
Kézfogás. Markó Béla és Traian Bãsescu 

HIRDETÉS

Mircea Geoanát hat hónapra 
felfüggesztették a PSD-bõl

Párttagsága hat hónapos felfüggesztésével
„fizetett” Mircea Geoanã szenátusi elnök
azért a blogbejegyzéséért, amelyben azzal
vádolta Victor Pontát, a Szociáldemokrata
Párt elnökét, hogy a tavalyi elnökválasztás
finisében hazugságra biztatta.
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2929 ▼
1 amerikai dollár 3,2468 ▲
100 magyar forint 1,5425 ▼

A sokhangúság visszhangjai

„Sokkal erõsebbnek érzem a mostani fesz-
tivált, mint a korábbi kiadását” – jelentette
ki lapunknak tegnap Tompa Gábor ko-
lozsvári színházigazgató a vasárnap este
véget ért Interferenciák 2010 Nemzetközi
Színházi Fesztiválról.

Aktuális 3

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Túszdráma az óvodában

Az összes túsz épségben kiszabadult a kelet-
franciaországi Besançon egyik óvodájában.
Egy szablyával fölfegyverkezett tizenéves
húsz gyermeket és egy gondozót tartott erõ-
szakkal fogságban. A fiút elitkommandósok
tették ártalmatlanná, majd õrizetbe vették.

Vallásháború
Ennek a politikának ugyanis Budapesten
ma az ellenkezõjét mûvelik. A huszon-

egyedik századnak a középko-
rinál kifinomultabb, de nem
kevésbé agresszív „vallás-
háborúját” vívó magyar

kormány nem válogat az
eszközökben, amikor po-
litikai ellenfeleivel, illetve

az „eretnek sajtóval”
szemben lép fel, szigo-
rú inkvizitorként.

Salamon 
Márton László

Részben a környezetvédelmi
adó jövõ évi növekedése, rész-

ben pedig a roncsprogram serken-
tõ hatása miatt látványosan meg-
nõtt novemberben a forgalomba
íratott új gépkocsik száma Romá-
niában. Eszerint a múlt hónap-
ban 34 százalékkal több új autót
jegyeztek be, mint 2009 novembe-
rében. 6. oldal 

„Ha nincs állásod, ne finnyáskodj.” Szigorítja 2011. január elsejétõl a Boc-kormány a munkanélküli-segély folyósításának feltételeit

Az utóbbi egy év gyakorlatá-
tól eltérõen mind a kormány-

párti, mind az ellenzéki pártok
vezetõivel egyeztetett tegnap
Traian Bãsescu államfõ az elnöki

hivatalban. 3. oldal 

Fotó: Mediafax

Fotó: Tofán Levente

Nem dolgozol, ne is egyél

Drasztikusan szigorodnak jövõre a munkanélküli-segély folyósításának feltételei: aki nem fo-

gadja el az elsõ, szakképzésének megfelelõ munkalehetõséget, elveszítheti a juttatást, az új ál-

lást pedig távolsági megkötés nélkül is kijelölhetik az illetékesek. A segély is csökken, mert a rá-

szorulók januártól már nem a minimálbér alapján részesülnek támogatásban. A munkaerõ-

ügynökségek néha képtelen követelményekkel állnak elõ: arra kényszerítik az nyelvvizsgával

rendelkezõ diplomást, hogy a segélyért cserében végezzen nyelvtanfolyamot. 7. oldal 

BÓNUSZ!!!
Értékes könyvcsomagok

egyéves ÚMSZelõfizetõk

nek a Duna
International

kiadótól.
Ünnepi sorsolásdecember 30án!

Cotroceni, két felvonásbanFeltámadt 
az autópiac

Mai mellékletünk:
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Röviden

Határ menti katasztrófavédelem

Lezárult a Debreceni Egyetem, Orvos- és
Egészségtudományi Centrum Igazságügyi
Orvostani Intézete és a Nagyváradi Tiszti-
orvosi Hivatal közös programja, melynek
keretében a határ két oldalán elméleti és
gyakorlati képzést kaptak a tömegkatasztró-
fák kezelésében részt vevõ szakemberek. A
74 ezer eurós program költségeinek 85 szá-
zalékát uniós pályázati pénzbõl fedezték.

A Híd nem könyörög Orbánnak

Amennyiben Orbán Viktor keddi hivatalos
pozsonyi látogatása során nem találkozik a
Híd képviselõivel, az azt fogja jelenteni,
hogy a magyar fél nem kíván ezzel a párt-
tal együttmûködni – jelentette ki Bugár Bé-
la, a magyar–szlovák polgári párt elnöke. A
Híd tudomásul veszi ezt, s alkalmazkodik a
helyzethez – tette hozzá –, „könyörögni
nem fogunk”.

Az EU kivár palesztin ügyben

Az Európai Unió „megfelelõ idõben” kész
lesz elismerni a palesztin államot – mond-
ták diplomaták tegnap Brüsszelben, az EU-
országok külügyminiszteri tanácskozása
közben. A miniszterek olyan állásfoglalás-
tervezetet készítenek elõ, amelyben illegá-
lisnak, a béke akadályának minõsítik az iz-
raeli telepépítések folytatását a megszállt te-
rületeken. Az EU támogatni kívánja az Iz-
rael és a palesztinok közötti tárgyalásos
megoldást, és elzárkózik annak a palesztin
kérésnek a teljesítésétõl, hogy már most el-
ismerje a palesztin államot.

Holbrooke válságos állapotban

Hillary Clinton külügyminiszter és Mike
Mullen, az amerikai egyesített vezérkar fõ-
nöke a George Washington Egyetem klini-
káján felkereste Richard Holbrooke-ot,
akit szombaton aortaszakadás miatt húsz
órán keresztül operáltak Washington-
ban. A 69 éves Holbrooke állapota az or-
vosok szerint stabil, de válságos. Ba-
rack Obama amerikai elnök vasárnap be-
jelentette, hogy feleségével együtt imádko-
zik Holbrooke felépüléséért.

Hashim Thaci kormányfõ maradhat 

A vasárnap megtartott koszovói parlamenti
választások elsõ részeredményei alapján
Hashim Thaci jelenlegi miniszterelnök beje-
lentette pártja, a Koszovói Demokrata Párt
gyõzelmét. Legfõbb riválisa, a voksok 26,2
százalékát megszerzõ Koszovói Demokrati-
kus Liga (LDK) ugyanakkor választási csa-
lással vádolja a gyõztest. A koszovói függet-
lenség kinyilvánítása óta elsõ általános vá-
lasztások után gyors kormányalakítást tart
szükségesnek Catherine Ashton, az EU kül-
és biztonságpolitikai fõképviselõje, valamint
Stefan Füle bõvítési EU-biztos.

Leváltották az iráni külügyminisztert

Az iráni államfõ tegnap leváltotta
Manusehr Mottaki külügyminisztert, és az
iráni nukleáris program vezetõjét, Ali
Akbar Szalehit nevezte ki ügyvezetõ kül-
ügyminiszternek – jelentette a Mehr nevû
félhivatalos hírügynökség. A leváltás oka
egyelõre ismeretlen. „Értékelem igyekeze-
tét, és külügyminiszterként tett szolgálata-
it” – írta Mahmúd Ahmadinezsád
Manusehr Mottakinak.

Bölcsõdei pedofilt vettek õrizetbe 

Õrizetbe vett a holland rendõrség egy férfit,
aki bölcsõdei gyermekfelügyelõként és
bébiszitterként kisgyermekeken követett el
szexuális jellegû visszaéléseket. A 27 éves
férfi áldozatainak száma elérheti az ötve-
net. Egyes jelentések szerint múlt heti õri-
zetbe vételét követõen bevallotta, hogy
gyermekek tucatjait molesztálta. A gyanú-
sított 2007 februárja óta dolgozott bölcsõ-
dékben, és tavaly óta házaspároknál is vál-
lalt külön gyermekfelügyeletet. 

ÚMSZ

Berlusconi politikai túlélésé-
ért küzd: személye nélkül Itá-

lia válságba süllyedne, jelentette
ki az olasz kormányfõ a mai bi-
zalmatlansági szavazás elõtt. A
miniszterelnök mindent elkövet,
hogy a parlamentben maga mel-
lé állítsa a képviselõket. A jobb-
közép kormánynak mindeddig
sikerült megóvnia a rendkívül el-
adósodott országot a legrosz-
szabbtól, hangsúlyozta. „Õrült-
ség egy válságot minden fölis-
merhetõ megoldás nélkül kipro-
vokálni”, jelentette ki a sokat vi-
tatott politikus, aki azóta nem
rendelkezik a képviselõházban
többséggel, amióta viszonya
Gianfranco Fini parlamenti el-
nökkel törést szenvedett. A kon-
zervatív kormányfõ veresége ese-

tén valószínûleg új választásokat
kell kiírni.

Berlusconi csak a képviselõ-
házban nem rendelkezik többség-
gel – bár megvan rá a lehetõsége,
hogy egyetlen szavazattal mégis
gyõztesen kerüljön ki a csatából
–, a szenátusban viszont igen, így
ott nagy valószínûséggel kiállja a
bizalmatlansági indítvány próbá-
ját. Az ellenzék az indítványt a
miniszterelnök által kirobbantott
több botránnyal indokolta; a bot-
rányok miatt három minisztere is
lemondott. Amennyiben mind-
két ház bizalmat szavazna neki,
ígérete szerint Berlusconi a közép
és a jobbközép oldalról erõsíti
meg kormányát. A kormányfõ
tábora az utóbbi napokban erõ-
teljesen azon fáradozott, hogy
megszerezze a még határozatlan
képviselõk támogatását. 

Eldõlhet Berlusconi sorsa
Hírösszefoglaló

Egy svéd ügyész szerint a
rendõrség „98 százalékig”

biztos abban, hogy a 28 éves
Taymour Abdel Wahab svéd ál-
lampolgár volt az, aki szomba-
ton öngyilkos merényletet köve-
tett el Stockholmban. Ugyanak-
kor még nem sikerült DNS-min-
tát szerezni és a holttestet sem
azonosították a hozzátartozók.
Tomas Lindstrand ügyész tegna-
pi közlése szerint a férfi közel-
keleti gyökerû, és 1992 óta svéd
állampolgár, a legnagyobb svéd
napilap, az Aftonbladet tudósítá-
sa szerint szüleivel érkezett a
skandináv országba. (A lap idéz
egy muszlimoknak szóló inter-
netes oldalt is, amelyen a férfi
hirdetésben keres magának má-

sodik feleséget.) Abdel Wahab
volt a bejegyzett tulajdonosa an-
nak az autónak, amely felrob-
bant röviddel az öngyilkos deto-
náció elõtt. Õ maga a testére
szerelt és hátizsákba helyezett
robbanószereket hozta mûkö-
désbe. Az ügyész szerint valószí-
nûleg volt egy segítõtársa is. A
félresikerült támadást ugyanis a
svéd hatóságok szerint „jól elõ-
készítették”, csupán egy korán
felrobbant bomba hiúsította meg
a nagyobb tragédiát.

A Daily Telegraph címû brit lap
úgy tudja, hogy Abdel Wahab
Bagdadból érkezett Svédország-
ba, onnan pedig Nagy-Britanniá-
ba ment tanulni. Az Expressen cí-
mû svéd bulvárlap szerint a halá-
lát követõ napon, vasárnap lett
volna 29 éves. Felesége és három
gyermeke az angliai Lutonban
él, ahol a brit sajtó tudomása sze-
rint õ is lakott az utóbbi években,
s ahol nagy számban élnek mu-
zulmánok. A lutoni vasútállo-
máson gyülekeztek a londoni
földalatti és egy városi busz ellen
2005. július 7-én elkövetett, öt-
venkét halálos áldozatot követe-
lõ támadások tettesei is.

Az iszlamista honlapokat fi-
gyelõ SITE amerikai központ
szerint Abdel Wahab búcsúleve-
let írt, amelyben közölte, hogy
az al-Kaida nemzetközi terror-
hálózat iraki ága, az Iraki Isz-
lám Állam ösztönzésére cselek-
szik. „Az Iraki Iszlám Állam be-
váltotta nektek tett ígéretét” – ír-
ta a feltételezett elkövetõ az
amerikai központ szerint. 

Ismert a stockholmi merénylõ

Gy. Z.

Egy karddal hadonászó 17
éves fiatal rontott be tegnap

délelõtt a kelet-franciaországi Be-
sançon egyik óvodájába, hogy tú-
szokat szedjen. A fiatalember
csak hosszú órákig tartó tárgyalá-
sok után adta fel a küzdelmet. A
fiút elitkommandósok elektrosok-
kolóval tették ártalmatlanná,
majd õrizetbe vették – jelentette

be tegnap dél körül Jacques Gros-
perrin konzervatív képviselõ. A
rendõrök takarókkal letakarva kí-
sérték a tettest a szabadba.

A hatóságok úgy vélik, hogy a
depresszióban szenvedõ tizenéves
kétségbeesett tettével nyilvánvaló-
an elsõsorban önmagát akarta
megölni. A tettes reggel tört be az
épületbe, és gyerekek egy csoport-
ját a nevelõjükkel együtt hatalmá-
ba kerítette. Foglyai ekkor húsznál

is többen voltak. Miután a rend-
õrök telefonon tárgyalni kezdtek
vele, két ütemben több gyereket és
végül óvónõjüket is elengedte.
Egy idõ után a kimerültség jelei
mutatkoztak rajta, majd közvetle-
nül a dráma befejezése elõtt fegy-
vert kért a rendõröktõl, hogy vé-
gezhessen magával. A komman-
dósok ekkor határozták el, hogy
megrohamozzák az épületet.

„A 17 éves fiatalembernél pszi-
chológiai problémák és öngyil-
kossági hajlam mutatkozott. Az
óvónõ azonban biztosított arról,
hogy egy percig sem fenyegette
közvetlenül a gyerekeket” – nyi-
latkozta a francia BFM televízió-
nak Luc Chatel oktatási minisz-
ter. Jean-Louis Fousseret polgár-

mester a gondozónõt dicsérte:
„Magatartása példaértékû – nagy
nyugalommal vonta a helyzetet
az ellenõrzése alá. Mindent elkö-
vetett, hogy a gyerekek figyelmét
más irányba terelje, hogy ne tuda-
tosodjék bennük a veszély.”

Az óvoda elõtt közben megrá-
zó jelenetek zajlottak le. Zavaro-
dott szülõk ölelték magukhoz
gyermekeiket, akiket a fiatalkorú
tettes délelõtt már szabadon en-
gedett. „A körülményekhez ké-
pest a kicsik jól vannak, nem ér-
tik, hogy mi történt velük” – kö-
zölte Jean-Pierre Magda, a pol-
gármester munkatársa. A hatósá-
gok felajánlották, hogy a szülõk
és gyermekeik pszichológiai
ellátást kapnak. 

Túszdráma az óvodában

A besançoni Charles Fourier óvoda köré kordont vont a rendõrség. Szerencsére még idõben kiderült, hogy a túszszedõ ártalmatlan tizenéves 

Berlusconi fordulópont elõtt. Ez már a sokadik bizalmatlansági indítvány ellene

Az összes túsz épségben kiszabadult a ke-
let-franciaországi Besançon egyik óvodájá-
ban. Egy szablyával fölfegyverkezett, 17
éves fiatal húsz gyermeket és egy gondozót
tartott erõszakkal fogságban.

Abdel Wahab svéd állampolgár



M. Á. Zs.

Nem a hagyományos menet-
rend szerint, de az utóbbi

egy év gyakorlatától eltérõen
mind a kormánypárti, mind az
ellenzéki pártok vezetõivel
egyeztetett tegnap Traian Bãses-
cu államfõ a gazdasági válság-
ból való kilábalásról, a Schen-
gen-övezethez való csatlakozás-
ról és a törvényhozási prioritá-
sokról. Mivel az eredetileg meg-
hirdetett idõpontban csak a koa-
líciós alakulatok vezetõi jelentek
meg a Cotroceni-palotában, az
elnöki hivatal két órával késõbb-
re újabb találkozót jelentett be,
ahova az ellenzéki alakulatokat
várta el. A Nemzeti Liberális
Párt (PNL) konzekvensen  visz-
szautasította a találkozót, Crin
Antonescu pártelnök megismé-
telte, Bãsescu államfõ részérõl
semmilyen ajánlatot nem fogad-
nak el, várják a lemondását. Elõ-
zõleg az ellenzéki pártok együtt-
mûködésük szorosabbá fûzése
érdekében megfogadták, hogy
egyikük sem tárgyal a szerintük
„nem partiképes” Demokrata-
Liberális Párttal (PD-L) és an-
nak „frontemberével”, Traian
Bãsescu államfõvel. Mindezek
után érkezett a hír, hogy a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) három-
tagú küldöttsége elmegy az el-
lenzékiek számára meghirdetett
találkozóra, ezzel megtörve az
ellenzéki alakulatok több mint
egy éve tartó bojkottját.

A PSD nem huny szemet 
Anastase csaláa felett

A Cotroceni-palotában folyta-
tott egyeztetés után Victor Pon-

ta PSD-elnök elmondta, hogy
az államfõ azt kérte a legna-
gyobb ellenzéki párt vezetõitõl,
hogy két-három fontos törvény
elfogadása érdekében hunyja-
nak szemet Roberta Anastase
képviselõházi elnök csalása fö-
lött. „A mi álláspontunk az volt,
hogy a demokratikus szabályo-
kat semmilyen törvény érdeké-
ben nem szabad megszegni, ha
ezt most megtennénk, akkor az
a román parlamenti rendszer
végét jelentené” – dramatizált
Ponta. Reményét fejezte ki az-
zal kapcsolatban, hogy Bãsescu
államfõ számára is világossá
vált, hogy a parlamenti munkát
nem az ellenzék, hanem a koalí-
ciós alakulatok akadályozzák,
amikor foggal-körömmel védik
Anastasét. 

Boc: betartjuk 
a menetrendet

Alig két órával korábban Emil
Boc kormányfõ, a PD-L elnöke
arról biztosította Traian Bãsescu
államfõt, hogy a koalíciós pártok
között „tökéletes politikai össz-
hang uralkodik” az év végéig el-
fogadandó legfontosabb tör-
vénytervezetekkel kapcsolatban.
„Garantálhatom, hogy rendezett
jogi háttérrel lépünk 2011-be: el-
fogadjuk a költségvetési tör-
vényt, és teljesítjük azokat az el-
várásokat, amelyeket az állam-
polgárok, valamint a nemzetközi
intézmények velünk szemben
megfogalmaztak” – mondta el a
miniszterelnök. Ezt követõen ne-
vesítette is a parlamenti prioritá-
sokat: a büdzsétörvény, a közal-

kalmazottak bérezését szabályo-
zó jogszabályok és a tanügyi tör-
vény. 

Bãsescu intelmei

Az államfõ szerint azért van
szükség a kormányfõ által is em-
lített törvények mihamarabbi el-
fogadására, hogy ne kerüljön ve-
szélybe a Nemzetközi Valuta-
alaptól (IMF) lehívott kölcsön
soron következõ, januári hitel-
részletének utalása. A Schen-
gen-övezethez való csatlakozás-
sal kapcsolatban optimistábban
nyilatkozott, szerinte a héten el-
készül az az uniós jelentés,
amely megállapítja, hogy Romá-
nia teljesítette a határmentes
övezethez való csatlakozás tech-
nikai feltételeit. 
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Méltán tölt el büszkeség-
gel minden erdélyi ma-
gyart, hogy a határon
túli magyarok kultúrá-

jának, identitásának
megõrzését szolgáló
anyaországi támoga-

tások szétosztására
hivatott intézményt
Bethlen Gáborról,

a XVI–XVII. században önálló állam-
ként létezõ Erdély nagy fejedelmérõl ke-
resztelik el. A történelemnek olyan idõ-
szakára emlékeztetve ezzel, amikor a val-
lásháborúk vérzivatarában gázoló keresz-
tény Európának az Erdélyi Fejedelemség
egy csendes kis szigete volt, ahol megtûr-
ték a különbözõ keresztény vallási feleke-
zetek békés egymás mellett élését. Amikor
– egy olyan korban, amikor Európa-szer-
te irtották egymást az emberek, csupán
amiatt, hogy más-más keresztény vallási
felekezethez tartoztak – ritkaságszámba
menõ vallási toleranciájával Erdély mene-
dékül szolgált az üldöztetések elõl ide me-
nekülõ, egészen kis vallási felekezetek kép-
viselõinek is. Amikor az erdélyi fejedel-
mek, bár megmaradtak katolikus, illetõ-
leg református hitükön, a többi felekezet
vallásgyakorlását sem korlátozták, és
egyikük sem erõltette saját vallását az
egész országra.
Nos tehát, erdélyi magyarokként büszkék
vagyunk, hogy Magyarországon a Szülõ-
föld Alapot Bethlen Gábor Alapra keresz-
telték. Büszkék vagyunk, és elégedettek.
Valami miatt azonban mintha mégsem
lenne teljes az örömünk. Valami nem hagy
nyugodni.
Nem hagy nyugodni a kétely. Az a ma-
kacs gondolat, hogy a budapesti kereszt-
szülõk mintha nem lennének tisztában ve-
le, ki is volt valójában Bethlen Gábor.
Mintha nem lennének tisztában vele,
hogy a bethleni politika révén az öreg föld-
rész legszörnyûbb vallásháborús idõszaká-
ban egy olyan ország létezhetett a Kárpá-
tok gyûrûjében, ahol a legkülönfélébb ül-
dözött felekezetek tagjai is szabadon gya-
korolhatták vallásukat. 
Ennek a politikának ugyanis Budapesten
ma az ellenkezõjét mûvelik. A huszonegye-
dik századnak a középkorinál kifinomul-
tabb, de nem kevésbé agresszív „valláshábo-
rúját” vívó magyar kormány nem válogat
az eszközökben, amikor politikai ellenfelei-
vel, illetve az „eretnek sajtóval” szemben lép
fel, szigorú inkvizítorként. Amikor az anya-
gi ellehetetlenítéstõl a fizikai megsemmisíté-
sig menõen mindent bevet azért, hogy az õ
vallásától, az egyviktorhittõl eltérõ „feleke-
zetek” könyveit, folyóiratait, heti- és napi-
lapjait máglyára vethesse.
Noha az Erdélyi Fejedelemség még két év-
századig sem állt fent, önálló államisága
máig ható történelmi emlék és örökség.
Bethlen Gábor példája pedig arra biztat,
hogy egy harminc évig tartó vallásháború-
ban is Erdély a normalitás kis szigete ma-
radhat. Hát még egy (reméljük, csak) négy
évig tartóban?

Román lapszemle

Vallásháború

Salamon 
Márton László

Meghirdették a versenytárgyalást az
Arad és Nagylak közötti, közel 40 kilo-
méteres sztrádaszakasz megépítésére. A
tervek szerint az autópálya öt év alatt ké-
szül el. (Gândul) Romániában a hajtási
jogosítvánnyal rendelkezõ fiatalok húsz
százaléka legalább egyszer vezetett már
alkohol fogyasztása után, további két
százalék pedig gyakorta ült volánhoz it-
tasan. (Adevãrul) Arany és más nemes-
fém kerülhetett négy és fél milliárd évvel
ezelõtt a Föld talajába, a bolygóba becsa-
pódó aszteroidákkal. (Curentul) Bom-
bariadó volt vasárnap délelõtt a temesvá-
ri református templom épületében. A
helyszínre kivonuló tûzszerészek nem ta-
láltak semmiféle robbanó szerkezetet Tõ-
kés László egykori templomában. (Jur-
nalul naþional)

Cotroceni, két felvonásban

M. Á. Zs.

Párttagsága hat hónapos fel-
függesztésével „fizetett” Mir-

cea Geoanã szenátusi elnök azért
a múlt heti blogbejegyzéséért,
amelyben azzal vádolta Victor
Pontát, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnökét, hogy a tavalyi el-
nökválasztás finisében hazugság-
ra biztatta õt. A legnagyobb ellen-
zéki alakulat állandó bizottságá-
nak tegnapi határozatát ismertetõ
Radu Moldovan PSD-szóvivõ le-
szögezte: a döntés nem jelenti azt,
hogy a párt volt vezetõjét vissza-
hívják a szenátus elnöki tisztségé-
bõl. „Hat hónapig nem vehet részt
a párton belüli munkában, nem
beszélhet a párt nevében” – jelen-
tette ki a szóvivõ. PSD-hez közeli
információk szerint a 16–6 arány-
ban hozott döntést Victor Ponta
azzal erõszakolta ki, hogy pártel-
nöki tisztségérõl való lemondással
fenyegetõzött Geoanã „szabadon
bocsátása” esetén. Ugyanazon
források úgy tudják, hogy a fel-
függesztés ellen az alakulat tiszte-
letbeli elnöke, Ion Iliescu államfõ,
Marian Vanghelie bukaresti PSD-
elnök, Ecaterina Andronescu volt
oktatásügyi miniszter, Ion Toma,
Ion Prioteasa és Aura Vasile sza-
vazott. 

A felfüggesztést kierõszakoló
Victor Ponta újságírói kérdésre

csak annyit jegyzett meg, hogy az
elkövetkezõ félév alatt Geoanã
„bebizonyíthatja, hogy továbbra
is a PSD-ben képzeli el politikai
jövõjét”. Ezzel szemben Mircea
Geoanã szabályzatellenesnek ne-
vezte az állandó bizottság dönté-
sét, PSD-tag marad a belsõ hatal-
mi harcoktól függetlenül, és leszö-
gezte, felfüggesztésérõl csak a
Dolj megyei szervezet hivatott ha-
tározni. Hozzátette: egyetlen párt-
tagtól, így tõle sem szabad elvitat-
ni a szólásszabadság jogát.

Mint ismeretes, a szankció hát-
terében az áll, hogy Geoanã egy
héttel korábban egy, a blogjában
közzétett videofelvételen azzal
vádolta Victor Ponta jelenlegi
pártelnököt, hogy a tavalyi elnök-

választási kampányban hazug-
ságra biztatta. Geoanã szerint,
aki 2009-ben a PSD államfõjelölt-
je volt, Ponta azt tanácsolta neki
a második fordulóba jutott elnök-
jelöltek televíziós vitája elõtt,
hogy tagadja le a Sorin Ovidiu
Vântunál tett látogatását. Geoanã
szerint Victor Ponta kampány-
szóvivõként azt javasolta neki,
hogy mondja azt: feleségével
együtt otthonában töltötte az éj-
szakát. A szenátus elnökének
„visszaemlékezését” azonnal cá-
folta az idõközben pártelnöki
rangra emelkedett Ponta, ironiku-
san megjegyezve, az elnökválasz-
tás második fordulójának elõest-
éjén Geoanã nem vele, hanem ki-
zárólag Vântuval tanácskozott. 

Mircea Geoanát hat hónapra
felfüggesztették a PSD-bõl
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Cs. P. T.

Ma vállal felelõsséget a parla-
ment két házának együttes

ülésén a miniszterelnök az egysé-
ges bérezési törvényért, illetve a
közalkalmazottak jövõ évi fizeté-
sét szabályozó törvényért. Tegna-
pi ülésén a kormány elemezte az
ellenzék által benyújtott összesen
huszonnégy módosító indítványt,
ám mindössze hatot fogadott el
belõlük, ám az nem szivárgott ki,
milyen javaslatokról van szó.
Mint ismert, a felelõsségvállalás
idõpontjától számított három na-
pon belül az ellenzéknek bizal-
matlansági indítványt kell benyúj-
tania, ha meg akarja akadályozni
a törvények elfogadását. Az ellen-
zék tegnap jelezte is, hogy be-
nyújtja az indítványt, ám azt sze-
retné, hogy csak jövõre szavazza-
nak róla. „Meg akarjuk akadá-
lyozni azt, hogy a törvényt még
az idén elfogadtathassa a kor-
mány. Így arra kényszerül, hogy
január elsejétõl visszaállítsa a 25
százalékkal lefaragott közalkal-
mazotti béreket” – magyarázta
tegnap Victor Ponta PSD-elnök.
A két ház mai együttes ülésén a
tanügyi törvény sorsa is eldõlhet:
a kormánypártok szavazásra bo-
csátják azt a javaslatot, hogy foly-
tatódjék a felelõsségvállalási eljá-
rás. Az ellenzék korábban vissza-
vonta a törvény elfogadtatása elle-
ni bizalmatlansági indítványát. 

Bértörvény
csak jövõre?

Mircea Geoanã „igazmondása” féléves nyilatkozatstoppot jelentett

Victor Ponta szociáldemokrata elnök (balra) megtörte az ellenzék közel egyéves „Cotroceni-bojkottját”
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Gy. Z.

Augusztus 17-e reggelén
Sofia W. (26) az ágyában

egy férfi mellett ébredt, aki el-
len szûk fél év múltán nem-
zetközi elfogatóparancsot
adott ki a svéd rendõrség. A
férfi 39 esztendõs, haja hófe-
hér, benne barna csíkokkal,
alkata sovány. A neve: Julian
Assange. Reggeli elõtt közte
és a svéd lány között – mi-
ként utóbbi állítja – újra meg-
esik a szex, miként már az éj-
szaka, sõt, az azt megelõzõ
napon is. Miután fölkeltek,
Sofia tejet és narancslevet
hoz neki.

Jelenetek a moziban

Mindez egyszerû ágytörté-
net, gyorsan feledni való,
egyáltalán nem hozott kielé-
gülést, állítja késõbb Sofia W.
Julian Assange most mégis
vizsgálati fogságban ül Lon-
donban. Sofia W. és egy má-
sik nõ, Anna A. (31) ugyanis
följelentette, méghozzá erõ-
szak miatt. Ilyen ügyeket Eu-
rópa bíróságai ezerszám tár-
gyalnak, ez azonban különö-
sen kényes, mivel Assange
esetében a politikai leleplezé-

seirõl nevezetes internetes
portál, a november 28-a óta
az amerikai nagykövetségek
titkos táviratainak ezreit nyil-
vánosságra hozó, az egész vi-
lágot megrázkódtató Wiki-
Leaks alapítójáról van szó.
Ezért is érdekes, hogy mi tör-
ténhetett valójában azokon a
titokzatos éjszakákon, ame-
lyek Assange-t rácsok mögé
juttatták. A szexaktán a
stockholmi rendõrség pecsét-
je díszeleg. Tartalma pedig
hetven oldal, amely a Sofia
W. és Anna A. által jegyzõ-
könyvbe mondottakat tartal-
mazza.

Assange augusztus 11-én
érkezik Stockholmba. A svéd
Szociáldemokrata Párt meg-
hívására A háború és a média
szerepe címmel elõadást ké-
szül tartani. Mivel azonban a
WikiLeaks fõnökeként nem
akar nyomot hagyni maga
után, kerüli a szállodákat. A
sajtószóvivõként és nõjogi
harcosként ismert Anna A.
fogadja be. Az éjszaka folya-
mán szeretkeznek is, diktálja
a nõ jegyzõkönyvbe. Az óv-
szer kidurran, a „baleset” mi-
att feszültség keletkezik ket-
tõjük között. Így kerül a má-
sik nõ a képbe: este Assange

megtartja elõadását a svéd
kereskedelmi szakszervezet
központjában, ahol Sofia W.
az elsõ sorban ül. Rózsaszín
ruhát visel. Mindig is csodál-
ta Assange-t a tévében, való-
ságos imádója a férfinak. A
községi tanácsnál dolgozó nõ
ebédelni hívja az elõadót,
majd moziba mennek. Míg
pereg a film, az utolsó sorban
forró jelenetek alakulnak ki.
A rendõrségi akta szerint
Assange és Sofia W. augusz-
tus 16-án vonatra száll,
Enköpingbe utazik. A jegye-
ket Sofia fizeti, mivel a

WikiLeaks-fõnök attól tart,
hogy hitelkártyája leleplezi.
Az utazás során több figyel-
met szentelt számítógép-
ének, mint a nõnek, olvasha-
tó az ügyiratban.

Svéd szigor

Sofiával is óvszerrel közö-
sülnek, de alig vált ki belõlük
szenvedélyt. A kapcsolat
mégis folytatódik. A követ-
kezõ reggelen Assange nem
akar gumit használni. Vita
robban ki. Assange arra uta-
sítja Sofiát, hogy gondos-

kodjék a reggelirõl. A nõ be-
vásárol, zabkását készít, tejet
és gyümölcslevet tálal hozzá.
A hangulat feszült. Assange
ezután elutazik. Ismét a nõ
fizet a menetjegyért. A férfi
megígéri, hogy majd jelent-
kezik. Sofia pánikba esik, fél,
hogy nemi betegséget kapott,
és valóban terhes lesz. Tele-
fonál Anna A.-nak, akit elõ-
zõ este, Assange elõadásán
ismert meg. Kibökik: mind-
ketten lefeküdtek Assange-
zsal. Szóba kerül a védeke-
zés nélküli szeretkezés is.

Augusztus 20-án közösen
mennek el a rendõrségre. A
sérült óvszer elegendõ a sze-
xuális zaklatás vádjához, a
védekezés elutasítása pedig
azonos az erõszakkal, állapít-
ja meg a szolgálatban lévõ
rendõrnõ. Svédországban
különösen szigorú a szexuá-
lis bûncselekmények megíté-
lése. Az áldozat részérõl akár
egy „kényelmetlenség érzé-
se” is elegendõ erõszak miat-
ti eljárás megindításához.
Assange ellen kiadják az elfo-
gatási parancsot. Egy napra
rá egy államügyésznõ felül-
vizsgálja az esetet, és a súlyos
vádat hatályon kívül helyezi.
És ekkor kapcsolódik be az
ügybe egy másik ügyésznõ,
Marianne Ny.

Oscar Wilde 
börtönében

Ny. a szexuális bûncselek-
mények könyörtelen üldözõ-

jeként ismert. Amikor a
WikiLeaks megkezdi az ame-
rikai sürgönyök közlését, ki-
adja a nemzetközi körözést.
Assange az erõszak vádját a
személye ellen irányuló „lejá-
rató kampánynak” minõsíti.
Több kérdés valóban nyitva
maradt: miért gondoskodott
Sofia W. feltételezett zaklató-
jának még a cselekedet után
is reggelirõl? Miért lakhatott
Assange az „óvszerbaleset”
után is Anna A. otthonában?

Mark Stephens (53),
Assange ügyvédje összeeskü-
vést feltételez. „Az egész az
Egyesült Államokból indul
ki. Washington arra készül,
hogy ha nem is kémkedésért,
de a WikiLeaks-szel összefüg-
gésben egy sor vádpontban
esküdtszék elé állítsák Ju-
liant” – állítja. „Természete-
sen politikai okokból. A két
stockholmi nõ úgynevezett
ügyvédje, Claes Borgstroem
végtére is politikus. Még mi-
niszter is volt, most is a kor-
mánynak dolgozik.” Assan-
ge egyik barátja azonban el-
utasítja ezt az elméletet:
„Juliant nõk egész serege
szokta az ágyába invitálni, és
õ gyakorta él is a lehetõség-
gel. Egyszerûen saját libidó-
jának az áldozata”

A WikiLeaks alapítója je-
lenleg a londoni Wands-
worth börtönében várja,
hogy a hatóságok döntsenek:
kiadják-e Svédországnak.
Ugyanott, ahol az író, Oscar
Wilde töltötte büntetését. 

Kérdõjelek Assange libidója körül

Bogdán Tibor

Dicshimnusztól az ócsár-
lásig – nagyjából így

összegezhetõk mindazok a
kijelentések, vélekedések, jel-
zõk, amelyekkel a román ál-
lamfõ kedvenc politikai ala-
kulata, a Demokrata-Liberá-
lis Párt kormányzási partne-
rét, az RMDSZ-t illette elnö-
ki mandátuma ideje alatt. 

Az RMDSZ, mint angyal

Legutóbb a romániai ma-
gyarság képviseleti szerve-
zetét a demokrata-liberáli-
sok „legjobb partnerének”,
a demokrata-liberálisok és
az RMDSZ kormányzási
szövetségét pedig az utóbbi
hat esztendõ legéletképe-
sebb koalíciójának nevezte
Traian Bãsescu. Ennek kap-
csán sajnálkozásának is
hangot adott amiatt, hogy
oly késõn jött létre az
együttmûködés.

Feltehetõen az RMDSZ
iránti konjunkturális szerete-
tétõl vezérelve vett részt a
magyar tömörülés keresz-
ténydemokrata platformjá-
nak kongresszusán is – ami

azért kivételes gesztus egy ál-
lamfõ részérõl.

Egy esztendõvel korábban,
az RMDSZ 9. kongresszu-
sán köszönetet mondott
Markó Béla csapatának a ro-
mániai politikai élet egyensú-
lyának biztosításához, a ki-
sebbségek és ezen belül a ma-
gyar kisebbség problémáinak
megértéséhez való hozzájá-
rulásáért. Ugyanakkor arról
is biztosította házigazdáit,
hogy személyében a decent-
ralizáció fenntartás nélküli
hívére, olyan politikusra ta-
láltak, akinek meggyõzõdé-
se, hogy a kisebbségek érté-
keikkel szebbé, erõsebbé te-
szik az országot. A kulturális
autonómiáról szóló törvény
kapcsán kijelentette: azt mie-
lõbb el kell fogadnia a parla-
mentnek. Azóta jócskán el-
telt az idõ, de a jogszabály ta-
podtat sem mozdult ki jelen-
legi holtpontjáról.

Kísérlet a megosztásra

A mostani mézesheteket (-
napokat) viharosabb idõ-
szakok elõzték meg, fõleg azt
követõen, hogy az RMDSZ
nem ellenezte Traian Bãsescu

államfõi tisztségbõl történõ
felfüggesztését. Igaz, az ál-
lamfõ, a rá jellemzõ kettõs
politizálással már 2006-ban
azon igyekezett, hogy meg-
ossza a romániai magyar-
ságot. Erre kezdetben igen
jó eszköznek találta az
RMDSZ-t támadó Szász Je-
nõt, Székelyudvarhely pol-
gármesterét, a Magyar Polgá-
ri Szövetség elnökét, akinek
meghívását elfogadva négy
évvel ezelõtt márciusban lá-
togatást tett a székelyföldi vá-
rosban. Szász Jenõ akkor,
magas rangú vendége kedvé-
ért még a román nemzetiszí-
nû polgármesteri szalaggal is
átkötözte magát.

Az államfõ túlságosan is
ravasz politikus ahhoz, hogy
ne vegye észre: Szász Jenõ
nem az a politikus, aki ketté
tudná szakítani a romániai
magyarság érdekképviseleti
testületének szavazótáborát,
ezért hamar elfordult tõle –
bár tavaly, december elseje al-
kalmából még meghívta õt
ünnepi koccintásra a
Cotroceni palotába, ahol
Szász meg is jelent, mintegy
feledve kiborulását egy ko-
rábbi, ezúttal budapesti,
Kempinski szállóbeli hason-
ló koccintás miatt.

Az RMDSZ, mint ördög

Az államfõ 2007-ben már
nyíltan az RMDSZ ellen for-

dult. Tette ezt amiatt is, mert
az RMDSZ nem zárkózott el
elnöki tisztségbõl történõ fel-
függesztése elõl, illetve, hogy
a Demokrata Pártot kizárták
a Tãriceanu-kormányból. Az
államfõ ezt akkor eredeti mó-
don, azzal magyarázta, hogy
Markót zavarja a könyveiért
felvett honoráriumok ügyé-
ben beindult vizsgálat.
Bãsescu arról beszélt, hogy
az RMDSZ elnöke által fel-
vetett panasz kapcsán közöl-
te, nem telefonálhat sehova
az ügyben, de bízik abban,
hogy bebizonyosodik majd
ártatlansága. 

A 2007 augusztusában
tett, egyhetes székelyföldi lá-
togatása során a székelyek
szorgalmának dicsérete ürü-
gyén, a Hargita és Kovászna
megyei magyar és román kö-
zösségek rovására politizáló,
szélsõséges román és magyar
politikusokat bírálta. Szerin-
te az RMDSZ a térségét hû-
bérbirtokává tette. Bãsescu
akkor még úgy látta, a tér-
ségben románok és magya-
rok jól megférnek egymás
mellett, a román és a magyar
munkáltatók az alkalmazás-
nál nem tesznek különbséget
a munkavállaló nemzetisége
között. 

Egy évvel késõbb, ugyan-
csak a Székelyföldön járva
a románok és magyarok
szétválasztásán ügyködõ
szeparatistákat támadta,

akik a bizonytalanság lát-
szatát keltve elriasztják a
beruházókat. 

2007 õszén egyenesen ki-
jelentette: Verestóy Attila,
Borbély László, Markó Béla
személyében az RMDSZ-
nek is megvannak a maga
Hrebenciucjai, Jatt Mikii és
bizonyára Ion Iliescui is.  

Bár 2007 nyarán még mél-
tatta a tényt, miszerint a szé-
kelyföldi munkáltatók nem
tesznek különbséget etnikai
szempontok szerint a mun-
kaerõ megválasztásánál,
2009 februárjában már etni-
kai tisztogatásról beszélt
Hargita és Kovászna megyei
látogatása során, azt állítva,
hogy a térségben román
nemzetiségû személy nem
tölthet be vezetõ tisztséget.
Azzal azonban nem foglal-
kozott hogy, hány román
rendõr van a magyar többsé-
gû két megyében, hány ma-
gyar nemzetiségû személy
dolgozik a titkosszolgálatok
keretében, hány magyar tá-
bornoka van a román had-
seregnek… Román lapok
szerint egyébként Kovászna
megyében 46, Hargita me-
gyében 26 román intéz-
ményvezetõ létezett akkor.
Az államfõ az RMDSZ-t a
lojalitás hiányával vádolta, a
két megye szavazatiból hasz-
not húzó, a „korrekt székely
választót” becsapó szerve-
zetnek nevezte, amely vajmi

keveset tett a régióért. Az ál-
lamfõ Székelyudvarhely he-
lyi ügyeibe is beleavatkozott,
Szász Jenõ polgármester
akadályoztatása miatt bírál-
va az RMDSZ-t. 

Veszélyes ajándék

Mindezek után mind a ro-
mán, mind a hazai magyar
közvélemény meglepetéssel
vette tudomásul az államfõ
RMDSZ-kongresszuson el-
hangzott tavalyi beszédét, il-
letve idei „RMDSZ-barát”
ömlengését. Azt a legkevés-
bé sem lehet tudni, miként
viszonyul majd holnap, vagy
egy hét, netán egy év múlva
a romániai magyar közös-
séghez és az RMDSZ-hez, a
mostani, nyilvánvalóan kon-
junkturális „barátság” tehát
semmilyen szempontból
nem jelent biztosítékot a ro-
mániai magyarság számára
arra, hogy hosszabb távon
megváltozik a bukaresti ha-
talom viszonyulása a romá-
niai magyarság jogaihoz,
követeléseihez. A másfélmil-
liós romániai magyar közös-
séget az államfõi pálfordulás
nem nyugtathatta meg, hi-
szen Bãsescutól öt évnyi el-
nöki mandátuma alatt ele-
gendõ leckét kapott ahhoz,
hogy megtanulja: féljen
Cotroceni lakójától, akkor
is, még ha éppen ajándékot
is kap tõle. 

Dicshimnusztól az ócsárlásig

Julian Assange. Nõcsábász – vagy politikai összeesküvés áldozata? 

Szépítõ megfogalmazással élve el-

mondható: az idõk során dinamiku-

san alakult Traian Bãsescu államfõ

viszonya az RMDSZ-hez. 

Szexuális bûnözõ? A nõk nagy barátja?
Vagy hatalmi játszmák, politikai össze-
esküvés áldozata? A „nagy leleplezõ”,
Julian Assange egy londoni börtönben
várja, hogy döntsenek a sorsa felõl. 



Az elmúlt héten kaptunk egy kis ízelítõt
abból, hogy milyen választási kampányra
számíthatunk 2012-ben. Hunyad megye 3-
as számú, hátszegi kerületében idõközi
parlamenti választásokra került sor, miu-
tán a mandátum tulajdonosa, Ioan Timiº
demokrata-liberális képviselõ ez év au-
gusztus 15-én elhunyt. A megmérettetést
Mariana Câmpeanu, Nemzeti Liberális
Párt (PNL) jelöltje, volt munkaügyi mi-
niszter nyerte meg. A vezetõ kormánypárt
tehát vesztett, a kisebbik ellenzéki párt pe-
dig nyert egy képviselõt. Persze ez a parla-
menti matematikában nem oszt, nem szo-
roz, ettõl még meg fog bukni a bérezési
törvény kormányzati felelõsségvállalással
történõ elfogadása okán benyújtott bizal-
matlansági indítvány. 

Az eredménynél sokkal
érdekesebb elemezni a
választás körülményeit.
Hunyad megye 2008-ban
a Demokrata-Liberális

Párt (PD-L) egyik bás-
tyája volt. Elég csak
a Ridzi-család befo-
lyására gondolnunk.
A megye hét képvise-

lõjébõl négy a mostani választásokig a ve-
zetõ kormánypártot erõsítette. Tavaly a
Monica Iacob-Ridzi volt ifjúsági és sport-
miniszter esetleges visszaéléseit kivizsgáló
parlamenti bizottság jelentése után a me-
gyében a hangulat kezdett megváltozni, és
a novemberi elnökválasztások második
fordulójában Mircea
Geoanã már közel hatvan
százalékát szerezte meg a
voksoknak, idén pedig a
PD-L helyi kiskirályként
ismert Tiberiu Iacob-
Ridzi petrozsényi polgár-
mester hivatala elõtt tüntetõk kormány-
párt-ellenes jelszavakat skandáltak. Ilyen
elõzmények után nagy volt az esélye an-
nak, hogy a PD-L elveszítse egyik képvi-
selõi helyét, különösen olyan körülmé-
nyek között, amikor a liberálisok egyik él-
vonalbeli politikusukat, a médiában gyak-
ran szereplõ volt miniszterüket jelölték a
tisztségre.
A PD-L stratégiája ebben a helyzetben a
zavarkeltés és a szavazatvásárlás volt. Fel-
mérve azt, hogy elsõ számú ellenfelük az
PNL, egy olyan jelöltet állítottak Daniel
Rãducanu személyében, aki a helyi politi-

kában a Nemzeti Liberális Párt színeiben
vált ismertté, s csak a közelmúltban iga-
zolt át a vezetõ kormánypártba. A bizony-
talanság fenntartása érdekében, Rãducanu
választási plakátjain nem szerepelt sem a
PD-L felirat, sem a narancssárga szín,
sem pedig a párt választási jelvénye. Hogy

még ennél is nagyobb le-
gyen a zavar, a kormány-
párt függetlenként rajthoz
állított még egy volt libe-
rális politikust, Nicolae
Timiºt. A választópolgár-
oknak tehát három olyan

jelölt közül kellett választaniuk, akiket li-
berálisként ismertek.
A napokban nyilvánosságra került egy te-
lefonbeszélgetés felvétele, amelyen Cristian
Vladu, a marosnémeti hõerõmû vezérigaz-
gatója elmondja, hogy két kivétellel a
nagyvállalat valamennyi igazgatóját lecse-
rélte a kormánypárt embereivel, és másfél
milliárddal (nem tudni, hogy lejjel vagy
euróval) támogatta a PD-L – végül elbu-
kott – kampányát a hátszegi kerület parla-
menti képviseletéért. Sajtóinformációk sze-
rint a hangfelvételt a PD-L helyi szerveze-
tébõl szivárogtatták ki. A helyi lapok sze-

rint a PD-L ebbe a kampányba hihetetle-
nül nagy összeggel szállt be.
Ha egymás mellé tesszük ezeket a ténye-
ket, akkor kirajzolódik a kormánypárt
2012-es választási stratégiája. Ebben az
ígéretek és a választási program helyét át-
vette a helyi véleményformálók, a területi
gazdasági és intézményi elit megvásárlása
(a választópolgár szemében az erõforrások
elosztói, közigazgatási vezetõi), a vidéki
döntéshozatal átpolitizálása. A válság ide-
jén megnövelt kampánybüdzsé szintén ha-
tékony szavazatszerzési eszköz lehet, fi-
gyelembe véve, hogy a lakosság egyre na-
gyobb rétegei kerülnek a létminimum ha-
tárára vagy akár az alá is. Harmadrészt pe-
dig ahol lehet a kormánypárt mindent meg
fog tenni azért, hogy megossza vagy meg-
tévessze politikai ellenfelei választóit.
Ez a stratégia érthetõvé teszi azt a köny-
nyedséget, amellyel a vezetõ kormánypárt
meghozza a legnépszerûtlenebb intézkedé-
seket, megsarcolja a legkiszolgáltatottabb
rétegeket. Teheti, mert támogatottságát im-
már nem a programjától, kormányzása si-
kerétõl reméli, hanem az igazgatói ukázok-
tól, vödröktõl és májpástétomos konzervek-
tõl, a választópolgárok megtévesztésétõl.

Míg a vécében állt, sikerült néhány apró ujjmozdulattal széthaj-
togatnia a papírt. Nyilván valamilyen üzenet van ráírva. Egy pil-
lanatra elfogta a kísértés, hogy belép valamelyik fülkébe s ott el-
olvassa. De jól tudta, hogy ez õrültség lenne. Sehol sem lehetett
bizonyosabb abban, hogy a teleképek szüntelenül szemmel tart-
ják, mint a vécében.
Visszament a rekeszébe, leült, a papírdarabkát mintegy véletle-
nül az asztalán heverõ papírok közé dobta, feltette a szemüvegét,
és közelebb húzta a beszélírt. (...) Szerencsére az a munkadarab,
amelyen éppen dolgozott, gépies feladat volt: egy hosszú szám-
lista helyesbítése, s ez nem igényelt különösebb figyelmet.
Bármi volt is a papírra írva, feltétlenül politikai jellegû üzenetnek
kellett lennie. Amennyire meg tudta ítélni a dolgot, csak két le-
hetõség foroghatott fenn. Az egyik – s ez a valószínûbb – az,
hogy a lány a Gondolatrendõrség ügynöke, miként már régeb-
ben is tartott tõle. (...) De volt egy másik, képtelenebb lehetõség
is, amely minduntalan felötlött az agyában, hiába próbálta elhes-
segetni. S ez az volt, hogy az üzenet egyáltalán nem a Gondolat-
rendõrségtõl jön, hanem valamilyen földalatti szervezettõl. Talán
mégiscsak létezik a Testvériség! Talán a lány is tagja! (...)
Összegöngyölte a befejezett munkadarabot, és becsúsztatta a
csõpostába. Nyolc perc telt el. Megigazította orrán a szemüveg-
ét, sóhajtott, és magához húzta a következõ munkadarabot, tete-
jén az üzenettel. Kisimította a papírdarabkát. Nagy, idomtalan
betûkkel ez volt ráírva:
Szeretem

George Orwell: 1984, Fordította Szíjgyártó László 

Kampány vödörrel, tisztogatással
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Mohács rémképe ötlött fel bennem, amikor hírét
vettem a harmadik erdélyi magyar párt megalakí-
tásának! Szapolyai János erdélyi vajda, aki min-
denáron Magyarország királya akart lenni, több tí-
zezres seregével Szegednél hallgatta a mohácsi
ágyúk dörgését, nem sietett II. Lajos segítségére.
Fontosabb volt számára személyes ambíciója, mint
a nemzete sorsa. Könnyû elképzelni: mennyire
másképpen alakulhatott volna a csata, ha Lajos ki-
rály 24 ezres csapatát, Szapolyai 40 ezer harcosa
segíti! Talán más lenne a mai Magyarország is, ha
az öntelt és fölöttébb hiú vajdának népe érdeke a
fontosabb. 
Az olvasó könnyen kitalálhatja: ki akar ma, min-
denkit lába elé fektetve, király lenni Erdélyben?
(De lehet nem is csak itt!) Ki az, akit nem érdekel,
ha ennek ára az lesz, hogy a magyarság a hatalom
minden fontosabb állásából kiszorulhat, ha nem
lesznek parlamenti  képviselõink, ha Székelyföl-
dön leváltják a magyar prefektusokat és igazgató-
kat, s máshol is leszedik a magyar feliratokat! Va-
jon gondolt-e ilyesmire az a pesti magas beosztású
köztisztviselõ, aki az új párt alakuló konferenciáját
úgy üdvözölte, hogy jelenlétével a magyar összefo-
gást erõsíti! Hogy pár órával késõbb már az erdélyi
magyar politizálás három részre való szakadását
tapsolja, nagyvonalúan megfeledkezve, ez éppen
az összefogás ellen hat!
Az új párt programjának címét is megismerhettük:
Magyarnak lenni jó! Ez igaz, csak kérdés, hogy mi-
kor jó... A jelszó értékét eleve lerontja születésének
pillanata. A legtöbb erdélyi magyar éppenséggel
szomorú és dühös volt, amikor azt látta, hogy fele-
lõtlenül tovább bomlasztják egységünket, késza-
karva rontják helyzetünket. S az idõben vissza-
menve, nemcsak ama hírhedt decemberi népszava-
zás lesújtó eredménye nem erõsítette magyarsá-
gunkat, de az sem, hogy két-három évvel elõbb a
mai miniszterelnök azt mondta: a kettõs állampol-
gárság nem idõszerû, jóllehet akkor lett volna rá
igazán szükségünk, nem most, amikor az uniós-
igazolvánnyal a fél világot bejárhatjuk! Persze,
így is jó volt magyarnak lenni, amikor a mostani
kormány mégis megadta, de pirult az arcunk,
hogy ugyanez a kormány a szlovákiai Híd pártot
és a kárpátaljai UMDSZ-t, s vele sok tízezres tá-
mogatóját kitessékelte a magyar nemzetbõl. S mi-

csoda cinizmus: az összefogás jelsza-
vával most ugyanezt teszi az
RMDSZ-szel és több százezres
szavazótáborával! 
Ez mi másra, ha nem arra kell
hogy késztessen bennünket, hogy
még jobban kapaszkodjunk az er-
délyi magyar öngondoskodás tes-
tamentumába, Kós Károly Kiáltó

szójába! Sike Lajos

Lap-top
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A válság idején megnö-
velt kampánybüdzsé
szintén hatékony szava-
zatszerzési eszköz lehet. 

Székely Ervin

Minden napra egy mondás

„A demokrácia feltétele, hogy az emberek több-
sége becsületes legyen.” 

Ruskin Bond

Száguldó riporter

Szeretem

Hess, Mohács!
A nap címe. Egy új koalíció születésének
kulisszáiból, Florin Negruþiu, Gândul.

Magyarázat. Kiemelhettük volna A nap
címeként a Gândul egyik vezetõ anyagának
a címét is, jól megfogalmazza Negruþiu
vezércikkének a gondolatát: Traian
Bãsescu és az ellenzék az RMDSZ új el-
nökére vár: Kelemen Hunor a PD-L felé
húz, Borbély László a PSD felé. Az, hogy
a koalíciós kombinációk színes kavalkádjá-
ból melyik változat kerül ki gyõztesen, an-
nak is függvénye, amit Negruþiu a követ-
kezõképpen fogalmaz meg: „Biztos az,
hogy az elkövetkezõ periódusban a szerel-
mi vallomások a PD-L, a PSD és a PNL
irányából az RMDSZ felé felerõsödnek,
az alkuhálózatok pedig a V. Hrebenciuc –
V.(erestóy) Attila – V. Blaga V-alakzatában
újrakezdõdnek, ebbõl eredõen pedig nagy
a valószínûsége annak, hogy az RMDSZ
jövõ ilyenkor is kormányon lesz. Még ha
szombaton Markó Béla elégedetlennek
mutatkozott is az olyanszerû megállapítá-
sok ellen, hogy „az RMDSZ akárkivel
összeáll”, pártja az utóbbi években erényt
kovácsolt az összebújás politikájából. Min-
denfajta képmutatás nélkül, az RMDSZ a
tárgyalások mindegyik ciklusával eszünk-
be juttatja, hogy a politika az, aminek is-
merjük.” Egyetértünk, még akkor is, ha az
utolsó szavak kétértelmûsége – hogy tehát
a politika mûvészet-e, avagy prostitúció –
sértõnek tûnhet. Nem az. A politika való-
ban ilyen, a hatékony politika pedig kivált-
képpen. 

Nem nagy ügy, de mégis... Alex-Mihai
Stoenescu, a bizonyos körökben divatos
történész, aki az 1989-es forradalommal is
foglalkozik (és nagyon jó véleménnyel van
például Grigore Cartianu témába vágó
könyveirõl), nem is akármilyen, hanem fi-
zetett ügynöke volt a Szekunak, írja a
Puterea. 1984-ben szervezték be, és
Gavrilescu Adrian néven több mint hetven
„szenvedéllyel és hozzáértéssel” megírt je-
lentés fûzõdik a nevéhez. 

A nap álhíre. A PSD vezetõsége megtalál-
ta Mircea Geoanã megbüntetésének leg-
jobb módját: õ fog tárgyalni a szocialisták
nevében a Magyar Polgári Párttal az elõre-
hozott választásokról.

Horváth István



ÚMSZ

Összesen 239 millió
eurót költött el Románia

az európai strukturális ala-
pokból a folyamatban lévõ
projektekre, ami alig 2 száza-
léka a 2007–2010-es idõszak-
ra beütemezett 19,6 milliárd
eurónak. Mint ismeretes, az
uniós pénzalapok egy részét
a munkálatok elvégzése után
utalják ki. Románia három
éve uniós ország, ám ennek
ellenére nem sikerült a ren-
delkezésre álló összegeknek
még csak a 10 százalékát sem
lehívnia, azaz a 2011–2013-
as idõszakban a szóban forgó
alapok 90 százalékát kellene
felhasználnia. Ha ez viszont
nem sikerül, nettó befizetõ
lesz, azaz haszonélvezõje he-
lyett az Unió költségvetés-fi-
nanszírozója. Az ország az
Unió költségvetéséhez évente
a GDP 1,1 százalékának
megfelelõ összeggel járul
hozzá, ez a csatlakozást kö-
vetõ idõszakok során 3,6 mil-
liárd eurót jelentett.
2007–2009 között az egyen-
leg negatív volt, 456 millió
euró értékben, azaz a nettó
befizetõk közé került az
ország. Az uniós pénzalapo-
kat megcélzó pályázatok kö-
zül összesen 22 890 pályázat-
ból 5983-at hagytak jóvá, ez
utóbbiak esetében 4318-ra
kötötték meg a szerzõdése-
ket, illetve született meg a fi-
nanszírozási döntés. 
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„Másfél éve nem ment
ilyen jól az üzlet, mint a

múlt hónapban” – erõsítette
meg tegnap lapunknak
Daniel Crãciun, az új gép-
kocsikat forgalmazó Mida
Kft. igazgatója az autópiac
megpezsdülésérõl szóló leg-
frissebb országos rendõrségi
adatokat. Eszerint a múlt
hónapban 34 százalékkal
több új autót jegyeztek be
Romániában, mint 2009 no-
vemberében. A Daciát, Re-
nault-t és Nissant forgalma-
zó csíkszeredai autókereske-
désnek például 90 gépkocsit
sikerült értékesítenie, októ-
berben csak 65 jármûvet ad-
tak el. 

A cégvezetõ több okkal is
magyarázza a váratlan fel-
lendülést. Daniel Crãciun
elsõk között a roncs-progra-
mot említette. Tájékoztatá-
sa szerint ügyfeleinek több-
sége a roncsautókért cseré-
ben kapott értékjegyekkel
keresi fel a kereskedést. „Ez
egy nagyon hatékonyan
megszervezett, kiváló prog-

ram, csak jót mondhatok
róla” – áradozott Crãciun.
Emellett szerinte piacélén-
kítõ hatása volt annak a be-
jelentésnek is, hogy jövõre
nõ a gépkocsik bejegyzése-
kor fizetendõ adó Romániá-
ban. „Így aki már korábban
eldöntötte, hogy autót vásá-
rol, igyekezett minél hama-
rabb nyélbe ütni az üzletet,
hogy még ebben az évben
beírathassa jármûvét” –
magyarázta a cégvezetõ.
Crãciun az újautó-piac fel-
lendülésének harmadik

okát abban látja, hogy egy-
re kevesebben vásárolnak
használt gépkocsit Románi-
ában. „Az emberek kezde-
nek rájönni arra, hogy érde-
mes új autót venni, hiszen
az árak megközelítik egy
jobb használt autó értékét”
– vélekedett a csíkszeredai
autókereskedés vezetõje.

Az országos adatok sze-
rint elsõsorban az Opel és
Seat márkakereskedések
jártak jól, novemberben
ugyanis sikerült megdup-
lázniuk eladásaikat. Nem

panaszkodhatnak a Dacia
forgalmazói sem, akik 45
százalékkal több autót érté-
kesítettek a múlt hónapban.
November egyébként idén
már a harmadik hónap,
amikor növekszik az eladott
autók száma a múlt évi ada-
tokhoz képest, mégis az
éves összesítés szerint 2009-
ben január és november
között több gépkocsit (104
ezret) sikerült értékesíteni-
ük a kereskedõknek, mint
az idei év hasonló idõszak-
ban (82 ezret). 

Feltámadt az autópiac

A Dacia továbbra is vezeti a hazai autópiacot: idén 27 ezer gépkocsit adtak el Romániában

Nettó befizetõ 
Románia

ANL-lakásokat
adtak át Szentegyházán

Négy, összesen 48 lakrészes
ifjúsági ANL-lakást adtak
át tegnap Szentegyházán.
A lakások kétszobásak és
egyszobásak. Ezeket ponto-
zás alapján nyerték el a pá-
lyázók, a családosok kapták
a kétszobás lakásokat. Har-
gita Megye Tanácsa a me-
gye tartalékalapjából támo-
gatta a közmûvesítési mun-
kálatok elvégzését annak
érdekében, hogy az átadás
megtörténhessen. Borboly
Csaba tanácselnök beszédé-
ben hangsúlyozta, nagyon
örül, hogy a beruházás el-
készülhetett a jelenlegi gaz-
dasági válság ellenére, ami-
kor nagyon érzõdik a pénz-
hiány. 

Mezõgazdasági
kamarák jönnek létre

A képviselõház tegnap cik-
kelyenként megszavazta és
elfogadta a mezõgazdasági
kamarák létrehozásáról szó-
ló törvényjavaslatot, a vég-
sõ szavazást ezen a héten
tartják. Tánczos Barna me-
zõgazdasági államtitkár el-
mondta, a kamarák elsõsor-
ban tanácsadói szerepet töl-
tenek be. Vezetõinek kine-
vezésérõl – választás útján
– közvetlenül a gazdák dön-
tenek majd a törvény elfo-
gadása után legtöbb 120 na-
pon belül. 

Hírösszefoglaló

A múlt heti Moody’s-
leminõsítés után meg-

van a kockázata a magyar
adósosztályzatok további
rontásának, bár Magyaror-
szág „nem érdemelné meg”,
hogy a hitelminõsítõk a be-
fektetésre ajánlott szint alá,
azaz a „bóvli” kategóriába
sorolják vissza – vélekedtek
tegnapi helyzetértékelésük-
ben londoni piaci elemzõk.
A Morgan Stanley bankcso-
port londoni befektetési és
elemzõ részlegének szakér-
tõi a felzárkózó európai tér-
ségrõl összeállított, befekte-
tõknek hétfõn kiadott átte-

kintésükben azt írták, hogy
a Moody’s Investors Service
által egy hete bejelentett
magyar leminõsítés önma-
gában „nem volt meglepe-
tés”, mértéke, vagyis az egy-
szerre két fokozatú osztály-
zatrontás azonban igen. A
Morgan Stanley londoni
elemzõi közölték: vélemé-
nyük szerint a Moody’s
ilyen mértékû visszaminõsí-
tése „valószínûleg kissé el-
túlzott volt”. A ház szerint a
kérdés most az, hogy a
Standard & Poor’s mit lép,
ez a hitelminõsítõ ugyanis
„általában negatívabb” Ma-
gyarországgal szemben,
mint a Moody’s. Mivel az

S&P – csakúgy, mint most
már a Moody’s is – a befek-
tetésre ajánlott sáv alsó szé-
lén tartja nyilván a magyar
adósságot, egy esetleges
visszaminõsítés e cég részé-
rõl a magyar befektetõi osz-
tályzat megvonását jelente-
né. Egyértelmû annak a
kockázata, hogy ez a követ-
kezõ hónapokban bekövet-
kezik, bár ez túl szigorú lé-
pés lenne a Standard &
Poor’s részérõl – vélekedtek
a Morgan Stanley elemzõi.
A Moody’s hétfõi leminõsí-
tését sokan várták, viszont a
két fokozatú rontás megle-
petésként érte az elemzõket,
szakértõket. 

Fotó: archív

Röviden

Dacia 27 379

Skoda 7 213

Renault 6 929

Volkswagen 6 740

Opel 5 636

Eladott autók száma
2010-ben

Már „bóvli” Magyarország?



Baloga-Tamás Erika, 
Kovács Zsolt

Elveszíthetik jövõre
munkanélküliségi segé-

lyüket azok az állástalanok,
akik nem fogadják el a
munkaerõ-ügynökségek ál-
tal felajánlott állást, emel-
lett szigorúbb feltételekkel
és kevesebb támogatást kap-
hatnak 2011-tõl a hazai
munkanélküliek. A kor-
mány sürgõsségi rendelet-
ben módosította a munka-
nélküliségi segélyezés, illet-
ve a munkahelyi mobilitás
feltételeit: törölték például
azt a rendelkezést is, amely
szerint az állástalan sze-
mély lakhelyének 50 kilo-
méteres körzetében lehet ál-
lást ajánlani – a sürgõsségi
kormányrendelet életbelé-
pésével bárhol munkára kö-
telezhetõ a rászoruló. 

Kelemen Tibor, a Kovász-
na Megyei Munkaerõ-ügy-
nökség vezetõje úgy véli, a
módosításnak köszönhetõ-
en felértékelõdik egy koráb-
bi rendelkezés, amely sze-
rint ha valaki lakhelyénél 50
kilométernél távolabb talál
állást, jogosult két minimál-
bérnyi támogatásra, ha pe-
dig lakhelyet változtat, ak-
kor hét minimálbért kaphat
az államtól. A szakértõ úgy
véli, a távolsági korlátok el-
törlésére azért volt szükség,
mert akadnak megyék, ahol
az egyik térségi határtól a
másikig több mint 100 kilo-
méter a távolság: így köny-
nyebb megfelelõ foglalkoz-
tatót találni. 

Jelenleg több mint tízezer
betöltetlen munkahelyet tar-
tanak nyilván országszerte
az ügynökségek, a kormány
abban bízik, a szigorítás
után jelentõsen csökken ez a
szám. Az elõrejelzések sze-
rint jövõre mérséklõdik a
hazai munkanélküliség, az
aktív korú lakosság 7,4 szá-
zaléka, körülbelül 700 em-
ber lesz állástalan. Az ér-
vényben lévõ kritériumok
szerint az  érintettek fele
kaphat majd segélyt, ami az
új rendelkezéseknek megfe-
lelõen az 500 lejes szociális
referenciamutató 75 száza-
léka lesz. Ez az idei juttatás-
hoz képest 20 százalékos
csökkenést jelent, 2010-ben
ugyanis a  600 lejes mini-
málbért vették alapul a se-
gély megállapításához.

Túl szerény kínálat

Kovászna megyében je-
lenleg mintegy 8 ezer mun-
kanélkülit tartanak nyilván,
közülük azonban csak 3 ez-
ren jogosultak munkanélkü-
liségi segélyre, a többiek a
polgármesteri hivatalok ál-
tal biztosított szociális se-
gély miatt maradtak nyil-
vántartásban. A megszorítá-
sok értelmében az állásaján-
latok elutasítói nem csak a
munkanélküli-segélyt, de az
egyéb juttatásokat is elve-
szíthetik – figyelmeztet Ke-
lemen Tibor –, igaz ezeket a
következõ hónapban újra le-
het igényelni. A munkanél-
küli-segély megvonása
azonban végleges: érdemes

lesz megfontolni, ki milyen
állást utasít vissza. 

Háromszéken október óta
csökkenõben van a munka-
nélküliség, bár még így is
magasabb az országos átlag-
nál: jelenleg 9,4 százalékos
a munkanélküliségi mutató.
Kovászna megyében jelen-
leg 103 szabad állást hirdet
a munkaerõ-ügynökség, fe-
lét a konfekcióiparban. Ke-
lemen Tibor szerint az új
rendelkezéssel elvileg min-
den állást be lehetne tölteni,
de a gyakorlatban ez nem
történhet meg, mert „nem
mindig találkozik a kereslet
a kínálattal”. Tapasztalatok
szerint havonta átlag 10 sze-

mély utasítja vissza az ügy-
nökség állásajánlatát. 

Álgondoskodás

Hargita megyében Há-
romszékhez képest több az
állástalan, és már az idén is
sokaktól vonták meg a se-
gélyt. November végén 12
590 munkanélkülit tartottak
nyilván a térségben, 7449
azoknak a száma, akik je-
lenleg is munkanélküli-se-
gélyben részesülnek, a fenn-
maradó több mint 5 ezer ál-
lástalan esetében vagy lejárt
már a jogosultsági idõ, vagy
csak nyilvántartottként sze-
repelnek az adatbázisban –

tudta meg lapunk a Hargita
megyei Munkaerõ-ügynök-
ség vezérigazgatójától,
Tiberiu Pãnescutól. „Ebben
az évben pontosan 100 em-
bernek szüntettük meg a se-
gély folyósítását azért, mert
nem fogadta el az általunk
felajánlott állást, 159-nek,
mert visszautasította az
ügynökség által szervezett
szakmai továbbképzést, 72
esetben pedig ugyanebbõl
az okból már el sem indítot-
tuk a segélyezést” – mondta
Pãnescu. Az igazgató arról
számolt be, hogy  inkább a
gyengén fizetõ állásokat
utasítják vissza, a legtöbben
a könnyûiparban felajánlott

munkahelyekrõl mondtak
le. „Az itteni munkanélküli-
ek eddig is nehezen fogad-
tak el egy-egy távolabb esõ
munkaajánlatot, még akkor
is, ha az 50 km-nél közelebb
volt lakhelyükhöz. Így való-
színûleg a jövõtõl érvénybe
lépõ jogszabály – mely nem
veszi figyelembe azt, hogy a
felajánlott munkahely mi-
lyen távolságra van az illetõ
lakhelyétõl – növelni fogja
azok számát, akik így elve-
szítik a segélyt” –  véli az
igazgató. 

Abszurd elvárások

Ferencz Miklós Marosvá-
sárhelyen folyamodott fris-
sen végzett állástalan diplo-
másként munkanélküli-se-
gélyért, és különös eljárás-
ban volt része. „Nem állást
ajánlott az ügynökség, ha-
nem arra akart kötelezni,
hogy a segélyért cserébe az
vegyek részt egy alapfokú
angol nyelvû képzésben. Hi-
ába mondtam, hogy nekem
egyetemi nyelvvizsgám van,
elutasították a kérésemet” –
panaszolta az ÚMSZ-nek
nyilatkozó fiatalember, aki
úgy véli, a szigorítás további
ésszerûtlen döntésekhez ve-
zet majd. „Egyáltalán nem
úgy tûnt, hogy a hivatalban
figyeltek volna a képesíté-
semre, egyre csak azt hajto-
gatták, ez egy uniós prog-
ram, kötelezõ részt venni
rajta, akkor is, ha én már rég
túl vagyok az ilyen jellegû és
színvonalú képzéseken” –
tette hozzá a panaszos. 
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Aki nem dolgozik, ne is egyék?
Szigorítja január elsejétõl a kormány a munkanélküli-segély folyósításának feltételeit

A munkalehetõségben és nem a kisösszegû segélyben bíznak a hazai munkanélküliek Fotó: archív

ÚMSZ

A marosvásárhelyi Kul-
túrpalota Tükörtermében

adják át december 18-án,
szombaton az RMDSZ
Ezüstfenyõ díjait. „A Szövet-
ség minden évben azoknak a
személyeknek adományoz

Ezüstfenyõ díjat, akik kiemel-
kedõ munkát végeztek a szü-
lõföld visszaszerzése, vala-
mint az RMDSZ programjá-
nak megvalósítása érdeké-
ben” – olvasható az RMDSZ
közleményében. A díjat Mar-
kó Béla szövetségi elnök
alapította 2002. november

30-i határozatában, a kitünte-
tésre érdemes személyeket az
RMDSZ ügyvezetõ elnöksé-
ge, illetve a területi szerveze-
teik javaslatai alapján jelölik
ki. A jelképes fenyõ Gyar-
mathy János és Kiss Levente
marosvásárhelyi képzõmûvé-
szek alkotása. 

Ezüstfenyõ díjakat ad át

Vásárhelyen az RMDSZ

Ádámosy Margit Klára tordai RMDSZ-
elnök, városi tanácsos, Ambrus Attila, a
Brassói Lapok fõszerkesztõje, Balázs-Bécsi
Attila Kolozs megyei tanácsos, a sza-
mosújvári Téka Alapítvány vezetõje, Bara-
bás Imre magyarkakucsi (Bihar megye)
RMDSZ-elnök, Becze István, a Csík terü-
leti RMDSZ ügyvezetõ elnöke, Benedekfi
Dávid lupényi (Hunyad megye) RMDSZ-
elnök, Béres Ildikó Ibolya máramaros-
szigeti iskolaigazgató, Máramaros megyei
tanácsos, Borboly Csaba, a Hargita Me-
gyei Tanács elnöke, Csík területi RMDSZ-
elnök, Böjte Csaba ferences szerzetes, a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója,
Draveczky Károly Szatmár megyei taná-
csos, Erdõs Bálint nagyszintyei (Arad me-
gye) polgármester, Fodor István bodoki
(Kovászna megye) polgármester, Fodor
József nagyváradi vikárius, Horváth An-
na, a kolozsvári Regionális Környezetvé-
delmi Ügynökség igazgatója, Illés Ildikó
Maros megyei tanfelügyelõ, RMDSZ-

ügyvezetõ alelnök, Jakobovits Miklós
nagyváradi képzõmûvész, Józsa Benjámin
nagyszebeni nyugalmazott magyar nyelv és
irodalom tanár, Katona Mihály korondi
polgármester, RMDSZ-elnök, Kelemen
Hunor kulturális és örökségvédelmi mi-
niszter, Kis-Juhász Csaba szilágysámsoni
polgármester, RMDSZ-elnök, Kiss Károly
élesdi (Bihar megye) nyugalmazott agrár-
mérnök, Kovács Péter, az RMDSZ ügyve-
zetõ alelnöke, Krecsák Szöllõsi Adalbert
nagyenyedi alpolgármester, Lieb József
nagybányai esperes, Marina Ida-Magdol-
na szilágybagosi polgármester, Máthé Ist-
ván bethleni alpolgármester, Pásztor Gab-
riella államtanácsos, Petres Sándor, a Har-
gita Megyei Tanács alelnöke, Suba Kál-
mán, a Nemzeti Állattenyésztési Ügynök-
ség Maros megyei intézményének felügye-
lõje,  Terkál Ágnes, az RMDSZ-Közlöny
szerkesztõje, Tudor Veronka államtaná-
csos, Varga Attila esztelneki (Kovászna
megye) RMDSZ-elnök. 

A díjazottak listája

Munkatársunktól

Az Országos Diszkrimi-
nációellenes Tanácshoz

(CNCD) év elején eljuttatott
panasszal ellentétben még-
sem diszkriminatív a Hargita
megyei önkormányzat 2009.
november 26-i határozatában
elfogadott kék-arany színû
székely zászló. Dan Tãnasã
sepsiszentgyörgyi lakos, illet-
ve a maroshévízi dr. Miron
Cristea Kulturális Alapít-

vány, a Radio Ardealul és a
Glasul Cãlimanilor Egyesü-
let a megyei zászlónak szánt
szimbólummal kapcsolatban
azt kifogásolta, hogy az csak
a magyar közösséget képvise-
li, az itt élõ román nemzetisé-
gû lakosokat nem. A CNCD
a Román Akadémia heraldi-
kai bizottságához, illetve a
Kulturális és Örökségvédel-
mi Minisztériumhoz fordult
szakértõi véleményért. A
mûvelõdési tárca válaszában

közvetítette a Román Törté-
nelmi Múzeum álláspontját,
amely szerint egy megye
szimbólumáról hozott hatá-
rozat politikai döntésnek mi-
nõsül, egy zászló megalkotá-
sa pedig kizárólag csak a
szakmai szabályoknak kell
megfeleljen. Ezt a véleményt
is figyelembe véve a CNCD
megállapította, hogy a helyi
hatóságoknak joguk van
önállóan dönteni az adott
közösség jelképeirõl. 

Maradhat a székely zászló

Hírössszefoglaló

Az utóbbi napokban be-
következett drasztikus le-

hûlés Románia több régiójá-
ban is áldozatokat követel, az
Országos Mentõszolgálat
adatai szerint félszáz ember
szorult orvosi ellátásra fa-
gyás, illetve kihûlés miatt.
Iaºi megyében egy 43 éves
férfi otthonában hûlt ki, a ki-
érkezõ mentõsök csak a halál
beálltát tudták megállapítani.
Öt másik személyt ugyaneb-
ben a térségben életveszélyes
állapotban szállítottak kór-
házba. A 39 és 50 év közötti
férfiak közül többen ittasak

voltak, órákat töltöttek el a
szabadban: szakértõk arra
hívják fel a figyelmet, hogy a
hirtelen lehûlés miatt érzéke-
nyebben reagál a szervezet az
idõjárás változására, ezért
különösen oda kell figyelni
arra, milyen körülmények
között és mennyi idõt töltünk
kint.  Holnap és holnapután
hajnalban a levegõ hõmér-
séklete az Országos Meteo-
rológiai Intézet elõrejelzése
szerint –20 fok alá is süllyed-
het, országszerte havazás ne-
hezíti a közlekedést is. A hó-
réteg vastagsága Erdélyben
meghaladja az 5-10 centimé-
tert, de jelentõs havazásra

számíthatnak a déli régiók-
ban és a fõvárosban is.

A „legmelegebbre” Kons-
tancán kell számítani: itt
csak –4 fokig hûl le a levegõ.
A krónikus betegségben
szenvedõknek és az idõsek-
nek az orvosok azt tanácsol-
ják, csak indokolt esetben és
rövid ideig tartózkodjanak
friss levegõn. Az útnak indu-
lókat arra figyelmezteti a
Román Közúti Hatóság,
hogy a frissen hullott hóré-
teg alatt átfagyások nehezí-
tik a közlekedést, a nem
megfelelõen takarított útfe-
lületeken jégpáncél okozhat
balesetet. 

Fagyhalál Moldvában
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Baló Levente

A rotterdami RO Theatre
formabontó elõadásával

zárult az Interferenciák
Nemzetközi Színházi Feszti-
vál Kolozsváron. Az elõadás
mintegy kivonult a színház
megszokott terébõl: a Mo-
thers címû darabnak a
Bánffy-palota udvarán felállí-
tott fûtött sátor adott otthont.
A házigazda Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház igazga-
tója, Tompa Gábor lapunk-
nak elmondta: sokkal erõ-
sebbnek érzi a mostani feszti-
vált, mint annak korábbi ki-
adását. „Sikerült változatos
elõadásokat elhozni, ame-
lyek különbözõ színházi
nyelvet beszélnek” – magya-
rázta a színházigazgató, aki
örömét fejezte ki amiatt is,
hogy a kolozsvári közönség
is egységesen részt vett az
elõadásokon. „Nem volt
mindig telt ház, de azért jó
volt a közönség, folyamato-
san visszajelzéseket adott, és
az elõadások során nyitottsá-
got mutatott. Nagy áttörés-
nek érzem, hogy az ismeret-
len produkciók elõtt is nyi-
tottságot tanúsított a kolozs-
vári közönség. Ez fontos elõ-
relépés egy hosszú folyamat-

ban” – fejtette ki Tompa. Az
igazgató-rendezõ tájékozta-
tása szerint fontosnak tartot-
ták, hogy a debreceni szín-
ház elõadását, a Képzeletbeli
operettet elhozzák. „Ez az
elõadás felmutatja az operett
mûfajának az abszurditását,
amelyre sok esetben a – Mér-
téket mértékkel címû elõadá-
sunk Pompeius-ához hason-
ló nyelvet beszélõ – kolozsvá-
ri közönség vágyik. Bár meg-
osztotta a közönségét a deb-

receni elõadás, fontos jelen-
ségre reflektált, tudniillik az
operett sehol máshol nem tu-
dott olyan erõteljesen meg-
gyökerezni, mint a magyar
színházi közegben” – mond-
ta el az ÚMSZ-nek Tompa
Gábor. A fesztivál nemcsak
az elõadásokból állt, fontos
része volt a szakmai beszél-
getések, a könyvbemutatók,
Patrice Pavis francia színház-
kritikus és elméletíró work-
shopja és elõadása, a sok kö-

tetlen beszélgetés is. A kéthe-
tes idõszakban a könyvszak-
ma is kitett magáért: Stief
Magda monográfiáját, Tom-
pa Gábor Címke-függönyét,
Andrei ªerban Önéletrajzát is
bemutatták.

„A szakma fogadtatása
még ezután fog teljes mérték-
ben kibontakozni, de olyan
neves kritikusok, mint Pat-
rice Pavis, Georges Banu,
Koltai Tamás, Bóta Gábor is
egyértelmûen pozitívan nyi-

latkoztak. Volt aki Európa
legjobb tíz fesztiválja közé
sorolta az Interferenciákat” –
fejtette ki Tompa. Kiemelte:
a visszajelzések során azt
hallják, hogy a vendégek sze-
rettek itt lenni, jól érezték
magukat, ilyen szempontból
a szervezés sikeres volt. „Be-
lülrõl nézve viszont azt lát-
juk, hogy nem mûködött
minden olyan jól, ahogy sze-
rettük volna, volt akinek má-
sok helyett is kellett dolgoz-
nia, ami nagyon kimerítõ” –
összegezte szervezõi tapasz-
talatait Tompa Gábor.

Az Interferencia jövõjérõl
megtudtuk: két év múlva
szeretnék megszervezni a
fesztivál újabb kiadását, új
csapattal, és a továbbiakban
szeretnék rendszeressé tenni.
Radikális újítás nem várha-
tó, nem fognak áttérni a ver-
senyformára, a világ nagy
fesztiváljai sorra lemonda-
nak errõl a díjazásos rend-
szerrõl. „Mindenképpen ma-
radna a sokhangú fesztivál,
ahol az elõadások nem
ugyanazt a témát hozzák,
hanem párbeszédet folytat-
nak egymással. Ez volt az
idei fesztiválnak is a koncep-
ciója, és ez jól mûködött” –
szögezte le az igazgató. 
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Röviden A sokhangúság visszhangjai
Véget ért a kolozsvári Interferenciák 2010 Nemzetközi Színházi Fesztivál 

Sorsjáték 
a Váróteremben

December 16-án, csütörtö-
kön 20 órától lesz megte-
kinthetõ a Váróterem Pro-
jekt második bemutatója
Sorsjáték (Faites vos Jeux!)
címmel a kolozsvári Ecset-
gyár Kistermében. A Robert
Cohen amerikai színházi
szakember tartalom nélküli
párbeszédein alapuló elõ-
adás során minden jelenet
körülményeit a Sors és a Kö-
zönség fogják eldönteni, így
„elõadásunkban a bukás le-
hetõsége hatványozottan
benne van” – állítják az elõ-
adók. A szervezõk tisztelet-
tel megkérnek minden részt-
vevõt, hogy hozzon magával
írószert! Az elõadást
Hatházi András rendezte,
fellépnek: Molnár Margit,
Csepei Zsolt, Imecs Levente,
Vetési Nándor, Visky Andrej.

Kézmûvestermékek 
kiállítása Udvarhelyen

A Hargita Megyei Hagyo-
mányõrzési Forrásközpont
szervezésében Karácsonyvárás
címmel kézmûvestermékek-
bõl nyílik kiállítás Udvarhe-
lyen. A tárlatot Tifán Irénke,
az Udvarhelyszéki Népmû-
vészeti Szövetség elnöke
nyitja meg ma 18 órakor a
Forrásközpont székhelyén.
A kiállítás anyagát Bálint
Árpád és Júlia csuhéfonók,
Kustán Erzsébet makraméc-
somózó, illetve Varga
Zsuzsánna és Géza
mézeskalácskészítõk alkotá-
sai képezik. A megnyitón
közremûködik Pál Kincsõ és
Mihálykó Szilvia.

Vidnyánszky 
válthatja Alföldit

A Hírextra úgy tudja, már
nagyjából egy hete eldõlt,
hogy a kárpátaljai, jelenleg
Debrecenben dolgozó
Vidnyánszky Attila rendezõ
kerül a Nemzeti Színház élé-
re. A kérdés már csak az, mi-
kor és hogyan menesztik a
2013-ig kinevezett Alföldit.
Alföldi Róbertet az elõzõ
kormányzat idején nevezték
ki 2013-ig a Nemzeti Szín-
ház élére. Az elmúlt hetek-
ben komoly támadások in-
dultak ellene, miután a buda-
pesti román követség a Nem-
zetit bérelte volna ki az egye-
sített Románia megalakulá-
sának december 1-jei megün-
neplésére. Bár ezt Alföldi vé-
gül visszamondta, a színház-
nál tiltakozást szervezett és
parlamenti albizottság felállí-
tását is kezdeményezte az
ügy miatt a Jobbik.

Naplójegyzetek 
1980–1990

Fábián Ernõ Naplójegyzetek
1980–1990 címû kötetének
mutatják be holnap 18 órától
Kolozsváron, a Sapientia –
EMTE székházának Óváry-
termében. A Kriterion
Könyvkiadó gondozásában
megjelent kötetet Bárdi Nán-
dor, Filep Tamás Gusztáv és
Szabó Gyula mutatja be, az
est meghívottja Németh
Zsolt parlamenti államtitkár. 

A színházból a Bánffy-palota udvarára vonult az Interferenciák utolsó elõadása Fotó: Biró István

Antal Erika

Képzõmûvészként is be-
mutatkozott László Zsu-

zsa marosvásárhelyi szín-
mûvész – a Bernády Ház te-
tõtéri kiállítótermében fes-
tett üvegeibõl nyílt kiállítás.
A tárlat januárig látogatha-
tó, az üvegtárgyak meg is
vásárolhatók. A kiállítást a
hétvégén nyitotta meg Nagy
Miklós Kund, a Bernády
Ház vezetõje és Sebestyén
Mihály történész, a színé-
szek, képzõmûvészek és a
mûvész ismerõseinek illetve
barátainak körében. Ebbõl
az alkalomból Szilágyi Do-
mokos Ákos, a festõ címû ver-
sét Bartha László Zsolt szín-
mûvész adta elõ. „Már az
egyiptomi ásatások során
felszínre bukkantak az em-
beriség legrégebbi üvegtár-

gyai. Ezek apróbb palackok,
csészék, vázák, tálacskák,
füles korsók, síküveg dara-
bok voltak, a maguk kezdet-
leges megmunkálási szintjét
hozták, de jelezték az anyag
hihetetlen karrierjét, amit az
emberiség történetében be
fog futni. Mind a mai napig
fontos szerepet játszik az
ilyen-olyan helyettesítõk,
szurrogátumok, mûanyag-
világok egyeduralmi törek-
vései közben. Törékenysége
dacára” – mondta méltatá-
sában Sebestyén Mihály, aki
úgy fogalmazott, hogy
László Zsuzsa, bár a szó és
a beszéd híve, már több
mint egy évtizede, elfoglalt-
ságot keresve, ecsetet fogott
és egy üveg falára festeni
kezdett, éppúgy, mint a hús-
vétkor pingáló asszonyok.
„Ösztönös cselekedet volt,

idõt lekötõ, kitöltõ, meg-
nyugtató foglalatosság. Más
ember abbahagyta volna, s
leintette volna kedvét: áh,
gyerekes dolog, magára pa-
rancsolt volna: miként Jó-
zsef Attila mondaná, ébredj
a valóra! László Zsuzsa
azért mûvész, mert nem így
cselekedett. Nem úgy visel-
kedett, mint jól nevelt nyárs-
polgár, mint gyáván alkal-
mazkodó növény” – hang-
zott el a megnyitón. 

A fehér falak közötti fe-
hér állványokra elhelyezett
színes üvegek, köztük a leg-
különlegesebb formájúak,
régi patikaüveg, parfümös
üvegcse, kehely, boros és li-
kõrös palack, serleg, üveg-
gyárban megsemmisítésre
ítélt selejtes váza, pohár,
korsó, kancsó, kupa látha-
tó. László Zsuzsa lapunk-
nak elárulta, évtizedek óta
gyûjti az egyedi formájú
üvegeket, ismerõsöktõl
kapja ajándékba, hagyaték-
ból, ócskapiacról vásárolja,
öreg pincékbõl és padlások-
ról, üvegöntõ mûhelybõl
szerzi be „kincseit”, hogy
csendes pillanataiban leül-
jön és a legkülönbözõbb
formákat fesse rájuk. Mikor
nem játszik a színpadon,
vagy nem készül újabb sze-
repre, fest, néha annyira be-
lefeledkezve a másfajta te-
vékenységbe, hogy észre
sem veszi az idõ múlását,
azt, hogy már késõ este
van, a család csendben lefe-
küdt, hogy ne zavarja meg
alkotás közben. 

Törékenységbõl karrier
László Zsuzsa festett üvegeit állították ki a Bernády Házban 

Hírösszefoglaló

Nem vonhatna el a költ-
ségvetés a Nemzeti Kul-

turális Alap (NKA) bevéte-
leibõl és év végi maradvá-
nyaiból L. Simon László
fideszes képviselõ törvényja-
vaslata szerint, melyet az
Országgyûlés Kulturális és
Sajtóbizottsága tegnapi ülé-
sén általános vitára alkal-
masnak tartott. Törvényja-
vaslatának céljáról L. Simon
László elmondta: lehetõvé
akarják tenni, hogy az NKA
– a fõösszegét biztosító já-
tékadó-bevételeken túl –
költségvetési támogatásokat
is fogadhasson, míg a szer-
vezet alapszerû mûködését

biztosítaná az NKA bevéte-
lei és év végi maradványai
elvonásának tilalmát kimon-
dó bekezdés. A képviselõ
hozzátette: a javaslat szerint
ezentúl társasházak is pá-
lyázhatnának az NKA mû-
emlék-felújítási alapjánál.
Mint hangsúlyozta, javasla-
tának lényegi pontja a kultu-
rális szféra évtizedes jogos
igényét elégíti ki azzal, hogy
lehetõvé teszi a maradvány-
összegek felhasználását.

Hiller István MSZP-s kép-
viselõ fõbb céljaiban támo-
gathatónak tartotta a javas-
latot és emlékeztetett, hogy
az NKA 2010-ben financiá-
lis okokból nem írt ki elegen-
dõ pályázatot.  

Érinthetetlen NKA-pénzek

Hírösszefoglaló

Széchenyi – az egyéniség re-
ceptje? címmel kerekasz-

tal-beszélgetést tartottak
tegnap a budapesti Magyar
Nemzeti Múzeumban. A
délutáni beszélgetés vendé-
ge Fábri Anna történész és
Görög Ibolya protokollszak-
értõ, házigazdája pedig
Csorba László fõigazgató
volt. A beszélgetés a korabe-
li és a mai divat, szórakozás,
család, vallás és társadalmi
élet pillanataiba nyújtott be-
tekintést, de arra is választ
kerestek, hogy milyen lehet-
ne napjaink legnagyobb ma-
gyarja. A rendezvény Szé-
chenyi világai címû idõsza-
ki kiállításhoz kapcsolódott.
A 2011. március 6-ig láto-
gatható tárlat a 150 éve el-

hunyt Széchenyi István élet-
mûvének állít emléket. A
bemutatott anyagban helyet
kaptak Széchenyi személyes
tárgyai: gyerekkori levele,
széke, hangszerei, halála
napján viselt ruhája. A
Nemzeti Múzeum állandó
történeti kiállításából került
a tárlat darabjai közé egye-
bek mellett Barabás Miklós
1864-ben festett hatalmas
történelmi tablóképe, amel-
lyel szemben a rendezõk a
Lánchíd egyik eredeti, 250
kilós láncszemét helyezték
el. Sötét hangulatú szoba
idézi meg az államférfi
Döblingben töltött utolsó ti-
zenegy évét, a kiállított tár-
gyak mellett színek, hangok
és zörejek idézik fel a szana-
tóriumi lakosztály atmosz-
féráját. 

Recept Széchenyi Istvántól 

A tárlatmegnyitóról a színházi produkció sem hiányzott A szerzõ felvétele



Huszonegy céget bírságolt meg a Kolozs
megyei fogyasztóvédelmi hivatal, amiért
nem engedték, hogy alkalmazottaik sza-
badnapot vegyenek ki december 1-jén, Ro-
mánia nemzeti ünnepén. A 21 gazdasági
egység összesen több mint kétezer fõt fog-
lalkoztat, és a maximális büntetést, egyen-
ként ötezer lejes bírságot rótt ki rájuk a
szigorú hivatal. Többek között olyan nagy-
vállalatoknak is fizetniük kell, mint a
Metro vagy a Praktiker üzletlánc, a
Baumax vagy a Bombardier. A december
elsejei szabadnapot több más ünnephez
hasonlóan törvény írja elõ, ezért nem ké-
pezi alku tárgyát a munkáltató és az al-
kalmazott között.
Tessék mondani, az sem jelent enyhítõ kö-
rülményt, ha a jeles napon magyarokat
dolgoztattak?

(szûcs el)
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Doris Manu

Ellentmondásos vélemények-
ben és új ötletek megvitatásá-

ban bõvelkedtek a hatodik alka-
lommal megrendezett Európai
Fejlesztési Napok, melynek több
száz, a fejlõdési kérdésekben érde-
kelt meghívottja tanulságos meg-
beszéléseken vehetett részt. A tár-
gyalások a gazdasági és kulturális
élet szinte minden vonatkozását
lefedték. Romániát Corina Creþu,
az Európai Parlament Fejlesztési
Bizottságának alelnöke képviselte,
valamint a Külügyminisztérium is
állított egy standot, mely Románia
fejlesztési kérdésekben való
együttmûködési politikáját mutat-
ta be. Mivel az összes tárgyalás és
vita többé-kevésbé a gazdaságilag
gyengén fejlett országokat érintet-
te, ezért megkérdeztem a románi-
ai képviselõket arról, hogy Romá-
nia mit tesz a Szaharától délre el-
terülõ afrikai államokért.

„Nincs tudomásom arról, hogy
Románia bármit is tenne Afriká-
ért. Úgy gondolom, hogy Romá-
nia nem alkalmazkodott, nekünk
ez irányban csak egy általános
elvrendszerünk van meg, az is
csak a formaság kedvéért, mert
így kéri az Unió. Ezzel szemben
az összes európai uniós ország
fejlesztési minisztere tartja a kap-
csolatot a fejlõdõ országokkal” –
nyilatkozta Corina Creþu, majd
hozzátette: „Romániának sajnos
megvannak a maga súlyos prob-
lémái, és nyilvánvaló, hogy a la-
kosság megkérdezné, miért ad-
junk másoknak, ha mi magunk is
nagyon szegények vagyunk. Ezt a
nézõpontot is megértem viszont
segítenünk is kell, hiszen aláírtuk
az összes megállapodást misze-
rint, az idõ múlásával a hazai
össztermék 0,7 százalékát a fejlõ-
désben lévõ országok megsegíté-
sére fordítjuk”. Az EP Fejlesztési
Bizottságának alelnöke úgy véli,
hogy a globális társadalomban
nem zárkózhatunk el, nem tehe-
tünk úgy, mintha nem vennénk
észre, hogy máshol is vannak
gondok. „Persze mi is szegények
vagyunk, de ez összehasonlítha-
tatlan azzal, ami Afrikában törté-

nik” – összegzett. A Külügymi-
nisztérium részérõl Monica
Alexandru bemutatott néhány
olyan projektet, amelyek a román
állam hivatalos segélynyújtási po-
litikájának alternatíváit részlete-
zik. Ezek közül egy Etiópiában
építendõ múzeum, és egy líbiai
diplomásokat megcélzó felkészí-
tési program érinti az afrikai kon-
tinenst. A projektek összértéke 95
ezer euró. 

Sajnos sok európai hivatalnok
kételkedik abban, hogy Románia
eleget tud-e tenni az EU által elõ-
írt kötelezettségeknek, azaz 2015-
ig felajánlja-e a fejlõdésben levõ
országoknak a GDP-je 0,33 szá-
zalékát. A Külügyminisztérium
szerint nincs ok aggodalomra, vi-
szont Corina Creþu úgy véli: „Ro-
mánia nem tesz megfelelõ mérté-
kû erõfeszítést a 0,33 százalékos
kívánalom elérése érdekében.
„Idõvel, ha fejlõdnénk, el kellene
érnünk a 0,7 százalékos határt.
Nekem azonban nem úgy tûnik,
hogy Románia bármilyen erõfe-
szítést is tenne, hogy teljesítse je-
lenbeli kötelességét”. 

A Külügyminisztérium és az
EP romániai küldötte közötti vé-
leménykülönbségek jelzik, hogy
az afrikai fejlesztéseket szolgáló
együttmûködésekben lehetnek
fennakadások. A nyilvánvaló
gazdasági helyzet mellett a köz-
vélemény negatív viszonyulása is
hátráltatja az Afrikába irányuló
segélyek kiküldését. Úgy tûnik,
hogy Románia, sajnos, még fel
kell nõjön ahhoz, hogy teljes érté-
kû partnere legyen a nagyléptékû
segélyakcióknak. 

Száz szó

Röviden

Bejelentették az önálló 
magyar közmédia megszûnését

Bejelentették tegnap, hogy a négy magyar-
országi közmédia, a Duna Tv, az MTV, a
Magyar Rádió és az MTI elveszti független-
ségét, a munkatársak ezentúl egy közös
mûsorszolgáltató alapnak dolgoznak majd.
A tévék és a rádió pár fõs cégek maradnak
csupán. Az állománygyûléseken a vezetõk
azt mondták, hogy lényegében semmi nem
fog változni, és tagadták, hogy leépítések
lesznek. „Aki tud és akar dolgozni, annak
munkája lesz, hiszen sok olyan mûsort kell
csinálni, amire eddig nem volt pénzünk és
lehetõségünk” – mondta a Facebookon ter-
jedõ idézet szerint Medveczky Balázs az
MTV vezérigazgatója. A közszolgálati mé-
dia dolgozóinak jelentõs része fekete ruhá-
ban ment dolgozni hogy így fejezze ki el-
lenérzését a változásokkal kapcsolatban. 

Tarol Mark Zuckerberg 
Facebook-sikertörténete

A közösségi háló a legjobb film és a legjobb
rendezés kategóriában bizonyult a legjobb-
nak a Los Angeles-i Filmkritikusok Szö-
vetségének vasárnap esti díjkiosztóján. A
legjobb rendezés díját David Fincher meg-
osztva kapta ugyan Olivier Assayazzal, a
nemzetközi terroristáról, Illich Ramirez
Sanchezrõl szóló Carlos rendezõjével, aki
egyben a legjobb külföldi film rendezõje is.
A legjobb férfi fõszereplõ Colin Firth lett,
õt A király beszéde dadogós fõhõseként
nyújtott alakításáért díjazták. Kim Hye-ja
a Mother címszerepéért, a fia ártatlanságá-
nak bebizonyításáért küzdõ anyáért érde-
melte ki a legjobb nõi fõszereplõ díját. A
legjobb  nõi mellékszereplõnek Jacki
Weaver találtatott az ausztrál krimiben, az
Animal Kingdomban megformált karakteré-
ért, legjobb férfi mellékszereplõ Niels
Arestrup lett a francia börtöndráma, A pró-
féta maffiózójáért. 

Fejlesztési napok, közelrõl
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Gabriela Motroc

Kétmillió euróba került a
rendezvény lebonyolítása –

ez volt az elsõ dolog, amit
Brüsszelbe érkezésünk után az
Európai Fejlesztési Napokról
(EDD) hallottam. Nem hagy-
tam ki annak a lehetõségét,
hogy megkérdezzem Andris

Piebalgst, az Európai Unió fej-
lesztési együttmûködésért fele-
lõs biztosát arról, hogy mikép-
pen beszélhetünk adakozásról,
meg arról, hogy milyen szegény
Afrika, ha mi a Radisson Blu-
ban vagyunk elszállásolva, el-
zárva a világ szemétõl, és az
EDD-n tárgyaló küldöttektõl el-
különítve étkezünk – azon kifo-
gás alapján, hogy a sajtó elsõbb-
séget élvez sok-sok tekintetben.
Piebalgst válasza tényszerû volt:
az Európai Bizottság évi 50 mil-
liárd eurós költségvetésébõl bõ-
ven jut olyan rendezvényre,
amelyre sok-sok sajtóst, sok-sok
hivatalnokot lehet meghívni. Így
az esemény híre is jobban el-
megy, és a várható eredmények
is jobbak lesznek.

Az elsõ nap fõeseménye való-
sággal lehengerelt bennünket, fi-
atal riportereket, akik számára
eddig csak álom volt, hogy az
Európai Bizottság tagjai, az EU-
s miniszterek közvetlen közelé-
be kerülhessenek, velük beszél-
gethessenek. A valósággá vált
álom azonban tovább folytató-
dott, hiszen nem csak az újság-
írói munkába kóstolhattunk be-
le, hanem két napig azt is megta-
pasztalhattuk, hogy milyen ér-
zés „fontos embernek” lenni.
Mindenki minket fényképezett,
mindenki ránk/nekünk mosoly-
gott, és mindenki ajaja nyitva

állt elõttünk – a szó valódi és el-
vont értelmében is. 

A millenniumi fejlesztési kér-
désekrõl szóló ülésszakok, me-
lyeken az európai politikai elit
vett részt a Lorenzo Natali-díjak
kiosztásával értek véget. Ilyen
jelentõségû ceremónián kevés
zsurnaliszta vesz részt életé-
ben...

A második nap nagy lendület-
tel kezdõdött mindannyiunk
számára, éreztük, hogy a világ a
lábaink elõtt hever – természete-
sen a szó pozitív értelmében. Mi
voltunk azok a fiatal riporterek,
akik azért választották ezt a hi-
vatást, hogy érvényesíthessék
pozitív elveiket. Egész nap inter-
júk után szaladgáltunk, sok di-
csérõ szót és mosolyt kaptunk,
és nem csupán az afrikai orszá-
gok minisztereitõl, hanem az
Európai Bizottság és Európai
Parlament tagjaitól is – azoktól
az emberektõl, akikkel eddig
csak mások írásaiban találkoz-
hattunk. A változás gyorsan be-
következett: egyetemistákból
hamar komoly újságírókká ved-
lettünk, és ezt nemcsak a kitû-
zõnkbõl tudtuk, mely bármilyen
ajtót megnyitott, hanem abból a
természetességbõl is, amellyel az
elöljárók kérdéseinket fogadták.

Az EDD abban a varázslatos
hangulatban ért véget, mint
amelyben kezdõdött: Franciaor-
szág volt elnökének Jacques
René Chiracnak lelkesítõ beszé-
dével. Charles Michel belga fej-
lesztési együttmûködési minisz-
ter biztató szavai is ugyanezt az
optimizmust hordozták – és a
legelkeseredettebb afrikai elnö-
köket is arról gyõzték meg, hogy
van élet az EDD után a fejlõdõ
országok számára is. 

Gabriela Motroc bukaresti újságíró szakos egyetemista. Elõször Brüsszelben 

Doris Manu politikatudomány szakos
diák a bukaresti Tudományegyetemen

A Bukaresti Egyetemen két diákja, az újságírást tanuló Gabriela Ionela Mihaela Motroc és a
politikatudomány szakos Doris Manu vett részt az Új Magyar Szó és a Európai Újságíróköz-
pont közös, Fiatal Riporterek a Szegénység Ellen elnevezésû versenyének nyereményeként a
Brüsszelben tartott Európai Fejlesztési Napokon. Alább a két diák helyszíni beszámolóját kö-
zöljük – a fejlesztési napokról egyébként ma estig újabb anyagot kell leadjanak. Azzal verse-
nyezhetnek a fõdíjért: a Bizottság egyik afrikai partnerországában való helyszíni látogatásért.

MÉDIAPARTNER
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.40 Kézművek 
- Kosárfonó
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: 
Porrogszentkirály
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Adventi Kalendárium
15.30 Szentendre védett
növényei
16.15 A mediterrán Szeged
17.10 Zala Open Formációs
Táncfesztivál
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 A színes fátyol 
(am. rom. dráma, 1934)
23.05 Sport - Esti
23.10 Váltó
23.25 A tél 53 napja 
(sp. filmdráma, 2006)
0.55 Kikötő - Friss (ism.)
1.10 Híradó (ism.)
1.35 Törzsasztal (ism.)
2.20 Carlo és vendégei
2.55 Lélek Boulevard
3.20 Érdi Tamás 
zongorázik

DUNA Tv, 21.40
A színes fátyol

Az osztrák Katrin nővére esküvője után kezdi nagyon magá-
nyosnak érezni magát, ezért könnyen igent mond apja mun-
katársa, Dr. Walter Fane házassági ajánlatára. Az orvos ma-
gával viszi ifjú feleségét Kínába, majd elhanyagolja őt, ah-
ogy minden figyelmét tudományos vizsgálatainak szenteli.
Magányában Katrin viszonyt kezd a brit nagykövetségen
dolgozó Jack Townsenddel.

PRO TV, 20.00
Kommandó

Nincs a világon keményebb legény John Matrix tábornoknál:
intelligens, semmi sem hozza ki a sodrából, kimagasló fiziku-
mú, és szakértője a harcművészeteknek és a különféle támadó
fegyvereknek. Kiemelkedő képességeinek köszönheti egész
karrierjét, azt, hogy ő a legkülönb kommandós. És persze emi-
att vált különféle katonai és politikai erők kedvelt célpontjává.

RTL Klub, 22.20
Csupasz pisztoly a (z)ûrben

A Vegan bolygó gonosz kutatói elrabolják az Egyesült Álla-
mok elnökét és a helyére saját klónjukat ültetik. Ugyanezt
tervezik a többi ország vezetőjével is, mellyel az a céljuk,
hogy átvegyék az irányítást a Föld felett. Ám nem számol-
nak Richard Dickkel, a bolygóközi ügynökkel, aki szép társa,
Cassandra segítségével kiszabadítja az elnököt.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Szemünk fénye 
a gyermek
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Aranymetszés
15.35 Irodalom 
Vas István
15.55 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
16.50 Rockpódium: Bikini
17.30 Rövidpályás Úszó
Világbajnokság 2010 (élő)
Élő közvetítés Dubaiból
19.25 Átjáró
19.50 Esti mese: 
Karácsonyi kalendárium,
A mikulástanonc
20.05 “Életcélok-hitval-
lások”
20.10 Therese nővér.com
(francia sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 Optika
0.25 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia 
- Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb 
történetekkel
15.20 112 - Életmentők
(német akció sorozat)
16.20 Mindörökké 
szerelem 
(mex. sor.)
17.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.20 Vacsoracsata
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Csupasz pisztoly 
a (z)űrben 
(amerikai-kanadai-német
vígjáték, 2000)
Utána: RTL-hírek
0.25 Sikoly 
(amerikai thriller, 1996)
2.30 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.35 Manatu - Csak az
igazság ment meg 
(német kalandf.)
14.25 Kvízió
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő (krim-
isor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
Utána: Skandinávlottó 
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
0.25 Megamánia -
Megasztár talk-show
0.55 Szellemekkel suttogó
(am. sor.)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.10 Így készült az Üvegtig-
ris 3. című film

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás (ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss napi
információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

9.10 Gyilkos sorok 10.05
Egy kórház magánélete
11.10 Tuti gimi (sorozat)
12.05 KicsiKÉM - Sir Aus-
tin Powers 2. (ism.)
14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (sorozat)
17.00 Gyilkos számok
(sorozat) 18.00 Feleség-
csere 19.00 Egy kapcsolat
szabályai (sorozat) 19.55
A dadus (sorozat) 21.00
Jóbarátok (sor.) 21.30 CSI
(sorozat) 22.30 Született
detektívek 23.30 Esküdt
ellenségek

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Hírek
12.20 Europa League:
Steaua - Liverpool,
Utrecht - Napoli 13.10
Pontos sportidő 14.10
Külön kiadás 15.00 Hírek
16.00 Komolyan 17.00
Örüljünk a focinak! 18.00
Hírek 19.05 Örüljünk a
focinak! 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Europa
League: Liverpool -
Utrecht labdarúgó mérkő-
zés (live) 0.00 Örüljünk a
focinak!

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.15 Clase 406 (so-
rozat) 16.30 Rosalinda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 A tiltott gyümölcs
(sorozat) 20.30 Szerelem
és becsület (sorozat)
21.30 Analia másik arca
(sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 Hét bűn

8.05 Fehér leander (ame-
rikai filmdráma) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Biztosítási csalás (hol-
land akciófilm) 15.00
Cserebere szerelem (am.-
kan. romantikus vígjáték)
16.40 Mell-bedobás (am.
vígjáték) 18.20 1200 fok
- A halál alagútja (osztrák-
német-szlovák filmdráma)
20.15 Jack Hunter - A fá-
raó sírja (amerikai ka-
landfilm) 22.10 A harag
napja (magyar-angol ak-
ciófilm)

8.00 Árulás a családban
(sor.) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém (re-
ality show) 15.00 Tele-
shopping 15.15 1001 éj-
szaka (török sor.) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 20.00
Menyet anyának 5 (reali-
ty show) 20.30 Légy a
házastársam! (reality
show) 22.00 Ezel (török
krimi sorozat) 23.30 Cá-
parajzás (amerikai akció-
film)

7.00 Napraforgó –reggeli
magazinműsor 9.00 Zene
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Zene 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Reggeli terefere
(ism.) 17.55 Zene 18.30
Híradó 19.00 Hitélet
19.30 Híradó 20.00 La-
katos Iván. Kék mezőben
fehér rózsa, 2. rész, dokf.
20.35 Zene 21.00 Hit-
élet ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró ism 22.30
Híradó

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 A Bank utcától
Ecuadorig
17.00 Médiaguru 
Ember kamerával
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.35 India - Álmok út-
ján (brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
22.05 Az Este
22.35 Válik a férfi 
- válik a nő 
(am. filmdráma, 2. rész,
1973) - Válik a nő
23.55 Múlt-kor
0.25 Prizma
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek
0.50 Ma Reggel (ism.)
2.40 Jegyzetek 
egy filmhez Indiáról 
- Szanaá falai (dok. f.)

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sorozat)
10.00 Professzionisták
11.00 Nagy emberek 
a TVR-ben
11.15 Akkor és most
(ism.)
11.45 A család sztárja
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-kor. sor.)
13.50 Eurovision
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
(ism.)
14.50 Csak Románia!
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
(ism.)
17.30 Civil szféra Blitz
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-kor. sor.)
19.35 Csak Románia!
(ism.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 A mágikus szem
22.00 Eurovision
22.15 Francesca 
(román filmdráma, 2009)
0.00 Csak Románia!
0.05 Akkor és most (ism.)
0.40 Kurrier TV (ism.)

6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 A születés 
(amerikai filmdráma,
2006) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
13.45 Karácsonyi üdvözlet

(amerikai családi film,
2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.00 Kommandó 
(amerikai akciófilm, 1985)
22.00 Europa League:
Napoli–Steaua labdarúgó
mérkőzés (live)
0.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
1.00 Kommandó (ameri-
kai akciófilm, 1985) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport, időjá-
rás
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Visszatérés 
a kis jetihez 
(Nagytappancs 2.) 
(amerikai családi film,
1997)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai sorozat)
14.30 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe
műsora

19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Kikezdesz a sző-
kékkel? – verseny show
Dan Negru-val
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Game show:
Face the Pro
2.00 Bond-al a Temzén

7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Az elátkozottak 
utazása 
(angol f. dráma, 1976)
11.30 Mondenii (ism.)
12.00 Nyakában 
az egész világ
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 A cég embere
(francia-angol-am. 
vígj., 2000)
16.00 A cseresznye 
e tortán 
(reality show) (ism.)
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii Show
23.30 Pókerklub 
– reality show (ism.)
0.30 Elárultak 
a szerelemben
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Az elátkozottak 
utazása (angol f. dráma,
1976) (ism.)

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Kansas nincs többé
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- McCuff motor
13.00 Túlélés törvényei 
- Moab sivatag
14.00 Állítólag... 
- Mondások
15.00 Piszkos munkák 
- New York-i piszkos
munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Dicső napok
18.00 Amcsi motorok 
- NY Giants motor
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- A Hindenburg léghajó
rejtélye
21.00 Hogyan készült?
21.30 Amerika kapuja 
- Csapás a fekete piacra
22.30 Túlélőpár-baj 
- Mocsárban
23.30 A túlélés 
törvénye 
- Alaszkai-hegység
0.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
1.30 Amerika határain
2.30 Végzetes 
másodpercek

5.25 Hírek (ism.)
6.15 Teleshopping
7.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Vallomások
18.30 eForum
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Hubble és tovább
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland 
sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.00 eForum (ism.)
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: adventista
egyházi 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, műsorism.

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 Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2010. december 15.

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



Ma Szilárd nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Szilárd férfinév magyar
nyelvújítási alkotás a
Konstantin magyarítására.
Nõi párja: Szilárda.
Holnap Valér napja van.

Évfordulók
• 1575-ben Báthory István
erdélyi fejedelem Lengyel-
ország királya lesz.
• 1954-ben született Záva-
da Pál magyar író, szer-
kesztõ, szociológus.

Recept
Tepsiben sült meggyes 
palacsinta
Hozzávalók: 4 egész tojás,
4 evõkanál kristálycukor, 2
dl tej, 7 csapott evõkanál
liszt, 2 evõkanál szénsavas
víz, kevés sütõmargarin, 1
üveg kimagozott meggybe-
fõtt, porcukor, vaníliasodó.
Elkészítés: A sütõhöz tar-
tozó tepsit kibéleljük sütõ-
papírral, és 200 fokra elõ-
melegített sütõben kb. 5-6
perc alatt elõmelegítjük.
Robotgéppel a tojásokat ki-
keverjük, hozzáadjuk a cu-

kor felét, és krémesre dolgoz-
zuk. Majd hozzáadjuk a tejet
és evõkanalanként a lisztet.
Végül az ásványvizet. A me-
leg tepsit kivesszük, a sütõpa-
pírt margarinnal megkenjük.
Majd ráöntjük a tésztát és el-
simítjuk. Megszórjuk a ma-
radék cukorral és a magozott
meggyel. Ízlés szerint fahéjjal
szórhatjuk. Visszatoljuk a sü-
tõbe, és 200 fokon (vagy ha-
gyományos sütõben 3-as ál-
láson) kb. 12-15 perc alatt
készre sütjük. Kivéve a sütõ-
bõl, még azon melegében a
sütõpapír segítségével felte-
kerjük. Tálaláskor vaníliaso-
dóval tálaljuk.

Vicc
Karácsonykor a nagymama
vízipisztolyt ajándékoz az
unokájának. A lánya dühö-
sen fordul a nagyihoz:
– Anya, hogy vehettél neki
ilyen ajándékot?! Már nem
emlékszel, mennyire dühös
voltál, amikor a vízipisz-
tolyunkkal mindent össze-
fröcsköltünk?
A nagyi elmosolyodik:
– Dehogynem, nagyon is...
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ha nem úgy mennek a dolgok,
ahogyan szeretné, fogja a csilla-
gokra! Lazuljon el, és ne törõdjön
a világ bajával. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Bizonyára szívesen elutazna va-
lahova, de a teendõi miatt most
nem engedhet meg magának
hosszabb távollétet.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A mostani idõszakot sikeresnek
mondhatja. Figyeljen a környe-
zetében levõkre is.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha több pénzhez akar jutni, több
idõt kell a családjától távol tölte-
nie. Egy megértõ társra van
szüksége.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ne bízzon abban az emberben,
akit csak pár napja ismer. Hajla-
mos arra, hogy felszínesen ítéljen
meg másokat. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha érdekli a szellemtudomány,
ma meglepõ következtetésekre
juthat bizonyos életterületeken.
Megoldást találhat arra, amire
eddig nem sikerült.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A csillagok szerint többet kellene
foglalkoznia önmagával, ezek a
napok kiválóak önkényeztetésre.
Egy gyógyító fürdõ csodát tehet!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Elképzelhetõ, hogy megtorpan
egy feladat elõtt. Pedig nehéz el-
hinni, hogy ön megijed bármitõl
is. Egy közelmúltbéli kudarc té-
pázta meg az önbecsülését.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ne hagyja kizsákmányolni ma-
gát! Semmi szüksége arra, hogy
áldozatokat hozzon. Tudjon ne-
met mondani.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A szokásostól eltérõ módon rea-
gál mindenre. Valami megza-
varhatta. Provokatívan viselke-
dik, és észre sem veszi. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Most nem hallgat senkire, megy
a saját feje után. Egy váratlan
esemény kizökkenti a megszokott
kerékvágásból. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy jó hír örvendeztetheti meg.
Még az is elképzelhetõ, hogy be-
teljesül egy vágya. Viszont sem-
mit nem adnak ingyen, lehet,
hogy áldozatot is kell hoznia.

Horoszkóp

11

December 14., kedd
Az év 51. hete és 348. napja, hátravan 17 nap

Zokni

Horváth István

ÚMSZSZOLGÁLTATÁS

Szerkesztõség és kiadó: 

013 701 Bukarest, P-þa Presei
Libere nr. 1, corp B, etaj III, 
cam. 342-353 Telefon: 031/405-4088, 
Fax: 021/317-8847, 
E-mail: office@maszol.ro

Mb. felelõs szerkesztõ:
Salamon Márton László

Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás

Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó

Fõmunkatársak: 
Bíró Béla, Gyulay Zoltán, 
Székedi Ferenc, Szûcs László 

Szerkesztõk: 

Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)

Bogdán Tibor (Háttér) 

Baló Levente (Kultúra) 

Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)

Turós-Jakab László (Sport) 

Farkas István (Média)

Orosz Anna (Életmód) 

Szonda Szabolcs (Színkép) 

Olvasószerkesztõk: 
Osváth Annamária, Nyáguly András 

Tudósítók: 

Antal Erika – 0788-760573 

(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –

0728-780582 (Kolozsvár), Totka Lász-

ló – 0788-715848 (Nagyvárad), Hor-

váth István – 0747-517574 

(Csíkszereda), Baloga-Tamás Erika –

0746-375775 (Székelyudvarhely), Ko-

vács Zsolt – 0788-715766 

(Sepsiszentgyörgy), Mayla Júlia – 0745-

682401 (Beszterce), Sike Lajos – 0788-

715687 (Szatmárnémeti), Tamás 

András – 0744-781709 (Nagyenyed) 

Fotóriporter, képszerkesztõ: 

Tofán Levente

Grafikus: 
Horváth István

Tördelõszerkesztõk: 

Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet 

Kiadja 
a Scripta Kiadó Rt.

Terjesztési menedzser: 
Béres Attila – 0788-318353 

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739, 
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András –  0788-715481
(Kolozs, Szilágy)

Jogtanácsos: 
Czédly József

Hirdetési ajánlat a honlapon  

és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ 

a Román Postánál  (katalógusszám:

19302), közvetlenül a szerkesztõség-

nél és elõfizetés-szervezõinknél. 

Magánterjesztõk forgalmazzák.

Elõfizetési díjak:

1 hónapra 15 lej, 

3 hónapra 38 lej, 

6 hónapra 75 lej, 

12 hónapra 148 lej

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)

ISSN 1841-5520

Az Új Magyar Szó bármely részének 

másolásával kapcsolatos minden

jog fenntartva. Értesüléseket átven-

ni csak az Új Magyar Szóra való hi-

vatkozással lehet. A szerkesztõség

fenntartja magának a jogot, hogy a

beküldött leveleket rövidítve, illetve

szerkesztve közölje.

Lapunk megjelenését támogatja a

HIRDETÉS
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Elõfizetési  áraink  2011-rre:

1  hónap:  15  RON

3  hónap:  38  RON

6  hónap:  75  RON

12  hónap:  148  RON
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Egyet fizet, kettõt kap! 
ÚMSZ-elõfizetési akció – 2011 

Idõ

az elfoglaltságunkat élvezõ
a szenvedélyeinket gúnyoló

a rajtunk nevetõ
a fölöttünk álló

a minket elválasztó

Mikó  András
1978 okt. 8. – 1997 dec. 14.

Tizenhárom éve halt meg Mikó András, 19 éves korában.

Válogatott mûveinek kiadását Dr. Fried István, a szegedi Bölcsészkar
professzora, így méltatja: „Egy »nagy« költészet alaprajza készült el,
nem egyszerûen ígéretes indulás (persze, az is), hanem jó néhány
darabjában antológia-vers, egészében olyan verseskönyv, amely nyu-
godtan minõsíthetõ az egész magyar irodalom nyereségének.”

Kegyelettel  és fájdalommal emlékezünk rá,
családja és barátai

Megemlékezés
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Kézilabda

Turós-Jakab László

Érdekes eredmények szü-
lettek a dán–norvág kö-

zös rendezésû, 9. nõi kézilab-
da-Európa-bajnokság hétfõi
játéknapján, az elsõ közép-
döntõcsoportban tovább bo-
nyolódott a helyzet. 

A lillehammeri Hakons
Hallban elõször a pont nél-
küli franciák és a hollandok
léptek pályára. Olivier
Krumbholz francia szövetsé-
gi kapitány is kénytelen volt
élni a keretváltoztatás lehe-
tõségével, hiszen a szlové-
nok elleni mérkõzésen So-
phie Herbrecht lesérült. A
tapasztalt játékos helyét
Angélique Spincer vette át,
aki mindjárt a bemutatkozá-

son meghálálta a bizalmat.
A végig szoros meccsen õ
volt az, aki az utolsó perc-
ben két büntetõt is értékesí-
tetett, és csapata végül így
nyert 23-21-re. A vesztes
csapatból csak Maura Visser
(9 gól) emelkedett ki teljesít-
ményével, míg a másik olda-
lon 11 játékos volt eredmé-
nyes, s a csapatjátékot di-
csérte, hogy senki sem szer-
zett háromnál több gólt.  

A címvédõ norvégok elle-
ni megaláztatást (13-34) ki-
hevert magyarok a kiszámít-
hatalan ukránokkal vívtak
nagy csatát. A kiegyensúlyo-
zott elsõ játékrészben egyik
küzdõfél sem tudott két gól-
nál nagyobb különbséggel
vezetni. Szünet után a Máté-
fi-gárda erõsített bele, a 38.
percben 18-14-re elhúzott,

de a 46. percben ismét dön-
tetlenre álltak, 20-20. A iz-
galmas hajrában végül sike-
rült felülkerekedniük a ma-
gyaroknak (26-25), bár Szu-
csánszki 58. percben szerzett
utolsó gólját követõen is ma-
radt izgalom. A gyõztesek-
tõl Szucsánszki (6), Vérten
(4), Kovacsics (4), Tóth (3),
Bódi (2), Tomori (2), Bulath
(2), Vincze, Szabó és Sop-
ronyi volt eredményes, míg
a másik oldalon a Pidpalova
(9)–Manaharova- (7) duó
vitte a nehezét. 

A bomba az elsõ közép-
döntõcsoport vasárnap esti
zárómérkõzésén robbant,
amelyen a svédek simán
nyertek az olimpiai bajnok,
címvédõ norvégok ellen, 24-
19 (13-6). A háromkoroná-
sok kivédekezték az addig

hibátlan norvégokat, s a má-
sodik félidõ elején már nyolc
góllal is vezettek (14-6).
Torstenson 7, Wiel Freden
pedig 6 gólig jutott, míg a
vesztesektõl Alstad mindösz-
sze 5-ig.  

E váratlan eredmény
csökkentette a magyarok to-
vábbjutási esélyeit. Az elõ-
döntõhöz ma a hollandokat,
holnap pedig éppen a svéde-
ket kellene megverni, és le-
het, hogy még ez is kevés
lesz a négybe kerüléshez. A
svédeknek ugyanis pontot
kellene veszíteniük ma a
franciák ellen, vagy a norvé-
gok újabb botlásában lehet
reménykedni. Könnyen ösz-
szejöhet egy magyar–nor-
vég–svéd hármas pont-
egyenlõség, s ez esetben a
norvégok elleni 13-34 miatt
a magyaroknak gyakorlati-
lag lehetetlen lenne a to-
vábbjutás. Így tehát az 5.
hely megszerzése a legelér-
hetõbb cél, ehhez pedig le
kell gyõzni a hollandokat.

A herningi II. középdöntõ
csoportban lapzárta után ját-
szottak, spanyol–monteneg-
rói, román–horvát és dán–
orosz párharcokat rendez-
tek. E találkozókat megelõ-
zõen a szextettben Dánia (4
pont, 47-41), Oroszország
(2p, 52-48), Románia (2p,
52-51), Montenegró (2p, 52-
51), Horvátország (2p, 53-
58), Spanyolország (0p, 45-
52) volt a sorrend. 

A románok ma a monte-
negróiakkal (17.45 óra, TVR
2), csütörtökön pedig az oro-
szokkal (17.45 óra, TVR 2)
találkoznak. 

Továbbjutást céloznak 

Egy-egy román, illetve ma-
gyar férfi-kosárabdacsapat
játszik ma a FIBA Euro-
Challenge-kupa fordulóban.
Az F jelû kvartettben a
Steaua Turabo idegenben
mérkõzik meg a belga
Antwerp Giantsszel, a 21.30-
kor kezdõdõ mérkõzésrõl a
Sport.ro számol be élõben.
Idegenben lép pályára az A
csoportban érdekelt Szolnoki
Olaj is, oroszföldön, a veret-
len sereghajtó Nyizsnij
Novgorod otthonában. 

Higgins feltámadása    

Hiába vezetett 7-2-re, majd
9-5-re a tíz gyõzelemig tartó
fináléban, a walesi Mark
Williams végül alulmaradt
az Egyesült Királyság sznú-
kerbajnokságának idei dön-
tõjében. A skót John Higgins
huszáros hajrával nyert 10-9-
re, és sikerével ismét a világ-
rangsor élére ugrott, meg-
elõzve a világbajnoki címvé-
dõ ausztrál Neil Robertsont.
Telfordban a „Wishaw-i Va-
rázsló”-nak becézett Higgins,

1998 és 2000 után harmad-
szor nyerte meg a szigetor-
szági rangos viadalt, nálánál
több elsõséggel csak az angol
Mark Davis (6), a skót Ste-
phen Hendry (5) és az angol
Ronnie O’Sullivan büszkél-
kedhet. A telfordi döntõ
gyõztese 100, vesztese pedig
46 ezer fontot kasszírozott,
Mark Williams pedig három
pozíciót javítva korábbi he-
lyezésén feljött a világrang-
sor harmadik helyére. 

Idén nincs ítélet 

2010-ben már nem lesz íté-
lethirdetés a spanyol Alberto
Contador doppingügyében –
jelentette be Pat McQuaid, a
Nemzetközi Kerékpáros-szö-
vetség (UCI) elnöke. A
Nemzetközi Doppingellenes
Ügynökséggel (WADA)
együtt az UCI lehetõséget
adott Contadornak, hogy el-
magyarázza, mi történt. A
spanyol kerekesnek a fertõ-
zött hússal kapcsolatos törté-
netét most szakértõk vizsgál-
ják, s ezért biztos, hogy nem
lesz idén döntés.

Az Estudiantes 
az argentin bajnok

Az Estudiantes nyerte meg
Argentínában az õszi Aper-
tura labdarúgó-bajnokságot,
miután vasárnap hazai pá-
lyán 2-0-ra legyõzte az
Arsenalt. A La Plata-i klub
története ötödik bajnoki cí-
mét szerezte meg. Ez volt
Alex Sabella elsõ bajnoki si-
kere edzõként az Estudian-
tesszel, mellyel tavaly meg-
nyerte a Libertadores Kupát.
A szakember játékosként két
bajnoki aranyat gyûjtött be.

RövidenSvéd bravúr az Eb-n
Jégkorong

T. J. L. 

Vasárnap este véget ért a
magyar–román közös

jégkorongbajnokság, a
MOL Liga alapszakaszá-
nak, a Ferencváros–Újpesti
TE zárómérkõzésének ered-
ménye (12-5) nem befolyá-
solta a végsõ sorrendet,
amely az alábbi: 1. HSC
Csíkszereda 72 pont (161-
73), 2. Dab.Docler Dunaúj-
város 70 (170-85), 3. Miskol-
ci JJSE 66 (163-96), 4. Vasas
HC 63 (136-75), 5. Ferenc-
város 52 (128-117), 6. Bras-
sói Fenestela 68 46 (116-
103), 7. Sapa Fehérvári
AV19 32 (97-148), 8. Steaua
Rangers 28 (91-161), 9. Új-
pesti TE 3 (68-272). Steaua
Rangers és az Újpesti TE két
gyõzelemig tartó párharc-
ban dönti el, melyikük jut a
negyeddöntõbe, és játszhat
majd a csíkiakkal, ma és hol-
nap Bukarestben játszanak,
s – ha még kell – szombaton
az Újpesti Jégcsarnokban. E
párharc gyõztese december
21-én és 22-én Csíkszeredá-
ban találkozik az alapsza-
kaszgyõztes HSC-vel. A
másik három negyeddöntõs
párosítása: Dab.Docler Du-
naújváros–Sapa Fehérvár
AV19, Vasas HC– Ferenc-
város, Miskolci Jegesmed-
vék–Fenestela 68. Az elsõ
két mérkõzésen az elõke-
lõbb helyen záró együttesek
lesznek a pályaválasztók, és
az esetleges harmadik mec-
cseket rendezik az alapsza-
kaszban hátrébb zárók ott-
honában. 

Csak nyolcan
folytatják

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Sorozatban ötödik baj-
noki mérkõzésén maradt

nyeretlen a Chelsea, amely
az angol labdarúgó-Premier
League 17. fordulójának va-
sárnapi játéknapján 1-1-re
mérkõzött „idegenben” a
Tottenhammel. A White
Hart Lane-en Pavljucsenko
(16. perc) szerzett vezetést a
Hotspurnak, Drogba a 71.
percben egyenlített, majd a
92. percben büntetõt hibá-
zott. A címvédõ Kékekkel el-
lentétben, a Tottenham
Hotspur zsinórban hatodik
meccsén maradt veretlen és
ott lohol a négyes élboly nyo-
mában. A lapzárta után befe-
jezõdött csúcsrangadó, a
Manchester United–Ar-
senal-találkozó elõtt utóbbi
vezette a tabellát a szintén 32
pontos Manchester City, a
Manchester United (31), a
Chelsea (31), a Tottenham
(27) és a Bolton Wanderers
(26) elõtt. 

Az olasz Serie A 16. fordu-
lójának vasárnapi zárómér-
kõzésén  a Juventus 2-1-re
nyert a Lazio ellen, így nem
nõtt hátránya a listavezetõ
AC Milannal szemben. A
Delle Alpi-n Chiellini (2.) és
Krasic (90+4.), illetve Zarate

(14.) volt eredményes, veresé-
gével a római gárda lecsú-
szott a dobogóról. A 36 pon-
tos AC Milant három 30
pontos csapat, a Juven-
tus (gólaránya 31-16), a Na-
poli (25-17) és a Lazio (21-
14) követi, míg Adrian Mutu
Fiorentinája a 13., helyen ta-
nyázik, 19 ponttal és negatív
gólaránnyal. 

A spanyol Primera Divi-
sión 15. fordulójának vasár-
napi játéknapján simán
nyert az FC Barcelona és a
Real Madrid is, a katalánok
5-0-ra verték a Real
Sociedadot, a királyi gárda
pedig 3-1-re diadalmasko-
dott Zaragozában. Lionel
Messi két gólt szerzett,
Cristiano Ronaldo pedig
egyet, a két csatárzseni 17
góllal vezeti az ibér góllövõ-
listát. További eredmények:
Athletic Bilbao–Espanyol 2-
1, Hércules–Málaga 4-1,
Real Mallorca–Racing San-
tander 0-1, Sporting Gijón-
–Levante 1-1. A Valen-
cia–Osasuna-találkozót lap-
zárta után rendezték meg. A
Barcelona (40 pont) vezet a
Real Madrid (38), a Villa-
rreal (30), az Espanyol (28),
a Valencia (24) és az
Atlético Madrid (23) elõtt. 

A német Bundesliga 16.
fordulójának vasárnapi záró-
mérkõzésén az FSV Mainz

05 hazai pályán kapott ki 1-0-
ra a Schalke 04-tõl és lekerült
a dobogóról. Az õszi zárófor-
dulót megelõzõen a Borussia
Dortmund (43 pont) vezet a
Bayer Leverkusen (32), a
Hannover 96 (31), az FSV
Mainz 05 (30), az SC
Freiburg (27) és a címvédõ
Bayern München (26) elõtt. 

A francia Ligue 1 17. for-
dulójának vasárnapi mérkõ-
zésein: Girondins Bordeaux–
Stade Rennes 0-0, Olympi-
que Lyon–Toulouse 2-0, AS
Monaco–Saint-Étienne 0-2.
Az élcsoport: 1. OSC Lille
31 pont, 2. Paris Saint-
Germain 30, 3. Ol. Lyon 29,
4. Rennes 28, 5. Ol. Mar-
seille 27, 6. Brest 26. 

Két év tesztelés után visz-
szatérnek az egyszerû lebo-
nyolításhoz a belga labdarú-
gó-bajnokság élvonalában,
azaz nem lesz rájátszás az
alapszakasz zárultával. A
profi liga döntésének hátte-
rében az áll, hogy a klubok,
illetve a nézõk megítélése
szerint nehezen követhetõ a
kipróbált szisztéma. Az ér-
vényben lévõ szabályok sze-
rint a bajnoki címrõl, a nem-
zetközi kupára jogosító, il-
letve a kiesést jelentõ he-
lyekrõl rájátszás dönt. A
voksoláson 12 klub támo-
gatta a régi rendszer leporo-
lását.

Képtelen nyerni a Chelsea

Labdarúgás

T. J. L. 

A téli szünet nem hozott
pihentetõ nyugalmat

Románia labdarúgó-bajno-
ka, a CFR 1907 háza táján.
Az idegenlégiósok nagy-
része már hazautazott az
ünnepekre, de többüknek
már nem kell visszatérniük
Kolozsvárra. A „vasutasok”
tán legnépszerûbb játékosa,
a francia-portugál Antonio
Da Silva, azaz Tony már el
is köszönt a szurkolóktól, a
hátvád feltehetõen a luzitán
pontvadászatban szereplõ
Vitoria Guimaraesnél foly-
tatja, miután 115 alkalom-
mal szerepelt a kolozsvári
alakulat mezében.

Iuliu Mureºan klubelnök
szerint Hugo Alcantara szer-
zõdését is felbontották, bár
minderrõl a brazil hátvéd
mit sem tud. „Júniusig érvé-
nyes szerzõdésem van,
hivatalosan csak annyit kö-
zöltek velem, hogy az átiga-
zolási listára kerültem” –
nyilatkozta a sajtóban Al-
cantara. A média már azt is
kifürkészte, hogy a „fekete-
listán” Boris Peskovic szlo-
vák hálóõr, Ferdinando
Sforzini olasz és Yssouf

Kone elefántcsontparti csa-
tár neve is rajta van, szolgá-
lataikra nincs többé igény.
Pászkány Árpád csapattulaj-
donos a napokban megerõsí-
tette, hogy a fent említett öt
játékos valóban az átigazolá-
si listán van. 

Pászkány Lacina Traoré
ügyében is megszólalt. Bár a
23 éves elefántcsontparti já-
tékosról az a hír járja, hogy
elõszerzõdést írt alá az angol
élvonalbeli Fulhammel, a
csapattulajdonos azt állítja,
hogy 2011 nyaráig nincs szó
távozásáról. „A szigetor-
szágból valóban érdeklõdnek
Traoré iránt, de nem a
Fulham, hanem jóval rango-
sabb csapatok” – nyilatkozta
Pászkány. 

A csapattulajdonosnak
most edzõgondjai is vannak,
hiszen bár elképzelhetõenek
tartja, hogy Alin Minteuan
elõlépjen „ideiglenes” státu-
sából, egyelõre nincs tréneri
könyve, Pro-licenc. A Gépész
utcai alakulat vezetõségének
kívánságlistáján állítólag 17
edzõ neve szerepel, nincs vi-
szont rajta a Ioan Ovidiu
Sabãué. Állítólag Giovanni
Trapattoni is szívesen edzené
a kolozsvári csapatot, a por-
tugál Jaime Pacheco pedig
csak egy jelre vár. 

Feszült a hangulat 

a Gépész utcában 

Hiába örül Tóth Timea: a svédek norvégok elleni gyõzelme csökkentette a magyar lányok esélyeit
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„Megakoncert”. A Székelyföldi Szimfonikusok Zenekara és a Szentegyházi Gyermekkórus közös fellépése

Negyven év igaz meséje
Négy évtizedes a székelyudvarhelyi mûvészeti oktatás, intézményes formában

Már több éve koncertezik, és a várostól a negyvenedik évforduló ünnepségein saját termet ka-

pott ajándékba. Az elmúlt években rangos itthoni és külföldi  vendégmûvészeket láttak vendé-

gül, akik szívesen tettek eleget a felkérésnek. Ez az intézmény a Székelyföldi Szimfonikusok Ze-

nekara, amely azt ünnepli, hogy z év szeptemberében a székelyudvarhelyi mûvészeti oktatás in-

tézményes formája fönnállásának negyvenedik évfordulójához érkezett. 18-19. oldal

A színház nagy erõvel mûködik. Mint-
ha pótolni akarná azt, amit a válság
megbénított, illetve kilopott a zsebünk-
bõl. Alig ért véget Aradon az IFESZT,
máris szaladhattam Bukarestbe, a
Þãndãrica Színház nemzetközi feszti-
váljára. Ahol rendületlenül folytak az
elõadások reggel, este, éjszaka; zajlot-
tak a könyvbemutatók; kiállítás nyílt;
a meghívott mesterek workshopon
árulták titkaikat stb. 
És közben a Bukaresti Nemzeti Szín-
ház is tartott egy meghökkentõ bemu-
tatót, a Hólavinát. Miután egy hónap-
pal ezelõtt megtört a jég, és az ország
elsõ színháza színre vitt egy magyar
darabot – ilyen csoda nem volt leg-
alább negyven éve; amióta közelebbrõl
figyelem a bukaresti színházi életet,
nem találkoztam vele. Most viszont a
Thuróczy Katalin Macskalépcsõje ál-
tal vágott résen bejött egy kortárs török
darab is. Oszmán barátaink mûvei
sem tülekedtek eddig a bukaresti Nem-
zeti deszkáin.
A  Þãndãrica Színház fesztiválján pe-
dig – a jó hagyománynak megfelelõen
– láthattunk cseh marionettest (el is
tátottuk a szánkat), Franciaországból
pedig egy magyar–román mímes-páros
tisztelte meg a fesztivált, Bulgáriából
egy rendkívül profi bábos társulat
(hozzájuk is elmehetnénk vagy egyszer
mûhelygyakorlatra), s láthattunk egy
török és egy izraeli bábszínházi pro-
dukciót is, persze a hazai elõadások
sorozata mellett.
De nem nyugodhatunk a babérjain-
kon: holnap bemutató lesz az Állami
Zsidó Színházban. Errõl majd ké-
sõbb... Most beérjük avval, hogy re-
gisztráljuk: színházainkban helyet ka-
pott és hódít a sokszínûség. Legalábbis
lelkiekben legyõztük a válságot. Csak
azok az anyagiak ne lennének...

Zsehránszky István

Sokszínûség 
– a válság ellen

„December 14-én megszületnek azok a dön-
tések, amelyek következtében az oktatási
törvény életbe fog lépni úgy, hogy mindazok
a részei, azok a fejezetek, pontosabban a ki-
sebbségek anyanyelvén folyó oktatás, a ki-
sebbségi fejezet változatlanul lép érvénybe,
beleértve azt is, hogy a román nyelvet és iro-
dalomat speciális tankönyvek és speciális
tanterv alapján tanítják, és ugyanúgy lesz a
számonkérés, a vizsgáztatás is. Az úgyneve-
zett kimenõ osztályokban pedig – a nyolca-
dik, illetve a tizenkettedik osztályban – a tör-
ténelem és a földrajz oktatása anyanyelven
fog történni” – fejtette ki Király András a la-
punknak adott interjúban. Az oktatásügyi
államtitkár Arad megyei RMDSZ-elnök-
ként arról is beszél, hogy a Maros parti vá-
ros önálló magyar színházat szeretne. „Az
aradi magyar kamaraszínház elérte azt,
hogy elõadásaik szinte mindig telt házasak.
Következõ lépés az lenne, hogy önállósítsuk
a kamaraszínházat, és hátha az 1948–49-es
évad óta elõször ismét sikerül egy nagyszín-
padi társulatot is létrehozni az aradi magyar-
ság számára” – reméli Király. 15-20. oldal

Lesz-e magyar 
színháza Aradnak?

2010-ben, májustól szeptember
végéig a Mioritics Egyesület
Mihai Dragomir vezetésével egy
teljes programot bonyolított le,
amelynek rendeltetése a szász pa-
rasztvárakkal megerõsített dél-
erdélyi falvak kulturális és társa-
dalmi életének feltámasztása. A
pályázat neve: Kulturális utazás
a templomerõdökhöz – 14 állo-
mással olyan falvakban, amelyek
immár többé vagy kevésbé ismer-
tekké váltak, Szeben– Medgyes-
Segesvár–Kõhalom–Ágota kör-
zetében bekerültek a kulturális
turizmus hálózatába. Persze to-
vábbra sincsenek megfelelõkép-
pen karbantartva e mérhetetlenül
nagy mûvészeti, építészeti, illetve
történelmi értéket képviselõ épít-
mények, jóllehet közülük egye-
sek már ott szerepelnek az
UNESCO által védettnek nyilvá-
nított mûemlékek világlistáján.
17-20. oldal

„Ez a koktél jól sikerült”

Mihályfalván (németül Michelsdorf, románul Boarta), a kolozsvári Passagio régizene-együttes lépett fel
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Akit nem kerget a tatár
Interjú Sali Negiattal, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának államtitkár-helyettesével 

ÚMSZ   

A romániai tatár közös-
séget a Török-Muzulmán
Tatárok Demokratikus
Egyesülete (UDTTM) kép-
viseli, mely rögtön a rend-
szerváltás után jött létre.
Románia lakosai közül 0,11
százalék vallotta magát ta-
tárnak a 2002-es népszám-
láláskor. Ön a tatár kisebb-
ségi szervezet egyik alapító-
tagja. Mit kell tudnunk er-
rõl az egyesületrõl?
– A tatár közösséget képvi-
selõ szervezet vallási és etni-
kai egyesület, mely a többi
kisebbségi képviselettel
együtt azért jött létre, hogy a
közösség támogatása mel-
lett, a kisebbségek identitá-
sának megõrzéséért harcol-
jon, hogy a kisebbségek
egyenrangú állampolgárok
lehessenek. Az egyesület
már húsz éve ez irányban te-
vékenykedik. Központi szék-
helye Konstancán van, de
több mint negyven területi
irodával rendelkezik a me-
gyékben. A tatár közösség
nagy része Dobrudzsában
él, többségében Konstanca
és Tulcea megyékben. A ro-
mániai tatárok egyesülete,
mint ahogy a többi kisebbsé-
gi képviselet is kulturális,
szociális, gazdasági és sport-
tal kapcsolatos területeken

tevékenykedik. Van újsá-
gunk, vannak kiadványa-
ink, könyveink pedig romá-
nul és anyanyelvünkön je-
lennek meg.   

Mit jelent az Ön számá-
ra ezt a kisebbséget képvi-
selni?
– Mint ahogy említette, a ta-
tár érdekképviseleti egyesü-
let alapítótagja vagyok, az
idõk során elég sokféle tiszt-
séget töltöttem be az egyesü-
letben. 1997 és 2001 között
az egyesület elnöke voltam,
2002 és 2004 között a parla-
mentben képviseltem a ki-
sebbségemet, jelenleg pedig
az Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatalának vagyok ál-
lamtitkár-helyettese. Nagy
megtiszteltetés számomra,
hogy ezúttal a tizennyolc ki-
sebbségi szervezet jelölt erre
a tisztségre, tehát nemcsak a
tatár kisebbséget képviselem
a hivatalban. Gondolom, fi-
gyelembe vették, hogy az
évek során tapasztalatot sze-
reztem egy kisebbségi szer-
vezet vezetésében, majd a
parlamentben képviseltem a
kisebbségemet. Ez a tapasz-
talat tette lehetõvé, hogy bi-
zalmat kapjak a kisebbségi
szervezetek részérõl. Amint
mondtam, nagy megtisztelés
számomra, hiszen nemcsak
a tatár kisebbséget képvise-

lem így, hanem az összes ki-
sebbség érdekéért harcolha-
tok. Tulajdonképpen nem-
csak annak a tizennyolc ki-
sebbségnek az érdekéért,
akiktõl a bizalmat kaptam,
hanem a magyar kisebbsé-
gért is, akinek vezetõivel
nagyon jó viszonyban ál-
lok, mind én, mind a tatár
egyesület.  

Miután ilyen sokféle
tisztséget töltött be a ki-
sebbségvédelem területén,
milyen érzés az Etnikumkö-
zi Kapcsolatok Hivatalánál
dolgozni?   
– Az Etnikumközi Kapcso-
latok Hivatala is már sokfé-
le módon töltötte be szere-
pét. Volt már, akárcsak

most, hivatal, de volt ügy-
nökség, sõt minisztérium is.
Megnevezésétõl függetlenül
e hivatal léte fontos eredmé-
nye a harcnak, amit a többi
kisebbségi képviselettel
együtt indítottunk a forra-
dalom után. Én úgy gondo-
lom, hogy nemcsak a ki-
sebbségeink számára nyere-
ség, hanem Románia szá-
mára is. Az évek során,
amikor a NATO-hoz vagy
az EU-hoz csatlakoztunk,
Románia erõssége éppen az
volt, hogy megoldotta a ki-
sebbségi kérdést. Természe-
tesen vannak még megol-
datlan kérdések, de a na-
gyobb problémákat sikerült
megoldani, fõleg ha ezeket
nagyon sok már országban

levõ helyzethez mérjük. Én
úgy gondolom, hogy az
eredményekhez minden ki-
sebbségi szervezet hozzájá-
rult, és mindenki számára
nyereséget jelent a hivatal.
Hogyne lenne akkor szá-
momra kihívás és megtisz-
teltetés itt dolgozni?  

Melyek ezek a kihívá-
sok?
– Amikor sor került a kine-
vezésemre, gondolkodás nél-
kül elvállaltam, hiszen ez a
hivatal kizárólagosan a ki-
sebbségekrõl, a kisebbségvé-
delemrõl szól. Nagyon isme-
rõs volt számomra mind a
mûködése, mind a tevékeny-
sége, hiszen ezen a területen
dolgozom húsz éve. Nagy
örömömre szolgált az, hogy
sok kollégát már ismertem
idekerülésemkor, korábban
dolgoztunk együtt, de azok a
kollégák is, akiket nem is-
mertem eddig, nagyon segí-
tõkészek voltak. A kezdeti
kihívás tehát, a beilleszkedés
zökkenõmentes volt, és örü-
lök, hogy tapasztalatomból
hozzáadhatok valamit a hi-
vatal életéhez, mûködésé-
hez. Nagyon sok programot
is ismertem azok közül,
amelyeket a hivatal lebonyo-
lít. Jelen voltam az idei pro-
jektek zsûrizésénél, és nagy
örömömre szolgál, hogy egy
olyan irányvonalat is tudtam
képviselni, amely eddig nem
élvezett olyan nagy támoga-
tást, a Dobrudzsában zajló
programokról, projektekról
van szó. A Fekete-tenger tér-
ségében zajló programokon
mindig részt veszek, a kap-
csolatok ápolására törek-
szem a török-tatár népekkel,
hiszen mind Románia, mind
a hivatal ezen kapcsolatok
építésére, kibõvítésére törek-
szik. Ez a térség számomra
sokat jelent, hiszen számos,

a tatárral rokon nép él ezek-
ben az országokban.   

Könnyebb volt ezeket a
tevékenységeket parlamenti
képviselõként bonyolítani,
vagy most könnyebb, az Et-
nikumközi kapcsolatok hi-
vatalánál?
– Mindkettõnek megvan a
súlya. Mégis, mivel össze tu-
dom õket hasonlítani, azt
kell mondanom, hogy köny-
nyebb államtitkár-helyettes-
ként. Számomra segítség az,
hogy ismerem a kisebbsége-
met, de a parlamenti mandá-
tum alatt volt alkalmam
megismerni a többi kisebb-
ség problémáját is. Ahogy
korábban említettem, biztos
vagyok abban, hogy azért
kaptam bizalmat, mert meg-
vannak ezek a tapasztalata-
im, a parlamenti kollégákkal
sok közös kisebbségi prog-
ramban vettünk részt, és lát-
hatták: arra törekszem, hogy
minden kisebbséget egyfor-
mán képviseljek. 

Melyek a jövõre vonat-
kozó tervei? 
– Jó hírem van minden ki-
sebbség számára. A Kisebb-
ségi Tanács továbbra is ré-
szesül a román kormány
pénzügyi támogatásában,
így azt gondolom, hogy
nemcsak folytatni tudjuk a
megkezdett tevékenységet,
de bõvíteni is. A kisebbsé-
gekkel való munka is olyan,
mint bármely más emberi
tevékenység, nem igazán
vannak korlátai. Nagyon
sok mindent lehet tenni, bõ-
víteni, hozzáadni, azzal a
feltétellel, hogy akik ezzel
foglalkoznak, ismerjék a ki-
sebbségek helyzetét, a reali-
tást, és úgy tevékenykedje-
nek, hogy abból minden ki-
sebbségnek és a többségnek
is haszna legyen. 

Valerij Horoszkovszkij, az
ukrán titkosszolgálat új fõ-
nöke ugyanakkor az ország
legbefolyásosabb médiabiro-
dalmának a tulajdonosa és a
Legfelsõ Bírói Kollégium va-
lamint az Ukrán Nemzeti
Bank vezetõ tanácsának a
tagja. Meglehet, azt mondja
magáról: „A rendszer én va-
gyok.”

Ehelyett bejelentette: „A
titkosszolgálatoknak minde-
nekelõtt az a gondjuk, hogy
megõrizzék saját titkaikat”.
Feltehetõleg ezért marad fel-
derítetlen az is, hogy miként
halt meg Vaszilij Klimentyev
újságíró.

A Horoszkovszkij által be-
jelentett elv megszakítás nél-
kül érvényben van  – az új
kelet-európai demokráciák
minden titkosszolgálatára
jellemzõ. Romániában, 2006
decemberében – tehát
Ceauºescu bukása után ti-

zenhét évvel – Bãsescu elnök
arra a meglepõ következte-
tésre jutott, hogy „a románi-
ai kommunista rendszer tör-
vénytelen és bûnös volt”. És
aki úgy értelmezte az állam-
fõ fenti kijelentését, hogy ha
késõn is, de jelt adott a kom-
munizmus bûntetteinek fel-
tárására, még jobban megle-
põdött akkor, amikor Bãses-
cu elnök így folytatta:
„Azért gyûltünk ma össze,
hogy felelõsségteljesen lezár-
juk országunk történelmé-
nek egyik sötét fejezetét.” Ez
viszont õszinte beszéd volt.
Valamennyi eddig elkezdett
per kátyúba hullott. A kom-
munista rendszer bûnözõi
közül egy sem került börtön-
be, sõt mi több, nem egy ma
is kulcspozíciót tölt be a poli-
tikában és a gazdaságban.

Radu Tinu, a temesvári
szekuritáté rang szerint má-
sodik embere, Ceauºescu bu-

kása után mindössze két évet
ült börtönben, azzal vádol-
ták ugyanis, hogy részt vett a
forradalom elleni megtorlás-
ban és a tüntetõk holttestei-
nek a vágóhíd hûtõkocsijá-
val történõ elszállításában.
Két év múlva szabadon en-
gedték, bizonyítékok hiá-
nyára hivatkozva. Most vi-
szont a sajtóval való beszél-
getésekben azzal dicsekszik,
hogy mikrofonokat „ültetett
be” lakások százaiba – kö-
zöttük az én lakásomba.
Dolgozószobájában ma is
ott lóg Ceauºescu képe.
Radu Tinu idõközben igaz-
gatója lett egy romániai biz-
tosítótársaság fiókjának,
amely jelenleg a nagy oszt-
rák konszern, a Wiener
Städtische tulajdona.

De a legmeglepõbb az,
hogy az Európai Uniót egy-
általán nem zavarják az
ilyen „karrierek”.

Sõt, ami még rosszabb: az
Európai Uniót más karrierek
sem zavarják. Például az,
ami Marius Opreával törté-
nik, aki szintén beszélni fog
ezen az értekezleten. Õ alap-
vetõ könyveket jelentetett
meg a Szekuritáté történeté-
rõl, ennek az intézménynek
a Kommunista Párttal
együtt, sõt annak a felszá-
molása után, napjainkban le-
bonyolított akcióiról. Marius
Oprea volt a Kommunizmus
Bûntetteit Feltáró Intézet ve-
zetõje. Állandóan azt a sza-
bályt szegezték a mellének:
„ha nincs holttest, gyilkos-
ság sincs.” S õ válaszként el-
kezdte felkutatni az ország-
szerte elszórt holttesteket.
Kis csapattal és a legegysze-
rûbb eszközökkel: lapáttal,
mûanyag kesztyûvel. Sok
holttestet ásott ki, a román
titkosszolgálat áldozatait,
akiknek a gyilkosai sohasem

kellett hogy feleljenek bûn-
tetteikért. Marius Oprea ál-
landóan veszélyben élt –
akadályozták a munkáját,
rossz hírét keltették, megfe-
nyegették. Õ tudja azt, hogy
Romániában még holttestek
ezreit kellene feltárni. Ennek
ellenére, miközben teljes
erõvel dolgozott azok feltá-
rásán, a Bãsescu-rendszer le-
váltotta – és ezen nincs miért
meglepõdnünk. De Marius
Oprea mégis megpróbálja
folytatni a munkát: megala-
pította a Kommunizmus
Bûntetteit Feltáró Közpon-
tot, amely – nyilván – a ro-
mán állam támogatása nél-
kül mûködik.

A gyilkosság nem évül el.
Ezért még napjainkban is,
joggal, vád alá helyeznek SS-
tiszteket. A kommunista dik-
tatúrákat szolgáló gyilkosok
viszont új életre rendezked-
tek be, és nem kell félniük

semmitõl. A bûn hiányának
a kultúrájában élnek.

Ez a helyzet nem tart
mindörökké.

Egyszer Temesváron el-
csentem egy építõtelepi fi-
gyelmeztetõ táblát. Egy férfi
és egy lapát volt reá rajzolva.
Ráírtam: „Törvényesen ás-
nak mindig” – Alexander
Klugát idézve. Nem gondol-
tam arra, hogy ezt a monda-
tot közvetlen jelentése sze-
rint kell érteni. Én ugyanis
nem a föld ásására gondol-
tam, hanem az igazság hely-
reállítására, annak a felkuta-
tására.

Ma viszont ezt írnám a fi-
gyelmeztetõ táblára: „Törvé-
nyesen ásnak el, mindig.” 

A kelet-európai diktatúrák
áldozatai címû szimpózium

megnyitásakor mondott beszéd
– Berlin, 2010. október 27.

Fordította: Zsehránszky István

Herta Müller

Törvényesen ásnak el, mindig

A Kisebbségi Tanács továbbra is részesül

a román kormány pénzügyi támogatásá-

ban, így azt gondolom, hogy nemcsak

folytatni tudjuk a megkezdett tevékeny-

séget, de bõvíteni is – jelentette be az Új

Magyar Szónak adott interjúban Sali

Negiat romániai tatár kisebbségi vezetõ,

az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalá-

nak államtitkár-helyettese. 
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Zsehránszky István

A kormánypárti szená-
torok javaslatára a szená-
tus plénuma visszaküldte a
tanügyi törvényt az okta-
tási szakbizottságba, és
egy hónapos határidõt
adott a testületnek arra,
hogy újabb jelentést fogal-
mazzon meg. Ez alatt a
hónap alatt rendbe jönnek
a dolgok?  
– Ez nagyon fontos lépés.
Ezzel nyugvópont alakul ki
a törvény körül, és decem-
ber 14-én megszületnek
azok a döntések, amelyek
következtében a kormány
felelõsségvállalásának hatá-
sára az oktatási törvény
életbe fog lépni úgy, hogy
mindazok a részei, azok a
fejezetek, pontosabban a ki-
sebbségek anyanyelvén fo-
lyó oktatás, a kisebbségi fe-
jezet változatlanul lép ér-
vénybe, beleértve azt is,
hogy a román nyelvet és
irodalomat speciális tan-
könyvek és speciális tanterv
alapján tanítják, és ugyan-
úgy lesz a számonkérés, a
vizsgáztatás is. Az úgyn-
evezett kimenõ osztályok-
ban pedig – a nyolcadik, il-
letve a tizenkettedik osztá-
lyban – a történelem és a
földrajz oktatása anyanyel-
ven fog történni.

Ezelõtt két  héttel Ara-
don zajlott az Interetnikai
Színházi Fesztivál. A fesz-
tivált a három éve létesült
kis társulat, az Aradi Ka-
maraszínház szervezte, jó
körülmények között,
igénybe véve egy román
társulat, az Aradi Mario-
nettszínház teljes techni-
kai és ügykezelõi appa-
ratátusát. Nos, aki ezalatt
a nyolc nap alatt körül-
nézett a városban, és elbe-
szélgetett az emberekkel,
románokkal, magya-
rokkal, azt tapasztalhatta:
jó itt a légkör, és Románi-
ában ez lehet a magyar–ro-
mán megbékélés városa.
Ön aradi: valóban így van?
– Mi is úgy érezzük, hogy
Aradnak a magyarsága,
amely jelen pillanatban az
összlakosság 10–12  száza-
léka,  mintegy 22 ezer sze-
mély, nyugodtan megõriz-
heti és megtarthatja nemze-
ti identitását, oktatási háló-
zatát és kultúráját. Hogy ez
a modell román–magyar
megbékélési modell? Arad-
ra feltétlenül érvényes ez a
modell. De úgy érzem,
hogy minden közösségnek
magának kell eldöntenie,
hogyan is kell megvalósíta-
nia az együttélést. Mert
nem megbékélnünk kellene
immár egymással, hanem
nyugodtan egymás mellett
kellene élnünk, és minden-
ki õrizze meg és gyarapítsa

a saját kultúráját, intézze a
saját problémáit úgy,
ahogyan azt megfelelõnek
találja.

Látván, hogy milyen
gazdag kulturális élete van
a városnak, arra gondol-
nánk, hogy ennek az
együttélésnek a szelleme
talán a gazdag kulturális
életnek köszönhetõ. 
– A kultúra mindenképpen
hozzájárul ehhez. Úgy tart-
ja az ókori mondás: „Ami-
kor a fegyverek szólnak, a
múzsák hallgatnak”, és ez
fordítva is igaz: „Amikor a
múzsák szólnak, a fegyve-
rek elnémulnak.” Én na-
gyon örülök annak, hogy
az aradi magyarság az el-
múlt húsz évben mindig je-
len tudott lenni azokon a
fórumokon, ahol a máról
és a jövõrõl volt szó. A vá-
lasztások során annyi kép-
viselõt tudunk bevinni a he-
lyi önkormányzati testü-
letekbe, és alpolgármesteri
szinten tudjuk képviseltetni
közösségünket, így a fontos
kérdésekben olyan dönté-
sek születnek, amelyek le-
hetõvé teszik a megbéké-
lést. Alpolgármesterünk,
Bognár Levente hatalmas
energiával dolgozik ezen.
Kialakult jó néhány test-
vérvárosi kapcsolat ma-
gyarországi városokkal, és
nem is akármilyen városok-
kal. Mert ugye tradicionális
volt az Arad–Gyula-kap-
csolat, de most már bekap-
csolódott Hódmezõvásár-
hely és Pécs is, és mindeze-
ket a testvérvárosi kapcso-
latokat mi arra használjuk
föl elsõsorban, hogy intéz-
mények intézményekkel ta-
lálkozzanak, illetve hogy a
meghatározó fontosságú
román kulturális egyesüle-
teket képviselõ emberek,
akiket elviszünk, láthassák,
hogyan is kell mûködnie
egy kulturális intéz-
ménynek, és azt kipróbál-
ják Aradon is.  

Az aradi magyar kisebb-
ség elért két fontos dolgot.
A Szabadság-szobrot ki-
szabadították, és újra ott
áll egy köztéren; a másik
pedig, hogy újra van Ara-
don magyar líceum. Mi a
következõ célja az aradi
magyar közösségnek?
– Igen, azt mondták: most
már a líceum után a szobor
is megvan, még mit lehet
csinálni? A líceum nem-
csak szimbolikus valami.
Nagyon fontos intézménye
a mának és a holnapnak. A
Szabadság-szobor termé-
szetesen állandó szimbólu-
munk marad. De tovább
kell lépnünk. Olyan lépése-
ket kell tennünk, amelyek
ha kicsik is, következetesen
azt fogják szolgálni, hogy

erõsítsük a jelenlétünket. S
e lépések között próbakõ,
hogy  lesz-e színházunk,
vagy sem? Tehát mi nem
véletlenül támogatjuk ezt a
kezdeményezést, amit Ta-
pasztó Ernõ és Notáros La-
jos elindított, az Aradi
Kamaraszínházat. Voltak
még Aradon színházi pró-
bálkozások. Itt Böszörmé-
nyi Zoltán nevét kell emlí-
tenünk, aki megpróbált egy
aradi magyar színházi ala-
pítványt létrehozni, de kez-
deményezésének nem sike-
rült mély gyökereket eresz-
tenie. Most viszont ez a fia-
tal és lelkes csapat egy
olyan intézményi formát
talált, amelyben úgy látom,
nagyon eredményesen mû-
ködnek. Hát ez már a har-
madik évadja az aradi ma-
gyar kamaraszínháznak, és
a támogatóik segítségével,
akiket mi, RMDSZ-esek is
szerzünk anélkül, hogy be-
leszólnánk a társulat tevé-
kenységébe. Õk elérték azt,
hogy elõadásaik szinte
mindig telt házasak, és
most már ha kell, akár két
elõadást tudnak tartani na-
ponta: egyet a diákoknak,
nyugdíjasoknak, másikat
pedig este. S az említett bé-
kés egymás mellett élés kö-
vetkeztében egyelõre sike-
rült találnunk egy part-
nerintézményt, amely befo-
gadta a kamaraszínházat,
ez az Aradi Marionettszín-
ház, amelynek külön terme

van, ahol körülbelül 200
nézõ jó körülmények közt
láthatja az elõadást. Követ-
kezõ lépés az lenne, hogy
lehetõségeink szerint önál-
lósítsuk a kamaraszínhá-
zat, megfelelõ termet sze-
rezve neki, ahol aztán to-
vább építkezhet, és hátha
az 1948–49-es évad óta elõ-
ször ismét sikerül egy
nagyszínpadi társulatot is
létrehozni az aradi magyar-
ság számára.

A fesztivál idején látni
lehetett, hogy az aradi kö-
zönség feltámadt. Az elõ-
adásokon volt átlagban
150 nézõ, ugyanazok az
arcok, akik megnéztek
minden produkciót, nyolc
nap alatt 17 elõadást. S
mellettük többen mások,
nyilván, akik cserélõdtek.
Ez azt jelenti, hogy Ara-
don van egy mag, van egy
magyar törzsközönség,
akire építeni lehet. Ebben
nagy szerepe lehet a kama-
raszínház létének. A ka-
maraszínház elõadásai
szakmailag is értékesek, és
a közönség szempontjából
is, mert azok a témák,
amelyeket az Aradi kama-
raszínház produkciói fe-
szegetnek, témák a nézõ
számára is. Amúgy a vá-
rosban lennének termek,
amelyeket színházzá lehet-
ne alakítani? 
– Termek léteznek, és Ara-
don vannak kihasználatlan

termek is. Mi a Zrínyi utcai
filmszínháznak a termét né-
zegetjük, azt próbáljuk…

Egy szép szecesszios stí-
lusú épületben van…
– Szép szecesszios stílusú
kívül, de nem tudom, hogy
belül hogy néz ki, mert a te-
remben nagyon sok minden
volt az elmúlt húsz évben.
Ilyen a bingó, például, és
egyebek… Nagyon régóta
be van zárva. A régi szín-
ház terme is jó lenne. De te-
kintetbe kell venni azt,
hogy Arad azért egy elég
nagy város, és gazdaságilag
fejlõdõ város, ahol minden-
nek ára van. Ez is egy
gond…

Nagy az ára még a ki-
használatlan teremnek is?
– Még a kihasználatlan te-
remnek is, mert nem tudjuk
egészen pontosan, miért ki-
használatlan az a terem. De
ez nem jelenti azt, hogy
nem foglalkozunk az ügy-
gyel, és mi hozzászoktunk
ahhoz, hogy inkább csend-
ben, inkább halkan, de fo-
lyamatosan dolgozunk,
mint a güzü… És remélem,
hogy sikerül megoldani ezt
a kérdést, mert az a kétszá-
zas kamaraszínházi bérletes
közönség visszatér más elõ-
adásokra is. Úgy érzem, si-
kerülni fog az is, hogy jó
körülményeket tudjunk biz-
tosítani majd a társulatnak.

Arad város közmûvelõ-
dési stratégiája a 2009-tõl
2013-ig terjedõ idõszakra
egy 168 oldalas kiadvány.
Egyetlen helyen, egy mon-
datban szerepel benne a
kamaraszínház. De a cél-
kitûzéseknél, a finanszíro-
zásra váró akcióknál nem
szerepel. A  stratégia, nyil-
ván, 2008-ban készült, va-
lószínûleg akkor még nem
is kerülhetett be. A kama-
raszínház ugyan már léte-
zett, de nem tekinthetõ
úgy, hogy bizonyított is…
Viszont ha költségvetés
szempontjából kimaradt a
stratégiából, akkor ho-
gyan kaphat támogatást a
várostól?
– Ez a tipikus helyzet, ami-
kor a kívülrõl szemlélõ egy-
féleképpen lát dolgokat, mi
belülrõl pedig egy kicsit
másképpen látjuk. Szerin-
tünk az az az egy vagy két
mondat, ami ott van a stra-
tégiában arról, hogy egyál-
talán létezik az Aradi Ka-
maraszínház, olyan alap,
amire hivatkozni lehet. Te-
hát ha egyszer valami elin-
dult…

Valóban fontos, hogy
egyáltalán benne van, de
elég-e?
– Tehát ha egyszer valami
benne van, ha egyszer vala-

mirõl tudunk, akkor a min-
denkori magyar érdekkép-
viselet által állított tanácso-
sosoknak a feladata ezen
dolgozni, és mindig meg
kell találniuk azokat a part-
nereket, akik segítenek. Ter-
mészetesen nem könnyû
feladat, mert ugye Arad
nem kulturális központként
lett híres, hanem gazdasági
ereje révén. Viszont az el-
múlt húsz évben történtek
változások. Van két egyete-
me a városnak, meghatáro-
zó tényezõ lett a fiatal la-
kosság, akik szeretik magu-
kat megmutatni. Úgy ér-
zem, egy kicsit meg kell
mozgatnunk a magyar kö-
zösséget is ebbõl a szem-
pontból, aktívabbá kell ten-
nünk, hogy jobban éreztes-
sük a jelenlétünket. Mi ezt
nagyon sokszor elmondjuk.
Vannak, akik ezt csupán
kampányízû szövegnek vé-
lik, de meg kell értenie min-
denkinek....

Hogy nem napi kam-
pányügy, hanem annál va-
lamivel több…
– Meg kell értenie minden-
kinek. Tehát annyian va-
gyunk, amennyien. Statisz-
tikailag teljesen mindegy,
hogy hányan vagyunk, ha
nem tudunk jelen lenni ott,
ahol a döntéseket hozzák,
vagy ahol azért kell dolgoz-
ni, hogy megfelelõ döntése-
ket hozzanak, akkor…

Visszatérve a közmûve-
lõdési stratégiára: úgy
tûnik, a város vezetése bõ-
kezû. Legalábbis szép ösz-
szegek szerepelnek ott a
különbözõ kulturális akci-
ók támogatására. Persze a
stratégia 2008-ban készült.
jelenleg 2010-et írunk, a
válság mélypontján va-
gyunk. A mai helyzetben
is érezhetõ ez a bõkezûség?
–  A lehetõségekhez képest
igen. A város kulturális éle-
téért egyébként maga az
RMDSZ-es alpolgármester
felel, és az õ mindennapi
harca az, aminek következ-
tében sikerül megtartani az
intézményeket, sikerül szin-
ten tartani a mûködésüket.

Vagyis a lakosság közel
80 százalékát kitevõ aradi
románság is sokat köszön-
het az RMDSZ-nek kultu-
rális tekintetben.
– És úgy érzem, hogy a vá-
ros többségi lakossága is
pozitívan értékeli ezt. Tehát
nehéz gazdasági helyzet-
ben, a magyarság érdekkép-
viseletének köszönhetõen,
Aradon az egész város köz-
mûvelõdése mégis megkap-
ja azokat az összegeket,
amelyek a mûködéséhez
elégségesek.

Folytatása a 20. oldalon

Lesz-e magyar színháza 
Aradnak, vagy nem lesz?
Beszélgetés Király Andrással, a Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium RMDSZ-es államtitkárával
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A Kisebbségben c. melléklet
legutóbbi, novemberi számá-
ban közzétett tanulmányom
(A Hármas Körös demonstráci-
ója) margójára a Párizsban
élõ Dan Culcer barátom fo-
galmazott meg nemrég né-
hány olyan nyílt és helyénva-
ló kérdést, melyek ugyan-
olyan nyílt választ érdemel-
nek részemrõl. És ezzel, to-
vábbá az Atlantisz harangoz c.
Reményik-vers átdolgozása
kapcsán megejtett üzenetvál-
tásunkkal talán be is indul az
a projektünk, amire sok évti-
zedes ismeretségünk – és ne
féljünk a nagy szavaktól: ba-
rátságunk – egész ideje alatt
készültünk: türelmes, békés
beszélgetésünk indulatoktól
és gyûlölködésektõl szab-
dalt, megemésztetlen múl-
tunkról. (Cseke Gábor)

1.

Azt írod tanulmányodban
– így Culcer párizsi levele –,
hogy  »1910-ben a magyarok
öt nagyvárosban (Marosvá-
sárhely, Arad, Kolozsvár,
Nagyvárad, Szatmár) a la-

kosság döntõ többségét je-
lentették, s csupán Szeben-
ben és Temesváron éltek ki-
sebbségben; miközben a ro-
mánok egyetlen nagyváros-
ban sem érték el az abszolút
vagy a relatív többséget« stb.

Az ilyen és ehhez hasonló
passzusokat más szemszög-
bõl is érdemes értelmezni.
Ha jól tudom, létezett egy ré-
gebbi törvénykezés, a XIX.
század végérõl, vagy talán
még korábbról, amely ha
csak részben is, de akadá-
lyozta a románok letelepedé-
sét a nagyvárosokban. Hal-
lottál valamit errõl? Francia-
országban most nem férek
hozzá a régi magyar tör-
vénykezéssel kapcsolatos
adatbázisokhoz.

Másrészt a román köz-
igazgatásnak szüksége volt
tisztviselõkre. Természetes-
nek tûnik hát a városi lakos-
ság etnikai arányainak válto-
zása.

1917-ben, Szentpétervá-
ron és Moszkvában ugrás-
szerûen megnõtt a zsidó la-
kosság száma, mivel a bolse-
vik tisztviselõket elsõsorban
ennek az etnikumnak a sora-
iból toborozták.

Érdekes lenne összehason-
lítani egymással az 1920, il-
letve az 1940 utáni évek
ugyanazon városokra vonat-
kozó adatait. Gondolom, a
jelenségek hasonló módon
jelentkeztek, ugyanazon jel-
legû szükségletek okán. Ho-

gyan toborozták akkor a ma-
gyar tisztviselõket? Sokan ér-
keztek-e Magyarországról?
Úgy sejtem, igen, mert 1944
után sok magyarországi ál-
lampolgár folyamodott haza-
telepítésért, mások viszont
maradtak, felvéve a román
állampolgárságot. Bepillant-
hattam a marosvásárhelyi
prefektúra erre vonatkozó
irataiba. Az az Anna néni,
akitõl én magyarul tanultam,
férjével együtt a Dunántúlról
érkezett. Amikor pedig meg-
halt a férje, õ Segesváron te-
lepedett meg, és többé nem
tért haza. Kolozsváron hunyt
el, szüleim adták meg neki a
végtisztességet.

Másfelõl elképzelhetetlen,
hogy egy város lakossága
változatlan maradjon, mi-
közben a közigazgatásban
dolgozó más etnikumúak be-
áramlásával párhuzamosan,
a helységek ipari fejlõdése
munkaerõ beáramlását is
megkövetelte. Érzésem sze-
rint a munkaerõ-toborzás-
nak nem voltak etnikai
szempontjai. Mit gondolsz
minderrõl?

Barátsággal
Dan [Culcer]

2.

Kérdéseid nem értek vá-
ratlanul – írtam válaszom-
ban –, s csak most jövök za-
varba, amikor keresem rájuk
a megfelelõ választ. De jó
elõre leszögezném, hogy mi
bármit is tennénk – leg-
alábbis magamra nézve ezt
érvényesnek érzem –, nem
bújhatunk ki irodalmár bõ-
rünkbõl, s amikor gazdasági,
statisztikai, politológiai stb.
érveket használunk, akkor
tulajdonképpen csak utalha-
tunk olyan dolgokra, amik-
rõl tudomásunk lehet ugyan,
de nem vagyunk jártasak
bennük.

Ezért döntöttem úgy ko-
rábban, hogy inkább csak
felmondom mindazt, amit a
Cele Trei Criºuri címû folyó-
irat többé-kevésbé szakava-
tott szerzõi a két világháború
közötti Erdély demográfiai
és társadalmi valóságáról ír-
tak. A dr. Sabin Manuilã ál-
tal idézett statisztikát a nyolc
erdélyi nagyváros lakosságá-
nak etnikai összetételérõl a
magyar hatóságok állították
össze, amit aztán õ összeve-
tett az 1930-as román nép-
számlálás adataival. Arról a
húsz esztendõ folyamán be-
következett változásról szól,
amibõl tíz esztendõt tulaj-
donképpen háborúk és min-

denfajta összecsapások töl-
töttek ki, és csak a következõ
évtizedrõl mondható el,
hogy anyagi és emberi áldo-
zatok helyett nyereséget, sza-
porulatot könyvelhetett el.

Képzeld csak el, a 8 nagy-
városban a lakosság 37,6 szá-
zalékkal növekedett gyakor-
latilag tíz esztendõ alatt –
nem tûnik ez iszonyú meny-
nyiségnek? Sabin Manuilã
azt is leszögezi, hogy a sza-
porulat szinte kizárólagosan
a felduzzadt vidéki, zömmel
román nemzetiségû lakosság
beáramlásával magyarázha-
tó. Egy ilyen nagyméretû né-
pességáramlást nem lehet
egészségesnek nevezni,
amely természetes folyama-
tok eredménye lenne. A Cele
Trei Criºuri-ban közölt szöve-
gekbõl pedig világosan kitet-
szik, hogy a háttérben olyan
szabályos versenyfutás húzó-
dik meg, amelyet a román
hatóságok a lehetõ leghama-
rabb szeretnének megnyerni.
A falvakon a helyzet problé-
mamentes: ott a román la-
kosság már jó ideje többség-
ben él. A városi élet szabály-
zói viszont a történelem fo-
lyamán szigorúbbak voltak.
Nincs honnan tudnom, hogy
léteztek-e a román lakosság
városi letelepedését akadá-
lyozó rendelkezések, ugyanis
nem rendelkezem kellõ törté-
nelmi és jogi ismeretekkel.
Olvasmányaim alapján vi-
szont tisztában vagyok azzal,
hogy nem mindenki volt jo-
gosult az állandó városi lete-
lepedésre. Mesterséged és
munkahelyed kellett legyen,
hogy egyáltalán igazolhasd
városi léted. A parasztoknak
a vásárokon és a hivatalos
ügyek intézésén kívül nem
volt mit keresniük a városok-
ban. A mesteremberek, a ta-
nárok, jogászok, papok,
banktisztviselõk, orvosok stb.
azonban „nemzetiségi kü-
lönbség nélkül”, zavartalanul
élhettek valamennyi erdélyi
város falai között. A korlátok
mindenekelõtt társadalmiak
voltak. Az, hogy a románok
milyen arányban jutottak
szakképzéshez, mesterségek-
hez, elsõsorban társadalmi és
anyagi körülményeiktõl füg-
gött.

Úgy vélem, igazad van ab-
ban, amit a városi közigaz-
gatásban bekövetkezett radi-
kális változásokról írtál. De
az idézett adatok nem vonat-
koznak csupán az arány
megváltozására, hanem a
városi lakosság 40 százalé-
kos gyarapodására is, amit
semmiképp sem lehet köz-
igazgatási magyarázatokkal
igazolni. Ne feledjük egy pil-
lanatra sem a közelmúltun-
kat, amelyben jól elképzelt
és kidolgozott, országos mé-
retekben alkalmazott eszkö-
zök és módszerek léteztek
arra, miként befolyásoljuk a
kommunista párt, a Nagy
Nemzetgyûlés, a különbözõ
városi és megyei vezetõszer-
vek „egészséges” összetétel-
ét. Nyilvánvaló dokumentu-
mok és bizonyítékok is létez-
nek e tekintetben. Magam is
nemegyszer tapasztalhattam

például a kommunista ifjúsá-
gi szervezet aktivistáinak to-
borzásakor, hogy mekkora
alapossággal ellenõrizték,
majd újra ellenõrizték õket,
mennyi energiát öltek bele e
mesterkélt módszerekbe.
Gondolom, ezeket az eljárá-
sokat nem azok találták ki,
akik az osztály nélküli társa-
dalom felépítését tûzték ma-
guk elé, egész egyszerûen a
mindenkori bürokrácia fegy-
vertárába tartoznak, attól
függetlenül, hogy a Habs-
burg-kancellária, a moszkvai
Duma vagy a bukaresti kor-
mányok bürokráciájáról van
szó.

Természetesen mindaz,
amit fentebb versenyfutásnak
neveztem, 1940 után is köny-
nyen bekövetkezhetett, ami-
kor az erdélyi kérdést egy, a
térkép közepén meghúzott
vonallal vélték megoldható-
nak, kettéosztva azt, ami ed-
dig is egységes, öntörvényû-
en egész volt, s ma is az. De
az arányok nem csupán a
közigazgatás világában vál-
toztak meg, hanem a lakos-
ság viszonylatában is, amely
fejvesztetten menekült Dél-
Erdélybõl északra és fordít-
va. Az emberek menekültek,
amerre láttak, mindenki azt
az uralmat választotta,
amelyben inkább hitt és
amelyben megbízott. Azt
már tudjuk, mi történt azóta.
Ma pedig? Ma már a világ
minden elképzelhetõ sarkát
vesszük célba, s a lakosság
nemzetiségi összetétele ál-
landó mozgásban van. Bár-
milyen népszámlálást is hajt-
sunk ma végre, csakis a múl-
tat, a hozzávetõlegességet va-
gyunk képesek rögzíteni vele,
akaratlanul is teret engedve a
politikusi spekulációknak.

Témánkhoz visszakanya-
rodva, megszívlelendõek
Alexandru Olteanunak a
Magyar kisebbségek Erdélyben
címû alaposan dokumentált
cikke végén található követ-
keztetései (Cele Trei Criºuri,
1934. március-áprilisi szám);
azt igyekszik ugyanis bebi-
zonyítani, hogy Erdély Ro-
mániával való egyesülése da-
cára, a magyarok nem veszí-
tették el helyzeti elõnyüket
oly mértékben, ahogyan az
várható és elvárható lett vol-
na.

„A fenti adatok önmagu-
kért beszélnek. Mégsem áll-
hatom meg, hogy vajmi ke-
véssé hízelgõ megjegyzést te-
gyek kormányaink címére,
akik sok esetben, a politika
dzsungelében, létfontosságú
kérdéseket tévesztenek szem
elõl. Több éve tapasztalható
már a kisebbségi veszéllyel
szembeni szinte teljes tétlen-
ség és érdektelenség, ami
csöndben és kitartóan pusz-
títja el mindazt, amit a csa-
tolt területek román szorgal-
ma létrehozott. Tizenöt év
eltelte a kisebbségi szellemi
örökségnek meg se kottyant,
ellenkezõleg, látványosan ki-
virágzott. Ez az utolsó pilla-
nat, amelyben tanulmányoz-
nunk kell és kötelességünk
megoldani a kisebbségi kér-
dést. Az elméleti nacionaliz-

musról lépjünk a tettek me-
zejére.”

Ritkán olvasni ennyire tö-
mör, õszinte és világos kije-
lentést e tárgyban. Igaz, azt
mondhatnánk, hogy csupán
szerzõi véleményrõl van szó,
amelyet az szabadon, senki
által nem kényszerítve fejez
ki. De ami sajátos ebben az
állásfoglalásban, az csupán a
mértékbeli különbség. A
szerzõ elégedetlen a többségi
elem térhódításával a külön-
bözõ tevékenységi területe-
ken, s hatékonyabb, nyilván-
valóbb nacionalizmust sür-
get. Nem rejti véka alá szán-
dékait, mert meggyõzõdése,
hogy az igazság mellette
szól, a kisebbségieket pedig
rá kell kényszeríteni, hogy
igenis, húzzák meg magukat.
A nemzeti kérdés ilyetén va-
ló kezelése az 1867 utáni du-
alista magyarországi politi-
kának is sajátja volt. A folya-
matot részletesen leírja és
elemzi Bíró Sándor Kisebb-
ségben és többségben. Románok
és magyarok (1867-1940) c.
monográfiájában, bemutat-
va, hogy a magyar forrada-
lom és szabadságharc vérbe-
fojtása után, a magyar elit
passzív politikai szembenál-
lása következtében, a Habs-
burgok nem bíztak a magyar

közigazgatásban sem Ma-
gyarország, sem Erdély terü-
letén, s elõszeretettel szorgal-
mazták – többek között – a
román elemek pozícióba ül-
tetését a helyhatóságokban.
Rövid idõ alatt Erdélyben a
románok szokatlanul nagy
számban kerülnek az erdélyi
hatalmi struktúrákba. 1867
után viszont, az Ausztria és
Magyarország közötti ki-
egyezés következtében radi-
kálisan megváltozik a
heyzet, s e pillanattól kezdve
a dualista magyar kormány
minden eszközt bevet, hogy
visszaállítsa az egykori
„egyensúlyt”...

De ne horgonyozzunk le
csupán konkrét kérdéseid-
nél, ezért felhívnám a fi-
gyelmedet egy versre,
amelyre véletlenül bukkan-
tam egy másik, ezúttal ko-
lozsvári folyóiratban
(Societatea de Mâine, 1927.
dec. 25.–1928. jan. 1.). szer-
zõje az erdélyi Teodor
Murãºanu, aki versét
Rothermere lordnak dedi-
kálta. Válaszként múltkori
gesztusodra, amikor is lefor-
dítottad Reményik Sándor
versét (Atlantisz harangoz),
alább én is kísérletet teszek
e népdalízû költemény
gyorsfordítására. Vélemé-

nyem szerint a
Reményikéhez hasonló ag-
godalom fejezõdik ki benne
Erdély sorsa iránt, termé-
szetesen egy egészen más
nézõpontból, annak a ro-
mán embernek a szemszö-
gébõl, aki Lord Rothermere
magyar revizionistákat tá-
mogató gesztusaiban azon
politikus magatartását látja,
aki tagadja vagy nem ismeri
az igazságot Erdély kérdésé-
ben. Murãºanu mindenek
elõtt érzelmi érveléssel él,
utalva a román történelem
bizonyos mozzanataira
(Horea gyulafehérvári már-
tíriumára, Palaghia Roºu
48-as harci tetteire). Abrud
és Nagyenyed emlegetése
enyhén kétértelmû, hiszen a
hozzájuk kapcsolódó ese-
mények Erdély történetének
ellentmondásos pillanatai
közé tartoznak, amelyeket
egyféleképpen értelmez a
román és másként a magyar
történész. Amiként pedig
Reményik verse nem képes
teljes választ adni arra,
hogy valójában kinek ha-
rangoz Atlantisz, Murãºanu
verse sem képes tisztázni
azokat a nyugtalanító kér-
déseket, melyekre ma is ma-
kacsul keressük az illõ és
pragmatikus válaszokat.

Barátsággal:
Cseke Gábor

*
U. i. Az Ardealul nostru cí-

mû közös honlapunkon,
amelyen levélváltásunk le-
zajlott, Dan Culcer újabb le-
vélben köszönte meg a vá-
laszt, hangsúlyozva, hogy
részben igazat ad óvatossá-
gomnak, ami képzettségünk
korlátait illeti, bár õ saját
magával kapcsolatban ke-
vésbé érzi a veszélyét annak,
hogy történelmi, közgazda-
sági, politológiai kontárko-
dás bûnébe essék; mivel sok
évtizedes szerkesztõi mun-
kája során alaposan sikerült
tanulmányoznia ezeket a
kérdéseket is. Ennek ellenére
jónak látja a jövõben e kér-
désekrõl szakembereket,
szaktekintélyeket megszólal-
tatni, álláspontjukat ismer-
tetni. Teodor Murãºanu ver-
sének fordítását jónak talál-
ta, bár megjegyezte, hogy a
költõ középszerû alkotó, in-
kább lapszerkesztõként írta
be magát az irodalomtörté-
netbe. 

Dan Culcer újabb levele
újabb véleménycserére nyújt
alkalmat, ezúttal a nemzeti
ünnepeink kölcsönös tolerá-
lásának ügyében.

Kényes „egyensúlyok”
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Radu Rãdescu, 
Claudia Câmpeanu

2010-ben, májustól szep-
tember végéig a Mioritics
Egyesület Mihai Dragomir
vezetésével egy teljes progra-
mot bonyolított le, amelynek
rendeltetése a szász paraszt-
várakkal megerõsített dél-
erdélyi falvak kulturális és
társadalmi életének feltá-
masztása. A pályázat neve:
Kulturális utazás a templomerõ-
dökhöz – 14 állomással olyan
falvakban, amelyek immár
többé vagy kevésbé ismertek-
ké váltak, Szeben– Medgyes-
Segesvár–Kõhalom–Ágota
körzetében bekerültek a kul-
turális turizmus hálózatába.
Persze továbbra sincsenek
megfelelõképpen karbantart-
va e mérhetetlenül nagy mû-
vészeti, építészeti, illetve tör-
ténelmi értéket képviselõ
építmények, jóllehet közülük
egyesek már ott szerepelnek
az UNESCO által védettnek
nyilvánított mûemlékek vi-
láglistáján, s nem is haszno-
sítják az általuk nyújtott lehe-
tõségeket.

Ez a projekt a 2007-beli A
Bridge Towards A Shared
Future (Híd a biztos jövõhöz)
címû pályázatnak a folytatá-
sa, amelyet a Velence néven
ismert UNESCO-program
keretében bonyolítottak le.
Az is, akárcsak ez a mostani
pályázat, délutáni, esti és éj-
szakai programot biztosított
a résztvevõknek: zenét, tán-
cot, színházat, kiállítást, mû-
helylátogatást, hagyományos
ételek fogyasztását és sok-sok
új barátot. 2010-ben a Kultu-
rális utazás a templomerõdök-
höz projektet az izlandi, a
lichtensteini és a norvég kor-
mány finanszírozta az Euró-
pai Gazdasági Térség Pénz-
ügyi Mechanizmusa kereté-
ben. Hát nem érdekes, hogy
három, tõlünk annyira távol
esõ ország érdekeltnek érezte
magát abban, hogy  pénz-
ügyileg támogasson egy
ilyen rendezvényt? Egy szo-
ciális, mûvészeti és nevelõ
hatású akciót, amely tõlük
néhány ezer kilométernyire
zajlik, az Erdélyi-medence
déli részén. Ennek alapján
arra gondolhatunk, hogy ma
földrészünkön a kultúrák kö-
zötti kapcsolatok teljesen
szabadon nyilvánulnak meg,
nem ismernek földrajzi hatá-
rokat, elsöpörte azokat a
szellemi összatartozás.

A projektben szerepelõ
kulturális eseményeknek há-
rom megnyilvánulási formá-
ja volt: kulturális brunchok
(lakomák), koktélok és avató
ünnepségek. Egyáltalán mit
tartalmaz egy ilyen kuturális
lakoma, illetve koktél? A
Transilvanian Brunch (Erdé-
lyi Lakoma) 2008-ban jelent
meg a Hartbach (Horto-
bágyfalva, Hârtibaciu) Kis-
térségi GAL – a Hortobágy
völgyében élõk egymás köl-
csönös megismerését és
együttmûködését célzó ren-
dezvény, beleértve a Nagy-
szebeni BioCoop számára
készült itteni termékek nép-
szerûsítését is. Ugyanakkor

jó alkalom volt arra, hogy –
„munkaidõn kívül” – tehát
kötetlen formában találkoz-
zanak azok, akik az idegen-
forgalomban, a közmûvelõ-
désben, a falufejlesztésben, a
szociális fejlesztésben, a me-
zõgazdaságban, a környe-
zetvédelemben, a mûemlé-
kek renoválása és restaurálá-
sa terén dolgoznak, hogy va-
lóságos multikulturális talál-
kozó jöjjön létre azok kö-
zött, akik tevékenysége egy-
mást kiegészítõ jellegû, s
megismerkedhetnek azok,
akik tulajdonképpen ugyan-
azon projektek lebonyolítá-
sán dolgoznak. Ezeket a kul-
turális lakomákat rendsze-
rint a hónap utolsó szombat-
ján rendezik valamelyik épí-
tészeti mûemlék közelében,
s ínyencfalatok mellett, iz-
galmas témák kerülnek terí-
tékre. A 2010-es szezonban
ezek az események olyan
kulturális mozzanatokkal
bõvültek, amelyek révén
erõs hangsúlyt nyertek mind
a vidék sajátosságai, mind
pedig a helyi lakosság rész-
vétele. A vendégek mûvészi
eseményekkel, többnyire
koncertekkel ajándékozták
meg a helybélieket, páros
koncertekkel, amelyek szín-
helye az építészeti mûemlék
belseje, majd pedig a temp-
lomerõd udvara volt.

A Mioritics Egyesület által
2010-ben lebonyolított teljes
program, amelynek a részle-
teirõl tájékozódhatnak a
http://brunch.dordeduca.ro/
honlapon: 

• Április 24. – kulturális
lakoma Almakeréken (né-
metül Mallenkrag, románul
Mãlâncrav), amelyet a
Mihai Eminescu Tröszt ren-
dezett.

• Május 15. – kulturális
koktél Muzsnán (n. Mes-
chen, r. Moºna)   a kolozs-

vári Flauto Dolce régi zene-
együttes fellépésével.

• Május 18–19. – a Kultu-
rális Örökségrõl Tájékoztató
Központ megnyitása Nagy-
szebenben, a Luxemburg
Házban, a Luxemburgi
Nagyhercegség Mûvelõdési
Minisztériumának a támo-
gatásával, Ursula Philippi
nagyszebeni orgonista fellé-
pésével.

• Május 29. – kulturális la-
koma Mardoson (n. Mar-
disch, r. Moardãº), a Hu-
niadi Cantores együttes fellé-
pésével.

• Június 12. – kulturális
koktél Asszonyfalván (n.
Frauendorf, r. Axente Se-
ver), fellépett Tóth Edith
Hajnalka orgonista és Ger-
hard Servatius hegedûmû-
vész Medgyesrõl, valamint
Paul Cristian orgonista Bras-
sóból.

• Június 26. – kulturális la-
koma Holcmányban (n.
Holzmengen, r. Hosman), a
vajdahunyadi Cimpoerii din
Transilvania együttes és Paul
Cristian brassói orgonista
fellépésével.

• Július 3. – kulturális kok-
tél Szászkeresztúron (n.
Deutschkreuz, r. Criþ), a
brassói Quartetto Brassovia
és a bukaresti/temesvári
Whalia együttes fellépésével.

• Július 17. – kulturális

koktél Nagysinken (n. Gros-
sschenk, r. Cincu), a vaj-
dahunyadi Continuo duett
és a bukaresti Truverii együt-
tes részvételével.

• Július 25. – kulturális
koktél Kercen (n. Kerz, r.
Cârþa), a Rómában élõ
Cipriana Smãrãndescu orgo-
nista, a bukaresti Einuiea
együttes és Crenguþa Hari-
ton színésznõ fellépésével.

• Július 26. – a Gezési (n.
Obergesäss, r. Alþâna) Kultu-
rális Örökségi Tájékoztatási
Központ felavatása az
UNESCO Velence program-
jának a támogatásával, a bu-
karesti Silviu Fologea bábké-
szítõ, Claudia Codreanu
mezoszoprán énekesnõ és
Inna Oncescu zongorista fel-
lépésével.

• Július 31. – kulturális la-
koma Berethalomban (n.
Birthälm, r. Biertan), a buka-
resti Truverii együttes fellé-
pésével.

• Augusztus 3. – klaviko-
rd-hangverseny a segesvári
várban, a Kovácsok Tornyá-
ban, Cipriana Smãrãndescu
római hangszeres szólista
fellépésével.

• Augusztus 21. – kulturá-
lis koktél Gezésen (n. Ober-
gesäss, r. Alþâna), fellépett:
Bukarestbõl Cãlin Torsan
gyermekjátékmester, az Ei-
nuia együttes és Crenguþa

Hariton színésznõ, valamint
Wilhelm Schmidts orgonista
Würzburgból.

• Augusztus 28. – kulturá-
lis lakoma Mihályfalván (n.
Michelsdorf, r. Boarta), a ko-
lozsvári Passagio régitánc-
együttes fellépésével.

• Szeptember 4. – kulturá-
lis koktél Szászházban (n.
Sachsenhausen, r. Sãsãuºi),
a bukaresti Truverii együttes

fellépésével.
• Szeptember 25. – kultu-

rális lakoma Ágotán, a te-
mesvári Saºa-Liviu Stoia-
novici látványmûvész rész-
vételével.

A projektben szereplõ
helységekben (vagy a szom-
szédságukban lévõkben), ki-
lencben, a gyermekek szá-
mára digitális fényképezési
workshopokat tartottak.
Idõtartamuk egy-egy hét
volt, amelynek során két fo-
tómûvész: Simonffy Zoltán
és Mihai Dragomir bevezet-
te õket a fényképezés titkai-
ba, s az irányításukkal ké-
szült felvételekbõl kiállítást
nyitottak. Az akciót a Kultu-
rális Útvonalak elnevezésû
Európai Intézet támogatásá-
val szervezték. S a fotós
gyermekek munkáiból válo-
gatást állítottak ki Bukarest-
ben, október 25. és novem-
ber 15. között, az Act Szín-
ház teázó termében – Az én
Erdélyem címmel. Ez a fõvá-
rosi kiállítás mintegy meg-
koronázta az akciót, orszá-
gosan ismertté tette ezt a
nem eléggé dicsérhetõ kez-
deményezést. 

Annak köszönhetõen,
hogy ezek a megnyilvánulá-
sok mindenekelõtt a helyi
közönségnek szóltak (per-
sze nem zárták ki a környé-
ken tartózkodó turistákat
sem), és a helyi közösségek
bevonását tekintették cél-
juknak, a szervezõk által
elõkészített kulturális akció-
kat gyakran kiegészítette a
helyiek hozzájárulása – fõ-
ként színdarabok bemutatá-
sával járultak hozzá, me-
lyeknek fõszereplõi ugyan-
csak a gyermekek, a kör-
nyékbeli általános iskolák
tanulói voltak. Melegszívû
és népes közönség tisztelte
meg, a vendégekkel együtt,
mindezeket a csodálatos
nyári eseményeket, amelyek
során nemegyszer a helyi
hagyományok újdonságok-
kal, modern kulturális
szemlélettel ötvözõdtek.
Egyetlen cikkben nem lehet
részletesen bemutatni a pro-
jekt lebonyolítása során szü-
letett valamennyi eseményt,
öt hónap teljes hozadékát,

ezért a szerzõk kiválasztot-
tak egyet, amelyik multikul-
turális jellegének köszönhe-
tõen különösképpen megér-
demli, hogy ismertessék.

A szászkeresztúri kulturá-
lis koktélt választottuk,
amelyre egy szombati na-
pon, 2010. július 3-án került
sor. Addig még sohasem vol-
tunk Szászkeresztúron, jólle-
het a környéke eléggé is-
mert, a falu viszont egy kissé
félreesik a fõúttól, az E60-
tól. Segesvár felõl jövet, a
mai Mihai Viteazul községet
elhagyva jobbra kanyaro-
dunk, átmegyünk a hegyen,
amely jelenleg Maros megye
és Brassó megye határát ké-
pezi, s aztán lefelé menet
jobbra térünk. Szászkeresz-
túr jól látható már egy kilo-
méterrel e letérõ elõtt. A fa-
luba érkezést jelképszerûen –
és sajnos, ironikusan – tudo-
másunkra hozza az, hogy az
aszfaltút váratlanul végetér,
mintha csak azt mondaná:
„Nem kell nekünk a ti me-
gyei/országos aszfaltutatok!
Megvagyunk a magunké-
val.” A kétnyelvû helység-
névtáblát követõen kavicso-
zott földúton haladunk,
amely el van egyengetve, de
azért tartalmaz néhány zök-
kenõt, hogy ne feledjük:
mégiscsak falun járunk.

Tudtuk, hogy miért jöt-
tünk – azt viszont nem,
hogy mi vár ránk, ezért úti-
társainkra bíztuk magunkat
(közülük egyesek részt vet-
tek az esemény szervezésé-
ben, a többiek pedig seges-
vári barátaink). Bár ámul-
dozva, „passzív elragadta-
tással”, de azért határozott
léptekkel mentünk fel a
templom udvarába, elhalad-
va néhány gyermekcsapat
mellett, õk a faluból jöttek,
kíváncsian arra, hogy mi is
történik itt. Mint megtud-
tuk, nagyon ritkán használ-
ják ezt az evangélikus temp-
lomot, ritkán van istentisz-
telet benne. A templom ud-
vara (amely a berethalminál
valamivel barátságosabb
várfallal van övezve) rendkí-
vül kellemes hely, árnyas
fákkal, és jól tartósított me-
nedékekkel, amelyek haj-
dan a vár raktárszobái vol-
tak. A templom viszonylag
új építmény. A XIX. század
elején építették, a vidéken
meghonosodott standardok
szerint, s kívülrõl nézve
nem is olyan látványos. A
XVII. századi Szent Kereszt
-templom helyén épült,
amelyet 1810-ben bontottak
le. A régi szász templom
emlékét néhány széken lát-
ható tempera festmény õrzi.

A szervezõknek segítve
többládányi berámázott ké-
pet csomagoltunk ki és he-
lyeztünk el a várudvaron lé-
võ érintetlen füvön (amely-
ben azért megbújt néhány
szemtelen csalán is). A képe-
ket szín és tematika szerint
csoportosítottuk. S ettõl
kezdve a mi részvételünk is
passzívvá vált: tátottuk a
szánkat a fényképek láttán.

Folytatása a 20. oldalon

„Ez a koktél jól sikerült”

Szászkeresztúron a brassói Quartetto Brassovia és a bukaresti/temesvári Whalia együttes lépett fel

Nagysinken a vajdahunyadi Continuo duett és a bukaresti Truverii együttes koncertezett
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Elõzmények

2010. szeptember 12-én a
megszokottnál nagyobb for-
mátumú borítékot hozott a
postás, nevemre  címezve.
A levél Székelyudvarhely-
rõl érkezett. Feladója a Dr.
Palló Imre Mûvészeti Szak-
középiskola titkársága.
Ízlésesen elkészített és szer-
kesztett meghívó volt ben-
ne, amelyben az állott,
hogy az Alma Mater veze-
tõsége szívesen elvár min-
den kedves meghívottat a
fennállását ünneplõ iskolá-
ba, akik az eltelt idõszak-
ban segítették fejlõdését.
Tehát ez év szeptemberében
a székelyudvarhelyi mûvé-
szeti oktatás intézményes
formája fönnállásának
negyvenedik évfordulójá-
hoz érkezett. Elsõ olvasásra
szinte hihetetlennek tûnt a
hír. Egyrészt szubjektív
okok miatt, mert nehéz volt
megemészteni, hogy így el-
repült az idõ. Másrészt pe-
dig azért, mert tudomásom
szerint egy idõ óta világvál-
ság idõszakát éljük, mibõl
fogják fedezni az egyhetes-
re tervezett ünnepségsoro-
zatot, a koncerteket, a tárla-
tokat, a tudományos ülés-
szakot, ünnepi évkönyv ki-
adását, mûsorfüzeteket, ne-
ves vendégmûvészek kiszál-
lási költségeit?  A dr. Palló
Imre udvarhelyszéki szüle-
tésû operaénekesrõl elneve-
zett líceum fittyet hányna a
válságos mindennapokra?
Mindehhez pénzre, sok-sok
pénzre van szükség. Még
akkor is, ha a mûvészek, is-
kolájuknak nyújtott aján-
dékképpen lemondanak a
fellépési díjakról. A szerve-
zõk  tudták a legjobban,
hogy a megye, a város nem
dúskál az anyagiakban, de
éreztek/tudtak õk még va-
lami mást is: azt, hogy az
évtizedek során végzett
munkájukat minden szin-
ten megbecsülik, támogat-
ják. Ottlétem alkalmával
meggyõzõdtem arról, hogy
feltételezéseim jobbára
helytállóak voltak. Válság
ide – válság oda, a konkrét
és megalapozott tervek lát-
tán végül is mind a megyei,
mind a helyi önkormányzat
a zsebébe nyúlt. A Palló
Imre Alapítvány és a szer-
vezésbe, kivitelezésbe be-
vont intézmények anyagi
támogatása is hathatós volt.
Véletlenül jelen voltam egy
„beszélgetésen”, amely az
iskola negyvenéves fennál-
lásának alkalmából készí-
tendõ emlékplakettek  ára
és minõsége körül folyt az
iskola és a kivitelezõ cég
igazgatója között. A plakett
próbadarabjai nem voltak
sikerültek. A megfelelõ mi-
nõségû plakett elkészítése
viszont ismerõsöknek is
több mint tízszer annyiba
került. – Mennyit tudtok
adni? – kérdezte a cégveze-
tõ az iskola igazgatóját. –
Amennyit elõször mond-
tam – válaszolta az isko-
laigazgató –, mert ennyit
kaptunk erre a megyei ta-

nácstól. – Akkor annyiért
készítjük el, de tudjátok
meg, hogy így ez jobbára a
vállalat ajándéka. És idõre
elkészültek az emlékplaket-
tek. Bronzból. 

Az intézmény 
születésérõl

Adatainkat a jubileumi
évkönyvbõl kölcsönözzük.
(A kiadványt Gergely Gá-
bor-Zoltán írta és szerkesz-
tette, készült a Dr. Palló Im-
re Alapítvány és a Top
Invest Kft. támogatásával.
Székelyudvarhely, 2010.) A
zeneiskola létesítésének
gondolata már az 1900-as
évek elején fölvetõdött a he-
lyi sajtó hasábjain. A város
kulturális igényét zongora-
és hegedûtanárok, énekkar-
ok elégítették ki. Az elsõ ze-
neiskola magánkezdemé-
nyezésre 1905-ben alakult,
majd a húszas években a
mûvelõdési ház vezetõsége
zenei köröket szervezett.
1970-ben aztán megnyitotta
kapuit az állami Zene- és
Képzõmûvészeti Általános
Iskola (elsõ osztálytól ze-
nei, ötödiktõl képzõmûvé-
szeti képzést nyújtva). 

A továbblépésrõl

Az általános iskola peda-
gógusai (ének- és zenetaná-
rok, képzõmûvész taná-
rok), végzett növendékei
két évtized elteltével olyan
kultúr-miliõt teremtettek
városukban, amely az okta-
tás terén való továbblépést
sürgette. Bodurián János,
aki húsz éve az iskola igaz-
gatója, a rá jellemzõ lénye-
gre töréssel így vall errõl a
jubileumi évkönyvben: „Is-
kolánk létrejöttét, létezését
Székelyudvarhely város
kultúra iránti igénye, igé-
nyessége fogalmazta meg.
A kezdeti nehézségekkel
küzdõ iskola mára komoly
értékeket hordozó jó nevû
intézménnyé nõtte ki ma-
gát, mely országos szinten
is modellértékû. A középis-
kolává válással nagy felada-
tok, új kihívások vártak az

intézményre, a tantestület-
re, melynek becsülettel ele-
get is tettek/tettünk az évek
során. Úgy vélem, hogy az
iskola eddigi eredményei a
szakmai munka szeretetérõl
és magas szintû mûvelésé-
rõl tanúskodnak, ezáltal
nagymértékben hozzájárul-
va az intézményrõl kialakí-
tott pozitív kép további erõ-
sítéséhez.”

Tanügyminisztériumi fõ-
tisztviselõként  hivatalból
követtem a magyar mûvé-
szeti oktatás alakulását
1972-tõl errefelé. 1973 és
1979 között Hargita megye
oktatásáért feleltem, ezért
gyakorlatilag minden hó-
napból egy hetet a megyé-
ben kellett töltenem, s így
közelebbrõl is megismer-
kedtem a mûvészeti iskola
több tanárával. A Bodurián
házaspárral, Gyarmathy
Pállal, Silay Istvánnal,
Verestóy Árpáddal, Ger-
gely Jánossal, Orosz József-
fel, hogy csak néhányukat
említsem. Felkészült, szak-
májukért mindenre kész
szakemberek voltak. A szó
jó értelmében „megszállot-
tak”. Az új lehetõségekben
bízva 1990-ben kirobbanó
energiával fogtak  hozzá a
munkához. Szerencsére a
város is melléjük állott. Ma
már meseszerûen hangzik,

de igaz: a helyi készruha-
gyár akkori igazgatónõjé-
nek a segítségével 1991-ben
bevezették az iskolába a
gázt! Miután ez megtörtént,
Bodurián János fölhívott te-
lefonon, hogy látogassam
meg az iskolát. A telefonhí-
vás mögötti hátsó gondolat,
amint az a helyszínen kide-
rült, az volt, hogy hogyan
tudná a minisztérium a
megújult körülmények kö-
zött anyagilag is eredmé-
nyesebben támogatni az is-
kolát, mert a mûvészeti
képzés köztudottan többe
kerül, mint a többi általá-
nos iskola fenntartása.  Ja-
vaslatom ez volt: kérjék a
minisztériumtól a IX. osz-
tály elindítását, mert az ál-
talános iskolákat jobbára a
tanfelügyelõség finanszí-
rozza, a középiskolák a
szaktárcától is kaphatnak
támogatást.. 

Történt közben, hogy az
akkori tanügyminiszter
(Gheorghe ªtefan) elsõ kül-
földi útja Budapestre veze-
tett, két fõosztályvezetõt  és
engem, mint a magyar nyel-
vû oktatás vezetõjét, vitt
magával. A miniszter új
ember lévén és a felsõokta-
tásból érkezvén igyekezett
kihasználni a lehetõséget,
és sok minden iránt érdek-
lõdött. A magyar oktatás

ügye nem volt idegen szá-
mára. Elmesélte, azért ra-
gaszkodott ahhoz, hogy el-
sõ külföldi útja Budapestre
vezessen, mert az óvodát és
az elsõ két elemit ott végez-
te. (Szülei ugyanis abban az
idõben a budapesti román
konzulátuson dolgoztak.
Amint kiderült, a várost
igen jól ismerte, a nyelvet
viszont elfelejtette.) Amikor
a zenei oktatás nehézségeit
említettem, és példának az
udvarhelyi iskolát hoztam
fel, arról is szó került, hogy
hangszerek szükségesek
hozzá, amelyek beszerzése
igen költséges. A hangsze-
rek beszerzésével kapcsolat-
ban azonnal azt javasolta,
hogy forduljak a bukaresti
zenekonzervatórium akkori
rektorához az õ nevében,
hátha tud segíteni. Ezt én
meg is tettem, és Lefterescu
rektor úr Csire József pro-
fesszorhoz, a konzervatóri-
um akkori dékánjához uta-
sított (akit ismertem, hiszen
Bukarest a mi szempon-
tunkból egy magyar kisvá-
ros). A dékán úr meg is
ígért két kitûnõ szerkezetû
használt zongorát, amit át
lehet transzferálni Udvar-
helyre. Az ügy érdekében
Bodurián igazgató úr ha-
marosan Bukarestbe érke-
zett. A dékán úrral ki is vá-
lasztották a zongorákat. Az
egyikrõl azonban kiderült,
hogy idõközben eltûnt a
belseje, vagyis a hangszer
legértékesebb része. Elég
„lehangoltan” érkezett visz-
sza az igazgató úr a minisz-
tériumba. Pusztán azzal
tudtam „vigasztalni”, hogy
1990—91-ben a minisztéri-
umból is szerre eltûntek ér-
tékes bronzszobrok, képek.
(Az egyik festmény különö-
sen közel állott hozzám,
mert az egyik híres nagybá-
nyai festõ patinás alkotása
volt.) Közben a líceumala-
kítás ügye is lépett elõre. A
pedagógusok becsületére
mondhatjuk: vállalták a ki-
hívást. A város vezetõsége
is felkarolta  az új középis-
kola alapításának ügyét. 

Egyetlen probléma ma-
radt megoldatlanul. Neve-
zetesen az, hogy  már mû-
ködött egy mûvészeti líce-
um a megyeszékhelyen. Én

azért is támogattam az ud-
varhelyi líceum megalapítá-
sát, mert úgy éreztem, hogy
a városban folyó kultúrélet
legalább olyan színvonalú,
mint a csíkszeredai. Végül
is a megye (egyébként, gon-
dolom, jobbára a fõtanfel-
ügyelõnek, Beder Tibornak
a jóvoltából) nem gördített
akadályt a második mûvé-
szeti líceum megalakítása
elé. Fölküldte a javaslatot
az új, mûvészeti  IX. osztá-
lyok elindítására, aminek a
minisztériumi elfogadása
egyben az új líceum elindu-
lását jelentette. Ment min-
den a maga útján. A líce-
umnak pedig már könnyeb-
ben lehetett az állami költ-
ségvetésbõl juttatásokat ki-
utaltatni a megyei kereten
felül is. Így sikerült az egyik
legdrágább japán verseny-
zongorát megvétetni, ki-
mondottan az új líceum
számára. Mikor a megyei
tanügy könyvelõségére a
számla visszakerült, kétség-
beesve hívták fel a miniszté-
rium gazdasági fõosztályve-
zetõjét, hogy nekik nincs
ennyi pénzük az egész évi
költségvetésben sem. A vá-
lasz: a törvény lehetõvé te-
szi ilyen esetekben a köz-
ponti finanszírozást. A ki-
lencvenes évek elején még
aktívabban mûködött a
megújhodási szándék, az
emberek akcióképesebbek
voltak, több volt a segítõ
szándék.  Másak voltak a fi-
nanszírozási lehetõségek is.
Mondok erre még egy pél-
dát. Az udvarhelyi új líce-
um Kossuth utcai régi épü-
letét föl kellett újítani. Erre
megvolt a megyei költség-
vetés. Bodurián János
igazagató kitalálta, hogy ha
már építkeznek, jó volna a
tetõtérbe egy szállodát is
beépíteni. Nem hittem a fü-
lemnek: régi épületbe új,
beépített tetõtér. Annyit
tudtam zavaromban ki-
nyögni, hogy ahhoz építke-
zési engedély kell. Már
megvan, jött azonnal a la-
konikus válasz. Közben
eszembe jutott, hogy Ud-
varhelynek (1993-ban)
egyetlen  szállodája van,
hogy a zenekarok, kórusok
elszállásolása ott nem lehet-
séges. Végül megígértem,
hogy amennyire tudom, tá-
mogatom az ötletet. Alig
kezdett el az iskola-szálloda
mûködni, már jött a követ-
kezõ terv. Épp Udvarhelyen
jártam, amikor az igazgató
úr megkeresett és meghívott
az iskolájukba, hogy néz-
zem meg, mit csinálnak. De
hisz nincs az iskolának
olyan szeglete, amelyben
még nem jártam! Majd
meglátjuk, mondta az igaz-
gató.  Alig léptünk be az
udvarra, már biztos voltam
benne, hogy újra készül va-
lami, mert ott aprókõ, só-
der meg cement éktelenke-
dett nem kis mennyiségben.
Az igazgató úr pedig csillo-
gó szemmel mesélte, hogy
most az épület pincéje kö-
vetkezik, amely állandó
képzõmûvészeti tárlatok

Székelyföldi filharmonikusok

1970. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a Zene- és Képzõmûvészeti Általános Iskola 

A Székelyföldi Szimfonikusok Zenekara – koncert közben
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színhelye lesz, de ott kap
helyet az  étkezde, meg a
konyha is. Már el is kezték
a munkálatokat, a pénznek
a nagy része is megvan.
Hallgattunk, de mindketten
tudtuk, hogy ismét a gazda-
sági fõosztályvezetõnõ feje
fog fájni a „kisebb” rész
megszerzése miatt. 

Így, nem is olyan lassan,
de biztosan alakult a líce-
umnak mind a zenei, mind
a képzõmûvészeti részlege.
Bodurián János igazgató
úr, hála az örmény kereske-
dõõsei ereiben csörgedezõ
vérének is, mindig és min-
den követ megmozdított az
iskola gyarapodása érdeké-
ben. Nem várattak sokáig
magukra az országos tan-
tárgyversenyeken  szerzett
díjazások sem. Úgyhogy
1998-ban Székelyudvarhely,
immár Dr. Palló Imre Mû-
vészeti Szakközépiskola –
mert közben fölvette a líce-
um az Udvarhelyszéken le-
võ kis falucskában, Mátis-
falván született világhírû
operaénekes,  Palló Imre
(1891–1978) nevét – része-
sült abban a nagy megtisz-
teltetésben, hogy az orszá-
gos zenei verseny megren-
dezését a szakmai vezetés
rájuk bízta,  és õk mind ren-
dezésbõl, mind lebonyolí-
tásból jelesre vizsgáztak.

Félbemaradt 
egyetemépítés

Az iskola történetéhez tar-
tozik még egy olyan mo-
mentum, ami nélkül nem
lenne teljes a kép. Miután a
Palló Imre Líceum minden-
kit meggyõzött arról, hogy
szilárd alapokon áll, fölvetet-
tem azt az elképzelést, hogy
mi lenne, ha továbblépné-
nek, és egy zenei egyetem,
természetesen az elején kihe-
lyezett tagozat létrehozásá-
ban gondolkodnának? Hi-
szen a magyar zenész- és  ze-
netanárképzésnek akkor
nem volt állami intézményes
formája. Most az igazgatón
és néhány udvarhelyi tanár
kollégán volt az ámulatba
esés sora. De az ötlet magja
megfogant, mert néhány nap
múlva azzal keresett meg az
igazgató úr, hogy a kolozs-
vári zenekonzervatórium ak-
kori vezetõsége hallani sem
akar a dologról. Újból  Csire
József professzorhoz fordul-
tam. Szó szót hozott, és én
elpanaszoltam a kolozsvári-
ak elzárkózását. Be sem fe-
jezhettem az utolsó monda-
tot, mert a dékán úr közbe-
vágott és azt mondta, hogy
fölveti az ötletet az egyetem
szenátusában, és meglátja
mit tehetünk. De tetszett ne-
ki a gondolat, mert mind-
egyre visszatért rá, sõt azt is
elmondta, hogy dolgozik a
keze alatt néhány tehetséges
magyar fiatal hangszeres,
ezeknek biztosan jó hasznát
vehetnénk. Két hét telhetett
el, amikor a dékán úr, tele
lelkesedéssel megkeresett és
elmondotta, hogy a szenátus
támogatja a kihelyezett tago-
zat létrehozásának ötletét és

megbízta a rektor urat és õt,
hogy látogassanak el Szé-
kelyudvarhelyre a részletek
tisztázása végett. Közöltem
a hírt Bodurián Jánossal, és
néhány nap múlva az udvar-
helyi polgármester, Ferenczi
Ferenc kocsiján útban is vol-
tunk Erdély legmagyarabb
városa felé: a bukaresti zene-
konzervatórium román rek-
tora, magyar dékánja és a
tanügyminisztérium magyar
fõosztályvezetõje. A megbe-
szélés a Palló Imre Líceum-
ban zajlott le. Rajtunk kívül
az iskola igazgatója, a  zon-
gora katedra vezetõje és a
helyi polgármester vett részt.
Csire József professzor úr is-
mertette a kihelyezett tago-
zat létrehozásának konkrét
tervét és az általa összeállí-
tott óraterveket. Olyan rész-
letességgel, hogy az elsõ
években Bukarestbõl ingázó
két-három tanár nevét is tisz-
tázta, valamint azt, hogy egy
hónapból egy hetet töltené-
nek óráik megtartása
céljából Udvarhelyen. A ta-
nítási nyelv az óraadók
anyanyelve lesz, azaz õ az
óráit magyarul tartja majd,
másik két kollégája pedig
románul. Ezenkívül elsõ
körben egy-egy tanársegédi
és adjunktusi állást hirdet-
nek meg magyarul beszélõ
zenészeknek. Ferenczy Fe-
renc ígéretet tett arra, hogy
lakást a helyi önkormányzat
biztosít majd. Sõt, épül a vá-
rosban a Tamási-líceum
szomszédságában egy svájci
vállalkozó által finanszíro-
zott épület, azt megpróbál-
ják az egyetem számára
megszerezni, mert a terüle-
tet amúgy is az önkormány-
zattól bérelik majd. A pro-
fesszorok arra is konkrét ja-
vaslatot tettek, hogy  mint-
egy tíz év múlva, amikorra  a
kihelyezett tagozat kinövi
magát, leszakadhat az anya-
egyetem szerkezetérõl, önál-
lóvá válhat. A megbeszélés-
rõl egy jegyzék készült, ame-
lyet Ferenczy Ferenc fölho-
zott a bukaresti egyetemre, s
miután mind a rektor, mind
õ aláírta, egy példányt le-
adott a minisztériumba is,
tájékoztatás végett. Nem
sokkal ez után következtek a

helyhatósági választások.
Az új polgármester Szász Je-
nõ lett, aki szintén fölvállalta
a kihelyezett tagozat ügyét.
A bukaresti zenekonzervató-
rium vezetõségével immár
egy szabályos protokollumot
dolgoztak ki, amely konkrét
vállalásokat is tartalmazott
mind az egyetemre, mind a
helyi önkormányzatra vo-
natkozóan. A protokollumot
Bukarestben a zenekonzer-
vatórium rektorának irodájá-
ban írták alá. A dokumen-
tum aláírásának, parafálásá-
nak  Csire József dékán úr,
az egyetem tudományos tit-
kára, Bodurián János igaz-
gató és jómagam is tanúi
voltunk. Emlékezetem sze-
rint a protokollum egy pél-
dánya az egyetemen maradt,
a másikat Szász Jenõ polgár-
mester úr vitte magával. Ez-
után vártuk, hogy menjen a
dolog a maga útján, és foly-
tatódjék az egyetemépítés
annak rendje és módja sze-
rint. Sajnos nem ez történt.
Sokáig csend volt. Csak ké-

sõbb tudtam meg, hogy vi-
har elõtti csend. Egy idõ
után olyan hírek érkeztek
Udvarhelyrõl, hogy hát volt
egy szerencsésnek éppen
nem mondható egyetemépí-
tési kísérlet, amelyet (a mai
napig sem tudom, kik) még
idõben megállítottak. Még
szerencse, vélték egyes, fon-
tos intézményt képviselõ
személyek  (akiket itt és most
nem szeretnék nevesíteni),
mert Bodurián a saját gyere-
keinek akart egyetemet, e so-
rok írója pedig „bukarestiesí-
teni” akarta Udvarhelyt.
Annyira bántott a dolog,
hogy még annak sem jártam
utána, hogy pletyka-e, ami
terjed vagy valóság. Az
azonban tény, hogy az egye-
temépítés terve  derékba tört.
De hagyjuk a múltat... 

Évfordulós 
ünnepségsorozat

A negyvenéves évforduló
alkalmával az iskola a váro-
si és megyei vezetõk támo-

gatásával sikeres koncertso-
rozatot tartott. (Az még
szebb lett volna, ha az ud-
varhelyi mûvészeti oktatás
negyven éve mellett a zene-
konzervatórium fönnállásá-
nak mondjuk tizedik évfor-
dulóját is megünnepelhet-
jük.) Azok a zenészek, akik
az ünnepi koncerteken föl-
léptek, egytõl egyig a Palló
Imre Líceumban végeztek,
és mind képesek lettek vol-
na hangszerüket egyetemi
fokon is tanítani. Gondolok
itt elsõ- sorban Cári Tibor és
Farkas Éva zongoristákra,
Sófalvi Emese és Veres Vik-
tória hegedûsökre, Bu-
garschi Milán brácsásra
vagy Veres Lórant nagybõ-
gõsre, Haáz Bence és Major
Zoltán oboásokra, Kósa
Mária és Kovács Éva fuvo-
lásokra.  Öröm volt szá-
momra, hogy részt ve-
hettem a Gergely János ál-
tal vezetett fúvószenekar
hangversenyén. Külön kell
szólnunk  a budapesti ope-
raházból érkezett Puja And-
rea selymes, ugyanakkor
egyénien erõteljes szoprán-
járól, aki még nincs har-
mincéves, és már több opera
címszerepét énekelte végig
híres színpadokon, és Sán-
dor Árpád gyönyörû basz-
szus hangjáról, amely Ver-
di, Puccini operáinak fõsze-
repeire tette érdemessé. Az-
zal is tisztában voltam,
hogy ezekben a teljesítmé-
nyekben bõven benne van
az iskola pedagógusainak
hozzáértõ keze munkája.

A Székelyföldi 
Szimfonikusok 
Zenekara

Az egyetemalapítás nem
sikerült. De Bodurián János
és Bodurián Árám merészet
és nagyot gondolt, és szim-
fonikus zenekart alapított.
Önálló intézményt hozott
létre, amely már több éve
koncertezik, és amely a vá-
rostól a negyvenedik évfor-
duló ünnepségein saját ter-
met kapott ajándékba. Az
elmúlt években rangos ittho-
ni és külföldi  vendégmûvé-
szeket láttak vendégül, akik
szívesen tettek eleget a felké-
résnek.  Ez az intézmény a
Székelyföldi Szimfonikusok
Zenekara, amelynek nevét
tiszta nagybetûvel is írhat-
tam volna, mert megérdem-
li. Székelyudvarhelyen vala-
mi olyan történt, ami elõtt
kalapot kell emelnünk...
Válságos idõszakot élünk, és
egyre kevesebb a pénz? De a
jó ötlet, a jó mûvészi pro-
dukció nemcsak pénz kérdé-
se. Hozzáértéssel, szívvel –
és lélekkel sok minden pó-
tolható. 

A történet befejezéséhez
érkezett. A Dr. Palló Imre
Mûvészeti Líceum tanárai
olyasvalamit voltak képe-
sek összehozni,  amihez lel-
kes és tehetséges emberek,
hozzáértõ pedagógusok
egész sorára volt szükséges.
Legalább negyven éven ke-
resztül. 

Murvai László

– negyven év igaz meséje
Székely László Szivár-

ványkeresés címû könyve
életre kelt: könyvbemutató-
kon találkozik – a szó szo-
ros értelmében – az olvasó-
val. Máskülönben nem le-
het hozzájutni. Legutóbb
Brassóban, majd pedig Bu-
karestben volt ilyen könyv-
bemutató. Mint ez utóbbi-
nak a résztvevõje, egyszerû
olvasóként szeretnék a
könyv margójára néhány
szót jegyezni. 

A könyvbeli történetek
vezérmotívuma az állatsz-
eretet. Az író vallomása sze-
rint a jellem, a valódi embe-
ri magatartás az állatokhoz
fûzõdõ kapcsolatban
nyílvánul meg leginkább. A
szerzõ a jót és rosszat, a szé-
pet és a rútat, az ember bel-
sõ  lelkivilágát, saját élmé-
nyei alapján rajzolja meg.
Bár a történetekben állatok
is szerepelnek, a szerzõ elsõ-
sorban emberi arculatok,
lelki konfliktusok ecsetelésé-
re helyezi a hangsúlyt. És
Elmindezt nagyon nagy be-
leéléssel teszi.

Keserves megbánás címû
elbeszélésében hetykén vi-
selkedõ, öntelt, kivagyisá-
gát fitogtató ember történe-
tét mutatja be. A gazdag fa-
lusi gazda igen büszke lova-
ira és egyetlen munkavégzõ
állatját, a szamarát lenézi.
Ellenben legkisebbik fia na-
gyon szereti a szamarat. Ti-
tokban zabbal is eteti ked-
venc állaltát, ami a gazda
házánál csak a lovaknak
jár ki. Egyszer a gazda tet-
ten éri és jól elnadrágolja a
kisfiát. Viszont a hegyek-
ben, amikor a gazda kriti-
kus helyzetbe kerül, a lova
kígyótol megijedve leveti õt
és elrohan, az esés során
megsebesült ember csak a
kis fia által betanított sza-
már hátára tud felülni, az
ugyanis lekuporodik sebe-
sült mellé, s így menti meg
mostoha gazdája életét. A
baleset ugyanis medveles
közelében történt, ahonnét
távozni kell minél elõbb.

Talán az egyik leglebi-
lincselõbb elbeszélés a A
rendhagyó hûség címû. A
fõhõs életében nem kutya,
se nem macska, hanem egy
nyulacska hoz fordulatot.
A magányos,  az élet csa-
pásai által megkínzott
mérnök, szívesen  megy ha-
za, mert  lakásában szere-
tetre szomjazó lény várja.
A történetnek van egy
mélylélektani tanulsága is.
Emberünk gyermekkorá-
ban elszenvedett  lelki sebe-
it, traumáit próbálja gyó-
gyítani a kis állatka szere-
tetével. Ugyanis kisfiú ko-
rában volt egy nyulacská-
ja, s a bátyja rosszindulat-
ból megölte azt. Nem értet-
te meg, hogy léteznek
érzékenylelkû emberek. Azt
sem, hogy létezik tisztító
szeretet, amely olykor em-
ber és állat kapcsolatában
is megnyilvánulhat.

A könyv egyik erénye a
nyelvi gazdagság. Ez is köz-
rejátszik abban, hogy nem
lehet letenni. Jó olvasást! 

Árvay Zsolt

Jegyzet

Szivárványkeresés

A zenekar a várostól a negyvenedik évforduló ünnepségein saját termet kapott ajándékba

Az 1992-ben alakult Palló Imre középiskola bejárati kapuja 
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Készült a Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának támogatásával. Ingyenes kiadvány

„Ez a koktél jól sikerült”
Folytatás a 17. oldalról

Gyermekek készítették eze-
ket a fotókat – egy közeli fa-
luból, Szászkézdrõl (néme-
tül Keisd, románul Sas-
chiz), és kimondottan en-
nek az eseménynek a tiszte-
letére válogatták. Falubeli
portrék, jelenetek a falusi
élet mindennapjaiból, látké-
pek a faluról, kövek, bok-
rok, tehenek, fák – õszinte,
szép képek egytõl egyig. Az-
tán mégiscsak öszszeszed-
tük magunkat, és felakasz-
tottuk a képeket a várudvar
falára, kapuira (szépen fel-
iratozva, a szerzõ nevével),
hogy aztán mi is bekapcso-
lódjunk az esemény további
mozzanataiba.

Elsõ lépésként mindany-
nyian bementünk a temp-
lomba. Persze ez nem volt
valami zökkenõmentes. A
fiatal fotográfusok ugyanis

képtelenek voltak elszakad-
ni a képektõl, hosszan – és
indokoltan! – gyönyörköd-
tek saját mûveikben. Végül
is népes közönség gyûlt ös-
sze, bár attól tartottunk,
hogy a futball-világbajnok-
ság elõdöntõje, az argen-
tin–német mérkõzés, amely
szintén most, a rendezvényt
közvetlenül megelõzõ órák-
ban zajlott kifárasztja, elcsi-
gázza a közönség egy ré-
szét, s nem lesz hajlandó
felkapaszkodni a várba. Az-
tán a templomban tartott
hangverseny, a Quartetto
Brassovia négy zenészének
a játéka kellemes meglepe-
tés volt, akárcsak a kulturá-
lis utazás többi koncertjén
hallottak. Feltehetõleg so-
kaknak közülünk, más kö-
rülmények között, nem lett
volna türelmük, sem pedig
„fülük a hallásra” ahhoz,
hogy régi zenét hallgassa-

nak, a templomban viszont
a különleges akusztika,  a
nyugalom, az áhítat hangu-
lata mégiscsak magával ra-
gadta a mûfaj iránt kevésbé
érdeklõdõket is: figyelme-
sekké és fegyelmezettekké
váltak. Végigülték a mûsort.
Hangverseny után vissza-
mentünk az udvarra, ahol
már várt bennünket a kultu-
rális koktél következõ szá-
ma – egy rögtönzött lako-
ma. Nagy rakás finom friss
kenyér, a vendéglátók által
készített zakuszka, sokféle
sütemény – Rozi néni és a
fiai remekmûvei. Ez az ud-
vari jelenet is elbûvölõ volt.
Eleinte a sok meglett ember
– a kultúra szenvedélyes
kedvelõi, akik kimondottan
ezért jöttek ide közeli vagy
távolabbi helységekbõl, s
akikhez csatlakozott sok, a
faluban nyaraló, jól öltözött
turista – úgy tett, mintha

nem lenne éhes, nem csábí-
tanák a feltálalt ennivalók.
Zavartalanul beszélgettek a
látottakról/hallottakról, az-
tán – legnagyobb meglepe-
tésükre! – az asztal mellett
találták magukat, vettek egy
szelet zakuszkás kenyeret,
aztán még egyet, majd egy
tésztát, abból is még egyet, s
csípnünk kellett magunkat,
hogy mi is az ételekhez fér-
kõzzünk, nehogy lemarad-
junk. Persze volt elég étel
mindenki számára. A
zakuszka hihetetlenül jó
volt, mintha az otthoni lett
volna, amelyet édesanyám
készített, édes – az érett
paprikától – és csillogó, pi-
rosasaranysárga színû. Az-
tán kávéztunk, teát ittunk,
helyi füvekkel készültet, vi-
zet és bodzaszörpöt, utóbbit
a szászkézdi Adept Alapít-
vány hozta. Köszönjük nek-
tek, Lenke és Cornel!

Miután mindenki meg-
nyugodott, teli hassal és jó
hangulatban letelepedtünk
a vár udvarán a fûbe, hogy
meghallgassuk a Whalia
együttest, a bukaresti Ein-
uieából és a temesvári Nu &
Apa Neagrából kombinált
triót, amely egy takaros er-
kélyen muzsikált. Az erkély
furcsa, keleti hangszerekkel
volt kidíszítve. S a zene ez-
úttal is meglepõen kellemes
volt, jól esett – meggyõzõ-
désünk, hogy mind a
connaisseuröknek (a mûér-
tõknek), mind pedig a zene
plebejusainak, a tömegnek
megmelegítette a lelkét. E
cikk szerzõibõl jutott mind-
két táborba való. A temp-
lomban hallott nyugati és
méltóságteljes zene után
most valah és anatóliai
hangzású muzsikát hallhat-
tunk. De nem is ez volt a
legnagyobb örömünk, ha-

nem az, hogy a falusi gyer-
mekek türelemmel és látha-
tó érdeklõdéssel hallgatták,
kezüket a térdükhöz verve,
finoman követték a ritmust.

Koncert után, a sötétben
szétváltunk, ki-ki ment a sa-
ját szálláshelyére: a vendé-
gek a panziókba, a helybéli-
ek hazafelé. Mi Rozi néni
panziójában folytattuk a la-
komát. Rostonsülttel, kü-
lönféle sültekkel kínáltak
bennünket, a vegetáriánu-
sok pedig gombapaprikást
kaptak, rókagombából – és
illogattunk is egy keveset,
komolyabb következmé-
nyek nélkül. Csodálatos volt
például a házi készítésû ko-
nyak. Azóta többször is
visszatértem  Szászkeresz-
túrra, a Róza panzióba,
hogy újra élvezzem az otta-
ni ételek és italok ízét. Hát
így néz ki egy sikerült kultu-
rális koktél.

Folytatás a 15. oldalról

Aradon a kulturális au-
tonómia effektíve létezik.
Annak ellenére, hogy ezt
nem írja elõ külön jogsza-
bály, nem született meg a
kulturális autonómiáról
szóló törvény. De nem is
tiltja semmilyen jogszabály.
Ön mint a Szabadságszobor
Egyesület elnöke, ebben a
minõségben írta alá, más
aradi kulturális tényezõkkel
együtt a stratégiát, Ön ho-
gyan látja a kulturális auto-
nómia létezését Aradon? 
– Mivelhogy én vagyok a
megyei RMDSZ elnöke is,
azt válaszolhatom, hogy el-
sõk voltunk, akik miután or-
szágosan megszületett a kul-

turális autonómiatanács gon-
dolata, rögtön bevettük a föl-
építésünkbe a megyei kultu-
rális autonómiatanácsot.
Hogy létezik-e kulturális au-
tonómia Aradon? Létezik.
És milyen következményei
vannak? Hát például az,
hogy  Aradon meg tudjuk
szerezni a kulturális tevé-
kenységhez azokat az össze-
geket, amelyekre szükségünk
van. És ezt az autonómiát
korrekt módon betartják. 

Említette ugye, hogy a
kamaraszínháznak kell egy
alapítvány, hogy támogassa.
A Szabadság-szobor Egye-
sület a saját célkitûzéseit
megvalósította, a Szabad-
ságszobor méltó helyen áll a

város egyik közterén, nem
vállalhatná a kamaraszín-
ház támogatását is?
– A Szabadság-szobor Egye-
sülettel kapcsolatban azt
mondhatom: az egyik mû-
ködési tevékenységünket be-
fejezettnek tekinthetjük, a
szobor tényleg áll. Viszont
nekünk is van egy mûködési
szabályzatunk, amely „sok-
kal tágabb a Szabadság-szo-
bornál”, ifjúság, nemzeti
identitás ápolása, nagyon
sok minden van benne.
Hogy az aradi magyar szín-
ház helyreállítását is beve-
gyük, ahhoz elõbb le kell ül-
nünk beszélgetni az érdekel-
tekkel. A kamaraszínháznak
is van egy egyesülete. Mi pe-
dig nem akarjuk még a lát-

szatát sem kelteni annak,
hogy valakire rátelepedünk.
Meg kell tárgyalnunk velük

az együttmûködés kereteit.
Persze ettõl függetlenül a
Szabadságszobor Egyesület,
a megyei RMDSZ és ki-ki
magánemberként megtehet
és megtesz mindent, hogy
ezt a célt minél jobban szol-
gálja. Tehát a kamaraszín-
ház támogatása az elsõrendû
prioritások között van. A
Szabadság-szobor Egyesület
bevonása jó gondolat, de
mondom, ezt elõbb meg kell
tárgyalni. Mi mindenképpen
támogatjuk õket. 

Így talán nem kellene
naponta teremteni és hal-
mozni az alapítványokat,
amikor a meglévõk között
tekintélyes alapítványok
és kulturális egyesületeink

vannak, olyanok, amelyek
nagyon szép és komoly
eredményeket értek el, te-
hát tapasztalatuk is van,
és azok tudnának igazán
segíteni.
– Ez így van, csakhogy az
említett jelenség a mi húsz
évünknek a gyermekbeteg-
ségei közé tartozik. Át kell
esnünk ezeken is, és akkor
rájövünk arra, hogy a keve-
sebb, de tartalmasabb – le-
gyen az alapítvány, kulturá-
lis egyesület stb. – több, mint
a sok és kevésbé tartalmas.
És mûködési tekintetben
sem azonosak a feltételek a
tapasztaltaknál és a kezdõk-
nél. De ez  megoldható. Ma-
gyar színházat kell csinál-
nunk Aradon.

Lesz-e magyar színháza Aradnak...?
Beszélgetés Király Andrással, a Nevelési, Kutatási és Ifjúsági Minisztérium RMDSZ-es államtitkárával

A projektben szereplõ helységekben a gyermekek számára fényképezési workshopokat tartottak Mihályfalván (n. Michelsdorf, r. Boarta), a kolozsvári Passagio régizene-együttes lépett fel
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