
Összekutyult ebtörvény
Alkotmányellenesnek nyilvánították a kóbor kutyák elaltatására vonatkozó tervezetet 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3627 ▲
1 amerikai dollár 3,4190 ▲
100 magyar forint 1,4043 ▲

Vezércikk 3

Wellnesshétvége az ÚMSZ-szel

Átvette tegnap Jakab Enikõ Judit maros-
vásárhelyi olvasónk a lapunkat a teljes
2012-es évre megrendelõ elõfizetõk kö-
zött újév elõtt kisorsolt Új Magyar Szó-fõ-
nyereményt: a szovátai Hotel Pa-
csirta****-ba szóló, kétszemélyes well-
ness-hétvégét biztosító vouchert. 

Média 9

Háttér 4

Az RMDSZ anyósa
A kormánykoalíció távolról sem szere-
lemrõl szól. Különös érdekházasság,
amelynek fenntartásában nemcsak a fele-

ség, hanem az anyós is nagyon
érdekelt, leánya ugyanis új
kérõt soha nem találna. Az
államfõ így egyelõre beérte
azzal, hogy a reformok ke-

rékkötõjének („az az iszá-
kos pernahajder!”) ne-
vezte az RMDSZ-t, ám

válást még egyszer
sem sürgetett.Cseke Péter Tamás

ÚMSZ

A tavalyi évben a rendszer-
váltás óta eltelt idõszak törté-

nelmi mélypontjára, 3,14 száza-
lékra csökkent az éves infláció
Romániában – közölte tegnap az
Országos Statisztikai Intézet, mi-
után véglegessé váltak a tavaly
decemberi adatok is. Eszerint a
tavalyi év utolsó hónapjában a
fogyasztói árindex 0,23 százalék-
kal nõtt. A pénzhígulás alacsony
volta elsõsorban annak köszön-
hetõ, hogy az élelmiszerek átlag-
ban csak 0,95 százalékkal drá-
gultak. Ugyanakkor néhány
alapélelmiszer ára jelentõs mér-
tékben megugrott. 
Folytatás a 6. oldalon 

ÚMSZ

Rosszat sejtet, hogy a na-
gyobb erdélyi városok magyar

elöljárói óvakodnak nyilvános-
ságra hozni a már rendelkezésük-
re álló népszámlálási adatokat.
Míg a „jól álló” Székelyföldön
alig pár nappal a cenzus lezárása
után bejelentették, „van magyar
jövõ”, a Partiumban és Közép-Er-
délyben viszont rosszat sejtetõen
titkolóznak. Lapunk megtudta
például, hogy Kolozsváron a ma-
gyar közösség a legutolsó nép-
számlálás óta abszolút számban
közel tízezer fõvel csökkent, az
össznépességben betöltött aránya
pedig 16,4 százalékra esett vissza. 
3. oldal Arafat melletti szimpátiatüntetést tartottak tegnap Kolozsvár fõterén

„Pincében” 

a hazai infláció

Baljós csend 

a cenzus körül

Orbánék a szamárpadban

Az Európai Bizottság tegnap megállapí-
totta, hogy Magyarország nem tett elegen-
dõ intézkedést annak érdekében, hogy
„idõben és tartósan” kiigazítsa túlzott ál-
lamháztartási hiányát. Ez a követelmény
az IMF-fel megkezdõdött tárgyalásoknak
is egyik fõ napirendi pontja. 

Aktuális 2

Az ellenzéki pártok és az állatvédõk üdvözölték, a lakosság többsége ellenzi az Alkotmánybí-
róság tegnapi döntését, amelynek értelmében alkotmányellenes a kóbor kutyák elaltatását is
lehetõvé tevõ, tavaly novemberben elfogadott jogszabály. A taláros testület a törvénynek azt a
két cikkelyét nyilvánította alaptörvénybe ütközõnek, amelyek a kutyák kegyes halál révén való
elpusztítását szabályozták. Így az önkormányzatok nem altathatják el a kutyákat sem akkor,
ha agresszívek, sem pedig ha betegek, ezért az ivartalanítás és a menhelyeken való gondozás
jelenthet alternatívát a gazdátlan ebektõl megszabadulni kívánó hatóságoknak. 7. oldal 

RMDSZ: új tervek 
és „örökzöldek”

„Romániában 22 éve
így kormányozunk: nem
ugyanazok a kormány-
pártok prioritásai. Ami-
ben meg tudunk egyez-
ni, azt támogatjuk mi is
és õk is, amiben pedig
nem, az marad minden-
kinek a saját prioritása”
– írta le a kormánypart-
nerekkel való viszony
természetét az ÚMSZ-
nek adott interjúban Ke-
lemen Hunor, az
RMDSZ elnöke.

Szimpátiatüntetést tartottak
tegnap este Kolozsváron

Raed Arafat mellett. Az egész-
ségügyi törvény miatt az állam-
fõvel nézeteltérésbe került he-

lyettes államtitkárnak tegnap az
utódját is kinevezte a kormány-
fõ, Traian Bãsescu pedig
sajtótájékoztatóján újra védel-
mébe vette a törvényt. 3. oldal 

Sintérek munka közben. Az Alkotmánybíróság szerint az ebek elaltatása ellentmond az állatok jogairól szóló nemzetközi egyezménynek Fotó: ÚMSZ/archív

Arafat ment, a botrány maradt
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Röviden

Hírösszefoglaló

Végsõ szakaszba jutott, de
még nem zárult le teljesen az

az elemzés, amelynek keretében
az Európai Bizottság a nemrégi-
ben elfogadott magyar törvénye-
ket veti össze az Európai Unió
jogi elõírásaival. Január 17-i, va-
gyis jövõ keddi ülésén a biztosok
testülete újra foglalkozik a témá-
val – közölte Pia Ahrenkilde,
José Manuel Barroso európai bi-
zottsági elnök szóvivõje az uni-
ós javaslattevõ-végrehajtó intéz-
mény tegnapi ülése után. Az Eu-
rópai Bizottság ugyanakkor
megállapította, hogy Magyaror-
szág nem tett elegendõ intézke-
dést annak érdekében, hogy
„idõben és tartósan” kiigazítsa
túlzott államháztartási hiányát.
A testület ennek megállapítását
javasolja az uniós tagországok
pénzügyminiszteri tanácsának
is. Amennyiben a tanács egyet-
ért a bizottság javaslatával, a tes-
tület újabb ajánlásokat fogalmaz
meg Magyarország számára.

A szóvivõ az aggályos terüle-
tek közül kiemelte a jegybank
függetlenségének ügyét, az igaz-
ságszolgáltatást érintõ intézkedé-
seket, ezen belül különösen azt,
amely a bírák kötelezõ nyugdíja-
zási korhatárát 70 évrõl 62 évre
szállította le, valamint az adatvé-
delmi hatóság függetlenségének
kérdését. Emlékeztetett arra,
hogy az Európai Bizottság az
utóbbi hónapokban együttmûkö-
dött a magyar hatóságokkal az új
magyar alkotmánnyal és az ah-
hoz kapcsolódó sarkalatos törvé-
nyek elõkészítésével összefüg-
gésben, és hangot adott azon ag-
godalmainak, hogy e törvények
nem mindenben állnak össz-
hangban az uniós joggal.

Ahrenkilde szerint „az aggá-
lyok eloszlatásának a leggyor-

sabb módja természetesen az
lehetne, ha maguk a magyar
hatóságok cselekednének”.
Emlékeztetett arra, hogy köte-
lezettségszegési eljárás megin-
dítása esetén a bizottság által
kiküldött hivatalos értesítést
követõen az érintett országnak
két hónapja van a szükséges lé-
pések megtételére jogrendszer-
ének az uniós joggal való össz-
hangba hozása érdekében. Az
unióban összesen 23 ország el-
len folyik eljárás a túlzott defi-
cit miatt. Négy ország (Belgi-

um, Ciprus, Málta, Lengyelor-
szág) esetében Brüsszel azt ál-
lapította meg tegnap, hogy ha-
tékony lépéseket tettek a hiány
leszorításáért.

Az IMF-fel megkezdõdött tár-
gyalások sikerének egyik feltéte-
le a magyar Költségvetési Ta-
nács megerõsítése. A testület
élén kedden csere történt. Az ed-
digi elnök, Járai Zsigmond, az
elõzõ Orbán kormány pénzügy-
minisztere, majd jegybanki el-
nök azzal indokolta a lemondá-
sát, hogy a gazdasági stabilitás-

ról szóló, idén január 1-jétõl ha-
tályos, új törvény a korábbinál
jelentõsebb feladatokkal látja el
a Költségvetési Tanácsot, és szá-
mára olyan helyzetet teremt az
elvégzésük, amely a köz- és a
magánszférában ellátott egyéb
funkcióival összeegyeztethetet-
len. Az államfõ kedden kinevez-
te Járai utódját Kovács Árpád,
az Állami Számvevõszék nyu-
galmazott elnöke személyében.
A hírre erõteljesen javulni kez-
dett a forint a külföldi devizák-
kal szemben. 

ÚMSZ/HVG

Schmitt Pál magyar köztársa-
sági elnök 1992-ben írt dokto-

ri disszertációjának nagy része
szinte szóról szóra megegyezik
egy bolgár sportkutató által még
a nyolcvanas években írt tanul-
mány szövegével – derítette ki a
hvg.hu. A dolgozat ráadásul nem
felel meg a doktori disszertáció
alapvetõ követelményeinek sem,
ennek ellenére summa cum laude
minõsítést kapott bírálóitól.

„Kisdoktorim van a Testneve-
lési Egyetemen. Soha senki sem
kényszerített rá, nem is haszná-
lom a titulust, a névjegyemen
sem olvashatod. Csak néhány
újságcikk tisztel meg vele” – idé-
zi a jelenlegi köztársasági elnö-
köt Kõ András sportújságíró a
2005-ben megjelent Vendégség-
ben: Schmitt Pál címû könyvében.
Az államfõ azonban megválasz-
tása óta már használja a doktori
címét, a dr. most is szerepel a ne-
ve elõtt a hivatal honlapján,
ahogy a Magyar Közlönyben is így
jelenik meg a törvények alatti
aláírása: „Dr. Schmitt Pál s.k.”

A honlapon közzétett életrajz
szerint a jelenlegi magyar állam-
fõ 1992-ben nyújtotta be Az újkori
olimpiai játékok programjának elem-

zése címû doktori értekezését a
Testnevelési Egyetemen (TE,
amely 2000-ben integrálódott a
Semmelweis Egyetembe). Bírálói
a dolgozatra a legmagasabb,
summa cum laude minõsítést ad-
ták. Schmitt késõbb a TE címze-
tes egyetemi tanára lett, disszer-
tációja jelenleg az Olimpizmus, il-
letve Az olimpiai játékok gazdasági
kérdései címû tárgyak ajánlott iro-
dalmában is szerepel.

Ám Schmitt Pál 215 oldalas
doktorijának legnagyobb része –
a hvg.hu számításai szerint mint-
egy 180 oldal – egy bolgár sport-
kutató és diplomata, Nyikolaj
Georgijev francia nyelvû munká-
jának többnyire szó szerinti for-
dítása és átvétele, ami felveti a
plágium gyanúját.

Georgijev 1987-ben fejezte be
Lausanne-ban Analyse du pro-
gramme olympique (des Jeux
d’Olympiade), azaz Az olimpia (az
Olimpiai Játékok) programjának
elemzése címû kétkötetes, 465 ol-
dalas, több száz oldalnyi tábláza-
tot, diagramot tartalmazó tanul-
mányát. A dolgozat írógéppel
készült, bekötött példánya ma is
megtalálható a lausanne-i Olim-
piai Múzeum könyvtárában
(raktári jelzete: MA 1949/1 és
MA 1949/2). 

Gy. Z.

Pokolgépes merényletben
meghalt két ember, köztük

egy egyetemi tanár tegnap Tehe-
ránban. A FARS félhivatalos irá-
ni hírügynökség jelentése szerint
az egyik áldozat Musztafa Ah-
madi-Rosan, a natazni urándúsí-
tó létesítmény egyik részlegét fel-
ügyelõ „atomtudós” volt. (A
MEHR hírügynökség szerint vi-
szont a Szanati Sarif egyetem
olajipari docense vesztette életét.)

A FARS szemtanúkra hivat-
kozva közölte, hogy Ahmadi-
Rosan gépkocsijának az oldalára
egy motorkerékpáros mágneses
robbanószerkezetet erõsített,

amely felrobbant. A detonáció-
ban a gépkocsiban ülõk közül két
ember meghalt, egy harmadik
megsebesült. „Izraelt és az Egye-
sült Államokat tesszük felelõssé
a történtekért; a módszer hason-
lít az iráni tudósok ellen elköve-
tett korábbi merényletekhez” –
állította Szafar Ali Baratlu Tehe-
rán tartomány alkormányzója,
akit az al-Alam arab nyelvû iráni
televízió idézett.

A terrorcselekményt Teherán
keleti részében, az Allameh
Tabatabai egyetem közelében
követték el. A 32 éves Ahmadi-
Rosan helyettes igazgató volt a
natani kereskedelmi központ-
ban, ahol Irán uránt dúsít. 

Meghalt egy iráni atomtudós

Orbánék a szamárpadban
Európai Bizottság: marad a Magyarország elleni túlzottdeficit-eljárás

Plagizált „dr.” Schmitt Pál?

Korodi Attila, a képviselõház külügyi bizottságá-
nak RMDSZ-es elnöke szerint a magyar kor-
mányt érõ nemzetközi vádak ronthatják az erdélyi
magyarság helyzetét, mivel az autonómiatörekvé-
sekre is kedvezõtlen hatással lehetnek. A politikus
kedden a Duna TV Közbeszéd címû mûsorában ar-
ról is beszélt, hogy a magyar kormánynak minél

elõbb kezelnie kell a kialakult helyzetet, vissza kell
szereznie a bizalmat, és jó viszonyt kell teremtenie
Európával. A parlamenti képviselõ arról is beszélt,
hogy az idei választási évben minden politikai párt
igyekszik felhasználni a nemzetiségi kérdést, ami
véleménye szerint azt jelenti, hogy idén minden hó-
napra jut majd egy „magyar botrány”.

„Minden hónapra jut majd egy magyar botrány” – jósolja Korodi Attila

Járai Zsigmond (balra) lemondott, Kovács Árpád javítja a forintot. Az IMF erõszakolta ki a személycserét?

A Magyarság Háza idei tervei

Találkozási pont kíván lenni az összma-
gyarság számára a budapesti Szenthárom-
ság téren mûködõ Magyarság Háza. Papp-
Váry Borbála, az intézményt kezelõ Beth-
len Gábor Alap vezérigazgató-helyettese el-
mondta: a februári programok között szere-
pel a Civilek Napja, Civil börze – Kárpát-
medencei civil szervezetek tanácskozása.
A Magyarság Háza ad otthont a Nemzet-
politikai Kutatóintézet kisebbségi kérdések-
rõl folytatandó mûhelybeszélgetéseinek és a
Magyar Emlékek a Világban – magyarságis-
mereti elõadásoknak is.

Gorbacsovot nem hallgatják ki

Az orosz hatóságok elutasították Litvánia
jogsegélykérelmét, így a vilniusi ügyészek
nem hallgathatják ki Mihail Gorbacsovot, a
Szovjetunió volt elnökét a Vilniusban 1991
januárjában történt vérontásról. Simonas
Slapsinskas, a litván fõügyészség bûnügyi
nyomozati osztályának vezetõje, fõügyész
tegnap elmondta, hogy az 1991. január 13-
án történtekkel kapcsolatosan – amikor
szovjet kommandósok megostromolták a
vilniusi tévétornyot, s az összetûzésben 13
civil, valamint egy katona vesztette életét –
nincs elegendõ adatuk, amelyek alap-
ján Mihail Gorbacsovot gyanúsíthatnák,
ezért fordultak az orosz hatóságokhoz.

Mitt Romney ezúttal tarolt

Mitt Romney (képünkön) magabiztosan
megnyerte az amerikai Republikánus Párt
hivatalos elnökjelöltségérõl New Hamp-

shire-ben kedden megtartott elõválasztást.
A volt massachusettsi kormányzó csaknem
az összes szavazat összeszámlálása alapján
a voksok 40 százalékát kapta meg. A máso-
dik helyen Ron Paul texasi képviselõ vég-
zett 23, a harmadikon pedig Jon Huntsman
volt utahi kormányzó 17 százalékkal.

Szomorú évforduló Guantánamón

Tíz éve fogadta be az elsõ foglyokat a
Guantánamó-öböl területén lévõ amerikai
tábor. Bár Obama elnök hivatalba lépése
elején a bezárásáról beszélt, az intézmény a
mai napig üzemel. A kínzásokról és erõsza-
kos vallatásokról híres táboron kívül itt mû-
ködik az egyetlen kubai McDonald’s is.

Kárpótlás a cseh egyházaknak

Jóváhagyta az egyházak kárpótlását tegnap
a cseh kormány. Az egyházak visszakapják
egykori vagyonuk 56 százalékát; a fennma-
radó részért az állam 59 milliárd koronát fi-
zet ki kárpótlásként várhatóan 2030-ig.

Rengett a föld Szumátránál

Erõs, a Richter-skálán 7,3-as magnitúdójú
földrengés volt helyi idõ szerint január 11-
én éjszaka fél 1-kor az Indiai-óceánon,
Szumátra közelében, Banda Aceh partjaitól
mintegy 420 kilométer távolságban.

Olajkatasztrófa Új-Zélandnál

Süllyedni kezdett, majd kettétört az Új-Zé-
land partjainál három hónapja megfenek-
lett olajszállító tartályhajó. James Sygrove,
az új-zélandi hajózási hivatal szóvivõje kö-
zölte, hogy a Rena farrésze elkezdett le-
csúszni a zátonyról, és három órára rá már
a háromnegyede víz alatt volt. A hajó 30
méter hosszú orr-része még a vízfelszínen
van, zátonyba süppedve, de a helyzet óráról
órára változik. A felrobbantott autó. Egy motorkerékpáros mágneses bombát tett a jármûre



Az államfõ olyan lendülettel
kezdte az évet, mintha 2012
végén nem tanácsosokat,
polgármestereket, képvise-
lõket és szenátorokat, ha-

nem államelnököt vá-
lasztanánk. Már janu-
ár elsõ hetében vilá-
gossá tette, hogy a po-
litikai élet fõszereplõje

marad, tematizálni fogja a politikai dis-
kurzust és befolyásolni a választói akara-
tot. Traian Bãsescu idén is viszonyítási
alap lesz. Állásfoglalásokra kényszeríti
majd a pártokat, mert az egész ország jö-
võjét befolyásoló kérdéseket vet föl, amelyek
megkövetelik a reakciókat. A szavazók pe-
dig – különösen a bizonytalanok – a poli-
tikusok érkezõ válaszok függvényében ütik
majd a pecsétet.
A helyzet természetesen nem új, az államfõ
tavaly sem viselkedett másként, de az össze-
vont választások évében a pártok számára
már sokkal nagyobb a tét. A nagyobb poli-
tikai alakulatok Bãsescuhoz történõ viszo-
nyulásában ennek ellenére sem várható kü-
lönösebb változás: a Demokrata Liberális
Párt várhatóan idén is informális vezetõje
mögé sorakozik, a Szociális-Liberális Szö-
vetség pedig következetesen elvet majd min-
dent, ami a Cotroceni-palota felõl érkezik.
(Hozzátennénk: legtöbbször csak is azért,
mert onnan érkezik.)
Az államfõ magatartása idén elsõsorban az
RMDSZ-t hozza a választások közeledtével
egyre kényelmetlenebb helyzetbe. Az érdek-
védelmi szervezet úgy kénytelen továbbra is
együtt kormányozni a Demokrata Liberális
Párttal, hogy nem tud azonosulni Traian
Bãsescu állásfoglalásaival, sok esetben pedig
a koalíciós társa mentoráéval homlokegye-
nesen ellentétes nézeteket vall. Tudniillik az
RMDSZ vezetõi idén is elismételték, hogy
nem értenek egyet az államfõ által elképzelt
módon sem az alkotmánymódosítással, sem
az ország közigazgatási reformjával, sem pe-
dig az egészségügyi kerettörvény Bãsescu-féle
változatával. Kelemen Hunorék úgy járnak
el, mint a folyamatosan kellemetlenkedõ
anyóst ki nem állható férj. „Beszélj, bo-
lond!” – mondják magukban ha Bãsescu
szóba kerül, esetleg bírálni is merik a „ma-
mát”, ám az is megtörténhet, hogy a feleség
egyszer csak sírva az anyjához szalad és vá-
lóperes ügyvédet keres.
Persze, a jelenlegi kormánykoalíció távolról
sem szerelemrõl szól. Különös érdekházas-
ság, amelynek fenntartásában nemcsak a
feleség, hanem – bár nem tetszik a võ – az
anyós is nagyon érdekelt, leánya ugyanis új
kérõt soha nem találna. Az államfõ így
egyelõre beérte azzal, hogy a reformok ke-
rékkötõjének („az az iszákos pernahajder!”)
nevezte az RMDSZ-t, ám válást még egy-
szer sem sürgetett.
Traian Bãsescu azonban várhatóan nem
nyugszik: az alkotmány, a közigazgatás és
az egészégügy reformja a választási kam-
pány témája is lesz, és sûrûsödnek majd a
szitkok Cotroceni felõl. Az RMDSZ-t pedig
nem Tõkésék és Szászék „neptunozásai”
hozzák majd zavarba. Az lesz egyre nehe-
zebb szavazóinak elmagyaráznia: miért há-
zasodott olyan családba, amelyben a feleség
rút, az anyós pedig valóságos szipirtyó.
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M. Á. Zs.

Rendkívüli sajtótájékoztatón
vette védelmébe tegnap dél-

után a készülõ egészségügyi tör-
vényt Traian Bãsescu államfõ, re-
ményét fejezve ki, hogy a jogsza-
bály társadalmi vitáját február
végéig lezárják, és a nyárig tartó
parlamenti ülésszakban el is fo-
gadják. Hozzátette: nem szeret-
né, ha az egészségügyi törvényt
kormányzati felelõsségvállalással
fogadnák el, ugyanis a parlamen-
ti vita lehetõséget biztosítana a
lakosság számára, hogy jobban
megismerje a jogszabályt. 

Az államfõ szétosztatta a jelen
levõ újságírók között az egész-
ségügyi törvény sürgõsségi ellá-
tásról szóló fejezetét. „Nem ta-
lálnak benne egyetlen utalást
sem arra, hogy a mentõszolgálat
vagy a Sürgõsségi Életmentõ
Szolgálat (SMURD) privatizálá-
sát terveznénk” – hárította el a
törvénytervezet elleni vádakat
Traian Bãsescu, hozzátéve, csu-
pán lehetõvé akarják tenni a he-
lyi és megyei hatóságok számá-
ra, hogy „besegítsenek” a sür-
gõsségi rendszerbe. Kerülve

Raed Arafat nevének említését
az államfõ leszögezte, a
SMURD a román állam által lét-
rehozott szolgáltatás, nem köt-
hetõ egyetlen emberhez. 

Az államfõ véleményét kétség-
be vonó szimpátiatüntetést tartot-
tak tegnap este Kolozsváron, ahol
a Mátyás-szoborcsoport elõtt
mintegy 200-an tiltakoztak Raed
Arafat eltávolítása ellen. 

Ki hatalmazta fel
Tudor Ciuhodarut?

„Nem tudom, ki hatalmazta
fel Tudor Ciuhodarut, hogy tisz-
teletbeli tanácsadóként, Ritli
László egészségügyi minisztert
megkerülve, embereket javasol-

jon különbözõ tisztségekre” – fo-
galmazott tegnap Fekete Szabó
András, az RMDSZ szenátusi
frakcióvezetõje. A politikus „ér-
tetlenségének” elõzménye, hogy
Ritli Lászlót meg sem hívták ar-
ra a tanácskozásra, amelyen
Ciuhodaru bemutatta Emil Boc
kormányfõnek – a Raed Arafat
lemondásával megüresedett –
helyettes államtitkári tisztségre
utóbb ki is nevezett Andrei
Georgescut és az államtitkári
funkcióra jelölt Vasile Cepoit.
„Nem egészen szokványosan,
elég furcsán alakulnak a dolgok.
Elõbb tiszteletbeli tanácsadónak
nevezték ki Ciuhodarut, mert az
összeférhetetlenségi szabályok
miatt képviselõként nem örököl-

hette volna meg Arafat tisztsé-
gét, aztán Ritli Lászlót megke-
rülve, miniszterként lép fel, csa-
patot épít” – fogalmazott Fekete
Szabó. 

Ciuhodaru tönkretette 
a iaºi-i SMURD-ot?

A Iaºi-ban sürgõsségi orvosként
dolgozó Tudor Ciuhodaru kine-
vezésével akarta ellensúlyozni
Emil Boc kormányfõ a rendkívül
népszerû Arafat elvesztését.
„Azért léptem ki a rendszerbõl,
hogy szabadon beszélhessek. Lát-
tam, hogy azt a személyt nevezték
ki tanácsadónak, aki tönkretette a
iaºi-i SMURD-ot” – vádolta meg
Ciuhodarut a Marosvásárhelyre
hazautazott Arafat. Hozzátette:
szomorú szívvel hagyja ott a mi-
nisztériumot, mert nem tudta vé-
gigvinni terveit. 

Visszahoznák Arafatot

Az újonnan kinevezett Andrei
Georgescu helyettes államtitkár a
fõvárosi egyetemi kórház sürgõs-
ségi részlegének vezetõjeként
dolgozik, így behatóan ismeri a
Raed Arafat által hátrahagyott
ügyeket. Elõdje lemondását elha-
markodottnak nevezte, szerinte a
palesztinai származású orvost
„vissza kell hozni a rendszerbe”.
Hozzátette: húsz éve ismeri Read
Arafatot, akit nagyra tart és re-
méli, hogy a jövõben is akadály-
talanul tudnak majd együtt dol-
gozni. 

ÚMSZ-összeállítás

Rosszat sugall, hogy a na-
gyobb erdélyi városok ma-

gyar elöljárói óvakodnak nyilvá-
nosságra hozni a már rendelke-
zésükre álló népszámlálási ada-
tokat. Míg a „jól álló” Székely-
földön alig pár nappal a cenzus
lezárása után bejelentették, hogy
„van magyar jövõ”, a Partium-
ban és Közép-Erdélyben viszont
titkolóznak az illetékesek.

Kolozsvár 17 százalék alatt

Kolozsvár magyar lakosságá-
nak aránya és abszolút számban
kifejezett lélekszáma is az erdé-
lyi magyar lakosság arányának
csökkenõ képét mutatja – tudtuk
meg Csoma Botond RMDSZ-es
városi tanácsostól. Amint azt az
ÚMSZ-nek elmondta, a tavalyi
népszámlálás kolozsvári ered-
ményeinek összesítése során ki-
derült, hogy a városban már
csak 16,4 százalékot tesz ki a
magyar lakosság, ami abszolút
számokban kifejezve ötvenezer
alatti lélekszámot jelent. „Az er-
délyi és a kolozsvári magyarság

elöregedõben van. Igaz ugyan,
hogy négy-öt éve a gyerekválla-
lás emelkedõ pályára állt, az el-
múlt években megnõtt a magyar
anyanyelvû elsõosztályosok szá-
ma, ám ez nem tudja ellensú-
lyozni a rendkívül magas elhalá-
lozási arányt” – mondta el la-
punk kérdésére Csoma Botond. 

Maradt a status quo
Marosvásárhelyen ?

Marosvásárhelyen még nem
történt meg a teljes adatfeldolgo-
zás, ezért nincsenek még szám-
adatok – mondta el lapunknak
Csegzi Sándor. Az RMDSZ-es
alpolgármestertõl megtudtuk,
hogy a polgármesteri hivatal
nem készített párhuzamos adat-
bázist, a kitöltött ûrlapokat átad-
ta a statisztikai hivatalnak, on-
nan várja az eredményeket. „Jel-
zések voltak, hogy nem mentek
el mindenhová a számlálóbiztos-
ok, vagy nem szerepelt mindenki
a listán, ahogy én sem. Ahol je-
lezték a rendellenességeket, ott
természetesen intézkedtünk” –
mondta Csegzi, aki megerõsítet-
te korábbi véleményét, miszerint

Marosvásárhely lélekszáma hoz-
závetõlegesen húszezerrel csök-
kent, a nemzetiségi arányok vi-
szont nem változtak.

38 százalékos magyarság 
Szatmárnémetiben

Ugyancsak jelentõsen vissza-
esett Szatmárnémeti lakossága,
a tíz évvel ezelõtti 112 ezerrõl 96
ezerre apadt a Szamos-parti tele-
pülés népessége. Ilyés Gyula
RMDSZ-es polgármester la-
punknak elmondta, az elõzetes,
nem hivatalos adatok szerint a
magyar közösség többnyire a tel-
jes lakossággal arányosan csök-
kent, így a településen 38 száza-
lékra tehetõ a magyarság aránya. 

Apadás Nagyváradon

Szabó Ödön, a Bihar megyei
RMDSZ ügyvezetõ elnöke csak
jövõ hónapra ígért elõzetes ada-
tokat Nagyváradot illetõen, de
annyit elárult az ÚMSZ-nek,
hogy a Kõrös-parti városban
csökkent a magyar lakosság ará-
nya. Egy korábban közzétett szá-
mítás szerint a tíz évvel ezelõtti

27 százalékról 23,81 százalékra
esett vissza a város magyarságá-
nak aránya. A csökkenés a kül-
földre telepedéssel, a Nagyvárad
környéki településekre való ki-
költözéssel magyarázható, de –
Kolozsvárhoz hasonlóan – a ma-
gyar közösség kedvezõtlen korfá-
ja is rontott a magyarság statisz-
tikai adatain. 

Székelyföldön 
a románok fogytak

A partiumi és közép-erdélyi ré-
gióval ellentétben Székelyföldön
kisebb arányban csökkent a ma-
gyarok száma, mint a románoké.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
szociológus végzettségû polgár-
mestere korábban azzal magya-
rázta az 1910 óta fennálló trend
megfordulását, hogy a magyar-
ság korstruktúrája sokkal kedve-
zõbben alakult a románságénál.
„Háromszéken a románok 12,4
százalékkal, a magyar közösség
7,6 százalékkal fogyatkozott.
Hargita megyében a magyarok
6,4 százalékkal, a románok 14,7
százalékkal vannak kevesebben”
– mondta Antal Árpád. 

Baljós csend a cenzus körül

Elismerõen vélekedik Raed Arafat lemondásáról
Smaranda Enache. A Pro Europa Liga (PEL) társ-
elnöke kifejtette, a SMURD megalapítója szakmá-
ja és elvei mellett döntött, amikor megtette ezt a lé-
pést. „Dorin Floreának is le kellene mondania a
Demokrata Liberális Párt alelnöki tisztségébõl,
mert akkor azt bizonyítaná, valóban a marosvásár-
helyi lakosság érdekeit tartja szem elõtt” – fogalma-
zott Enache. Hozzátette: Vass Levente orvostól is

elvárja, hogy mondjon le minisztériumi tanácsosi a
funkciójáról. „Ezeknek az embereknek ez lenne a
legtisztességesebb döntésük, egyben üzenetük is a
lakosság számára. Mivel a SMURD Marosvásárhe-
lyen jött létre, a marosvásárhelyi lakosság összefo-
gásával, támogatásával, ez a leghelyesebb döntés,
amit Arafat doktor meghozott, és ezt várnám el
Florea és Vass Levente orvosoktól is” – mondta mai
sajtótájékoztatóján Smaranda Eanche. (Antal Erika)

Smaranda Enache üdvözli Arafat döntését, Floreát és Vasst lemondásra szólította fel 

Raed Arafat utódja, Andrei Georgescu helyettes államtitkár szintén sürgõsségi orvosként dolgozik
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Az RMDSZ anyósa

Román lapszemle

Kétszer több kártérítést fizettek testi sérü-
lésekre idén a biztosítótársaságok, ame-
lyek a kötelezõ gépjármû-biztosítás kere-
tében 2011 decemberéig közel 40 millió
eurót fizettek ki erre a célra. A Biztosítási
Felügyelet szerint idén még nagyobb költ-
ségei lesznek a biztosítótársaságoknak.
(Capital) Nyolcszáznál több rózsahim-
lõs esetet jegyeztek eddig az országban – a
legtöbb megbetegedést Bihar, Fehér, Har-
gita, Kolozs, Szilágy és Olt megyékben re-
gisztrálta az Egészségügyi Minisztérium.
Szakemberek szerint ha továbbra is ilyen
ütemû lesz a betegek számának növekedé-
se, járvánnyá minõsítik. (România liberã)

Cseke 
Péter Tamás

Arafat ment, a botrány...



Gy. Z.

Christine Madeleine
Odette Lagarde 1956. ja-

nuár 1-jén született a francia-
országi Lallouette-ben. Vég-
zettségére nézve jogász. Ko-
rábban több tisztet is betöltött
a párizsi kormányokban: ve-
zette a gazdasági, a pénz-
ügyi, az ipari, a mezõgazda-
sági és halászati, valamint a
kereskedelmi tárcát (ez utób-
binál ugyancsak õ volt az el-
sõ nõ). Az amerikai Forbes
magazin listáján a 39. legna-
gyobb hatalommal rendelke-
zõ személy (a nõknél egyene-
sen a kilencedik).

A „nagy depresszió”

Az IMF-ben a 24 tagú
igazgatótanácsnak két jelölt
közül kellett választania:
Lagarde ellenfele a mexikói
jegybank elnöke, Augustín
Carstens volt. A francia poli-
tikust nemcsak a fejlett nyu-
gati országok, hanem a feltö-
rekvõ gazdaságok – mint Kí-
na, Brazília és Oroszország –
is támogatták, az Egyesült

Államok pedig az ülés elõtt
jelentette be, hogy õ is a fran-
cia jelöltet támogatja. (Az
IMF vezérigazgatói széke –
mint emlékezetes – azért üre-
sedett meg, mert Dominique
Strauss-Kahn lemondott azt
követõen, hogy New York-
ban szexbotrány miatt letar-
tóztatták.) Megválasztását
megelõzõen, mintegy prog-
rambeszédében Lagard azt
hangsúlyozta. a Nemzetközi
Valutaalapnak fogékonyab-
ban, hatékonyabban és törvé-
nyesebben kell mûködnie.

A francia politikus talán
maga sem tudta, hogy fél
esztendõ alatt mekkorát for-
dult a világ. Ezért is tette föl
a napokban a kérdéseket:
visszakerül-e a globális gaz-
daság a „nagy depresszió”
idejébe; fenyegeti-e a világot
a protekcionizmus és az el-
szigetelõdés veszélye, amely
annak idején végeredmény-
ben a II. világháborúhoz ve-
zetett? Lagarde meglehetõs
sötéten látja a globális gazda-
ság kilátásait. A recesszió
máris betört Európa legran-
gosabb házaiba, s a vissza-

esés 2012-ben is folytatódik.
Az IMF vezetõje ezért össze-
fogásra szólította fel a kor-
mányokat, mivel a veszélye-
ket csak közösen lehet elhárí-
tani. Önerõbõl egyik ország,
egyik régió sem képes meg-
birkózni a potenciális ve-
széllyel – intett Christine
Lagarde.

A köz megnyugtatása

A globális gazdaságban va-
lóban fokozatosan nagyob-
bodnak a közelgõ vihar jelei.
Christine Lagarde mindazo-
náltal készakarva is alkal-
mazhatta a katasztrofizmus
hangnemét – vélte Borisz
Rubcov, az orosz Pénzügyi
Akadémia értékpapír-tan-
székének vezetõje. „Egyrészt
az efféle borúlátó nyilatkoza-
tok magyarázata egyszerû:
mindig könnyebb azt monda-
ni, hogy valami rossz követ-
kezik be, mintsem azt, hogy
minden jó lesz. Ha az esemé-
nyek negatív irányban fejlõd-
nek, azt lehet mondani, hogy
helyes volt a várakozásunk.
Másrészt, azt hiszem, az

IMF vezetõjének, épp ellen-
kezõleg, a köz megnyugtatá-
sa lett volna a feladata. Elõre-
jelzéseiben mértéktartóbbnak
kellene lennie, mivel õszintén
szólva nem látok okot az úgy-
nevezett nagy depresszió le-
hetõségére vonatkozó nyilat-
kozatok számára. Fõként,
hogy ez ellentmond az IMF
elõrejelzéseinek, márpedig a
Valutaalap a leghatalmasabb
tudományos intézményként
komoly gazdasági kutatás
alapján állítja össze az elõre-

jelzéseit, amelyek soha nem
szólnak arról, hogy a legkö-
zelebbi években nagy de-
presszió várható. Ha ezek a
nyilatkozatok valamivel meg-
magyarázhatók, akkor –
meglehet – azzal, hogy az
IMF fokozni szeretné készle-
teit, amelyek a tagországok
betétjeibõl állnak” – jelentette
ki Rubcov professzor. 

A protekcionizmus veszé-
lyét illetõen Christine La-
garde-nak mégis volt némi
igazsága. A 2007-ben és
2008-ban jelentkezett válság-
gal egyes országok kereske-
delmi korlátozásokat kezdtek
bevezetni, ezzel elszigetelve
magukat a nagyvilágtól. A
Kereskedelmi Világszervezet
(WTO) vezetõje, Pascal
Lamy értesülései szerint az
elmúlt idõszakban a kereske-
delemi akadályok kölcsönö-
sen 800 milliárd dolláros
veszteséget okoztak. Az EU
és az Egyesült Államok ezért
javasolta a globális árucsere
útjában álló akadályok fel-
számolását, de Brazília, Kína
és India udvarias, ám ke-
mény tagadó válaszát kapta.

Lefékeznek a motorok

A Nemzetközi Valutaalap
vezérigazgatója szerint az eu-
rópai adósságválság miatt az
egész világgazdaság veszély-
ben van, és összefogást sürge-
tett. Christine Lagarde a Jour-
nal du Dimanche-nak rámuta-
tott: a december 9-i uniós
csúcs csak átmenetileg nyug-
tatta meg a piacokat. La-
garde szerint a csúcsértekez-
let pénzügyi kérdéseket ille-
tõen nem volt elég részletes,
viszont a gazdasági alapokat
érintõ alapelvekben túl bo-
nyolultnak bizonyult. Mind-
ezek nyomán az IMF vezetõ-
je „egyszerû és részletes” me-
netrendet sürget: „A befekte-
tõk erre várnak. A nagy alap-
elvek nem érik el a kívánt ha-
tást” – jelentette ki. Az IMF
vezérigazgatója úgy véli,
hogy mára már a világgazda-
ság korábbi motorjainak szá-
mító országok – köztük Kí-
na, Brazília vagy Oroszor-
szág – is érintettek, és a jövõ-
ben ezeket a gazdaságokat is
instabilitási tényezõk fenye-
getik. 
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Salamon Márton László

Idei elsõ sajtótájékozta-
tóján önmegtartóztatásról
beszélt, a populizmus elke-
rülésének szükségességérõl.
Mi kell ehhez?
– Elsõsorban arra van szük-
ség, hogy ebben az igyekeze-
tében a koalíció szolidáris le-
gyen, hogy a pénzügyi fe-
gyelmet a költségvetés végre-
hajtásánál is tartani lehessen.
A populizmus választási évre
mindig jellemzõ, és ahhoz,
hogy ezt elkerüljük, felelõs
hozzáállás kell. Nem szabad
túlköltekeznünk, azokat a be-
ruházásokat pedig, amelyek
munkahelyet teremtenek,
amelyek biztosítják a gazda-
ság mûködését, tartanunk
kell. Nem sodorhatjuk ve-
szélybe 2012-ben a gazdasági
stabilitás megteremtése érde-
kében az elmúlt két év során,
nagy erõfeszítések és áldoza-
tok árán elért eredményeket. 

A gazdasági jellegû prio-
ritások mellett immár
„örökzöld” a kisebbségi
törvény, amelyet ön 2012-re
is a legfontosabb célként je-
lölt meg.
– Nem mondunk le a kisebb-
ségi törvényrõl, soha nem is
mondtunk le róla. Újrakezd-
jük: annyiszor kezdjük újra,
ahányszor kell, amíg sikerül
megszavaztatni. És nem
akárhogy, hanem olyan for-
mában, amely létrehozza a
kulturális autonómia jog-
rendszerét, és annak hatáskö-
röket is ad. Kiüresített ki-
sebbségi törvényre ugyanis
nincs szükségünk. Kiüresített
kisebbségi törvényre lenne le-
hetõségünk politikailag, de
nincs rá szükségünk.

Szociális jellegû célkitû-
zésekrõl is beszélt. Részle-
tezné?
– A fiatal családok megsegí-
tése – amint azt december-
ben, a Szövetségi Képviselõk
Tanácsán eldöntöttük –
2012-re is prioritás marad.
Azt akarjuk elérni, hogy az
anyák, amennyiben óhajt-
ják, szülés után hamarabb
visszatérhessenek munka-
helyükre. Olyan pénzügyi
csomagokat is javasolni fo-
gunk, amelyek a családok
gyermekvállalási kedvét ösz-
tönzik, illetve lehetõvé teszik
számukra a tervezhetõ életet
itt, a szülõföldjükön. A nép-
számlálás eredményeit
ugyan még nem ismerjük
egészen pontosan, a végleges
adatokat még nem tudnánk
bemutatni, de az biztos,
hogy nagy a népességfogyás
Romániában, és ez a magya-
rokat is érinti. A politika
nem tud mindent megolda-
ni, de ki tud találni olyan me-
chanizmusokat, amelyek
megállítsák vagy lassítsák a
népességfogyást, ösztönözve
a gyermekvállalási kedvet és
a helybenmaradást, munka-
helyteremtéssel.

A kormányzati partner-
nek nem ugyanazok a priori-
tásai mint az RMDSZ-nek:
õk területi átszervezésrõl,
alkotmánymódosításról és
hasonlókról beszélnek, ami-
ket az RMDSZ rendre nem
támogat. Nem akadálya ez a
közös kormányzásnak?
– Romániában 22 éve így
kormányozunk: nem ugyan-
azok a kormánypártok prio-
ritásai. Amiben meg tudunk
egyezni, azt támogatjuk mi is
és õk is, amiben pedig nem,

az marad mindenkinek a sa-
ját prioritása – majd elölrõl
kezdi akkor, amikor ahhoz a
bizonyos ügyhöz partnert ta-
lál. Kormányzati partnereink
elmondták, hogy õk mit sze-
retnének; ebbõl amihez lesz
többség, azt megvalósítják, és
ugyanígy mi is.

Hol van akkor az érintke-
zési pont a két prioritáslista
között, mi a két program-
halmaz keresztmetszete?
– A keresztmetszet az, hogy
Románia ebben a pillanatban
gazdaságilag stabilizált or-

szágnak tekinthetõ, hogy a
hitelminõsítõk nem fokozzák
le évrõl évre az országot,
hogy költségvetési egyensú-
lyát meg tudta tartani, hogy a
munkanélküliség nem növe-
kedett tavaly óta, és hogy ez a
stabilitás tartható. Ez a ke-
resztmetszet.

Bukarest után Budapest,
a román-magyar után a ma-
gyar-magyar viszony. Hogy
érzi, oldódott-e a feszültség
a Fidesz és az RMDSZ kö-
zött, amióta ön átvette az
RMDSZ vezetését?

– Normalizálódott és folya-
matosan normalizálódik a
viszony. Ez az irány tartha-
tó, a viszonyunk tovább ja-
vítható. Részemrõl pozitív-
nak minõsítendõ az elmúlt
hónapokban megejtett két
találkozó a Fidesz és az
RMDSZ, illetve jómagam és
Orbán Viktor között. Nem
oldottunk meg minden
problémát, a bizalmat erõsí-
teni kell. Szükség van arra,
hogy gyakran találkozzunk
és beszélgessünk. Azzal az
érzéssel maradtam, hogy a
Fidesz is felismerte: nem le-
het az RMDSZ-t megkerül-
ni a magyar-magyar és a ma-
gyar-román kapcsolatokban.
Fontos az, hogy a viszo-
nyunk jó legyen. Nem szere-
lemrõl szól a történet, mi
nem azt kívántuk, hogy mi
legyünk a Fidesz elsõ számú
dédelgetettjei. Látszik, hogy
õk Tõkés Lászlóék pártját
támogatják pénzzel, logiszti-
kával. Azt akartuk, hogy ez
a kapcsolat normalizálód-
jon, s úgy látjuk, hogy ezt si-
került is elérnünk. 

Magyarország eközben
nemzetközi bírálatok össz-
tüzébe került…
– Magánemberként errõl ter-
mészetesen van véleményem,
de politikusként nem kívá-
nom sem bírálni Magyaror-
szágot, sem minõsíteni azo-
kat a bírálatokat, amelyek a
magyar kormányt ebben a
pillanatban érintik. Nem tu-
dok eltekinteni attól, hogy
egy másik országnak vagyok
a minisztere, ilyen minõsé-
gemben sem tehetem meg. 

Említette, hogy a Fidesz
Tõkéséket támogatja: az

RMDSZ-nek idén a Tõkés
László nevével fémjelzett
Erdélyi Magyar Néppárttal
is versenyeznie kell. A leg-
utóbbi SZKT-n az a straté-
gia látszott körvonalazód-
ni, hogy az RMDSZ önálló-
an indul a választásokon.
Így lesz?
– Az RMDSZ semmiképpen
nem tud koalíciót kötni,
mert a megnövekedõ küszöb
miatt nem kerülhetnénk be a
parlamentbe. Egyvalamit tu-
dunk elképzelni: az
RMDSZ identitása alatt
együttmûködünk mindazok-
kal, akik a politikában szere-
pet kívánnak vállalni. Más-
részt, ne legyünk naivak: aki
pártot alapít, az a versenyre
készül, nem az együttmûkö-
désre. Bármilyen egyéb nyi-
latkozatot szerintem a sze-
métkosárba lehet hajítani. A
másik oldalnak nyilvánvaló-
an az a szándéka, hogy ben-
nünket legyõzzön. Nem tu-
dom, hogy mi lesz 2012 vé-
géig, én azt látom, hogy ha a
holnap lennének a választá-
sok, az RMDSZ bejutna a
parlamentbe. Közvélemény-
kutatásokra is alapozom azt,
amit mondok, és nem csak
azokra a felmérésekre, ame-
lyeket mi rendeltünk. Az
RMDSZ-t már minden
egyes választási esztendõ-
ben eltemették. Megülték a
tort a hullája fölött, megitták
a forralt pálinkát és a töltelé-
kes káposztát is elfogyasz-
tották azok, akik az
RMDSZ hullájától jönnek
izgalomba. Idén is ezt fogják
sokan tenni. Majd 2012 vé-
gén meghúzzuk majd a vo-
nalat: én biztos vagyok ben-
ne, hogy ott leszünk a parla-
mentben. 

RMDSZ: új tervek és „örökzöldek”
Interjú Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével

Francia asszonynál a világ pénztárcája

Christine Lagarde IMF-vezér



Még inkább ámulhatnánk Jób istenismeretén, ha Jahve amoralitá-
sáról elsõ ízben hallanánk itt. Holott már sokkal régebbrõl ismere-
tesek voltak Jahve kiszámíthatatlan hangulatváltásai, pusztító düh-
kitörései. A morál féltékeny õrzõje volt õ; különösen érzékeny az
igazságosság kérdéseiben. Ezért mindegyre mint „az igazságost”
kellett dicsérni õt, s ez, a jelek szerint, fontos is volt neki. 
Hála e körülménynek, illetve eme sajátosságának, megkülönbözte-
tett személyiség lett õ, és csupán mértékében különbözött bárki
más többé-kevésbé archaikus királytól. Féltékeny és érzékeny lé-
nye, mely bizalmatlanul fürkészte az emberek hûtlen szívét s leg-
titkosabb gondolataikat is, személyes viszonyt kényszerített ki ön-
maga s az ember között, ki is mást nem tehetett: azt érezhette,
hogy õt az Isten személy szerint szólítja. Ez különböztette meg
Jahvét lényegien a mindenható Zeusz atyától, aki a világ „ökonó-
miáját” jóindulatúan s kissé félrehúzódva hagyta haladni õsidõktõl
szentesített pályáján, és csak a rendetlent büntette. Nem morali-
zált, ösztönszerûen élte hatalmát. Az embertõl semmi mást nem
kívánt meg, csak a neki járó áldozatot; az emberrel meg végképp
semmit sem akart, mert emberekkel neki tervei nem voltak. Zeusz
atya kétségkívül alak, de nem személyiség. Jahve számára viszont
fontosak voltak az emberek. Sõt, elsõdlegesen azok. Szüksége volt
rájuk, ahogy nekik szükségük volt rá, okvetlenül és személy sze-
rint. Zeusz lesújthatott ugyan villámával, de ilyesmi csak egy-egy
rendetlen vétkessel történt meg. Az emberiség egésze ellen neki
semmi kifogása nem volt. (...)

Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére. Fordított: Tandori Dezsõ

Érdekes tanulmányt jelentetett meg a kö-
zelmúltban Magyari Nándor László szoci-
ológus, egyetemi oktató személyes blogján.
A Kellene egy párt címû írás következtetése
az, hogy a jelenlegi politikai pártokat meg-
haladták a társadalmi átalakulások, ugyan-
akkor ezek beleragadtak az az erdélyi men-
talitástól idegen érdekérvényesítés
Dâmboviþa-parti technikáiba. Következés-
képp lenne társadalmi igény egy új, etni-
kumközi, regionális párt létrehozására,
amelyik felvállalná a politikai korrupció el-
leni harcot és olyan általános érdekképvise-
letet gyakorolna, amely túlmutatna az etni-
kai kereteken, mint amilyen például
Verespatak ügye, a roma-integráció kérdése
vagy a vegyes házasságokban élõk sajátos
identitásának az ügye. 

Nem tudom, hogy a szak-
ember által elhintett mag
termékeny talajra hullt-e,
és szûk egy évvel a válasz-
tások elõtt szárba szökken-

e egy új  magyar-román-
német-roma-szerb (stb)
párt Erdélyben. Tény
azonban, hogy a
Magyari által felsorolt

érvekben nagyon sok igazság van. A jelen-
legi politikai paletta a kilencvenes évek
elején alakult ki, amikor a politikai életet
alapvetõen két ellentétpár uralta. A kom-
munisták és antikommunisták, illetve a ro-
mánok és a magyarok közötti antagoniz-
mus. Ennek a sajátosság-
nak megfelelõen válasz-
tódtak ki azok a parla-
menti pártok, amelyek a
legjellemzõbb módon kép-
viselték a felsorolt két el-
lentétpár valamelyik felét.
Idõközben azonban nagyon sok minden
megváltozott és a jelenlegi politikai pártok
részint személyi állományuk okán, részint
pedig hagyományaik, programjaik miatt
nem alkalmasak a beléjük kódolt célkitû-
zésektõl eltérõ érdekek képviseletére.
Ugyanakkor megváltoztak a társadalmi
törésvonalak is. A kétezres évek közepé-
tõl a román társadalom alapvetõ paradig-
mája már nem a kommunizmus vissza-
rendezése illetve végleges eltörlése közötti
harc és a magyar-román érdekellentét
sem a lenni vagy nem lenni formájában
nyilvánul meg. A jelen nagy kihívása a
demokratikus intézményrendszer hely-

reállítása és megõrzése. Olyan körülmé-
nyek között, amikor a politikai pártok
törvényhozási tevékenysége kiürült, az
alapvetõ jogszabályokat a kormány fele-
lõsségvállalással fogadja el; a parlamenti
többség kialakításának és megõrzésének a

folyamata egyre inkább a
Mafia wars nevû Facebook-
os játékhoz kezd hasonlí-
tani (aki több embert tud
megvásárolni, az nyer); a
parlamenti képviselõ vagy
szenátor önálló, felelõs és

független véleményalkotóból lelketlen
szavazógéppé változott, valóban felvetõ-
dik a gondolata egy új politikai párt létre-
hozásának, amelyik begyûjthetné azok-
nak a szavazatait, akik a jelenlegi politi-
kai pártok kínálatában nem találják meg
azokat a célkitûzéseket, amelyeket szemé-
lyes prioritásként kezelnek vagy vissza-
utasítják az eltávolodást a demokratikus
játékszabályoktól.
Csakhogy a jelenlegi demokrácia-deficit ki-
alakulása jelentõs mértékben a politikai
pártok cinkosságával valósulhatott meg.
Az elvtelen kompromisszumok, árulások
és a folyamatos távolodás az ideológiai ér-

tékektõl vezetett oda, hogy a kormányzás,
törvényalkotás és a politikai támogatás
megszerzése egyszerû kereskedelmi kérdés-
sé degradálódott. Kétséges, hogy egy új, re-
gionális párt egymagában belülrõl meg tud-
ná változtatni ezt a helyzetet. Egy ilyen
horderejû változás csakis a jelenlegi hatal-
mi elit leváltása után következhetne be.
Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól,
hogy milyen politikai erõtérben jelenne
meg egy új párt. A jelenlegi politikai ver-
seny tétje az, hogy az ellenzéki pártszö-
vetségnek (a borítékolható kormánypárti
csalást is beleszámítva) sikerül-e megsze-
rezni a szavazatok abszolút többségét. Ez
lenne a szükséges, de korántsem elégséges
elõfeltétele annak, hogy az ország demok-
ratikus berendezkedése helyreálljon. Nyil-
vánvalónak tetszik, hogy minél több új
aktora jelentkezik a politikai életnek, an-
nál kisebbek a Szociál Liberális Szövetség
esélyei arra, hogy a választások abszolút
gyõztese legyen. Relatív többségük esetén
ismét mûködésbe léphetne Mafia wars já-
ték, és valamilyen újabb hajmeresztõ koa-
líció létrehozása révén egy, a lakosság ál-
tal elutasított kormány folytathatná jelen-
legi gyakorlatát.

Kellene egy párt?
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Sorsom úgy hozta, hogy többször is több órát töltöt-
tem hozzátartozóként a marosvásárhelyi sürgõsségen.
Amióta nincs ott Raed Arafat, a köztiszteletben álló
alapító, a fegyelem kissé fellazult, és fõleg a rossz ellá-
tottság miatt a munka eredményessége csökkenhetett,
de a SMURD még mindig maga a csoda, mondjuk a
Regáthoz képest. El tudják képzelni például, hogy ott
tényleg, de tényleg szó sem lehet kenõpénzrõl? Félnek
tõle, de nem azért, mert mindenütt ki van írva, hogy
tilos, hanem mert ahol nagyon élesben folyik a harc
az életért, pillanatig sem lehet szó egyébrõl. 
Ezt az elhivatott, népszerû, a köz szolgálatában kivá-
ló érdemeket szerzett embert az ország elnöke, bete-
lefonálva egy tévé mûsorába, minõsíthetetlen han-
gon megvádolta mindenfélével, többek között „ba-
lossággal” és „hisztériakeltéssel”, végül felszólította,
hogy mondjon le. Arafat pedig elegánsan elfogadta a
javasolt megoldást. 
Azt fel sem tételezzük, hogy elnökünk felfogta a sa-
ját darabossága és a Raed Arafat nagyvonalúsága
közötti különbséget. Hiába, más világok. Amikor
az eddigi legreformerebb minisztert, Cseke Attilát a
lemondásba belehajszolták, az elnök szintén nem
gondolt arra, hogy az embereknek önérzetük is
van. Ugyanúgy, mint sok más esetben. Számára a
kormány tagjai: bábok, akiket kényére-kedvére to-
logathat, megalázhat, majd eldobhat. Ám akik az
ilyen viselkedésre méltósággal válaszolnak, többet
ártanak az önkényeskedõ vezetõknek, mint a hata-
lom gondolná. 
Ne feledjük, hogy alig néhány nappal azelõtt, ugyan-
csak egy tévében Traian Bãsescu kiosztotta az
RMDSZ-t is, mivel egy kisebbséget képviselõ partner-
ként, etnikai érdekektõl vezérelve, „megakadályozza
a többség számára kedvezõ folyamatokat”. Szó, ami
szó, a szövetség sok önkényes elnöki ötletbe nem volt
hajlandó beleegyezni (az alkotmány módosítása, az
ország újrafelosztása stb.) Az elnök legutóbb még po-
litikai morálról is beszélt, holott nem az RMDSZ,
hanem õ maga követett el erkölcstelenséget: az uniós
elõírásokkal ellentétes, politikai érdekképviseletünk
felszámolását és végsõ esetben önálló létét veszélyez-
tetõ „érdekeket” nevezett populista módon nemzeti
érdeknek. E kijelentésével az elnök Ceauºescu méltó
utódjának bizonyult, ugyanis a diktátornak volt az a

mániája, hogy a (magyar) kisebbség nem
tiltakozhat a saját hátrányos megkülön-
böztetése, akár felszámolása ellen. De
akár alkotmányos szempontból is: mifé-
le dolog az, hogy egy alakulat nem po-

litizálhat demokratikusan a saját –
értsd, a választói – érdekében, prog-
ramjának megfelelõen! 
Nem gondolják, hogy sürgõsségi

eset?Ágoston Hugó
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A jelen nagy kihívása 
a demokratikus intéz-
ményrendszer helyrerál-
lítása és megõrzése.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Minden nap megszûnik valami, amiért 
az ember szomorkodik, de mindig születik 

valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.” 
Hérakleitosz

Krízishelyzet

„Az igazságos”

Rekcumoz 
az elnök

A nap címe. Kinek használ Arafat
kivégzése?, Ion M. Ioniþã, Adevãrul; Arafat
elmenetele: egy semmiség, szétlyuggatták,
Ovidiu Nahoi, Adevãrul

Magyarázat. A rokonszenves publicisták írá-
sainak hitelességét növeli, hogy az Adevãrul
hagyományosan a legjobban felkészült lap
egészségügyi kérdésekben. Idézetek: 1.
„Kezdetben az elnök úgy vélte, az RMDSZ
volt az oka az egészségügyi törvény megtor-
panásának. Traian Bãsescu meredeken, mint
szokta, kijelentette, hogy az RMDSZ, amely
a szóban forgó tárca birtokosa, engedett az
ágazat kiskirályainak. A magyarok gyorsan
reagáltak , kinyilvánították eltökéltségüket
az egészségügy reformja mellett. Ekkor vette
tûz alá Traian Bãsescu Raed Arafatot. (...)
Az egész ügyben az egyetlen jó dolog az,
hogy Traian Bãsescu kizárta a kormány fele-
lõsségvállalását. Túl sok mindent lenyomtak
erõszakosan a nemzet torkán ezzel a torz
módszerrel, amelyet ki kellene iktatni az al-
kotmányból.” 2. „Végeredményben mi is
lenne a különbség Nicolae Ceauºescu és
Traian Bãsescu között, ha az Arafat-ügyre
gondolunk? Egyetlen különbség lenne. A
Kárpátok Géniusza titkos üléseken a földbe
döngölte azokat, akik merészeltek fenntartá-
sokat megfogalmazni. A mostani elnök a té-
vében leckézteti meg opponenseit, csúcsidõ-
ben. Sajnos ahelyett, hogy megmagyarázták
volna a lakosságnak és elfogadtatták volna
vele, az egészségügyi törvényt valóságos po-
litikai villámháborúvá változtatta egy elnök,
aki kétségbeesetten igyekszik kimászni a
népszerûtlenség gödrébõl.”

Alibi. A lapok érdekességként kiemelik,
hogy a fõvárosi Pantelimon templom, amely
néhány napja kis híján teljesen leégett, kõha-
jításnyira van a múzeumként mûködõ Tûz-
oltótoronyhoz (Foiºorul de foc). Szerényen
megjegyezzük, hogy magunk is a közelben
lakunk, de a templom kigyulladásakor még
az országban sem tartózkodtunk...

Bónusz. Az Arafat-ügy nem hagyta nyug-
ton Ion Barbut sem. Karikatúráján, az
Adevãrulban, az államelnök azt mondja a
volt államtitkárnak: „Arafatka, ne felejts el
holnap eljönni a Cotroceni palotába, hogy
adjak egy seggberúgást is.”



Röviden

Folytatás az 1. oldalról

A cukor például csaknem 19
százalékkal, a tojás pedig 15
százalékkal kerül többe. A
hõenergia drágult a legna-
gyobb mértékben – átlagban
csaknem 25 százalékkal – a
vonatjegyek ára pedig csak-
nem 20 százalékkal emelke-
dett.

Éves szinten az infláció
3,14 százalékra mérséklõdött
a november végi 3,44 száza-
lékról.

A pénzhígulás havi átlag-
szintje 0,3 százalék volt ta-
valy, szemben a 2010-es 0,6
százalékkal.

Mint ismeretes, a kor-
mány a megszorító intézke-
dések keretében tavaly júni-
usban öt százalékponttal,
19 százalékról 24 százalék-
ra emelte az áruforgalmi
adót (áfát) – ennek inflációs
hatása azonban 2011 köze-
pétõl már nem érzõdik. Az-
óta folyamatosan csökkent
az éves infláció, ami nem-
csak azt tette lehetõvé,
hogy a Román Nemzeti
Bank 2011-re megállapított
célinflációs elõrejelzése tel-
jesüljön, hanem azt is,
hogy az inflációs célt  to-
vább csökkentse. 

Prémiummal „felfújt“
év végi fizetések

A statisztikai intézet teg-
nap egy másik pozitív adatot
is közölt, éspedig a nettó át-
lagbérek alakulására vonat-
kozót, amely havi és éves vi-
szonylatban is növekedett.
Az INS szerint a tavaly no-
vemberi 1491 lejes nettó át-

lagbér 2,3 százalékkal (34 lej-
jel) volt nagyobb az októberi-
hez és 8,9 százalékkal az egy
évvel korábban mért szinthez
viszonyítva. Emögött havi vi-
szonylatban csak hajszállal,
0,1 százalékkal maradt el a
bruttó átlagfizetések növeke-
dése is, amely tavaly novem-
berben 2054 lejen állapodott
meg a statisztika szerint.

Annak ellenére, hogy a
kormány 2010 nyarán
drasztikusan csökkentett a
közalkalmazottak fizetésén,
az állami szférában is ta-
pasztalható volt a bérek
enyhe növekedése. A tan-
ügyben dolgozók például át-
lagban 4 százalékkal több
pénzt kaptak november fo-
lyamán, míg a szociális gon-

dozók bére is 1,2 százalék-
kal emelkedett októberhez
viszonyítva. A mutatók
azonban éves viszonylatban
még nagyobbat ugrottak: a
statisztikai intézet szerint az
egészségügyben és szociális
munkásként dolgozók nettó
átlagfizetése 20,3 százalék-
kal emelkedett 2010 júliusa
óta, de 16,3 százalékkal töb-
bet vihettek haza a tanügyi-
sek is, míg a közigazgatás-
ban dolgozók átlagban 11,6
százalékkal kaptak többet
hó végén. 

Lemaradó borravaló

Az eddigi trendeknek
megfelelõen a tavalyi év vé-
gén a legnagyobb fizetéseket
országszerte a pénzügyi
szolgáltatások szektorában
dolgozók vihették haza, a
legkevesebbet pedig a ven-
déglátó-ipari egységek alkal-
mazottai. A szakértõk sze-
rint a mutatók alakulásában
szerepet játszott az is, hogy
a vállalatok az év utolsó két
hónapjában bõkezûbbek
voltak a prémiumokkal, il-
letve a különbözõ karácso-
nyi juttatásokkal, amelyek
„feltornázták“ a fizetések
szintjét. 

HIRDETÉS
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Inflációs kisokos: több kerül a kosárba vagy többe kerül a kosár?

Román szorgalom

Az Európai Unió szintjén
Romániában dolgoznak
legtöbbet a teljes munka-
idõben alkalmazott szemé-
lyek – derült ki a francia
Coe-Rexecode intézet által
készített tanulmányból. Az
adatok szerint a romániaiak
2010-ben átlagban 2095
órát dolgoztak, amit a ma-
gyarországi munkavállalók
követnek évi 2021 ledolgo-
zott órával. A román telje-
sítmény 425 órával volt na-
gyobb, mint a ranglista túl-
só végén álló Finnország-
ban.

Sztrádaépítõi díj

A tavalyi év során újonnan
felavatott autópálya-szaka-
szok hosszát illetõen máso-
dik helyezést ért el Romá-
nia, ahol összesen 57 kilo-
méter sztrádát adtak át a
forgalomnak. Az unió leg-
serényebb autópálya-építõ-
jének a lengyelek bizonyul-
tak, akiknek 217 kilométert
sikerült kivitelezniük 2011-
ben, míg Magyarország
41,6 kilométerrel – közvet-
lenül Bukarest után – har-
madik helyezést ért el.

Bukarest tiltakozik

Megvizsgálja az Európai Bi-
zottság az Osztrák Nemzeti
Bank egy készülõ irányelvét,
amely a Kelet-Európában,
köztük Romániában és Ma-
gyarországon is aktív oszt-
rák nagybankok hitelezési
gyakorlatára vonatkozna –
értesült a Der Standard. Az
osztrák napilap úgy tudja,
több kelet-európai ország
pénzügyminisztere tiltakozó
levelet juttatott el Brüsszel-
be, akik nehezményezték,
hogy Bécs elõzetes egyezte-
tés nélkül jelentette be a sza-
bályozást. A cikk név szerint
említette Budapestet és Bu-
karestet, mint ahol „sokan
aggódnak amiatt, hogy a
tervezett intézkedések fékez-
hetik a hitelezést és ezzel a
gazdaságot”.

Pincében az infláció

Holnaptól él a regadó
ÚMSZ

A Környezetvédelmi és
Erdészeti Minisztérium

javaslatára a kormány teg-
nap jóváhagyta a jármûvek
környezetszennyezési adójá-
nak 25 százalékkal való
csökkentését célzó jogsza-
bály kivitelezési módszerta-
nát. A Hivatalos Közlönyben
megjelent, holnaptól érvény-
be lépõ törvény szerint az új
jogszabály azokra a gépko-
csikra alkalmazandó, ame-
lyeket 2012. január 13. után
jegyeznek be.  Azok az autó-
tulajdonosok, akik 2008. jú-
lius elseje után nagyobb adót
fizettek, mint a jelenlegi
rendszer alapján meghatáro-
zott érték, kérhetik az állam-
tól a különbözet visszafize-
tését. 

Az új jogszabály 25 száza-
lékkal csökkenti a gépjármû-
vekre fizetendõ környezet-
védelmi illetéket, de a 2007

elõtt bejegyzett autókra is ér-
vényes. Az adót egy alka-
lommal kell kifizetni az új
vagy használt gépkocsikra
elsõ romániai bejegyzésük
alkalmával, attól függetle-
nül, hogy hazai vagy külföl-
di gyártmányúak, és azokra
a jármûvekre is ki kell fizet-
ni, amelyeket 2007 elõtt je-
gyeztek be, de még nem fi-
zettek utánuk ilyen adót.  A
2007 elõtt beírt autók eseté-
ben az adót eladás esetén a
vásárlónak kell kifizetnie,
amikor a jármû tulajdonjo-
gát elõször átveszi. 

A jármûvek környezet-
szennyezési adójának kiszá-
mítási módja egységes: az
illetéket objektív kritériu-
mok alapján számítják ki a
motor típusa, hengerûrtar-
talma, szén-dioxid-kibocsá-
tása, környezetszennyezési
fok alapján, és figyelembe
veszik a jármû elértéktele-
nedési folyamatát.

Fotó: ÚMSZ/archív

Sike Lajos

Szatmárnémeti önkor-
mányzata a napokban

folytat tárgyalássorozatot
(amelynek egyik ülésére ép-
pen ma kerül sor) a belváros
egyik jellegzetes épületérõl,
az Iparosok Otthonáról. A
kezdeményezést elindító
Ilyés Gyula polgármester
elmondta, a tárgyalások cél-
ja az, hogy  megmentsék a
további romlástól az egykor
szebb napokat látott ingat-
lant, amelyet még 1911-ben
emeltek a szatmári kisipa-
rosok pénzébõl. (Az eklekti-

kus épület egyebek mellett
arról is ismert, hogy a két
világháború közt olyan vi-
lághírû zenemûvészek kon-
certeztek díszes nagytermé-
ben, mint Bartók Béla és
George Enescu.)

Miután a háborút követõ-
en államosították, mozi
mûködött benne egészen a
rendszerváltásig – azóta,
azaz két évtizede egyre
csak húzódik privatizálásá-
nak folyamata. Jelentke-
zõkben nem volt hiány, ám
míg ezek tulajdonjogukat
próbálták igazolni, az épü-
let csaknem teljesen tönkre-

ment. Pécsi Ferenc közgaz-
dász, volt parlamenti képvi-
selõ, a helyi Vállalkozók
Fóruma Egyesület vezetõje
megpróbálta visszajuttatni
az eredeti tulajdonosokhoz,
a szatmári iparosokhoz –
még pontosabban azon
egykori mesteremberek le-
származottaihoz, akik meg-
õrizték az apáik tulajdonjo-
gát igazoló iratokat –, ám a
bíróságot nem sikerült
meggyõznie. Azok viszont,
akik végül megnyerték az
örökösödési pert, nem tud-
nak mit kezdeni a leromlott
épülettel, mivel annak

rendbetétele legalább 1-2
millió euróba kerülne.

Bár még nem tudni, az ön-
kormányzat milyen megol-
dást talál, annyi bizonyos,
hogy a bérlés és a vásárlás
szándéka egyaránt felvetõ-
dött. „Ehhez az épülethez
nagyon sok szatmárinak ér-
zelmileg is köze van, mert
sokan láttak benne egy-két jó
filmet, hallgattak egy-egy
koncertet vagy táncoltak
szép termében. Úgy illik,
hogy továbbra is a városé le-
gyen, a város lakosságát
szolgálja” – fogalmazott
Ilyés Gyula. Az önkormány-

zathoz már több igénylés ér-
kezett az épület lehetséges
kihasználására, például a
Hans Lindner Alapítvány és
a Kisiparosok Kamarája ré-
szérõl, amelyek jelezték,
hogy igénybe vennének né-
hány termet, helyiséget iro-
dák, illetve különbözõ tanfo-
lyamok, kiállítások vagy más
rendezvények céljára. Mint
megtudtuk, a városi tanács
még januárban dönteni kí-
ván a témában, hogy mie-
lõbb be lehessen adni a pá-
lyázatot – lehetõleg uniós
pénzekre – az épület teljes
felújítása érdekében. 

Megmenekülhet az Iparosok Otthona
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Antal Erika, Farkas István

Alkotmányellenesnek
nyilvánította tegnap az

Alkotmánybíróság a kóbor
kutyák elaltatását is lehetõvé
tevõ jogszabályt. A kóbor ku-
tyák sorsát szabályozó tör-
vényt november 22-én, több
hónapos vita után fogadta el
a parlament, szabad kezet
adva az önkormányzatoknak
abban, hogy a beteg, illetve
agresszív gazdátlan ebeket el-
altassák, az egészséges állato-
kat pedig menhelyeken gon-
dozzák.

Nem a tömeges 
„ebtelenítésre”

Ha az alkotmánybírák
nem állapítottak volna meg
alkotmányellenességet a tör-
vény kapcsán, az önkor-
mányzatok az egészséges ál-
latokat is elaltathatták volna,
amennyiben harminc napon
belül senki sem fogadja be
azokat. A polgármesteri hi-
vataloknak helyi népszava-
zással vagy közvélemény-ku-
tatással kellett volna megbi-
zonyosodniuk arról, hogy a
polgárok egyetértenek-e ez-
zel a gyakorlattal. Az Alkot-
mánybíróság azonban a jog-
szabálynak éppen azt a két
cikkelyét nyilvánította alap-
törvénybe ütközõnek, ame-
lyek a kutyák kegyes halál ré-
vén való elpusztítását szabá-
lyozták.

A törvényt az állatvédõ ci-
vil szervezetek mellett a
Szociál-Liberális Szövetség
tagjai is támadták, a PSD ré-
szérõl 70, a PNL részérõl 54
képviselõ nyújtott be alkot-
mányellenességre hivatkozó
kérvényt az Alkotmánybíró-
sághoz. Mint írták – és felve-
tésüknek helyt adott az Al-

kotmánybíróság – „az euta-
názia szélsõséges eljárás,
amely ellentmond minden,
az állatok jogait leszögezõ
határozatnak, legyen az
nemzetközi vagy akár helyi
vonatkozású rendelet”.

Ebbarátság érdekbõl

„Nem ismerem behatóan
az ország alkotmányát, de a
törvény elfogadásakor is
megengedhetetlennek tartot-
tam, hogy a kóbor kutyák
kérdését így akarják egyesek
megoldani” – nyilatkozta la-
punknak Bob Miklós, üdvö-
zölve az Alkotmánybíróság
döntését. A marosvásárhelyi
állatorvos és állatvédõ hang-
súlyozta: elkeserítõ, hogy
minden országban megtalál-
ták erre a megoldást, csak
Romániában nem, annak el-
lenére, hogy az emberek itt is
szeretik az állatokat, csak
még nem létezik egy olyan

projekt, amelyet támogatni
tudnának. Mint mondta, a
legtöbb menhelyalapító ér-
dekbõl vállalja fel a kutyák
sorsát, így érthetõ, hogy ha-
mar fel is adja. Míg azok,
akik valóban morális okok-
ból hoznak létre kutyamen-
helyet, azok nem részesülnek
támogatásban, anyagi kerete-
ik pedig végesek.

Édler: „kutya-
kommandó” kell

„Jogosnak tartom az Al-
kotmánybíróság döntését, és
örülök, hogy így történt” –
nyilatkozta lapunk megkere-
sésére Édler András. Az
RMDSZ-es képviselõ hozzá-
tette: épp ezért tartózkodott a
törvény szavazásakor, annak
ellenére, hogy aktívan részt
vett a jogszabály megalkotá-
sában, és több módosító ja-
vaslatát is elfogadták. Úgy vé-
li: a szenátusból használható

törvényszöveg érkezett a kép-
viselõházba, ám az eredeti
tervezetet a bukaresti prefek-
tus szorgalmazására a De-
mokrata Liberális Párt képvi-
selõi „kiherélték”. Az ÚMSZ-
nek adott nyilatkozatában ki-
fejtette: az eutanázia vélemé-
nye szerint is csak nagyon in-
dokolt esetben alkalmazható,
éppen ezért a kutyák ivartala-
nítása mellett teszi le a vok-
sát, az agresszív ebeket pedig
menhelyre küldené. „Kutya-
kommandóra lenne szükség,
amely lakossági bejelentés
után szállna ki, és befogná az
agresszív ebeket és menhely-
re vinné” – érvelt az eutaná-
zia ellen Édler, hangsúlyozva,
„a kutya az esetek többségé-
ben nem ok nélkül harap vis-
sza”. Elmondása szerint több
„ebellenes” polgármester ki-
használta a törvény kiskapu-
ját, és „körzetükben a tör-
vény elfogadása után minden
kutya agresszívvé vált vagy

beteg lett, ezért gond nélkül
elaltatták”. Édler hangsúlyoz-
ta, a gazdátlan ebek utánpót-
lását kellene mielõbb meg-
akadályozni, így 3-4 év alatt
látványosan csökkenthetõ
lenne a kóborkutya-állo-
mány. „Kötelezõvé kellene
tenni az ebek ivartalanítását,
aki pedig nem vállalja, azt ke-
ményen megadóztatni.
Ugyanakkor a kormány nak-
egy ideig fel kellene vállalnia
az ivartalanítás költségeit, így
a háztartásokban levõ korcs
ebek szaporodását jelentõsen
lehetne lassítani” – véli a po-
litikus.

Büntetés 
az ebgazdáknak is

Az alkotmánybírósági ha-
tározatnak azonban nem
örül mindenki, az ebek ag-
resszivitásától tartó lakosok
például kifejezetten fájlalják
a „kutyatörvény” elbukását.
„Bár nem mondhatom azt,
hogy a város tele van kóbor
kutyákkal, de nekem már egy
is sok, ha szembejön velem a
piacon. Kezdeni kell valamit
az ilyen kutyákkal, mert egy
ilyen idõs asszonynak, mint
én, könnyen megkeserítheti a
hátralévõ éveit” – fogalma-
zott lapunknak a törvénnyel
kapcsolatban egy marosvá-
sárhelyi nyugdíjas. „És azo-
kat, akik tucatjával tartják a
kutyákat a tömbházlakásuk-
ban meg kellene büntetni. Õk
szaporítják az állományt” –
dohogta. A most alkotmány-
ellenesnek nyilvánított jog-
szabályban megfogalmazott
radikális módszerrel egyéb-
ként legutóbb a 2000-es évek
elején Traian Bãsescu buka-
resti fõpolgármesterként pró-
bálkozott, de akkor is zátony-
ra futott a próbálkozás. 

Szakemberek szerint a kóbor ebeket nem elaltatni kellene, hanem jobb menhelyeket alapítani számukra

Összekutyult kutyatörvény

A. E. 

Bernády Györgyrõl elne-
vezni egy iskolát, Maros-

vásárhely román és magyar
lakosai számára is dicséretes
cselekedet, hiszen ez a pol-
gármester tette a legtöbbet
Marosvásárhelyért – jelentet-
te ki tegnap sajtótájékoztató-
ján Smaranda Enache. A
Pro Europa Liga társelnöke
hangsúlyozta: örömmel fo-
gadta a marosvásárhelyi ta-
nács döntését, amely az isko-
la nevérõl határoz.  „Meg-
döbbenéssel vettem tudomá-
sul azt a tényt, hogy a Szoci-
áldemokrata Párt egyik fiatal
politikusa, aki Marosvásár-
hely polgármesteri székéért
is indulna az idei választáso-
kon, ellenzi a döntést, és alá-
írásgyûjtést is kezdeménye-
zett a kivitelezés megakadá-
lyozásáért” – utalt Smaranda
Enache Cornel Briºcaru kez-
deményezésére. Hozzátette:
„nagy hibát követ el, aki
nem ismeri el Bernády érde-
meit, akinek az lenne a fel-
adata, hogy folytassa azt a

munkát, amit annak idején
Bernády elkezdett”. Csegzi
Sándor alpolgármester az
ÚMSZ-nek elmondta, szinte
várható volt, hogy a tanácsi
határozatnak ellenzõi is lesz-
nek, akik megpróbálják meg-
akadályozni a megvalósítá-
sát. „Mi a névadásról akkor
sem mondunk le, hiszen a ta-
nácsban konszenzus szüle-
tett a magyar és román kép-
viselõk között. Egyöntetû
döntést hoztunk, nem fo-
gunk visszakozni” – jelentet-
te ki Csegzi. Az alpolgár-
mester szerint a 2012–2013-
as tanév megkezdése elõtt
már felveszi az iskola a
Bernády nevét. Mint ismere-
tes, a marosvásárhelyi 2-es
számú Általános Iskola „ke-
resztelõje” kapcsán hónapok
óta vita zajlik. A románok
Ceauºescu udvari költõjé-
nek, Pãunescunak a nevét
látnák szívesen az iskola fa-
lán, a magyarok pedig Ber-
nády György egykori vásár-
helyi polgármestert, az isko-
la építõjét tartják a legmegfe-
lelõbb névadónak. 

Enache: Bernády György

Vásárhely büszkesége
Sipos M. Zoltán

Közel félezer kolozsvári
lakos vonult fel tegnap a

város utcáin, transzparensek
nélküli, néma tüntetéssel de-
monstrálva a Monostor ne-
gyedbe tervezett krematóri-
um megépítése ellen. „Fele-
lõsek vagyunk egymásért,
magunkért és az egyházért
is, ezért úgy látjuk, hogy
nem helyes lakott területre
hullák égetésére alkalmas ke-
mencéket építeni. Az orto-
dox egyház tanítása szerint a
holtakat el kell temetni, hogy
békében nyugodhassanak.
Kérdem én, milyen lenne an-
nak a kereszténynek a lelki
világa, aki ezentúl nap mint
nap érezni fogja a krematóri-
umból felszálló füstöt?” – fo-
galmazott lapunknak Dan
Hognogi. A Gorgova utcai
templom papja hangsúlyoz-
ta: a leghatározottabban til-
takoznak a krematórium épí-
tése ellen. Hasonló vélemé-
nyen vannak a pap híve is.
„Nem szeretnénk olyan ne-
gyedben lakni, ahol nap
mint nap elhunyt emberek

tetemeit égetnék. Szerintünk
egészségileg és morálisan is
káros a krematórium megva-
lósítása” – nyilatkozta la-
punknak egy Monostor
negyedi lakos.  

A templom és a temetõ ud-
varán összegyûlt elégedetlen
lakók folyamatosan aláíráso-
kat gyûjtöttek, a pópák sze-
rint több mint 500 tiltakozó
aláírás gyûlt össze, ezeket a
tiltakozók egy csoportja a
polgármesteri hivatalhoz be
is nyújtotta. 

„A tiltakozók nevében is
mondom, elvártuk volna,
hogy a polgármester úr sze-
mélyesen vegye át tõlünk az
aláírásokat, és hallgassa meg
ellenvetéseinket, mert a mi
véleményünket az ügyben
még senki nem kérte ki” – fo-
galmazott a sajtónak Hog-
nogi, miután átnyújtotta a
városháza személyzetének
az aláírásokat. A tüntetõk ezt
követõen átvonultak a pre-
fektúrára, ahol Horia Stama-
tiannal találkoztak. Kolozs

megye prefektusa elégedet-
lenségének adott hangot,
amiért a tüntetõk elõtte is fel-
vonultak, hangsúlyozva: ko-
rábban többször elmondta,
hogy nem ért egyet a krema-
tórium megépítésével. 

A Monostoron lakók nem-
tetszését az váltotta ki, hogy
az önkormányzat és a kivite-
lezõ a monostor negyedi te-
metõ egyik épületének – ahol
jelenleg ravatalozó is mûkö-
dik – alagsorába tervezte
annak megépítését. 

Krematóriummentes várost!
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Totka László

A 2011-es év szociális
ügyekben elért eredmé-

nyeit és megoldásra váró
problémáit ismertette tegnapi
sajtótájékoztatóján Koncsek
Zita a nagyváradi Szociális
és Közösségi Ügyek Hivata-
lának (ASCO) igazgatója és
Biró Rozália nagyvárad al-
polgármestere. Koncsek el-
mondása szerint a 2011-es év
egyik legnagyobb megvalósí-
tása az elsõ és ötödik osztá-
lyos tanulók egészségi állapo-
tának felmérõ programja. A
30 nagyváradi iskolában ta-
nuló 3614 kisdiáknak több
mint fele vett részt a prog-
ramban, amely idén labor-
vizsgálattal, szemészeti ki-
vizsgálással és fogászati el-
lenõrzéssel folytatódik.
Ugyancsak fontos megvalósí-
tás Koncsek szerint a három
magyar bölcsõde létrehozása
is, amellyel közel százzal
több kisgyereknek jut hely ál-
lami intézményben. Az
ASCO év elején 2,5 tonna
tejterméket kapott adomány-
kényt egy bukaresti cégtõl,
amelyen felbuzdulva Biró
Rozália szerint írásban fog-
ják megkeresni a nagyváradi
szupermarketeket, és arra ké-
rik õket, hogy azokat a ter-
mékeket, amelyeknek szava-
tossági ideje egy hét, vagy tíz
nap alatt lejár, ajánlják fel a
városnak. „Ezzel mindenki
jól járna, az üzletek sem kel-
lene bezúzzák a lejárt termé-
keket és a rászorulókon is je-
lentõs mértékben segíthe-
tünk” – magyarázta az alpol-
gármester. Ugyanakkor el-
mondta, az idei év prioritásai
között szerepel, a tizenkette-
dik osztályos tanulók támo-
gatása abban, hogy nyelv-
vizsgát, autóvezetõi vizsgát,
vagy számítógép kezelõi
vizsgát tegyenek le. 

Nagyváradi

„szocügyek”

A kolozsváriak néma tüntetéssel tiltakoztak a monostori krematórium építése ellen A szerzõ felvétele



Antal Erika

A budapesti Pinceszín-
ház is mûsorra tûzte

Székely Csaba Bányavirág 
címû színmûvét, amelynek
bemutatójára március 2-án
kerül sor. A darabot tavaly a
Yorick Stúdió vitte színre a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Tár-
sulatával közösen, és azóta
is nagy sikerrel játssza. A
marosvásárhelyi szerzõ mû-
ve elnyerte a 2011-es Pécsi
Országos Színházi Találko-
zó Nyílt Fórum Vilmos-dí-
ját. Ugyancsak tavaly Szé-
kely Csaba, mint a legígére-
tesebb pályakezdõ, Szép Er-
nõ-jutalomban is részesült. 

A darab a falun élõ, meg-
élhetési lehetõség hiányával
küszködõ társadalmi réteget
mutatja be, amely saját gyá-
vaságának foglya, mert ha
volna benne kellõ bátorság
és kezdeményezõkészség,
túlléphetne pillanatnyi sze-
rencsétlenségén. „Székely-
földön kétszer nagyobb az
öngyilkosságok aránya,
mint egész Romániában.
Senki nem tudja, miért.
Egyesek a zord idõjárással,
a hegyvidék ridegségével
magyarázzák. Mások azzal,
hogy a bicskához gyakran
nyúló falusi székelyek szá-
mára más az emberi élet ér-
téke. Az õ világukban a Nap
hamarabb nyugszik le. Mi-

nél hamarabb, annál jobb” –
írja a darabról a szerzõ, aki
szerint a Bányavirág a sze-
rencsétlen sorsok és lemon-
dások ellenére sem komor
darab. Iróniával és öniróniá-
val kezeli a szereplõk gyen-
geségeit éppúgy, mint a mai
kor társadalmának kérdése-
it: a munkanélküliséget, a
peremre szorulást, a kilátás-
talanságot. A fõszereplõ
Vajda Iván egykori bányász,
aki munkanélküliségben, re-
ményvesztetten éli napjait,
miközben beteg édesapját
gondozza. A marosvásárhe-
lyi produkcióban Viola Gá-
bor alakítja, a Pinceszínház
elõadásában Kaszás Gergõé
lesz a szerep. „A darab úgy
került a kezembe, hogy egy
színházi dramaturg, ismer-
ve a groteszk és a mai ma-

gyar színpadi szerzõk iránti
elkötelezettségemet, meg-
mutatta nekem. Úgy érez-
tem és érzem, hogy ez egy
tipikusan közép-európai
gondolkodás. Vagyis a leg-
sötétebb tragédiákban is fel-
fedezni a komikus elemeket.
Ez vitt arra az elhatározás-
ra, hogy színpadra állítsam
ennek az erdélyi fiatalem-
bernek a mûvét” – mondta
Csizmadia Tibor, a Pince-
színház rendezõje.

A darabot Marosvásárhe-
lyen az Európai Unió által
meghirdetett interkulturális
párbeszéd éve jegyében
szervezett hároméves pro-
jekt folytatásaként vitte
színpadra a Yorick Stúdió a
Tompa Miklós Társulat mû-
vészeivel Sebestyén Aba
rendezésében. 
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Bányavirág Pesten
Hírösszefoglaló

Családtagjai, barátai, kol-
légái és tisztelõinek soka-

sága kísérte utolsó útjára Ga-
ras Dezsõ Kossuth-díjas szín-
mûvészt, a Nemzet Színé-
szét, a Nemzeti Színház tár-
sulatának tagját a Farkasréti
temetõben szerda délután.

„A magyar színjátszás
egyik legnagyobb egyénisé-
gétõl búcsúzunk most, mély
fájdalommal, megrendülve”
– mondta Réthelyi Miklós
nemzeti erõforrás miniszter a
77 éves korában, hosszan tar-
tó betegség után december
30-án elhunyt színész ravata-

lánál. Mint mondta: Garas
Dezsõ teljes életet élt, alázat-
tal és szakmai tökélylyel ját-
szotta szerepeit, és már életé-
ben halhatatlanná vált.

Garas Dezsõt a Nemzeti
Színház társulatának nevé-
ben Alföldi Róbert igazgató
búcsúztatta, emlékét meg-
idézte Törõcsik Mari szín-
mûvész és Sándor Pál film-
rendezõ is.

Gordon Gábor, az Élet
Menete Alapítvány elnöke, a
Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetsége és az
alapítvány képviseletében
mondott beszédet a mûvész
sírjánál. 

Utolsó búcsút vettek

Garas Dezsõtõl

ÚMSZ

Az utolsó elõkészületek
zajlanak a gyergyószent-

miklósi Figura Stúdió Szín-
házban, Sebestyén Rita
Kantarzsíni bolhapiac címû

elõadásának õsbemutatója
elõtt. Az alkotók szerint az
elõadás „szó, zene, mozgás
és látvány elegye. Folytatja a
Figura hagyományát, amely
szerint egyedi színpadi nyel-
ven szólalnak meg új, kifeje-

zetten erre a színházra, társu-
latra születõ történetek”. 

A Béres László rendezésé-
ben színre vitt darabot elõ-
ször holnap, január 13-án
este 7 órától láthatja a kö-
zönség. 

Baloga-Tamás Erika

Egyhetes rendezvényso-
rozattal tiszteleg január

15-e és 22-e között, a Ma-
gyar Kultúra Napja elõtt a
Hargita Megyei Hagyo-
mányõrzési Forrásközpont.
A Magyar Kultúra Napját
január 22-én ünnepeljük an-
nak emlékére, hogy Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a na-

pon fejezte be a Himnusz
megírását. A Hagyományõr-
zési Forrásközpont a város
mûvelõdési intézményeivel,
a székelyuvarhelyi polgár-
mesteri hivatallal és a Hargi-
ta megyei önkormányzattal
együttmûködve hozta tetõ
alá a rendezvényt. Könyvbe-
mutatókon, filmvetítéseken,
elõadásokon vehet részt a
közönség az egy hét alatt, de

fotó- és textilkiállítás is sze-
repel a programban, és a
Cimbora Gyermek Klubban
tevékenykedõ kis alkotók
munkáit is bemutatják. Az
egy hétig tartó rendezvény-
sorozatot idén a székelyud-
varhelyi Vitéz Lelkek Diák-
színpad Valahol Európában
címû musicaljének gálamû-
sora zárja. A rendezvények-
re ingyenes a belépés.

Röviden

Fényképészek fókuszban

A romániai fotómûvészet
napja alkalmából a Kolozs-
vári Szépmûvészeti Múze-
umban kerül sor ma 18 órai
kezdettel a jubileumi Szath-
mári Pap Károly Nemzetkö-
zi Fotómûvészeti Szalon ün-
nepélyes megnyitójára és dí-
jak átadására. Kelemen Hu-
nor kulturális és örökségvé-
delmi miniszter a rendezvény
fõvédnökeként részt vesz az
ünnepélyes megnyitón.

Brémaiak újra mûsoron

Hosszú idõ után újra mûsor-
ra tûzte A brémai muzsikusok
címû produkcióját a Kolozs-
vári Magyar Opera.
Csemiczky Miklós Grimm-
mesébõl írt operáját Kulcsár
Szabolcs vezényli, rendezõje
Szabó Emese. A brémai mu-
zsikusokat január 15-én, va-
sárnap 11 órától tekintheti
meg a közönség. 

Online jegyek 
Szatmáron is

Internetes jegyrendelési lehe-
tõséggel bõvült 2012 január-
jától a Szatmárnémeti Észa-
ki Színház kínálata. A
www.biletmaster.ro honlapon
bárki könnyedén, gyorsan és
egyszerûen foglalhat magá-
nak jegyet a színház elõadá-
saira. A szolgáltatás hama-
rosan a színház weboldalán
is elérhetõvé válik.

HIRDETÉS

Jelenet a Bányavirág marosvásárhelyi produkciójából 

Õsbemutató a Figuránál

Kultúra-napok Udvarhelyen

Búcsúzik a nagy pályatárs. Törõcsik Mari a temetésen Fotó: MTI



A. E.

Átvette tegnap Jakab Enikõ
Judit marosvásárhelyi olva-

sónk a lapunkat a teljes 2012-es
évre megrendelõ elõfizetõk kö-
zött újév elõtt kisorsolt Új Magyar
Szó-fõnyereményt: a szovátai
Hotel Pacsirta****-ba szóló, két-
személyes wellnesshétvégét biz-
tosító vouchert. Jakab Enikõ Ju-
dit – aki „civilben” a marosvásár-
helyi polgármesteri hivatal sze-
mélyzeti osztályának vezetõje –
és családtagjai régi olvasói la-
punknak. „Apósom, aki nyugal-
mazott tanító Búzásbesenyõn,
régi elõfizetõje az újságnak, tõle
kaptuk mindig, aztán késõbb mi
is elõfizettünk. Tõle hallottunk
az „Egyet fizet, hármat kap!” ak-
cióról is, így most mi is, az apó-
som is és a fiamék is naponta ol-
vashatjuk az Új Magyar Szót” –
mondta Jakab Enikõ, akit legin-
kább a gazdasági hírek érdekel-
nek, de a kulturális élet esemé-
nyeirõl, illetve a szociális kérdé-
sekrõl is szeret tájékozódni. 

„Azért szeretem az ÚMSZ-t,
mert sokoldalúan tájékoztat, ál-
talános információkat nyújt az
eseményekrõl, szakavatott véle-
ménye van” – vélekedett nyerte-
sünk, akit nagyon érdekel szû-
kebb környezetének történései
mellett mindaz, ami Magyaror-
szágon történik. „Kedvenc új-
ságíróm nincs, mert amikor elol-
vasok egy véleményt vagy tudó-
sítást, nem a szerzõje érdekel a
cikknek, hanem a tartalma” –
hárította el udvariasan kérdé-

sünket. Mint hangsúlyozta, ma
már szinte lehetetlenség végigol-
vasni, figyelemmel követni vala-
mennyi sajtóterméket, de az Új
Magyar Szót elolvasva nem ma-
rad le semmi fontos dologról,
eseményrõl. 

Olvasónk vélekedése szerint
az Új Magyar Szó nagy elõnye az
objektív tájékoztatás mellett a
szakaszosan megjelenõ tévémû-
sor, amit naponta kap kézhez a
család, és nem áll fenn annak a
veszélye, hogy elkallódik a heti
mûsor. A hétvégi melléklet, a
Színkép gazdag olvasnivalójával

nyerte el tetszését, mint ahogy
az is, hogy a marosvásárhelyi
események mellett a kolozsvári
vagy a sepsiszentgyörgyi ren-
dezvényekrõl is lehet olvasni, a
belföldi hírek mellett a külföldi
események beszámolói sem hiá-
nyoznak. „Mivel én érek hama-
rabb haza a munkából, én ve-
szem kézbe a lapot elsõnek, az-
tán következik a férjem. Min-
denre nem jut idõ, de átlapozom
és a fontosabb írásokat, a szá-
momra érdekesebb tudósításo-
kat mindig elolvasom” – tette
hozzá Jakab Enikõ Judit. 

ÚMSZ-összeállítás

Hollywood olyan nagy nevei
lépnek hétvégén a Golden

Globe-gála piros szõnyegére,
mint George Clooney, Brad Pitt,
Woody Allen, Martin Scorsese,
Meryl Streep vagy Kate Winslet.
Mégis a legtöbb eséllyel egy
olyan alkotás indul, mely a hét-
köznapi filmnézõ elõtt kevésbé
ismert színészgárdát vonultat fel.
Sokak szerint ugyanis az Oscar
elõszobájának tekintett gála leg-
esélyesebb filmjének a Jean
Dujardin fõszereplésével készült
The artist címû filmet tartják. Az
egy némafilmsztár csillogását és
hanyatlását feldolgozó belga-
francia koprodukcióban készült
némafilmet hat kategóriában is
jelölték, és ezek közül 5 kategóri-
ában a legesélyesebbnek is tart-
ják. A legjobb vígjáték kategóriá-
ban majdnem biztos befutónak
számít, de ugyancsak esélyes a
díjra a rendezõ, Michel Haza-
navicius is, olyan nagy nevek el-
lenében, mint Woody Allen,
Martin Scorsese és George
Clooney. Ugyancsak nagy esé-
lyesnek tartják Jean Dujardint a
film fõszereplõjét is a legjobb víg-
játék férfi színésze kategóriában,
és Bérénice Bejót is a legjobb nõi
mellékszereplésért. Ugyanakkor
a szakértõk szerint a kevésbé lát-
ványos díjak közül a legjobb
filmzenéért járó elismerést is
több mint valószínû, hogy ez a
produkció viszi haza. 

A legjobb drámáért járó díjat a
George Clooney fõszereplésével
készült Utódok címû filmnek vetí-

tik elõre. Az alkotás egy családi
tragédia (meghal az anya) utáni
helyzetet dolgoz fel, mely élet-
szerûen próbálja bemutatni,
hogy a gondokkal terhelt, magá-
ra maradt apa (Clooney), ho-
gyan próbál közel kerülni a lá-
nyaihoz. A film olyan produkci-
ók mellett versenyez, mint a né-
ger–fehér viszonyt boncolgató  A
segítség címû film,  vagy a Martin
Scorsese rendezte A leleményes
Hugo és a Steven Spielberg je-

gyezte Hadak útján, de ott van
Brad Pitt-tel a fõszerepben a
Pénzcsináló is.  

A legjobb drámai férfi fõsze-
replõ díjára az elismerésért a
még harcba szálló George
Clooney és Leonardo Di Caprio
mellett Brad Pittnek jósolják, a
Pénzcsináló címû filmben nyúj-
tott alakításáért, ahol egy base-
balledzõt játszik, aki számítógé-
pes kalkulációval hozza össze a
nyertes csapatot, s faragja le a

klubtulajdonos parancsára a
költségvetést. 

A filmkritikusok szinte biztosra
veszik, hogy a legjobb drámában
játszó nõi fõszereplõ díját a
Margaret Thatchert alakító
Meryl Streepnek ítélik oda, a víg-
játék kategóriában pedig az elõre-
jelzések szerint Michelle Willi-
ams nyerheti el a lejobb nõi fõsze-
repért járó Arany Glóbuszt a My
Week with Marilyn címû komédiá-
ban nyújtott alakításáért. 
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Röviden

A munkaügyi minisztérium ellenõrzése azt
derítette ki, hogy Jász (Iaºi) megyében közel
ezer olyan ember rendelkezik gépkocsivezetõi
jogosítvánnyal, aki vagy hallás-, vagy látás-,
vagy pedig pszichikai problémával küzd (úgy
néz ki: halmozott eset nem fordul elõ oly arány-
ban, hogy kiemelték volna). Értelemszerûen
egyikük sem jogosult „hajtásira”. Emlékezzünk
csak 2010 szeptemberére, amikor egy Ioan
Ghiºe nevû szenátor (a liberális pártból) oly
törvénytervezetet terjesztett be, mely elõírta
volna az újságíróknak az évenkénti pszicholó-
giai vizsgálatot. Megoldás: minden újságíró
képezze át magát gépkocsivezetõnek, így megsz-
abadulnak minden jövõbeli törvénykorlá-
tozástól. Sofõrökként meg bejárhatnák a fél
világot, s legalább egy rakás érdekes riportot
készíthetnének velük azok a volt kamion-
vezetõk, akiket õk szorítottak ki a piacról,
miközben a hülye törvények elõl a mindig
legális volánhoz menekültek.

(prier)

Kettõs tükör 

Néma glóbuszesélyek

„Búcsú a köztársaságtól”

Tisztelt Szerkesztõség! Gy. Z. az ÚMSZ
2012. jan. 5-i számában a már szokásos
módon froclizza a „új magyar alaptör-
vénynek” nevezett alkotmányt. (...) Miért
lenne szörnyûség, hogy az ország nevé-
bõl kimaradt a köztársaság? Van egy
olyan sanda gyanúm, hogy Önök azt sem
bánnák, ha Népköztársaságként emleget-
nék. Önöknek sohasem tûnt fel, hogy ezt
a mi hazánkat 22 éve csak mint Románi-
át emlegetik, mindenféle köztársaság nél-
kül? (...) A köznyelvben a közemberek
mindig csak Magyarországként emleget-
ték, emlegetik. Szeretném, ha végre meg-
értenék: mi, erdélyi magyarok szeretjük
Magyarországot, tán még jobban, mint
az ott élõk. Ez a szeretet nem egy kor-
mánynak, egy politikusnak vagy egy
rendszernek szól. (...) Csíksomlyón, a
pünkösdi búcsún egy magyarországi
magasrangú püspök tartotta a szent-
beszédet, és büszkén emlegette az ország
alkotmányát, Én pedig, amilyen gyarló
ember vagyok, inkébb neki hiszek akkor
is, amikor az ÚMSZ-t olvasom. (...)
Mindazonáltal az új esztendõben sokkal
több tárgyilagosságot, jóindulatot kívá-
nok önöknek azokkal szemben, akiket
nem szeretnek. (Keresztények kivételek,
õket az igaz szeretet kell vezérelje.)

Kopacz Zoltán, Csíkszereda

Ülõsztrájk Rómában 
a magyar sajtószabadságért

Az olasz újságíró-szövetség ülõsztrájkot
hirdet a római magyar nagykövetség elé
szerdára egyebek mellett a Klubrádió elhall-
gattatása miatt. A szakmai szervezet fel-
hívásában bírálta a kormánykézben
„összpontosított hírközlést”, „újságírók
százainak listázását” és az olyan „független
információs csatornák, mint a Klubrádió
elhallgattatását”. 

Wellnesshétvége az ÚMSZ-szel

Jakab Enikõ Judit, az Új Magyar Szó marosvásárhelyi fõdíjasa Fotó: Antal Erika

Legyen öné A nap képe!

Meglátta? Megtetszett? Lefotózta? Ossza
meg másokkal is, amit látott! Küldje el ne-
künk a fotót, s legyen az öné A nap képe!
Ezzel a címmel új rovatot indítunk az Új Ma-
gyar Szó maszol.ro honlapján, ahová az olva-
sóink által beküldött fotók közül választjuk
ki a nap képét. Nevükkel szignózott fotóikat
a napkepe@ maszol.ro e-mail címre várjuk.
Ugyanakkor megkérjük olvasóinkat, jelezzék
honlapunkkal kapcsolatos észrevételeiket a
vasarhelyi.reka@maszol.ro e-mail címen.

Felhívás

Michel Hazanavicius The artist címû némafilmjét tartják a filmkritikusok az idei Arany Glóbusz legnagyobb esélyesének

ÚMSZ

Két film is készülhet a közel-
jövõben Ambrus Attiláról

(képünkön) – írja a Blikk. A Visz-
kis rabló a lap tudomása szerint
tárgyalásokat folytat egy ameri-
kai producerrel egy dokumen-
tumfilmrõl. Eközben viszont egy
magyar alkotás is készülhet a
rablóról, mivel Dobray György
rendezõ még 2004-ben szerzõ-
dést írt alá a bankrablóval a bör-
tönben. Amint arról lapunkban
beszámoltunk, Ambrus Attila
(képünkön) január 31-én szaba-
dul, miután 1998-ban elkapták és
17 év fegyházra ítélték 29 bank
kifosztásáért, az okozott kár
meghaladta a 195 millió forintot.
A lap szerint a Viszkis nem re-
mélhet milliókat a róla készülõ
filmekbõl, mivel a pénzt elperel-
hetik tõle. Az egyik hazai pénz-
intézet például több tízmillió fo-
rintos kártérítést akar behajtani
rajta – írja a Blikk. A Viszkis szto-
riját egyébként már feldolgozta
egyszer a Discovery Channel a Szö-
késben – Egy lépéssel a hatóságok
elõtt címû sorozatában. 

Filmre megy 

a Viszkis



8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Felvilág (am. kaland-
film) 12.50 Csavargó ku-
tya 3. (am. kalandfilm)
14.30 Pusztító tornádó
(am. f.) 16.10 Arn, a temp-
lomos lovag (svéd-angol-
dán kalandf., 2. rész)
18.10 Smokey és a Bandi-
ta (amerikai akció-
vígjáték) 20.05 Nagy zűr
kis Kínában (am. akció-
vígjáték) 22.00 Golyózá-
por (amerikai thriller)
23.35 Szigorúan bizalmas
(amerikai krimi)

FILM+

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

9.00 Híradó ism. 9.30
Hargita magazin 10.00
Made in Hungary 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Tájkép
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.50 Egészséges percek
18.00 Értékeink 18.30
Híradó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Zene
21.00 Híradó 21.30
Kultúrcsepp (ism.) 22.00
Többszemközt (ism.)
23.30 Híradó 0.00 Zene

ETV

9.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Lola (ameri-
kai sorozat) 18.30 A lán-
goló ég alatt (sorozat)
19.30 A csábítás földjén
(sorozat) 20.30 Eva Luna
(sorozat) 22.30 Perro
Amor (sorozat) 23.30 Sze-
relemkönnyek (sorozat)
0.30 Igaz történetek

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Nevessünk 10.30
Ellenállásteszt (ismétlés)
12.30 Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 Vég nélküli
ének (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 A szü-
lők pénzén (ismétlés)
22.30 Jackie Chan: A cso-
dazsaruk (amerikai-hong-
kongi akciófilm, 1999)
0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A világ felfedezése
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Rondó
12.30 Kvartett
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Nyelvőrző
15.40 Pannonia 3 keré-
ken (ism.)
16.10 Közlekedés bizton-
ságban
16.40 Ízőrzők: Milota
17.10 Az eltűnt fáraó nyo-
mában
18.15 Kisváros (m. sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
22.20 Híradó
22.30 Vágyra vágyók
(belga-francia vígj., 2008)
0.05 Dunasport
0.10 Kézjegy - Cserhalmi
György
1.15 Chaplin szereti a zenét
2.05 Térkép (ism.)
2.35 Korea, Kína és Japán
kultúrájának története

RTL Klub, 15.35
Kõ egy csapat

Bones és Jack, a két lusta balfék saját hifi-üzletről álmodik,
miközben rendre az idegösszeomlás szélére sodorják aktuá-
lis főnökeiket. Miután az utolsó lehetséges állásból is repül-
nek, jó pénzért beállnak tartalékosnak a seregbe, abban a
hitben, hogy víztisztítóként soha nem kell majd bevetésre
menniük. Ám alighogy túlesnek a kiképzésen, Csád kietlen
sivatagában találják magukat.

TV2, 22.05
Forrest Gump

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában kü-
lönös mesemondó üldögél. Forrest Gump mindent látott és
mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfé-
nyesebb elme. De hát az anyja is mindig azt mondta: “Csak
az a hülye, aki hülyeséget csinál.” Forrest Gump pedig sem-
mi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden
fontos eseményén.

DUNA Tv, 22.30
Vágyra vágyók

Ironikus hangvétel, humor. A sármőr és a nők. Három édes
csaj, jó szövegek. Egy tengerparti wellness hotelban össze-
barátkoznak. Modern vígjáték. Egyiknek nem kéne enni, má-
siknak innia, harmadiknak dohányoznia, amit persze folyton
megszegnek. Kiderül, mindegyikkel volt kalandja a főnök-
nek. A legújabb csaja aztán visszaadja a kölcsönt a volt ba-
rátnőknek.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Nyitott stúdió
11.00 Válaszd a tudást!
12.05 Magyar bulizene
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Népzene zenekarra
14.30 Fazonok
15.20 Vigyázz! Kész!
Jazz!
15.55 A tánc legendája
16.25 Innováció 
az emberért
16.50 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
17.15 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
18.05 English 4U
18.30 Família Kft. (sor.)
19.00 Angyali érintés
(sor.)
19.45 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (sor.)
20.55 Üzenetek 
a cigányságról
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.10 Stingers (sor.)
0.00 Bűvölet (olasz sor.)
1.25 Pompei 
- Egy város pusztulása
(olasz történelmi dráma,
2. rész, 2007)

6.55 Top Shop
7.20 Havazin (ism.)
7.50 Fókusz Reggel
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli
- Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.30 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.20 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
11.45 Top Shop
13.40 Asztro Show
14.40 A szív útjai 
(török sorozat)
15.35 Kő egy csapat 
(am. vígj., 1994)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt (sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
– összefoglaló
Utána: RTL-hírek
23.10 CSI: Miami helyszí-
nelők (am. krimisor.)
0.10 Ments meg! 
(am. sor.)
1.05 Reflektor 
- Sztármagazin
1.20 Törzsutas (ism.)
1.45 Odaát (am. sor.)
2.20 Autómánia (ism.)

10.30 Miami Vice (am.
sorozat) 11.20 Anna álma
(am. romantikus film,
2002) 12.55 Amerikai
mesterszakács 13.50
Monk (sorozat) 15.40 CSI
(sorozat) 16.35 Nyomtala-
nul (sorozat) 17.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 Gor-
don Ramsay 20.20 Két pa-
si (ism.) 20.50 Vérmes né-
gyes (sorozat) 21.45 Mike
és Molly (sorozat) 22.10
Tortúra (am. thriller, 1990)
0.10 CSI: Miami helyszíne-
lők (ismétlés)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra (live)
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 European Poker
Tour 21.00 Wrestling
RAW, Showtime 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
American Gladiators

TV2
6.55 Ma Reggel
10.10 Afrika gyöngyszeme
(port. sor.)
11.05 DTK (talk show)
(ism.)
11.55 Maupassant 
történeteiből 
(francia sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende
14.25 Esély
14.55 Valóságos kincses-
bánya
15.25 Elcserélt lányok
(am. sor.) (ism.)
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Különleges mentő-
alakulat (auszt. sor.)
17.45 MM
18.45 Család csak egy
van (vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(műv. vet.)
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek
22.10 Mindenből egy van
23.05 Az Este
23.40 Négy szellem
0.35 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
1.00 A hivatal (vígj. sor.)
1.55 Sporthírek
2.05 Neoton Unplugged
2.55 Család csak egy van
(ism.)
3.40 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 
nap mint nap! 
(live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Az ember és az idő
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
Geunchogo király 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek, 
időjárásjelentés
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Nagyszerű utazá-
sok
16.00 A Delta emberei
17.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
17.30 La vie en rose 
(life-style magazin)
18.25 A palota legendái:
Geunchogo király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Electrecord díjkiosz-
tó gála
23.10 Forró napok 
Moszkvában 
(orosz akciófilm, 2004)
0.50 David Bowie koncert
1.40 Ítéld meg te! – infor-
mativ műsor (ism.)
2.30 Közelebb hozzád
(ism.)

5.30 Pro Motor 
- sport magazin 
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
10.00 A szórakozott
(francia vígjáték, 1970)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Roming 
(cseh-román vígjáték,
2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
20.30 Nyomulás 
(am. filmdráma, 2006)
22.45 A jedi visszatér
(am. sci-fi kalandfilm,
1983)
1.15 Nyomulás 
(am. filmdráma, 2006)
(ism.)
3.15 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Célpontban 
az elnök lánya 
(amerikai-német akció-
film, 1999) (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés
- talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Tökéletes célpont
(amerikai akciófilm,
1993)
Sz.: Jean-Claude Van
Damme
22.20 Szökésben 
(am.-japán akciófilm, 1994)
0.45 Tökéletes célpont
(amerikai akciófilm,
1993) (ism.)
2.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés (ism.)
3.10 Szökésben 
(amerikai -japán akciófilm,
1994) (ism.)

6.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
7.00 Titkos szerelmek 
(telenovella) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.00 Ház, építés, design
10.30 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Reneszánsz ember
(amerikai vígjáték, 1994)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 A gyilkos nem felejt
(Felejthetetlen) 
(amerikai krimi, 2004)
1.00 Hírek 
(ism.)
2.00 Stílustitkok 
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk 
– Acél
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők 
-  VW Type 25
15.00 Hogyan csinálják?
Légi eszközök, 
Tenger alatti bánya, 
A legjobb futball
15.30 Hogyan készült?
Skót ékszerek, 
Polaroid filmek, 
Répacukor, 
Elektromos kabriók
17.00 Mérnöki 
műtárgyak 
- Ausztrál tengervíz-sóta-
lanító
18.00 A túlélés 
törvényei 
- Guatemala
19.00 Autókereskedők 
- BMW 325in
20.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Porsche 911 Targa
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Corvette
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 A túlélés törvényei 
- A vörös sziklák vidékén
2.00 Katona dolog

8.00 Komédia bajnokság
8.30 Szélességek
9.00 Fraiser és a farka-
sok (sor.)
9.55 Egészségpasztilla
10.10 Romantikus 
komédia
(am. vígj., 1983)
12.00 Green Hours 
(ism.)
13.50 Lehet, hogy nem
tudtad
14.00 Motomagia
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Kihalásra 
felkészülni! 
(am. ism. sor.)
19.30 Szélességek
20.10 Impromptu 
(angol-francia romantikus
vígjáték, 1991)
22.00 Hírek
23.00 Komédia bajnokság
23.35 Ten Years After
koncert
0.30 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
1.25 Kihalásra 
felkészülni! 
(am. ism. sor.) (ism.)
2.20 Fanny Kemble igaz
története 
(amerikai történelmi drá-
ma, 2000) (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 17.55
Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
10.45 Babapercek
10.55 Teleshop
12.30 Az alkusz nem al-
kuszik (am. vígj., 1992)
14.10 Eva Luna (am. -
mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő (os-
ztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasorozat, 1. rész)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 Forrest Gump (am.
filmszat., 1994)
0.10 ALL IN - kezdők és
nagymenők
Póker-műsor
0.35 Aktív
Közben: Kenósorsolás
1.35 DAKAR 2012 (2012)
Argentína - Chile
2.05 Tények Este
2.40 EZO.TV
3.40 Alexandra Pódium
(ism.)Kulturális magazin
4.05 Animációs filmek



Ma az Ernõ, Elek és Árkos
nevûek ünnepelnek.
Az Ernõ férfinév a magyar
nyelvújításkor a német ere-
detû Ernest névbõl keletke-
zett -õ kicsinyítõképzõvel.
Az Elek vitatott eredetû fér-
finév, a görög Alexiosz  ma-
gyar megfelelõje, más véle-
mény szerint azonban az is-
meretlen eredetû régi ma-
gyar Velek személynévbõl
származik.
Árkos régi magyar személy-
név, eredete bizonytalan.
Holnap Veronika és Cson-
gor napja lesz.

Évforduló
• 1494 – I. Katalin navarrai
királynõt Pamplonában fér-
jével, III. Jánossal együtt
királlyá koronázzák.
• 1782 – II. József német-
római császár, magyar és
cseh király kiadja szekulari-
zációs rendeletét, amelyben
feloszlatja azokat a szerze-
tesrendeket, amelyek nem
végeztek iskolai oktatást
vagy betegápolást.

Vicc
A nyuszigyerek sírva
megy haza. Az apja meg-
áll elõtte, feltûri karjain az
inget és így szól:
– Ki bántott, fiam?

– A medve! – szipogja a
kisnyuszi.
Az apja lehúzza a karjain az
inget és így szól:
– Te bajod! Miért kötekedtél
vele?

Recept
Fokhagymás-tejfölös 
töltött csirkemell
Hozzávalók: 75 dkg csirke-
mell, 30 dkg reszelt sajt, 1 kis
pohár tejföl, 3 gerezd fok-
hagyma, 1 kis csemegeubor-
ka,  5 dkg füstölt szalonna
vagy bacon, 1 nagyon kicsi
hagyma, só,  mustár.
Elkészítés: A csirkemelleket
felszúrjuk úgy, hogy legyen
hely tölteni. Az uborkát,
hagymát és a szalonnát apró
kockára vágjuk, és a reszelt
sajt felével összekeverjük. A
csirkemelleket belülrõl kiken-
jük vékonyan mustárral, és
megtöltjük. A tejfölt, a fok-
hagymát préselve és 1 kiska-
nál mustárt összekeverünk,
megsózzuk egy picit. A húst
is megsózzuk, és egy hõálló
tálba helyezzük. A fokhagy-
más tejfölt egyenletesen rá-
öntjük a húsra, és megszór-
juk a maradék reszelt sajttal.
Addig sütjük, amíg a sajt vi-
lágosbarnára sül, és a víz is
elpárolog a hús alól (amit a
hús és a tejföl enged). 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Sok a feszültség önben. Valami
testmozgással tudna úrrá lenni
rajta. A sport nemcsak az energi-
ák levezetésében segítené, de az
önuralom megtartásában is. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Semmi rendkívüli nem zavarja
nyugalmát, de a csend és a rend
most az leginkább, amire szüksé-
ge van. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Most ne foglalkozzon túlmunká-
val, és családtagjait se stresszelje
felesleges izgágasággal. A boldog-
ság a nyugalomban rejlik.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Sok mindentõl megszabadulhat
most, ami csak akadályozná a
fejlõdését. Fogadja ezt el, és te-
kintsen így minden változásra!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kicsit túlhajszolta magát az el-
múlt idõben, most már lazítania
kellene. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az óévbúcsúztató nem sikerülhe-
tett olyan jól, mint amilyenre a
mai estén van kilátása. A ma es-
te kihagyhatatlan.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az ünnepek nem múltak el
nyomtalanul alakján. Önt eléggé
érdekli a szépség ahhoz, hogy ez
már zavarja. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy régen látott ismerõssel való
találkozás borzolhatja fel kedé-
lyét. Ne féljen, a csalódás akár
kellemes is lehet. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Az ünnepek múltán a tél hideg-
nek, hosszúnak és kilátástalan-
nak tûnik. Mielõtt végleg bele-
merülne a depresszióba, próbál-
kozzon a fényterápiával. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ha szûkösnek találja pénzügyi
lehetõségeit, most járjon kiegészí-
tõ források után! Az új lehetõség
nem hullik az ölébe. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Sok minden felhalmozódott ön-
ben, ami meggondolásra vár.
Van, amit végleg le kell zárni. De
vannak eredményei, amiket a vi-
lág elé kellene tárnia.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy rég nem látott barátja keres-
heti meg ma önt. A felbukkanás
felvillanyozza, de ne ringassa
magát túlzott reményekbe. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Az a gond az élettel, hogy meg-
érteni csak visszafele, élni vi-
szont csak elõre haladva lehet.
Ez felettébb elkeserítõ lenne, ha
a bölcsesség nem találta volna
meg erre is az ellenszert. Ha
nem a jövõre, hanem a jelenre
tekintünk, arra is úgy, mintha
már elmúlt volna, akkor derûs
nyugalommal fogjuk megérte-

ni azt, ami éppen történik ve-
lünk. A jövõ az nyilván nem ki-
kutatható, de van rá mód, hogy
ne csak a múlt legyen érthetõ. A
jelen is kikutatható, ha elég alá-
zat és szeretet van az ember szívé-
ben. A legtöbb ember nem
törõdik a múlttal, a jelent pedig
észre sem veszi, és a jövõ illúziói-
val elfoglalva pazarolja el életét. 

Gondolatjel Visky István rovata



Kosárlabda

Turós-Jakab László

Kedden este kialakult a
férfi-kosárlabda-Román

Kupa 2011–12-es idénye né-
gyes döntõjének mezõnye: a
február 17-én és 18-án esedé-
kes Final Fourban a Nagyvá-
radi CSM, a Bukaresti CS
Municipal, a BCM U Pitesti
és a Temesvári BC küzd a
serlegért.    

A nagyváradiak játék nél-
kül jutottak a legjobb négy
közé, miután negyeddöntõ-
beli ellenfelük, a CS Otopeni
visszalépett a bajnokság és a
Román Kupa további küz-
delmeitõl is.

Medgyesen elméletileg

könnyen ledolgozható mí-
nusz hatról indult a helyi
Gaz Metan a CS Municipal
elleni visszavágón. A hármas
sípszóig nyolc triplát bevágó
Tudor Dumitrescu vezetésé-
vel a medgyesiek 78-59-re ve-
zettek az utolsó negyed ele-
jén, de a továbbiakban akció-
ból már nem találtak gyûrû-
be és 78-76-nál veszélybe ke-
rült továbbjutásuk. A hajrá-
ban is az idény meglepetés-
csapata volt higgadtabb és
bár végül 84-80-ra kikapott,
171-169-es összesítéssel csak
elbúcsúztatta a tavalyi RK-
gyõztest.   

Piteºti-en nulláról indult a
BCM U és a Dinamo reván-
sa, hiszen Bukarestben 67-
67-tel zárult az elsõ találko-

zó. Gyenge színvonalú mér-
kõzésen a pontosabban dobó
gárda nyert, s ez a hazai volt
(72-51).  

Brazi-on a CSU Asesoft
Ploieºti keményen visszavá-
gott a temesváriaknak a múlt
heti 26 pontos vereségért, de
a továbbjutást már nem tudta
kiharcolni. A Prahova me-
gyeiek 87-64-re nyertek, a Te-
mesvári BC viszont 155-152-
s összesítéssel biztosította he-
lyét a Final Fourban. A né-
gyes döntõ rendezési jogát te-
hát Nagyvárad, Bukarest,
Piteºti és Temesvár pályázza
meg. 

Kedden este egy bajnoki
mérkõzést is pótolni kellett
volna, de a csíkszeredai
sportcsarnokban végül nem

lehetett játszani, mert az
egyik palánk rögzítõ szerke-
zete felmondta a szolgálatot.
A mûszaki gondot nem lehe-
tett orvosolni, így a Hargita
Gyöngye KK–Kolozsvári U-
Mobitelco BT-mérkõzést is-
mét el kellett halasztani. 

A hét végén folytatódik a
bajnokság alapszakasza, de a
visszavágókon már csak 15
csapat indul. A CS Otopeni
ugyanis visszalépett, eredmé-
nyeit pedig törölték. Ez a
csíkiakat érinti érzékenyen,
hiszen egy gyõzelmet veszte-
nek, és ezzel három hossz-
nyira eltávolodnak a bent
maradásért küzdõk, a Giur-
giu, a Dinamo és a Craiova
csoportjától.  

A 16. fordulóban a Dina-

mo szabadnapos, a hazai pá-
lyán veretlen CS Municipal
pedig Bukarestben fogadja
pénteken a listavezetõ Te-
mesvári BC-t (17.30 óra,
Digi Sport). Szombaton Ma-
rosvásárhelyi Maros KK–
Politehnica Iaºi (õsszel: 88-
51), Energia Rovinari–Gaz
Metan (91-104), BCM U
Pitesti–Hargita Gyöngye KK
(94-58), CSS Giurgiu–SCM
CSS Craiova (73-64) és Ko-
lozsvári U-Mobitelco BT–
CSU Asesoft (97-95) találko-
zókat rendeznek, utóbbit 19
órától közvetíti élõben a Digi
Sport. A Nagyváradi CSM–
Nagyszebeni CSU Atlassib-
(84-67) mérkõzés vasárnapra
marad, 19.30 órától a Digi
Sport közvetíti élõben. 
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Tereprali

Hírösszefoglaló

Kedden az Antofagasta
és Iquique közötti 565

km-es 9. szakaszt teljesítette
a 33. Dakar-rali versenyben
maradt mezõnye, a gyorsasá-
gi szakasz 556 km volt. A
motorosoknál a francia Cyril
Despres (KTM) közel négy
percet vert Marc Comára
(KTM), és ezzel ismét átvette
a vezetést a spanyoltól, aki-
nek most 2:28 perc a hátrá-
nya. Gyenes Emánuel
(KTM) a 23. helyen ért célba,
és 19. az összetettben, vala-
mivel kevesebb, mint négy
órára Despres-tõl. A másik
román versenyzõ az 50. he-
lyen áll az összetettben, hát-
ránya azonban már több
mint 9 óra. Marcel Butuza
(KTM) az 55. helyen zárta a
9. szakaszt. A Szalay Balázs,
Bunkoczi László kettõs az
idei legjobb részeredményét,
a 17. idõt érte el az autósok-
nál. Az Opel Dakar Team az
összetettben a 31. helyen áll,
hátránya több mint 11 óra.
Szakaszgyõztes az amerikai
Robby Gordon (Hummer),
megelõzve a francia Sté-
phane Peterhanselt (Mini) és
a spanyol Joan „Nani” Ro-
mát (Mini). Az összetettben
Peterhansel vezet, de Gor-
don már 6 perc alá szorította
hátrányát. Feladta a további
versenyzést az autósok kö-
zött címvédõ Nasszer al-
Attijah. A katari pilóta, aki
egy Hummer volánja mögött
küzdött, a keddi szelektív
szakasz 174. kilométerénél
kényszerült úgy dönteni,
hogy nem folytatja tovább.
A kvadoknál a Patronelli
fivérek (Alejandro és
Marcos) bizonyultak a leg-
gyorsabbaknak, a szintén ar-
gentin Tomas Maffei elõtt.
Az összetettben Alejandro
közel 80 perccel elõzi meg
Marcost és több mint 110-zel
Maffeit. A kamionoknál a
Miki Biasion vezette Iveco-
trió lett a szakaszgyõztes, az
összetettben azonban to-
vábbra is a belga Gerard De
Rooy és társai vezetnek. Teg-
nap az Iquique és Arica kö-
zötti szakaszt teljest teljesítet-
te a mezõny. A teljes táv 694
km volt, ebbõl a gyorsasági
377 km. 

Labdarúgás 

Czimbalmos Ferenc-Attila  

Marosvásárhelyen járt a
minap Bölöni László, a

görög PAOK Szaloniki lab-
darúgócsapatának vezetõ-
edzõje egykori csapattársai-
val, a hajdani ASA játékosa-
ival is találkozott. Kedves
emlékeket elevenítettek fel,
egykori mérkõzéseket,
együtt viccelõdtek, nevettek
– akárcsak a 70-es és 80-as
években. Hazalátogatásával
feleségének, Zakariás Klárá-
nak kívánt külön örömöt
szerezni. A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház egykori
színésznõje nemrég ünnepel-
te születésnapját, de az év-
fordulót kissé beárnyékolták
a beteg édesanyja ápolásával
járó gondok. 

Családjáról Bölöni azt is
elárulta, hogy idõs édesany-
ja, Ilona néni jó egészségnek
örvend, Magyarországon la-
kik, akárcsak másik fia, Ist-
ván. A Bölöni család sarjá-
nak, Eszternek fogrovosi ma-
gánrendelõje van a franciaor-
szági Nancyban. Jól halad a
szakmában, de tanulmányi
vonalon is, szülei nem kis
örömére.

A leköszönt esztendõrõl
nem szívesen beszél Bölöni,

már csak azért sem, mert a
romániai és a görögországi
helyzet nagyon különbözõ a
labdarúgásban is. Állítja: va-
lódi profi klubcsapatot edz,
ahol élvezet dolgozni, s ahol
a gyõzelemre éhes szurkolók
mindvégig kitartanak ked-
venceik mellett. Mindezek
erõt adnak  neki is. Alapjá-
ban véve sikeres éve volt, hi-
szen tanítványai jól szerepel-
tek a nemzetközi kupaporon-

don: a PAOK kilépett a lab-
darúgó-Európa Liga csoport-
jaiból, és bizakodva várja a
tavaszi folytatást.

Még akkor is, ha a klub
anyagi gondokkal küszködik.
A problémák megoldása a
klubvezetés elsõdleges fel-
adata. Ezért jól kidolgozott
terv született, amelyben Bö-
löninek is szerepe lesz, szá-
mítanak munkájára, szaktu-
dására. Játékosokat adnának

el és helyükbe fiatal tehetsé-
geket építenének be a csapat-
ba, anélkül azonban, hogy
ezt az eredmények meg-
sínylenék. Távol szülõhelyé-
tõl, Bölöni úgy fogalmaz,
hogy számára Marosvásár-
helyrõl nem valami hiányzik,
hanem a város a maga egé-
szében. A szakember kedden
este utazott le Bukarestbe,
ahonnan a tegnap folyamán
Görögországba repült. 

Bölöni Vásárhelyen 

Szalonikiban nagyon elégedettek Bölöni László munkájával. Az edzõ bizakodva várja a folytatást

Román Kupa: kiesett a címvédõ 

Jégkorong

T. J. L. 

A Corona  Fenestela
könnyedén, 8-2-re nyert

Brassóban a Sapa Fehérvár
AV19 farmcsapata ellen a
magyar–román jégkorong-
bajnokság, a MOL Liga
egyetlen, kedd esti mérkõzé-
sén. A vendégek 2-1-re ve-
zettek a 4. percben, a továb-
biakban azonban már csak
az õ hálójuk zördült, hétszer
is. A gyõztes csapat góljain
Peter Barinka (2), Péter Ró-
bert (2), Casey Bartzen,
Zsók Levente, Antal Zsom-
bor és Borsos Attila oszto-
zott. Az alapszakaszban
még 14 találkozót rendez-
nek, pénteken négyet is: Új-
pesti TE–Brassói Corona
Fenestela, Miskolci JJSE–
HSC Csíkszereda, Ferenc-
városi TC–Sapa Fehérvár
AV19 farmcsapat, Dab.Doc-
ler–Bukaresti Steaua Ran-
gers. 

Dobogón 

a brassóiak

A táblázaton:
1. Csíkszereda 3126 0 5 154-6478
2. Dab.Docler 3125 0 6 131-6571
3. Brassó 32 17 0 15134-10553
4. Misk. JJSE 32 16 0 16 120-9150
5. FTC 31 15 0 16104-11743
6. Steaua 31 12 0 19106-15038
7. Fehérvár 32 12 020 114-14735
8. Újpest 32 3 0 31 76-20010

Labdarúgás 

ÚMSZ

Azzal, hogy harmadszor
is megnyerte az Arany-

labdát, a FIFA és a France
Football közös díját, Lionel
Messi megismételte Michel
Platini eddig egyedülálló tel-
jesítményét: a francia klasszis
1983. és 1985.  között zsinór-
ban három Aranylabdát
nyert. 

Háromszor részesült elis-
merésben, de nem sorrend-
ben, két holland klasszis,
Johan Cruyff (1971-ben
Ajax, majd 1973-ban és 1974-

ben FC Barcelona) és Marco
van Basten (1988, 1989, 1992
– AC Milan). Két-két Arany-
labdával büszkélkedhet Al-
fredo Di Stéfano (1957,
1959), Franz Beckenbauer
(1972, 1976), Kevin Keegan
(1978, 1979), Karl-Heinz
Rummenigge (1980, 1981) és
Ronaldo (1997, 2002). 

Az elsõ Aranylabda-szava-
záson, 1956-ban, az angol
Stanley Matthews (FC
Blackpool) végzett az élen.
Az egyetlen magyar gyõztes
a nemrég elhunyt Albert Fló-
rián – a Császár 1967-ben ré-
szesült az elismerésben. 

Messi révén az FC Barce-

lona immár kilenc Arany-
labdással szerepel az örök-
ranglistán, míg a két olasz
gárda, a Juventus Torinó és
az AC Milan egyformán
nyolccal. A Barca elsõ
Aranylabdása Luis Suarez
volt, több mint fél évszázad-
dal ezelõtt, még 1960-ban. A
spanyol Puskás Ferenc (Real
Madrid) és a német Uwe
Seeler (Hamburg) elõtt vég-
zett az élen. A holland
Johan Cruyff 1973-ban és
1974-ben nyert, a 90-es évek-
ben pedig a bolgár Hriszto
Sztojcskov (1994) és a brazil
Rivaldo (1999). 2005-ben
Ronaldinho két angol,

Frank Lampard és Steven
Gerrard elõl halászta el az
elsõséget, 2009 óta pedig
Lionel Messi az egyedural-
kodó. 

Carles Puyol, a spanyol
bajnok és Bajnokok Ligája-
gyõztes FC Barcelona lab-
darúgócsapatának kapitánya
szerint Xavi csak azért nem
kapta még meg az Aranylab-
dát, mert Messi is a
Barcában futballozik. A 33
esztendõs világ- és Európa-
bajnok védõ mindezt azután
nyilatkozta, hogy az argen-
tin támadó hétfõn sorozat-
ban harmadszor vehette át
az elismerést a Nemzetközi

L a b d a r ú g ó - s z ö v e t s é g
(FIFA) éves, zürichi gáláján.
„Ha Messi nem lenne itt,
biztos, hogy Xavi már leg-
alább egyszeres aranylabdás
lenne” – fogalmazott Puyol.

Egervári Sándor szerint
feltehetõen nem a FIFA hi-
bázott, hanem õ tölthette ki
rosszul a szavazólapot az
Aranylabda-választás során.
A magyar szövetségi kapi-
tány Xavira szeretett volna
szavazni, de véletlenül Messi
neve került az elsõ hely-
re. Egervári még a végered-
mény kihirdetése elõtt
mondta el, hogy a tavalyi év-
hez hasonlóan Xavira szava-

zott, mert szerinte a Barcelo-
na játékmestere érdemelné
meg leginkább az év legjobb
játékosának járó díjat. Ép-
pen ezért meglepetésként ha-
tott, hogy amikor a végered-
mény kihirdetése után a
FIFA közzétette a szavaza-
tok részletes listáját, a ma-
gyar kapitány neve mellett
Messi, Xavi, Özil volt a sor-
rend. „Valóban Xavira akar-
tam szavazni, valószínûleg
én tévesztettem el valamit a
szavazólap kitöltésekor, nem
gondolom, hogy a FIFA ke-
verte össze a szavazatokat” –
oldotta fel az ellentmondást
a magyar kapitány. 

Lionel Messi a negyedik triplázó 

Dakar: Szalay

elõrelépett


