontosabbnak. Örül annak,
aminek lehet, vagy beleveti ma-
gát egy vég nélküli kesergésbe. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Kellemetlen helyzetbe kerülhet.
Valakit sikerült az ellenségévé
tennie. Hitesse el vele, hogy
már másként érez.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy találkozás a mai napon új
irányba vezetheti az életét. Csak
arra vigyázzon, hogy ha ez egy
új munka, vagy kötelesség, akkor
nehogy túlterhelje amúgy is meg-
terhelt vállait. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ne szólj szám, nem fáj fejem. A
mai napon nagyon is igaz lehet
önre nézve ez a mondás. Talán
szándéktalanul és észrevétlenül,
de olyasmit kotyoghat el avatat-
lan fülek elõtt, amirõl jobb volna
hallgatnia. Inkább ne szóljon.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Furcsa és elgondolkoztató, hogy
az egyetlen dolog, amit az em-
ber napi nyolc órán keresztül vé-
gezni tud, az a munka. Se enni,
se inni, se aludni, se tanulni és
egyáltalán semmit, aminek ér-
telme lenne, nem képes az em-
ber nyolc órán át végezni, csak a
munkát. Dolgozni nem önpusz-
tító idõtöltés csupán, hanem
olyan cselekedet, amire alkotva
vagyunk. A legtöbb és leghasz-

nosabb dolog, amit egy egészséges
ember tehet, az az, hogy dolgozik.
A munka nemcsak a hasznosság
és érték tudatát adja, de valóban
szabaddá is tesz. Aki dolgozik,
annak nem kell azon törnie a fe-
jét, hogy mihez is kezdjen magá-
val. Csak az olyan munkának
van értelme, aminek eredménye
van, ami elõbbre visz valamit.
Amellett pedig méltó a munkás a
maga bérére. 

Gondolatjel Visky István rovata

www.marosvasarhelyiradio.ro



Forma–1

Turós-Jakab László

Miután nem sikerült vb-
pontot szereznie Se-

pangban, a kétszeres világ-
bajnok Sebastian Vettel dü-
hösen nyilatkozott a német
televíziónak a Forma–1-es
Malajziai Nagydíj után, s
olyan uborkának nevezte a
vele koccanó Narain Kar-
thikeyant, amilyenekkel
csak a közutakon találkozik
olykor az ember. Jenson
Button is a Hispania Rt in-
diai versenyzõjével való üt-
közés miatt maradt le a vb-
pontokról, de õ magára vál-
lalta a felelõsséget. Mel-
bourne és Sepang után Kimi
Räikkönen egy normális
hétvégére vágyik, míg
Michael Schumacher a ver-
seny elején, a francia Ro-
main Grosjeannal való koc-
canást bánja. 

A sepangi versenyt köve-
tõen a szaksajtó azt kutatja,
hogy mennyire volt szándé-
kos Sergio Perez kiperdülése
Alonso nyomában, miután
nagyon úgy nézett ki, hogy a
Sauber gyorsabb a kétszeres
világbajnok spanyol Ferrari-
jánál. Ha beigazolódik a pél-
dátlan bundagyanú, a mexi-
kói versenyzõt akár ki is zár-
hatják.

Ami Fernando Alonsót il-
leti, õ vasárnap pályafutása
28. Forma–1-es futamát
nyerte meg Malajziában, ez-
zel immár egyedül áll a legsi-

keresebb pilóták örökrangso-
rának ötödik helyén. A Fer-
rari spanyol pilótája a legen-
dás brit Jackie Stewartot
elõzte meg, akit 27-szer intet-
tek le elsõként. A lista élén a
hétszeres világbajnok német
Michael Schumacher áll 91
elsõséggel (1991 óta), meg-
elõzve a francia Alain Pros-
tot (51 futamgyõzelem 1980.
és 1993. között), a brazil
Ayrton Sennát (41,
1984–1994) és a brit Nigel
Mansellt (31, 1980–1995). 

Huszonegy futamgyõze-
lemmel Vettel a 12. ebben az
örökrangsorban, s csak idõ
kérdése, hogy felzárkózzon
Alonso nyomába. Kettejük

közt van jelenleg a brit Jackie
Stewart (27, 1965–1973), az
osztrák Niki Lauda (25,
1971–1985), a brit Jim Clark
(25, 1960–1968), az argentin
Juan Manuel Fangio (24,
1950–1958), a brazil Nelson
Piquet (23, 1978–1991) és a
brit Damon Hill (22,
1992–1999). 

A 2012-es száguldó cirkusz
eddigi két futamán 14 pilóta
szerzett legalább egy vb-pon-
tot és nem kevesebb, mint 9
csapat, ami nagyon kiegyen-
súlyozott mezõnyrõl árulko-
dik. A pilótáknál Alonso (35
pont), Lewis Hamilton (30),
Jenson Button (25), Mark
Webber (24), Sergio Perez

(22), Sebastian Vettel (18),
Kimi Räikkönen (16), Bruno
Senna (8), Kobajasi Kamui
(8), Pail di Resta (7), Jean-
Eric Vergne (4), Nico Hül-
kenberg (2), Daniel Ricci-
ardo (2), Michael Schuma-
cher (1) a pillanatnyi sor-
rend, a konstruktõröknél pe-
dig McLaren (55), Red Bull
(42), Ferrari (35), Sauber
(30), Lotus (16), Force India
(9), Williams (8), Toro Rosso
(6), Mercedes (1). 

Három hét múlva, április
15-én, Shanghajban rendezik
meg a Kínai Nagydíjat, majd
Szahir és Barcelona követke-
zik, azaz a Bahreini és Spa-
nyol Nagydíj. 
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Röviden
Hengereltek 
az udvarhelyiek

Gólzáporos gyõzelmet ara-
tott vasárnap este a Székely-
udvarhely SK teremlabdarú-
gó-csapata, amely a futsal-
Liga-1 17. fordulója kereté-
ben 17-4-re gázolta el a se-
reghajtó Brassó-Keresztvári
Intert. Egy másik találkozón
a Focºani-i CSM 2007 8-2-re
nyert a Kolozsvári Clujana
CFF ellen. 

Rakonczay megérkezett

Kikötött Antigua szigetén
Rakonczay Gábor. A ma-
gyar sportember december
20-án, a portugáliai Lagos
kikötõjébõl kezdte meg az
útját, amelynek az volt a cél-
ja, hogy elsõként szelje át az
Atlanti-óceánt egy speciális
kenuval, amelyet Fa Nándor
tervezett és épített. A kenus
felesége, Rakonczay Viktória
április elejére várta a célba
érkezést, február elején
azonban egymás után két-
szer is felborult a kenu, víz
került a kabinba, emiatt
meghibásodott az elektroni-
kus rendszer, és Rakonczayt
innentõl kezdve nem lehetett
elérni a mûholdas telefonon. 

Négyen maradnak 

Ma este megkezdõdik a lab-
darúgó-Bajnokok Ligája ne-
gyeddöntõinek sorozata. A
program: APOEL Nicosia
(ciprusi)–Real Madrid (spa-
nyol) 21.45 óra, TVR 1, Ben-
fica (portugál)–Chelsea (an-
gol) 21.45 óra, Dolce Sport. 

Bundázott Perez?

Kézilabda 

ÚMSZ

Összesítésben egy góllal
alulmaradt az MKB

Veszprém a spanyol Ade-
mar Leónnal szemben a fér-
fi kézilabda-Bajnokok Ligá-
ja nyolcaddöntõjében, miu-
tán a háromgólos idegenbeli
vereség (28-31) után vasár-
nap este, hazai környezet-
ben csak 27-25-re tudott
gyõzni. A negyeddöntõt érõ
vendégtalálat öt másodperc-
cel a vége elõtt esett.

Az aréna folyosóján el-
énekelt magyar himnusz
után jól kezdtek a házigaz-
dák, hamar ledolgozták az
elsõ mérkõzésen összesze-
dett háromgólos hátrányu-
kat, és az elsõ félidõben vé-
gig a továbbjutás-kiesés „ha-
táron” mozgott az állás.

A szünet után fordított a
León, majd váltott vezetés-
sel folytatódott az izgalmas
csata. Öt és fél perccel a vé-
ge elõtt a Veszprém megint
jobban állt az összevetésben
(26-23), de a drámai hajrá
után végül a León került
Európa legjobb nyolc csapa-
ta közé.

Az elmúlt három évben
mindig spanyol csapat bú-
csúztatta az MKB Veszpré-
met a BL-ben: tavaly a nyol-

cad-, 2010-ben pedig a ne-
gyeddöntõben a Barceloná-
val, míg 2009-ben ugyan-
csak a nyolc között a
Ciudad Reallal szemben
maradt alul.

A címvédõ Barcelona és a
szlovén Cimos Koper is be-
jutott a legjobb nyolc közé,
míg Füchse Berlin némi
meglepetésre búcsúztatta a
Hamburgot. A visszavágók
eredményei és a továbbju-
tók: Cimos Koper (szlo-
vén)–Kielce (lengyel) 25-23
(továbbjutott: a Koper, 51-
50-es összesítéssel), Croatia
Zágráb (horvát)–Metalurg
Szkopje (macedón) 26-21
(tj.: a Croatia, 44-40-es ösz-
szesítéssel), AG Köbenhavn
(dán)–IF Sävehof (svéd) 26-
24 (tj.: a Köbenhavn, kettõs
gyõzelemmel), Atlético
Madrid (spanyol)–Kadetten
Schaffhausen (svájci) 26-30
(tj.: az Atlético 62-57-es ösz-
szesítéssel), Barcelona (spa-
nyol)–Montpellier (francia)
36-20 (tj.: a Barcelona, 64-
50-es összesítéssel), HSV
Hamburg (német)–Füchse
Berlin (német) 23-24 (tj.: a
Füchse, kettõs gyõzelem-
mel), Wisla Plock (lengyel)–
THW Kiel (német) 24-27
(tj.: a Kiel, kettõs gyõzelem-
mel).

A negyeddöntõ sorsolását
ma tartják Bécsben. 

Férfi Bajnokok Ligája: 

kiesett a Veszprém 
Labdarúgás  

Hírösszefoglaló 

Caceres és Del Piero szü-
net utáni góljaival a Ju-

ventus 2-0-ra nyert a vendég
Internazionale ellen az olasz
labdarúgó-Serie A 29. fordu-
lójának vasárnap esti záró-
mérkõzésén. A Juventus
megdöntötte saját történeté-
nek a leghosszabb veretlensé-
gi sorozatát. Az eddigi csú-
csot az 1949–50-es szezon-
ban bemutatott 28 meccses
széria jelentette, most vasár-
nap a 29. meccsén maradt ve-
retlen a torinói együttes (15
gyõzelem, 14 döntetlen).

Az 1977–78-as idény ötö-
dik  meccsétõl az 1978–79-es
szezon harmadik találkozójá-
ig 29 alkalommal nem talált
legyõzõre a Juventus, a Milan
ellen ez a rekord is a múlté
lett. A Serie A-ban egyébként
az AC Milan (63 pont) vezet
a Juventus (59), a Lazio (51),
a Napoli (48) és az Udinese
(48) elõtt, Adrian Mutu Ce-
senája 18 ponttal sereghajtó.

A hat meccs óta nyeretlen
Villarreal 2-0-ra nyert a Rayo
Vallecano otthonában a spa-
nyol Primera División 29.
fordulójának vasárnap esti
mérkõzésén. A lapzárta utá-
ni Granada–Sevilla-, Espa-
nyol–Racing Santander-talál-
kozót megelõzõen a tábláza-
ton a Real Madrid (74) veze-
tett az FC Barcelona (66), a

Valencia (47), a Málaga (47),
a Levante (44) és az Osasuna
(43) elõtt. 

Az angol Premier League
30. fordulójának vasárnap es-
ti mérkõzésén a Newcastle
United 3-1-re nyert a West
Bromwich Albion vendége-
ként. A lapzárta utáni Man-
chester City–Fulham-találko-
zót megelõzõen a táblázaton
a Manchester City (70 pont)
vezet a Manchester United
(70), az Arsenal (58), a Tot-
tenham Hotspur (55), a Chel-
sea (50) és a Newcastle Uni-
ted (50) elõtt.  

A német  Bundesliga 27.
fordulójának vasárnap esti
zárómérkõzésén a címvédõ
Borussia Dortmund 0-1-rõl
fordítva nyert 6-1-re Köln-
ben, és 62 ponttal vezet a táb-
lázaton. A Bayern München
57, a Schalke 04 53, a Bo-
russia Münchengladbach pe-
dig 51 pontot gyûjtött. 

A francia Ligue 1 29. for-
dulójának vasárnap esti talál-
kozóin: Dijon FCO–SM Ca-
en 2-0, Toulouse–AJ Auxerre
1-0, Paris Saint-Germain– Gi-
rondins Bordeaux 1-1. A
Montpellier HSC utolérte a
60 pontos PSG-t és jobb gól-
arányával meg is elõzte. A
bajnoki címvédõ és kupa-
gyõztes OSC Lille 53 ponttal
a harmadik, megelõzve a
Toulouse-t (50), az Olympi-
que Lyont (49), az AS Saint-
Étienne-t (46) és a Stade
Rennes-t (44). 

Rekorddöntõ Juventus

A mexikói Sergio Perezt azzal gyanúsítják, hogy szándékosan nem elõzte meg Fernando Alonsót

ÚMSZ

Pert nyert a kolozsvári
ACI részvénytársaság, a

Kolozsvár Aréna futballsta-
dion építõje, így ideiglenesen
felfüggesztették a létesítmény
melletti sportcsarnok építke-
zési munkálatait. Bár a ver-
senytárgyaláson 9,3 millió
euróval drágább ajánlatot tett
a nagyszebeni Con-A cégé-
nél, az ACI Rt. immár má-
sodszor fordult a bírósághoz.
Tavaly a szerzõdés törvé-
nyességét vitatták, sikertele-
nül, most azonban nekik ad-
tak igazat a tavaly november-
ben licitet nyert Con-A elle-
nében. Radu Moisin kolozs-
vári polgármester attól tart,
hogy ha a fellebbezés nem jár
sikerrel, akár egy évet is kés-
het a létesítmény átadása. Az
elöljáró kizárja annak lehetõ-
ségét, hogy a nagyjából kész
épületet lebontsák.  Mircea
Bulboacã, a Con-A vezér-
igazgatója azt állítja, hogy az
építkezési munkálatok két-
harmadán már túl vannak, s
szinte biztos, hogy a sport-
csarnok a tervezett határidõ-
re elõkészülhet. Az épület
négyszintes és közel 450 férõ-
helyes föld alatti parkolója is
lesz. A lelátókon 7200 sze-
mély foglalhat helyet, közel
háromszor annyi, mint a kö-
zeli, kétvízközi Horia De-
mian Sportcsarnok. A Con-
A 11,5 millió euróval nyerte
meg a versenytárgyalást, míg
az ACI Rt. ajánlata közel 21
millió euróval terhelte volna
az önkormányzat költségve-
tését. 

Nem épülhet

a sportcsarnok

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

A házigazda Gyõri
ETO FC  magabiztos

gyõzelmet aratott az MVM
Paks felett a magyar labda-
rúgó-OTP Bank Liga 21.
fordulójának vasárnapi já-
téknapján. A Pintér Attila
vezetésével még százszáza-
lékos Gyõr a 4-1-gyel négy
pontra megközelítette a ta-
bellát vezetõ Debrecent.

A találkozó mintegy két-
órás késéssel kezdõdhetett
csak el, mert egy ismeretlen
telefonáló az ETO Stadion
recepcióján vasárnap dél-
után jelezte, hogy 16 órakor
– az eredeti kezdési idõ-
pontban – bomba fog rob-
banni az ETO Parkban. A
rendõrség kiürítette és lezár-
ta a létesítményt, a labda pe-
dig csak az átvizsgálást kö-
vetõen indulhatott útjára.

A Haladás két hajrában
szerzett góllal fordított és
nyert a vendég Ferencváros
ellen a forduló zárómér-
kõzésén, 2-1. 

A címvédõ és jelenleg
harmadik Videoton Pécsen
gyûjtötte be a három pon-
tot, így tízzel van lemaradva
a hajdúsági együttestõl. A
Vasas elmozdult a kiesõzó-
nából, miután legyõzte a se-
reghajtó és a mezõnyben
egyedüliként nyeretlen Za-
laegerszeget.

Danilo (Honvéd) 14 talá-
lattal vezeti a góllövõlistát,
míg Coulibaly (Debrecen)
13, Alves (Videoton) és
Nikolics (Videoton) pedig
egyformán 12 alkalommal
volt eredményes.

A hétvégi 22. forduló me-
netrendje: március 30., pén-
tek: Siófok–Diósgyõri VTK
(õsszel: 1-2). március 31.,
szombat: Ferencváros–Va-
sas (0-2), Lombard Pá-
pa–Pécsi MFC (1-2), Kecs-
keméti TE–Haladás (2-2),
Zalaegerszegi TE–Gyõri
ETO FC (1-5), MVM Paks
–Kaposvári Rákóczi (4-4).
április 1., vasárnap: Újpest
FC–Debreceni VSC (2-3),
Videoton FC–Budapest
Honvéd (0-1). 

Bombariadó Gyõrött 
A táblázaton

1. Debrecen 2115 6 0 42-15 51
2. Győri ETO 2115 2 4 41-22 47
3. Videoton 2113 2 6 39-15 41
4. Honvéd 2110 6 5 37-26 36
5. Diósgyőr 2110 4 7 31-27 34
6. Pécsi MFC 21 8 8 5 30-32 32
7. Kecskemét 21 9 4 8 35-29 31
8. MVM Paks 21 7 6 8 34-39 27
9. Haladás 21 6 7 8 24-27 25
10. FTC 21 6 510 20-21 23
11. Siófok 21 5 8 8 22-31 23
12. Újpest 21 6 312 26-36 21
13. Vasas 21 4 8 9 21-33 20
14. Kaposvár 21 311 7 25-33 20
15. Pápa 21 5 412 21-32 19
16. ZTE 21 0 813 19-49 8


