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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3446 ▲
1 amerikai dollár 3,3521 ▲
100 magyar forint 1,4631 ▲

Vezércikk 3

„Sírni-nevetni, csak óvatosan”

„Mindannyiunknak
vállalnunk kell a fe-
lelõsséget, akik eb-
ben a kormányban
vagyunk azért, hogy
2010 elsõ felében na-
gyon kemény meg-
szorító intézkedése-
ket hoztunk. A mos-
tani tüntetéseken az
ezzel kapcsolatos
elégedetlenség is elõ-
elõjön” – nyilatkoz-
ta az ÚMSZ-nek
adott interjúban
Markó Béla min-
iszterelnök-helyettes.

Háttér 4

Média 9

Szociál-liberális 
librettó
A szociál-liberálisok az utóbbi idõben
meglehetõsen gyengélkedtek. Szónokaik

a rendkívüli ülésszakon
minthacsak egy opera
buffa librettója szerint
áriáztak volna abbeli

igyekezetükben, hogy el-
hitessék velünk és
magukkal: a hatalom
kezesbárányként tes-
tületileg távozik.Bogdán Tibor

ÚMSZ

Fontos lépés történt tegnap
Brüsszelben a kisebbségek vé-

delme érdekében: Wink-ler Gyu-
la EP-képviselõ bemutatta az
RMDSZ és az Európai Nemzeti-
ségek Föderális Uniójának  közös
nyilatkozatát, amely együttmû-
ködésre kéri fel az európai õsho-
nos kisebbségi szervezeteket az
EU-s kisebbségi keretszabályozás
megalkotását célzó állampolgári
kezdeményezés kivitelezésében.
A polgári kezdeményezés a Lis-
szaboni Szerzõdés által létreho-
zott jogi eszköz, amely az unió
legkevesebb egymillió állampol-
gárának lehetõvé teszi, hogy az
EB hatáskörébe tartozó kérdések-
ben jogalkotást kérjen. 
Folytatása az 2. oldalon 

Cs. P. T.

Fellélegezhetett Markó Attila
államtitkár, Marosán Tamás

egyházi jogtanácsos és Silviu
Clim jogász, mert a buzãui bíró-
ság helyt adott a Brassói Ítélõtáb-
la 2006-ban hozott határozatá-
nak, amelyben a református egy-
ház tulajdonának ismerte el a sep-
siszentgyörgyi Székely Mikó Kol-
légiumot és a hozzá tartozó ösz-
szes ingatlant. A restitúciós bi-
zottság három tagja ellen koráb-
ban a korrupcióellenes ügyészség
közérdek elleni hivatali visszaélé-
sért emelt vádat, mivel a reformá-
tus egyháznak szolgáltatták visz-
sza a kollégium épületét. Ezt a vá-
dat hamarosan ejtheti a bíróság –
tudtuk meg tegnap Markó Attilá-
tól. Folytatása a 7. oldalon A román közúti hatóságok húsz országutat zártak le tegnap Fotó: Mediafax

EU: szolidáris

kisebbségek

Vádejtés jöhet

Mikó-ügyben

Telefon helyett kávéfõzõ

Igaznak bizonyultak a napokban elterjedt
híresztelések, miszerint a háztartási elekt-
ronikai gépeket gyártó olasz De’Longhi
cég költözik be a Nokia távozásával meg-
üresedett nemeszsuki Tetarom 3 ipari park-
ba. Ezt a két olasz cég tegnap közös sajtó-
közleményben hozta nyilvánosságra.

Gazdaság 6

Szavazzunk Annamarira!

Erdélybõl is lehet
majd szavazni az
Orange és a Voda-
fone mobiltelefon-
hálózatokon Dancs
Annamarira a ma-
gyarországi Euroví-
ziós Dalverseny el-
sõ, szombati elõ-
döntõjében, ame-
lyet romániai idõ
szerint 21.15-tõl
közvetít, élõ adás-
ban az m1 és a Du-
na World televízió. 

Húsz országutat és valameny-
nyi autópályát lezárták, illetve

több tucat vonatjáratot lezártak
tegnap az országban a hóviharok

miatt. A zord idõjárás fõként Ro-
mánia déli és keleti részét érintet-
te. Este a kormányfõ válságta-
nácskozást hívott össze. 7. oldal

Hó foglya lett a fél ország

Választás: vissza minden
Alkotmányellenesnek nyilvánították a szavazások összevonásáról szóló törvényt

A kormány szándékaival ellentétben idén elõbb júniusban önkormányzati, majd novemberben parlamenti választásokat tartanak Fotó: ÚMSZ/archív

Június elsõ vasárnapján tarthatják meg a helyhatósági választásokat, ha a kormánypártok
nem találnak valamilyen kibúvót az Alkotmánybíróság tegnapi döntése alól, amellyel az
alaptörvénybe ütközõnek nyilvánította a parlamenti és önkormányzati választások összevo-
násáról rendelkezõ törvényt. A koalíciós pártok – az RMDSZ-t beleértve – leszögezték, tisz-
teletben tartják a testület határozatát. Tegnap esti sajtótájékoztatóján Traian Bãsescu nem
reagált a döntésre, és a tizenhárom napja zajló kormány- és államfõellenes tüntetéseken fel-
tett „kérdésekre” is kitérõ választ adott. Az államfõ leszögezte: nem mond le. 3. oldal
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Röviden

Folytatás az 1. oldalról

Az uniós jogi eszköz 2012. április
elejétõl lép életbe. „Ezért is sürget
az idõ” – nyilatkozta tegnap az
ÚMSZ-nek Winkler Gyula. Az
RMDSZ-es EP-képviselõ a közös
nyilatkozatot kerekasztal-megbe-
szélésen mutatta be, amelyen az
Európai Parlament kisebbségi
frakcióközi munkacsoportjának
számos tagja, a FUEN vezetõsé-
ge és több érdeklõdõ vett részt. A
rendezvényen az RMDSZ-t
Winkler Gyula mellett Sógor
Csaba EP-képviselõ, Markó Atti-
la államtitkár, az Etnikumközi
Kapcsolatok Hivatalának vezetõ-
je és Vincze Loránt nemzetközi
kapcsolatokért felelõs titkár kép-
viselte.

Az értékek közös 
nevezõje

A nyilatkozathoz csatlakozott
a kisebbségi frakcióközi munka-
csoport vezetõsége, az európai
nemzetiségek ifjúsági szervezete
(YEN) és a Dél-tiroli Néppárt is.

A dokumentum hivatkozik a
Lisszaboni szerzõdésre, amely a
kisebbségeket európai értéknek
nevezi, utal azokra a nehézsé-
gekre, amelyekbe hazai érdekér-
vényesítõ erõfeszítéseik során a
kisebbségi szervezetek ütköz-
nek, a kisebbségi közösségek fo-
gyására és fenyegetettségükre, a
gazdasági válság által egyre ne-
hezebb helyzetbe kerülõ kisebb-
ségi oktatási, kulturális és mé-
diaintézményekre, ugyanakkor
az európai jó gyakorlatok hasz-
nosításának hiányára. Mindezek
tükrében a nyilatkozat az õsho-
nos nemzeti kisebbségek meg-
maradása és védelme érdekében
felkéri az európai kisebbségi
szervezeteket és népcsoportokat,
hogy csatlakozzanak egy össz-
európai sikeres aláírásgyûjtési
kampányhoz.

Az EP-képviselõ a kezdemé-
nyezés hátterérõl az ÚMSZ-nek
elmondta: az RMDSZ Szövetségi
Képviselõk Tanácsa 2011. április
3-án határozta el az állampolgári
kezdeményezés jogintézményére
is támaszkodó európai kisebbségi

keretszabályozás megalkotását.
Az RMDSZ a FUEN tavaly júni-
usi kongresszusán az európai ki-
sebbségi szervezet tagjaként hatá-
rozatot javasolt kisebbségi temati-
kájú európai állampolgári kezde-
ményezés elindítására. Ezt köve-
tõen széles konzultáció kezdõdött
a Kárpát-medencei magyar ki-
sebbségi szervezetekkel és más
európai õshonos kisebbségekkel.
„A kétoldalú találkozókon min-
den megkeresett szervezet egybe-
hangzóan támogatta a keretsza-
bályozás megalkotását igénylõ in-
dítvány tervét” – mondta
Winkler. Az EP-képviselõ szerint
a tegnapi találkozó fõ üzenete a
szolidaritás szükségessége volt.
„Meg kell találnunk az európai
õshonos nemzeti kisebbségek ér-
dekeinek közös nevezõjét, és eb-
ben már erõs partnereink van-
nak” – magyarázta. 

Húsz hónapos procedúra

A brüsszeli kerekasztal-beszél-
getésen Markó Attila a korábbi
kisebbségi kezdeményezések tar-

talmát ismertette, és megállapí-
totta, hogy a bennük foglalt ja-
vaslatok ma is érvényesek, még
akkor is, ha nem sikerült elfogad-
tatni az Európai Unió intézmé-
nyeivel. Markó Attila úgy fogal-
mazott, hogy a mostani kezde-
ményezés során érdemes lesz
hasznosítani az Európai Tanács
és az EBESZ kisebbségi temati-
kájú szabályozásait.

Vincze Loránt ismertette az ál-
lampolgári kezdeményezés rész-
leteit, a szükséges technikai lépé-
seket. Hangsúlyozta, hogy tekin-
tettel kell lenni a különbözõ ha-
táridõkre, összességében a kezde-
ményezés húsz hónap alatt kivite-
lezhetõ – összegezte a nemzetkö-
zi kapcsolatokért felelõs titkár.

A rendezvényt és a kezdemé-
nyezést üdvözölte Tabajdi Csaba,
a kisebbségi frakcióközi munka-
csoport új társelnöke, méltatva az
RMDSZ javaslatát. Jan Died-
richsen, a FUEN igazgatója kö-
szönetet mondott az RMDSZ
kezdeményezéséért, és a szerve-
zet 90 tagjának támogatásáról
biztosította az új tervet. 

Hírösszefoglaló

Bármikor megkezdõdhetnek a
tárgyalások a Nemzetközi Va-

lutaalap és az Európai Unió, va-
lamint Magyarország kormánya
között a keddi fejlemények tükré-
ben – jelentette ki Orbán Viktor
magyar kormányfõ. Szerinte nem
maradt olyan kérdés, amelyben a
budapesti kormány és a brüsszeli
bizottság ne értené egymás állás-
pontját. Hangsúlyozta: egyetlen
vitatott pontot sem tekint tabu-
nak, de találkozójukon azt kérte
José Manuel Barrosótól, hogy az
Európai Unió összes kifogását ér-
vekkel támassza alá.

Az IMF-fel és EU-val folyta-
tandó tárgyalásokról Orbán Vik-
tor úgy fogalmazott: Magyaror-
szág gyors tárgyalásban és gyors
megállapodásban érdekelt. A leg-
több kérdésben az álláspontok kö-
zeledtek, néhányban megoldód-
tak, másokban pedig világossá
tette, mi az, amibõl jogi eljárás
nélkül nem enged Magyarország.
Vannak olyan kérdések is, ame-
lyekben az ország szuverenitása
miatt nem áll módjában a kor-
mánynak elmozdulnia. Ilyen pél-

dául a jegybank elnökének eskü-
tétele; a bankelnök fizetésérõl
szólva pedig Orbán Viktor hang-
súlyozta, hogy a közszolgák ese-
tében egységes fizetési sapka van,
és ez alól nincs kivétel.

A Magyar Országgyûlésben

helyet foglaló ellenzéki pártok –
bár ki-ki a maga szemszögébõl –
egyformán bírálta Orbán brüssze-
li megbeszéléseit, illetve a kor-
mány álláspontját. Az MSZP az
alaptörvény és a hozzá kapcsoló-
dó átmeneti rendelkezések módo-

sítását javasolja az MSZP annak
érdekében, hogy a parlament or-
vosolja azokat a jogi aggályokat,
amelyeket az Európai Bizottság
megfogalmazott – tudatta
Mesterházy Attila pártelnök-frak-
cióvezetõ tegnap.

A Jobbik meghátrálásként érté-
keli Orbán brüsszeli tárgyalásai-
nak eredményeit – jelentette ki
tegnap Balczó Zoltán, az ellenzé-
ki párt alelnöke. „Orbán Viktor
kedden Brüsszelben tulajdonkép-
pen meglengette a fehér zászlót,
mert gyakorlatilag bármilyen kér-
désben hajlandó engedni az unió-
nak” – értékelte Jávor Benedek,
az LMP parlamenti frakcióveze-
tõ-helyettese a kormányfõ és az
uniós vezetõk tárgyalásait tegnap.
Az ellenzéki politikus hozzátette,
hogy eközben viszont semmirõl
nem született döntés, Magyaror-
szág ellen tovább folynak az uni-
ós eljárások.

Mindeközben Magyarország
javuló piaci megítélésének kö-
szönhetõen erõsödött a forint, az
eurót tegnap délelõtt tíz órakor
298 forinton jegyezték a bankközi
devizakereskedelemben az elõzõ
délutáni 301 forint után. 

EU: szolidáris kisebbségek
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Orbán Viktor: értjük egymást
Az ellenzék szerint a magyar kormányfõ meglengette Brüsszelben a fehér zászlót

Vincze Loránt, Tabajdi Csaba, Winkler Gyula és Markó Attila a kerekasztal-beszélgetésen. Áprilistól már szervezik az uniós aláírásgyûjtést

Szélesedik a Civil Konzultáció

Az RMDSZ Szociáldemokrata Platformjá-
nak (SZDP), illetve a Romániai Magyar
Dolgozók Egyesületének (RMDE) vezetõi-
vel találkozott Kovács Péter szövetségi fõtit-
kár tegnap Kolozsváron. A felek megálla-
podtak abban, hogy az SZDP és az RMDE
részt vesz az RMDSZ Fõtitkársága által
kezdeményezett és koordinált Civil Kon-
zultációban, amelynek az a lényege, hogy a
törvényhozási folyamatba beépüljön a civil
és a szakmai szervezetek tudása, tapaszta-
lata, gyakorlati ismerete.

Vizsgálják Schmitt plágiumügyét

Öt tagból álló tényfeltáró bizottság készít
jelentést március 28-ig a Semmelweis Egye-
tem jogelõdjénél Schmitt Pál magyar köz-
társasági elnök által 1992-ben írt kisdoktori
disszertáció keletkezésének körülményeirõl
– jelentette be Tóth Miklós, az egyetem
testnevelési és sporttudományi karának dé-
kánja tegnap Budapesten. A bizottságban
„külsõs és belsõ tagok” is helyet kaptak, ki-
választásuknál pedig kizárólag szakmai
szempontokat vettek figyelembe.

Kitüntetés Szabó Bélának

Réthelyi Miklós magyar nemzeti erõforrás
miniszter (képünkön balra) gratulál Szabó
Béla egyetemi tanárnak, a marosvásárhelyi

I. számú Szülészeti és Nõgyógyászati Kli-
nika igazgatójának, akit a Köztársasági El-
nök Érdemérme kitüntetésben részesített a
budapesti Sándor-palotában Schmitt Pál
magyar államfõ.

Vereckét védi a törvény

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) kezdeményezése nyomán felvet-
te a vereckei magyar honfoglalási emlék-
mûvet a helyi jelentõségû emlékmûvek
jegyzékébe a Kárpátalja megyei állami köz-
igazgatási hivatal kulturális fõosztálya.
Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke,
megyei önkormányzati képviselõ közölte: a
megyei fõosztály egyúttal kezdeményezi az
ukrán kulturális minisztériumnál és a nem-
zeti kulturális örökségvédelmi állami szol-
gálatnál, hogy vegyék fel a honfoglalási
emlékmûvet az ukrajnai emlékmûvek álla-
mi jegyzékébe. A vereckei emlékmû ily mó-
don mostantól a törvény védelme alatt áll.

Horvát politikus magyar bíróságon

Tanúk kihallgatásával folytatódott tegnap a
halálos baleset okozásával vádolt horvát
politikus büntetõpere Kaposváron.
Radomir Cacic pártelnöknek, akit tavaly
decemberben horvát miniszterelnök-helyet-
tessé választottak, azért kellett megjelennie
a bíróság elõtt, hogy eldöntsék, felelõs-e két
ember halálért, akik akkor vesztették életü-
ket, amikor karamboloztak a horvát politi-
kus autójával.

Obama az unió helyzetérõl

„Bárki, aki azt mondja, hogy Amerika ha-
nyatlóban van, vagy hogy a befolyása
szertefoszlott, az nem tudja, mit beszél” –
jelentette ki kedd este a kongresszus két
háza elõtt az unió helyzetérõl elmondott
éves beszédében Barack Obama amerikai
elnök. A republikánus politikusok elutasí-
tották az amerikai elnök azon állításait,
amelyek szerint politikája hozzájárult a
gazdaság talpra állásához. 

„Tudod, hova állj…?” Orban és Barroso csaknem három órán át tárgyalt



Moldován Árpád Zsolt

Válságtanácskozásra kénysze-
rítette a Boc-kabinetet az Al-

kotmánybíróság azzal, hogy az
alaptörvénybe ütközõnek nyilvá-
nította a parlamenti és helyható-
sági választások összevonásáról
rendelkezõ jogszabályt. A tör-
vényt a Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) támadta meg, miután a
kormány 2011 decemberében fe-
lelõsségvállalással fogadtatta el a
jogszabályt, a parlament pedig el-
utasította az ellenzék bizalmatlan-
sági indítványát. 

Emil Boc miniszterelnök leszö-
gezte, a kormány mindenképpen
tiszteletben tartja a taláros testület
döntését, de véleményt csak az
Alkotmánybíróság indoklása után
fogalmaz meg. 

RMDSZ: a döntésnek
politikai súlya van

Hasonló álláspontra helyezke-
dett az RMDSZ volt és jelenlegi
szövetségi elnöke is. „Várjuk meg
az Alkotmánybíróság jövõ heti in-
doklását. Amennyiben abban az
áll, hogy a helyhatósági választá-
sokat nem lehet kitolni õszig, ak-
kor azokat az eredeti idõpontban,
nyáron meg kell tartani” – fogal-
mazott Markó Béla kormány-
fõhelyettes. Hozzátette: a parla-
menti választások idõpontjáról a
pártoknak kell megegyezniük,

személy szerint két lehetõséget
lát: egyik esetben a törvényhozási
választásokat az eredetileg kitû-
zött idõpontban, novemberben
tartanák, másik esetben idõben
közelebb hoznák azokat a helyha-
tósági választásokhoz. Markó Bé-
la úgy vélte, a taláros testület dön-
tésének elsõsorban politikai követ-
kezményei vannak, a választások
jó körülmények közötti lebonyolí-
tását nem befolyásolják. Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök szerint a
kormánykoalíciónak el kell fogad-
nia a döntést, majd részletesen
elemeznie kell az Alkotmánybíró-
ság indoklását ezzel kapcsolat-
ban. „Az alaptörvény nagyon vi-
lágosan fogalmaz: abban az eset-
ben, ha egy törvénynek néhány
cikkelyét alkotmányellenesnek
nyilvánítják, azokat a parlament
módosíthatja, javíthatja a taláros
testület döntése értelmében” –
szögezte le Kelemen Hunor. 

Minden marad a régiben?

Az Alkotmánybíróság közölte,
hogy nem a teljes törvény, ha-
nem csak néhány cikkelye sérti
az alaptörvényt, így ezeket vis-
szaküldik a parlamentbe. Máté
András, az RMDSZ képviselõhá-
zi frakcióvezetõje az MTI-nek
tegnap elmondta, csak az alkot-
mánybírósági döntés indoklásá-
nak közzététele után derül ki, mit
tehet a kormány. A Kolozs me-
gyei honatya szerint két lehetõsé-
ge van a kormánynak: vagy mó-
dosítja a jogszabályt, és azt ismét
elfogadja a parlament, vagy
„minden marad a régiben”, va-
gyis nyáron kerül sor a helyható-
sági választásokra és õsszel a par-
lamenti választásokra. Arra a
kérdésre, hogy a Boc-kabinet fe-
lelõsségvállaláshoz folyamodhat-
e, Máté elmondta, szerinte a jog-
szabályt csak ezzel a rendkívüli

törvényalkotási eljárással lehet
módosítani, ha ezt majd valóban
lehetõvé teszi az alkotmánybíró-
sági indoklás, de hozzátette, az
RMDSZ nem támogatja ezt.
Mint ismeteres, a hétfõi rendkí-
vüli ülésszakon Varujan Pam-
buccian, a nemzeti kisebbségek
frakciójának vezetõje is bejelen-
tette, nem támogatnak több
olyan törvényt, amelyet a kor-
mány felelõsségvállalással akar
elfogadtatni a parlamentben.

A kormány azzal indokolta
meg a választások összevonását,
hogy mintegy 20 millió eurót ta-
karítottak volna meg, és a részvé-
tel is nagyobb lett volna a parla-
menti választáson, ami nagyobb
legitimitást adott volna a törvény-
hozói testületnek.

Elégtétel az USL-nek

Az Alkotmánybíróság két ha-
lasztás után hirdette ki tegnap a
koalíciós pártok terveit keresztül-
húzó döntését, helyet adva az el-
lenzék beadványának. December
22-én iktatott keresetében az USL
arra hívta fel a taláros testület fi-
gyelmét, hogy a választások ösz-
szevonásáról szóló törvényt késõn
fogadták el, a helyhatósági válasz-
tásokig öt, a parlamenti választá-
sokig tizenegy hónap volt hátra a
jogszabály életbelépésekor. Emlé-
keztetnek, hogy a Velencei Bizott-
ság ajánlása szerint a voksolás
elõtt 12 hónappal nem szabad
módosítani a választási törvé-
nyen. Az USL szerint alkotmány-
ellenes a 2008-as önkormányzati
választásokon elnyert mandátu-
mok 6 hónappal történõ meg-
hosszabbítása is. Victor Ponta
szociáldemokrata elnök tegnap a
taláros testület döntésének isme-
retében lemondásra szólította fel a
kormányt, hiszen – mint érvelt –
„alkotmányellenes törvényért vál-
lalt felelõsséget”. 
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A választások egybevo-
nását az alaptörvénybe
ütközõnek kimondó
alkotmánybírósági
döntéssel az ellenzék
némi levegõhöz jutott.
A taláros testület véle-
ménye azt is nyilván-

valóvá tette, hogy az
államfõi kezdeményezés nyomán a válasz-
tások összemosásáért a parlament elõtt fele-
lõsséget vállaló kormányfõ fittyet hányt az
alkotmányra, akárcsak a törvényhozás ki
tudja, hányadik megkerülése fölötti örö-
mükben tenyerüket vörösre tapsoló narancs-
vörös honatyák.
Az alkotmánybírók döntése az ellenzék szá-
mára – akárcsak a SMURD-botrány –
felért a mesterséges lélegeztetéssel.
A szociál-liberálisok ugyanis az utóbbi
idõben meglehetõsen gyengélkedtek, soro-
zatosan tanújelét adták tehetetlenségük-
nek. Szónokaik a rendkívüli parlamenti
ülésszakon – a nemzeti liberálisok vezény-
letével – mintha csak egy opera buffa lib-
rettója szerint áriáztak volna abbeli igyeke-
zetükben, hogy elhitessék velünk és ma-
gukkal: a hatalom, dörgedelmes felszólítá-
suknak engedelmeskedve, kezesbárányként
testületileg távozik.
A liberálisok kezdeményezése pedig, misze-
rint lemondanak honatyai mandátumuk-
ról, egyszerûen képmutató. Az „ötletgaz-
dák” ugyanis kellõképpen dörzsölt politiku-
sok ahhoz, hogy ne tudnák: (nagyon is eset-
leges) távozásukkal korántsem elõrehozott,
csupán részleges parlamenti választásokat
provokálhatnak ki a megüresedett választó-
kerületekben. A gesztus tehát fölösleges,
ezért nyilvánvalóan nem is fogják megtenni
– meglebegtetése viszont kiválóan alkalmas
arra, hogy megnyerjék az ellenzékkel szem-
ben is meglehetõsen elutasítóan viselkedõ
tüntetõk jóindulatát, bizalmát.
Ráadásul az ellenzékiek máris igyekeznek
kiutat találni maguknak a parlamenti
mandátum feladása elõl. Az ellenzéki
honatyák a parlamenti jelenlét szükséges-
ségére hivatkoznak – miközben minden
fontos vita alkalmával kivonultak az ülés-
terembõl. A nemzeti liberálisok közül né-
hányan ugyan írásba adták lemondásu-
kat, ám azt nem a parlament vezetõ testü-
letéhez nyújtották be, hanem pártelnökük-
höz, így annak jogilag semmilyen értéke,
következésképpen következménye sincs. A
szociáldemokraták még „gondolkodnak”
a lépésen, a konzervatívok pedig csak ak-
kor jelentik be szándékukat, ha már min-
denki más döntött. 
Az alkotmánybírák mostani döntése nyo-
mán az ellenzék talán valamit visszaszerez
megtépázott hitelességébõl, ám semmivel
sem jut közelebb céljaihoz. Az államfõ fel-
függesztése – a kormánypárti parlamenti
többség miatt – továbbra is lehetetlen, le-
mondása pedig elképzelhetetlen, még ha
egyenesen a szociáldemokraták nõszerveze-
tének elnöke kérte is fel az államfõ nejét,
vegye rá férjeurát a távozásra. Kivitelezhe-
tetlennek tûnnek az elõrehozott választá-
sok is – egyébként is, ebben az esetben csak
a parlament menne, Traian Bãsescu nem
– így aztán mandátuma végéig „játékos
államfõ” marad.

Szociál-liberális 
librettó

Bogdán Tibor

Román lapszemle

Liviu Sutiman, az Elodia-ügyben orszá-
gos ismertséget szerzõ ügyész kérte annak
az ügynek az újratárgyalását, amelyben
Rãzvan Lucescu 1991-ben halálra gázolt
egy fiatal lányt. Szerinte a Rapid labdarú-
góklub edzõjét jogtalanul mentették fel.
(Evenimentul zilei) Soros György üzlet-
ember szerint következõ idõszakban foko-
zódik a különbözõ társadalmi csoportok
közötti „háború”, és hatalomra tör a „go-
nosz”. (România liberã) A SRI ügynökei
lefényképezik az Egyetem téri tüntetõket
beazonosítás céljából. (Jurnalul naþional) 

„Családi fotón” a taláros testület. Az Alkotmánybíróság tagjai keresztülhúzták a koalíció számításait

Választás: vissza minden
Ismeretlen személyek az RMDSZ-t bíráló és ered-
ményeit kétségbe vonó matricákat ragasztottak ki
Marosvásárhely és Nagyvárad fõterén a gépko-
csikra és közterületi felületekre. Az akciót kezde-
ményezõ „matricások” tegnap közleményben
vállalták tettüket. Az öntapadókon a román nem-
zeti trikolórra festett RMDSZ-tulipán látszik,
mellette pedig – egyebek között – az olvasható:
„Mibõl tanítassam gyermekeim?”, „1990-2011:
300 ezer magyarral kevesebb. Ezért vagytok ti Bu-
karestben?”, „Levágtátok az orvosok fizetését,

emiatt külföldre mennek! Ki fog meggyógyítani
minket?”, „Levágtátok a tanárok fizetését! Ki ta-
nítja a gyermekeinket?”, majd minden ilyen mon-
dat alatt „RMDSZ! Eredmény ez?!” felirat olvas-
ható. Marosvásárhelyen a közösségi rendõrség öt
magyar nemzetiségû fiatalt bírságolt meg az önta-
padók közterületen való engedély nélküli elhelye-
zése miatt. Kovács Péter, az RMDSZ fõtitkára
tegnap az MTI-nek elmondta: a szövetség nem
tudja komolyan venni ezt az akciót, amely külön-
ben névtelenül zajlik. 

RMDSZ-ellenes matricák jelentek meg Marosvásárhelyen és Nagyváradon

Fotó: ccr.ro

M. Á. Zs.

Nem válaszolta meg a tizen-
három napja zajló kormány-

és államfõellenes tüntetéseken
részt vevõk „kérdéseit” Traian
Bãsescu államfõ tegnap este tar-
tott sajtótájékoztatóján. „A nép
elvégezte a feladatát, kibírta a
megszorításokat. Most a politiku-
sokon a sor, hogy biztosítsák az
ország stabilitását és a reformin-
tézkedések folytatását. Kár volna,
ha felelõtlen politikusok sárba ti-
pornák a lakosság áldozatát” –
magyarázta az államfõ, bizalmat
szavazva a kormánynak. Hozzá-
tette: igazságtalanok az õt ért vá-
dak is, ha diktátor lenne, akkor
nem vághattak volna annyi min-
dent a fejéhez. „Nem áll szándé-

komban lemondani, az elnök fel-
adata, hogy kivezesse az országot
a krízisbõl. Akkor mondok le, ha
úgy látom, hogy ez a megoldás”
– fogalmazott Bãsescu. Újságírói
kérdésre hozzátette, egy adott pil-
lanatban, amikor elérkezettnek
látja az idõt, nem zárja ki, hogy
népszavazással méri fel támoga-
tottságát. 

Hamisnak nevezte az a képet,
amelyet ellenségei próbálnak elül-
tetni a köztudatban, hogy szaka-
dék keletkezett közte és az embe-
rek között. „Ismerem a románok
gondjait. A nehéz megélhetési kö-
rülmények miatt mentek ki az ut-
cára. Tudom, hogy sokkal na-
gyobb az elégedetlenek száma,
mint azoké, akik az utcára vonul-
tak. Világos számomra, elsõdle-

ges feladatom az, hogy visszaállít-
sam a bizalmat köztem és a lakos-
ság között. Jelenleg krízishelyzet
van” – mondta az elnök, majd ön-
kritikát gyakorolva elismerte fele-
lõsségét: „én vagyok a legnagyobb
felelõs”. Traian Bãsescu hossza-
san sorolta a Boc-kormány – álta-
la is támogatott – intézkedéseit,
amelyek kiváltották a lakosság
mélységes ellenérzését. Többek
között említette a munkatörvény-
könyv módosítását, a közoktatási
törvényt, illetve a társadalmi vé-
dõhálóra vonatkozó elõírásokat.
„Ott vagyunk, ahol lennünk kell.
Elsõsorban a lakosság önfeláldo-
zásának köszönhetõen 2,5 száza-
lékos gazdasági fellendülést je-
gyezhetünk. Mindenki azt kérde-
zi: mi lesz tovább? Tudom, mit

kell tenni. Új országot kell létre-
hoznunk a románok számára,
ezért szükség van az alkotmány
módosítására, az 2009 novembe-
rében lezajlott népszavazás szelle-
mében, azaz az egykamarás par-
lament létrehozásáért” – sorolta
hagyományos témáit Bãsescu, tel-
jesen figyelmen kívül hagyva a
hóviharban is tüntetõ emberek
követeléseit. Az államfõ elismer-
te, hiba volt részérõl, hogy a
Realitatea hírtelevízió élõ mûsorá-
ban vitát robbantott ki Raed
Arafat egészségügyi államtitkár-
helyettessel, a SMURD roham-
mentõ szolgálat alapítójával.
„Hajóskapitány vagyok, sohasem
vétettem el az úti célt. Most sem
fogom” – zárta sajtótájékoztatóját
Traian Bãsescu államfõ. 

„Tévedtem, de nem mondok le”
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Salamon Márton László

Az RMDSZ egyik szeme
sír, a másik nevet. Sír, mert
annak a kormánynak a tag-
ja, amely most falhoz van ál-
lítva. És nevet, mert – ennek
ellenére, vagy ettõl függetle-
nül – a szövetség népszerû-
ségi indexe felmérések sze-
rint nem csökkent, sõt talán
még nõtt is.
– Én óvatos vagyok sírásban
is, és nevetésben is. A tünteté-
sek folytatódnak, bár minden
becslés szerint lassan enyhül-
ni fog a részben valóban
spontánul – a sürgõsségi
mentõszolgálat vezetõje és az
államfõ közti konfliktus miatt
– kialakult, részben mestersé-
gesen szított feszültség.
Mindannyiunknak vállal-
nunk kell a felelõsséget, akik
ebben a kormányban va-
gyunk azért, hogy valamikor
2010 elsõ felében nagyon ke-
mény megszorító intézkedé-
seket hoztunk. A mostani
tüntetéseken az ezzel kapcso-
latos elégedetlenség is elõ-
elõjön, bár akkor tetõzött, és
számunkra az valóban mély-
pont volt. Akkora elégedet-
lenségi hullám söpört végig
az országon, hogy egyik-má-
sik kolléga arra panaszko-
dott, hogy az utcára sem szí-
vesen megy ki... Azóta már
eltelt több mint másfél eszten-
dõ, és azt kell mondanom,
hogy ezekre a megszorítások-
ra szükség volt. 

A tiltakozáshullám végül
az egészségügyi törvény mi-
att pattant ki.
– Az egészségügyi törvény-
tervezettel kapcsolatban alap-
vetõ hibát követtek el, nem
történt egyeztetés a koalíció-
ban, az egészségügyi minisz-
ter is csak a kezébe kapott
egy, az államelnök mellett
dolgozó bizottság által elké-
szített törvénytervezetet. En-

nek a tervezetnek nemcsak a
formális elfogadtatási módjá-
val, hanem a tartalmával is
baj van, mert nem hiszem,
hogy most, gazdasági válság-
ban az a megoldás, hogy
mindent privatizáljunk, ha
kell, ha nem. Az államot
azért mûködtetjük, hogy fele-
lõsséget vállaljon a biztonsá-
gunkért, az oktatásunkért, az
egészségünkért, a kultúra
fenntartásáért. 

Az utcai tiltakozásnak az
egészségügyi törvény csak a
kiindulópontja volt...
– Igen, ugyanakkor nagyon
komoly figyelmeztetés arra is,
hogy a demokratikus játék-
szabályokat tiszteletben kell
tartani. Egy ilyen törvényter-
vezet elkészítésébe be kell
vonni a szakmát, tudomásul
kell venni, hogy a törvényter-
vezeteket a kormány, a mi-
nisztériumok dolgozzák ki, és
a törvényeket a parlament fo-
gadja el, a kormányzati fele-
lõsségvállalás vagy a sürgõs-
ségi kormányrendelet pedig
csak kivételes törvényhozási
módszer kell, hogy legyen. 

Nézzük akkor most az
RMDSZ másik szemét, a
nevetõt.
– A közvéleménykutatások
azt mutatják, hogy az
RMDSZ-nek megvan a tá-
mogatottsága, és hogy az
RMDSZ bírálói nem tudnak
egyebet mondani, mint amit
a korábbi években is mond-
tak. Az utóbbi években kicsú-
szott egy nagyon fontos érv-
rendszer a kezükbõl: az az
érvrendszer, hogy Magyaror-
szág támogatásával Európa,
a nemzetközi intézmények,
szervezetek rendezni fogják a
helyzetünket. Jelenleg én
nem érzem azt, hogy Ma-
gyarország Romániával
szemben keményen fel tud
lépni, hogy ki tud kényszerí-

teni dolgokat. Azoknak, akik
azt sugallják, hogy nem Bu-
karestben vagy otthon, az ön-
kormányzatokban kell vál-
toztatnunk a sorsunkon, ha-
nem kívülrõl kell várnunk a
megoldást, most nincs nagy
hitelük, s a támogatottságuk
is csökkent.

Változik a választási stra-
tégia a közvélemény-kuta-
tások kedvezõ eredményei
tükrében? Szükség van még
egyáltalán összefogásra?
– Nekem az utóbbi években
nem változott az a határozott
véleményem, hogy az erdélyi
magyarság csakis egységes
politikai képviselettel érvé-
nyesülhet. Ennek a véle-
ménynek a része az is, hogy
bár a közvéleménykutatások
nagyjából háromnegyedes tá-

mogatottságot mutatnak az
RMDSZ esetében, nekünk a
száz százalékra kell töreked-
nünk. Ami az összefogást il-
leti, annál a kompromisz-
szumnál, amelyet annakide-
jén az utólag megalakult Er-
délyi Magyar Néppárt veze-
tõivel megkötöttünk – vagyis
helyeket, elsõ helyet adni az
RMDSZ listáján –, nem hi-
szem, hogy lehet kötni. A baj
az, hogy erre a válasz az volt,
hogy ezek az emberek lépten-
nyomon belénk rúgtak, és
amikor úgy látták, hogy ked-
vezõ szelek fújnak Magyaror-
szágról, létrehoztak egy új
pártot. Ennek ellenére nem
mondom azt, hogy nem kell
összefogni. Értse úgy: lehet,
hogy errõl a nagykabátról,
amely az RMDSZ, hiányzik
egy-két gomb, de nem a hi-

ányzó gombhoz varrjuk a ka-
bátot, hanem azt az egy-két
gombot szívesen felvarrjuk a
kabátunkra. 

Visszatérve a politikai
válságra: a kormány a tünte-
tések hatására elkezdett fe-
szültségoldó intézkedéseket
hozni – regadó elhalasztása,
közalkalmazottak pénzügyi
amnesztiája, és ezeket
mind-mind RMDSZ-es ja-
vaslatra. Folytatódik ez az
engedménysorozat?
– Elõször is, amint többször
is elmondtuk, 2012 nem lehet
a megszorítások éve. Másod-
sorban mi azt mondtuk a ko-
alícióban, hogy ott, ahol ezt a
költségvetés lehetõvé teszi,
engedni kell a szorításon.
Amikor adni nem tud egy
kormány, mert egyensúlyban
kell tartania az országot, ak-
kor legalább ne vegyen el. 

A napokban több szakmai
találkozón is részt vett, tan-
felügyelõkkel, oktatási szak-
emberekkel. A találkozók-
nak az volt az egyik fõ konk-
lúziója, hogy az oktatási tör-
vény gyakorlatba ültetése
nehezen halad. Mi ennek az
oka? Netán az, hogy ezt a
törvényt is parlamenti és
közvita nélkül vitte keresz-
tül annakidején a kormány?
– Nézze, egy ilyen nagy léleg-
zetû reformot, az egész társa-
dalmat érintõ területen, való-
ban hasznos lenne konszen-
zussal elfogadni. Persze min-
dig minden reformnak lesz-
nek ellenzõi, de jó lett volna,
ha például az oktatási tör-
vény élvezi a szakma nagy
többségének támogatását,
ugyanakkor a parlamenti pár-
tok esetében is az erre vonat-
kozó egyetértés átnyúlik a
kormányoldal és az ellenzék
közti törésvonalon. Nem így
történt. Hogy miért nem al-
kalmazzák a kívánt ritmus-

ban? Mert minden téren vál-
tozást feltételez: új iskolai
tantervek kidolgozása, új tan-
könyvek... A nehézkes gya-
korlatba ültetés másik oka az,
hogy ellenzéki oldalról min-
dent megtesznek, hogy halo-
gassák a törvény alkalmazá-
sát. Van egy olyan titkos re-
mény is, hogy õsszel, a vá-
lasztásokon ha kormányvál-
tás lesz, a törvényt vagy egyes
rendelkezéseit vissza lehet
majd csinálni.

Lassan egy éve, hogy
Markó Béla nem az RMDSZ
elnöke. Mi változott meg? 
– Én az RMDSZ-elnöki tiszt-
séget nem vállaltam tovább,
de a politikából nem léptem ki
egybõl. Most is miniszterel-
nök-helyettes vagyok, és amíg
ennek a kormánynak a man-
dátuma tart, addig vállalom
tovább. Szenátor is vagyok, és
nap mint nap követem azt,
ami a politikában van. A köz-
életbõl viszont nem fogok ki-
vonulni, én nem azt vallom,
hogy alkotó értelmiséginek
nem kell idõnként kinéznie a
könyvtár csendjébõl. De a po-
litikából kivonulok, ezt a dön-
tést meghoztam. 

Több verset ír, többet van
a családjával?
– Valamivel többet tudok len-
ni a családommal, de nem
eleget: a családom Marosvá-
sárhelyen van, én pedig a hét
egy részében itt vagyok, Bu-
karestben. Írni is többet tu-
dok, de azt sem eleget. Igaz,
két verses könyvet írtam meg
ebben az évben, ami nagyon
sok. Egyesek neheztelnek is,
hogy Markó az egész közös-
ség életét érintõ problémák-
kal az irkálást-firkálást állítja
szembe, de számomra a kul-
túra, az irodalom fontos do-
log, bár készséggel elfoga-
dom, hogy sokkal kevesebb
embert érdekel.  
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Markó: sírni-nevetni, csak óvatosan 

Ellenzék – lemondás a lemondásról?
Bogdán Tibor 

A helyhatósági és parla-
menti választások ösz-

szevonását az alaptörvénnyel
szembenálló lépésnek ki-
mondó alkotmánybírósági
döntés után is idõszerû célki-
tûzés marad az ellenzéki pár-
tok számára az elõrehozott
választások kiprovokálása. 

Elõnyök… 

A Szociális-Liberális Szö-
vetség minden eszközzel
igyekszik növelni, az utóbbi
idõben visszaesõ népszerû-
ségét, ennek egyik módszerét
pedig a koalíció tagpártja, a
Nemzeti Liberális Párt abban
látja, hogy az ellenzéki hon-
atyák lemondanak mandátu-
mukról. A liberális honatyák
már húszan nyújtották be
írásban is lemondásukat –
igaz, még csak pártelnökük-
nek, ám a többiek is közölték,
egyetértenek a lépéssel. Kér-
dés azonban, hogy az ellen-
zék népszerûségi mutatójá-

nak növelése mellett, milyen
más, konkrét, gyakorlati poli-
tikai kihatásai lennének az el-
lenzék testületi lemondásá-
nak. Az az érv mindenkép-
pen a gesztus mellett szól,
hogy a hatalom visszaélései,
a törvényeket sorozatosan a
parlament megkerülésével el-
fogadtató kormány, a kor-
mánykoalíció parlamenti túl-
súlya miatt az ellenzéki hon-
atyák tehetetlenek a többségi
túlkapásokkal szemben. E-
mellett a társadalom is elvár-
ja, hogy az ellenzék valami-
lyen erõteljes bizonyítékát ad-
ja annak, hogy szembeszegül
a hatalom csupán megszorí-
tásokra alapozott, cinikus,
önkényeskedõ politikájával.

…és hátrányok

A Szociál-Liberális Szövet-
ség hangadó politikusai kö-
zül a legtöbben céltalannak
találják mandátumuk vissza-
adását, hiszen ezzel az ellen-
zéki erõk végképp elveszíte-
nék minden lehetõségüket ar-

ra, hogy valamilyen módon
befolyásolják a hatalmi koalí-
ció politizálását. 

Az is nyilvánvaló, hogy
gesztusukkal semmiképpen
sem kényszeríthetik ki az elõ-
rehozott választásokat: le-
mondásuk után ugyanis
csakis a megüresedett válasz-
tókerületekben tartanának
választásokat, ennek során
pedig a demokrata liberáli-
sok újabb mandátumokat
szereznek, megerõsítve pozí-
ciójukat a törvényhozói tes-
tületben. Az is elképzelhetõ,
hogy hosszasan elhúzzák a
részleges választások kiírá-
sát, amint azt a RMDSZ
egyik elhunyt honatyája he-
lyének betöltése esetében is
teszik. Az ellenzékiek attól is
joggal tartanak, hogy a de-
mokrata liberálisok az ország
destabilizálásával vádolnák
meg õket, az ellenzéket fele-
lõssé téve a várható gazdasá-
gi kudarcokért.

A mandátum visszaadásá-
nak másik hátrányát az jelen-
ti, hogy az ellenzéki pártok

ezzel parlamenten kívüli po-
litikai alakulatokká válnak,
így nem küldhetnek megfi-
gyelõket a szavazási részle-
gekre. Ezzel viszont jelentõ-
sen megkönnyítik a voksolást
megszervezõ kormánypárti-
ak választási csalását. A par-
lamenti pártok ugyanis auto-
matikusan küldhetnek megfi-
gyelõket, míg a parlamenten
kívüli tömörülések a megfi-
gyelõkrõl sorshúzás útján
döntenek, a szabadon ma-
radt helyek arányában. Ily
módon a Szociál-Liberális
Szövetség szinte teljes mér-
tékben elvesztené a választá-
sok tisztaságának ellenõrzési
lehetõségét, márpedig éppen
e koalíció tagpártjai tartanak
attól, hogy a demokrata libe-
rálisok nagyarányú választá-
si csalásra készülõdnek.

A „testületi”, politikai hát-
rányok mellett egyéni szin-
ten is nagyok lennének a
veszteségek – ezek természe-
tesen mindenekelõtt anyagi
természetûek. A honatyák
elesnének a havi 4200–5000

lej között mozgó javadalma-
zásuktól, és nem részesülné-
nek a honatyai irodáik fenn-
tartására járó összegekben
sem, amelyek elérhetik a
6300-7500 lejt. Hasonlókép-
pen nem járna nekik a továb-
biakban a havi javadalmazás
két százalékát kitevõ kiszál-
lási napidíj, de le kellene
mondaniuk a bukaresti szál-
láspénzrõl is, amely ugyan-
csak csinos summává kere-
kedik ki havonta. Arról már
nem is beszélve, hogy lema-
radnának a parlament költ-
ségén tett külföldi utazások-
ról is, és búcsút mondhatná-
nak a parlament által rendel-
kezésükre bocsátott szolgála-
ti autóknak, a szolgálati ér-
dekben használt személya-
utójukhoz járó tekintélyes
mennyiségû üzemanyagnak,
számos más kedvezménytõl
is elesnének. Mindennek te-
tejében pedig kenyér nélkül
maradnának parlamenti iro-
dáik – nemegyszer barátok
és rokonok közül kikerülõ –
alkalmazottai is.

Szoclib töprengés

A mérleg alapján politikai
megfigyelõk joggal vélik úgy,
hogy az ellenzék végül is le-
tesz szándékáról. A nemzeti
liberálisok kezdeményezése –
ha azt a többi ellenzéki tömö-
rülés honatyái is követnék,
példa nélküli lenne a román
politikai életben, így – a tö-
megek elõtt – valóban látvá-
nyos és hitelnövelõ lehet.
Legalábbis a liberálisok arra
számítanak, hogy ily módon
bebizonyítanák a hatalmi és
ellenzéki erõk egybemosásá-
ra hajlamossá vált tömegek
elõtt, hogy nem a teljes politi-
kai osztály romlott. Csak-
hogy az ellenzéki alakulatok
megosztottak a kérdésben.
Míg a nemzeti liberálisok el-
szántnak mutatkoznak – leg-
alábbis a nyilatkozatok szint-
jén –, addig a szociáldemok-
raták és a konzervatívok egy-
elõre a halogatás taktikáját al-
kalmazzák, és gondolkodási
idõt kértek februárig, a parla-
menti ülésszak kezdetéig. 

Markó Béla miniszterelnök-helyettessel Bukarestben beszélgettünk



Az a néhány ezer ember, aki már másfél
hete minden este a nagyvárosok utcáin,
terein tüntet, nem az ellenzéket támogat-
ja, hanem a teljes politikai osztályt kár-
hoztatja. Az agorákat, ahová mindenki a
maga gondjával érkezett – a nyugdíjas, a
tanár a pénztelenségére, a munkanélküli a
kilátástalanságra, a fiatal a távlatok hiá-
nyára, a beteg az orvosi ellátásra, az öreg-
autó tulajdonos a regisztrációs adóra pa-
naszkodik –, nos a tüntetések helyszínét
politikamentes övezetté nyilvánították.
Védik is a semlegességét. Sorra elkergették
az opportunista Dan Diaconescut, az ön-
magáról elnevezett párt elnökét, a su-
nyiskodó Irinel Columbeanut, polgármes-
ter önjelöltet. Sõt, még az elveihez általá-
ban hû liberális alelnököt, Ludovic Or-

bánt is. 
Nem meglepõ ez, ugyan-
is a hatalom és az ellen-
zék is lejáratta magát. És
nem csak Bukarestben,
hanem Budapesten, Po-

zsonyban, Belgrádban
és Kijevben is. Szinte
a teljes Kelet-Európá-

ban.

Magam is sokszor háborogtam a politiku-
sok érzéketlensége, pofátlansága miatt.
Kifogásoltam, hogy a választások után
teljesen megfeledkeznek arról, hogy õk
szolgálatra vállalkoztak a kampányban,
aztán nem elszegõdtek, hanem uralkodni
kezdtek közösségükön.
Miközben huszonkét év
alatt semmit sem tanul-
tak. Sem a saját, sem a
mások kárán. (Elõbbin az
okos tanul, utóbbin a
bölcs.) Nem tanultak a politikatudomány
– mert tudomány! – jeles teoretikusaitól
sem. Politikus vagyok, mit érdekelne a
politika maga! – hencegtek fennhéjazóan.
Butaságukat pedig csak úgy tudták palás-
tolni, hogy lezüllesztették az oktatási
rendszert, így a gépezet sok ezer sokdip-
lomás félanalfabétát köp ki ma is. Hatal-
mukat meg úgy konzerválták (hatalmon
vannak furcsa és természetellenes üzleti
összefonódások révén kormányon és el-
lenzékben is), hogy gazdasági intézkedé-
seikkel megakadályozták a középosztály
megerõsödését, majd hozzájárultak fel-
számolásához.
A jelenlegi bizalmi válságnak politikai okai

vannak. Amikor a hitelét vesztett államfõ
szembeszállt a hiteles szakemberrel – olyan
kérdésben, amelyhez az elnöknek semmi
köze –, akkor kitûnt a hazai politikai osz-
tálynak a valódi természete. Mivel a válság
politikai, a megoldása is csak politikai le-

het. Amit újabban egyre
többen javasolnak: a pár-
tok nélküli politikai élet,
sajnos valójában nem
más, mint a kommuniz-
musban megismert egy-

pártrendszer naiv és veszélyes feltámasztá-
sa. Ezért ez nem járható út.
A 22-es csapdája az, hogy annak a politi-
kai osztálynak kellene megújulnia, amely
mindent megtesz azért, hogy ne kelljen
megújulnia. (Az erõben, vagyonban
kiemelkedõek ugyanis hajlamosok gazsá-
gokra is vetemedni, s csak az uralkodás-
hoz értenek – állapította meg Arisztote-
lész.) Ha mégis akadna, aki a politika
gyakorlatában nem a hatalom bitorlását,
hanem a közjó megvalósításának lehetõ-
ségét látja, csak a képzett középosztályra
támaszkodhatna. (A koldusszegény és le-
nézett emberek nehezen hajlanak a jó
szóra – írja a politikatudomány ógörög

mestere.) A középosztályt viszont (tuda-
tosan) felszámolták. Így lett Kelet-Európa
számos államához hasonlóan Románia
szegény ország, amely millió szolgából és
néhány úrból áll, s amelyben az egyik
irigyli, a másik megveti felebarátját.
Valakinek, valaminek fel kell szakítania a
bûvös kört. A tüntetõk, a tüntetések nem
oldják fel. Félõ, hogy csupán egy mély és
fájdalmas válság a megoldás. Ennek a
válságnak az elején járunk. Ez a válság
hatalomra juttatja a populistáknál is po-
pulistábbakat, akiknek fegyvere a nacio-
nalizmus, az idegengyûlölet lehet. Ettõl
csak az szabadíthat meg, ha az összeuró-
pai krízis valóban afelé vezet, amirõl
Angela Merkel német kancellár – a 21.
századi Vasfrau – és Nicolas Sarkozy
francia elnök beszél: egy politikailag és
gazdaságilag is egységes, közös vezérlésû
Európai Egyesült Államok. Aki az ún.
európai gyarmatosítás ellen tüntet, az va-
lójában a nemzetállamok védelmezõje.
Nekünk, erdélyi magyaroknak a csõdbe
jutott román nemzetállamtól több félniva-
lónk van, mint a bizonytalankodó, de a
demokrácia lehetõségét keresõ Egyesült
Európától.

Naivitás volna egyszerûen lángoló idealizmussal magyarázni ezt a
makacsul kitartó meggyõzõdést, amely minden valóságos tapasz-
talat ellenére fennmarad, és amely minden közvetlen önérdeket
semmissé tesz. (...) A mozgalom szervezeti keretein belül, mind-
addig, amíg e keretek fennállnak, a fanatizált tagokhoz sem a ta-
pasztalat, sem az érvek nem juthatnak el; a mozgalommal való
azonosulás és a tökéletes konformizmus mintha elpusztította vol-
na magát a tapasztalatszerzésre való képességet, még akkor is, ha
olyan szélsõséges helyzeteket kell megtapasztalni, mint a kínzás
vagy a halálfélelem.
A totalitárius mozgalmak arra törekednek – mégpedig sikeresen –,
hogy tömegeket szervezzenek. Tömegeket, nem pedig osztályokat,
amelyeknek megszervezését kontinentális nemzetállamok régi vá-
gású érdekpártjai célozzák; s nem is a közügyek vitelével kapcsola-
tosan véleménnyel és egyben érdekeltséggel rendelkezõ állampol-
gárokat, akiknek megszervezését az angolszász országok pártjai
tûzik ki célul. Míg a politikai csoportok befolyása erõviszonyaikon
múlik, a totalitárius mozgalmak oly mértékben függenek követõik
abszolút számától, hogy totalitárius rendszerek kialakulása a jelek
szerint nem is lehetséges – egyébként kedvezõ feltételek esetén
sem – a viszonylag kis népességû országokban. Az elsõ világhábo-
rú után féltotalitárius és totalitárius mozgalmak mélyen antide-
mokratikus szellemû és diktatórikus szándékú hulláma söpört vé-
gig egész Európán. 

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc

Válaszúton csapdában
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Már megint nyakig vagyunk a politikában. Az újság-
író bele akar énekelni a kórusba, ahogy a városi em-
ber ki akar menni a tüntetésre, mert meg kell mutat-
ni, melyik oldalon van a nagyobb tömeg. Ebbõl majd
értenek a politikusok, és akkor elindulunk a jó irány-
ba, és…
Már megint feltûnõen két táborra vagyunk szakadva,
s most már beleszámolódnak a kisebbségbe tri-
anonult magyarok is. Egy a tábor, egy a zászló? Leg-
többen a csalódottak vannak. 
A mérgezett légkörben folyó politikai viták mögött,
félig-meddig szakmai körökben zajlik egy olyan dis-
kurzus is, hogy miért nincs napjainkban politikai
költészet. A sok író, költõ, esztéta és tudós természe-
tesen még abban is nehezen tud megállapodni, hogy
mit is tekintünk politikai költészetnek. Nehéz kérdés
is, ha a hétköznapokba vetítjük a jelen körülményei
között, hasonlóan bizonytalan vagy sokakat kire-
kesztõ választ kapunk, amikor megkérdezzük, ki a
magyar, ki a független, milyen a függetlenség…
Politikai az a költészet, amit olvasói annak tekinte-
nek. (Tisztességes meg az, amit a többség annak te-
kint.)
Merthogy Petõfi meg Ady és József Attila – õk, nincs
vita, az érettségi tételek szintjén is politikai gyúanyag-
nak minõsülõ verseket írtak. Az elsõ esetében bizo-
nyíthatóan tettekre sarkallva ezzel kortársakat, a má-
sodik esetében talán több volt életében az elutasító
mint az értõ olvasó, s József Attiláról csupán a halála
után derült ki, hogy tömegméretekben eladható áru-
védjegy a neve, mint a legjobb mosóporoké.
De mi a helyzet a ma élõ költõkkel? Avagy a közel-
múlt nagyjaival? Magyarországon Rákosiról, Romá-
niában Ceauºescuról írtak utoljára dicsõítõ költe-
ményt. Mondjuk, körülröhögnék, aki most
Bãsescuról vagy Orbánról rittyentene verset. De
ugyebár más mûvészeti ágakban nem ennyire sze-
mérmetesek az alkotók. 
S még fölmerül a vitában azoknak a vitathatatlan
nagy alkotóknak a neve, akik –  mint Nagy László
vagy Szilágyi Domokos –  pusztán azzal, hogy ab-
ban a korban alkottak, kiszolgálták, legitimálták a
rendszert, mert nem vonultak szamizdatba? 
Ha már errõl fecsegünk (a részleteknek bárki utána-
nézhet az interneten), idéznék egy szépet Nagy
László Menyegzõjébõl: Tyuhahé, rókaprém, más is
kurva, nem csak én!Petri György megírta a repliká-

ját: Nem Laci. Nem mindenki. Vol-
tak köztes lények, voltak igazak is,
meg olyanok is, akiknek igazuk
akaródzott lenni, igazhatnékjuk

volt.
Egyik költõ a konzervatívok, a má-

sik a liberálisok zászlóján. És a te-
tejébe van egy elnökünk, akinek
tudományos munkássága
Elenáéval vethetõ össze. Így
szép a szellem szabadsága!Krebsz János
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Mivel a válság politikai,
a megoldása is csak 
politikai lehet.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Aki nagyon magyarkodik, az nem magyar.” 
Juhász Gyula

Parlamenti csevely

Tömeg kell

Rókaprém
A nap címe. Bãsescu és a nép, Cristian
Tudor Popescu, gândul.info

Magyarázat. C. T. P. mondanivalója: Teo-
dor Baconschi volt külügyminiszter egy
imposztor, aki rengeteget ártott a diplomá-
ciájával Romániának (cserébe a csalásig
elmenõ hû pártkatona), helyébe azonban
nem egy másik politikust, pártkatonát kel-
lett volna kinevezni, hanem egy „technok-
ratát, a kiváló érdemeket szerzett” Bogdan
Aurescut. Az ítélet azonban még kemé-
nyebb: „Most Bãsescu cinikus és mega-
lomán eltévelyedésében azt képzelte, az
utcát kielégíti, ha odadobja neki Bacon-
schit. Ezért megparancsolta Bocnak, hogy
rúgja ki mobil telefonon, miközben a kül-
ügyminiszter Romániát képviselte Brüsz-
szelben, egy kollégáival megtartott talál-
kozón. Bãsescu újból csúfot ûzött az or-
szág presztízsébõl, mert úgy hozta a ked-
ve. Az ilyen viselkedése egyike az okok-
nak, ami miatt felelõtlen agyalágyultnak
neveztem, és ezt most megismétlem.
Baconschi kiebrudalása senkit sem érde-
kel. Csak azt bizonyítja, hogy a PDL
Bãsescu játékszere. Ami idén, korábban
vagy késõbb a PDL katasztrofális veresé-
géhez vezet a választásokon, esetleg a ki-
maradást a parlamentbõl. Ez pedig nem
csupán a PDL számára rossz és veszélyes.
Egy nagy párt, a fõ kormánypárt össze-
omlása hatalmas lyukat üt a politikai pa-
lettán, amelyen mindenféle alakok beszi-
vároghatnak. 2000-ben a PNTCD kimúlá-
sa egy csorda nagy-romániásnak csinált
helyet, C. V. Tudort pedig bejuttatta az el-
nökválasztás második fordulójába. Most a
PDL összeroppanása az OTV párt lila kí-
sérteteinek hagy helyet, élükön a szárnyas
pöccsel. De ki gondoljon az efféle követ-
kezményekkel, T. Bãsescu? Voltaképpen
ebben a pillanatban már nem számítanak
a miniszterek, a kormány, az ellenzék,
Boc, Antonescu, Ponta, minden egy egy-
szerû és komor viszonyra korlátozódik:
Bãsescu és a nép. Ugyanúgy, ahogy
Ceauºescu odajutott, hogy végül azokkal
konfrontálódjék, akik „Ceauºescu és a
nép!”-et skandálták éveken át, T. Bãsescu
ott áll szemtõl szembe a néppel, amellyel
annyiszor kölcsönösen szerelmet vallottak
egymásnak. S a leggyászosabbnak az tû-
nik számomra, hogy nem látom T.
Bãsescut engedni.” 

Ambrus Attila



Röviden

ÚMSZ

Igaznak bizonyultak a
napokban elterjedt hí-

resztelések, miszerint a ház-
tartási elektronikai gépeket
gyártó olasz De’Longhi cég
költözik be a Nokia távozásá-
val megüresedett nemeszsuki
Tetarom 3 ipari parkba. Ezt a
finn és az olasz cég tegnap
közös sajtóközleményben
hozta nyilvánosságra a meg-
állapodás megkötése után –
anélkül azonban, hogy rész-
leteket közöltek volna a
tranzakcióról. Az üzletkötés
körülményeit mindenekelõtt
az Országos Versenytanács-
nak kell megvizsgálnia, de az
érintettek szerint az idei elsõ
negyedévben már le is zárul-
hat az adásvétel. 

A De’Longhi villámgyors
fejlõdésnek indult az elmúlt
idõszakban, a cégcsoport ak-
tív terjeszkedésbe kezdett. A
vállalat képviselõi szerint
azért döntöttek a Romániá-
ban való megtelepedés mel-
lett, hogy ezzel erõsítsék eu-
rópai gyártási kapacitásukat,
és ezzel megteremtsék a ke-
leti termeléssel szembeni
egynesúlyt.  

Mint arról a napokban be-
számoltunk, Alin Tiºe Ko-
lozs Megye Tanácsának el-
nöke a múlt hét végén, egy
televíziós szereplése alkal-
mával már utalt arra, hogy

egy olasz vállalat is komo-
lyan fontolgatja az egykori
Nokia-telepre való költözé-
sét, a cég nevét azonban nem
nevezte meg. Az elöljáró teg-
nap azonban megtörte hall-
gatását és megerõsítette,
hogy a De’Longhi fektet be
Kolozs megyében, mintegy
30 millió euró értékben.

Ezer új állás

Az elektronikai gépeket
gyártó cég évi 1,8 milliárd
eurós üzleti forgalmat bonyo-
lít le. Olaszországi, kínai és
oroszországi gyáraiban jelen-

leg világszerte több mint hét-
ezer embert foglalkoztat,
Kolozs megyében a tervek
szerint 600-1000 embernek
fog munkát adni. Alin Tiºe
szerint a vállalat hamarosan
megkezdi az alkalmazottak
toborzását, hogy a termelõte-
vékenységet már az idei év
folyamán elindítsák.

A Tetarom 3 ipari park sor-
sa sokáig kérdõjeles volt, mi-
után kiderült, hogy a finn te-
lefongyártó tavaly õsszel vá-
ratlanul bejelentette Románi-
ából való távozását, és de-
cember elejére lakat került a
nemeszsuki szerelõcsarno-

kokra. Ezt követõen több po-
tenciális befektetõ neve is fel-
merült, amelyek beköltöztek
volna a kiépített infrastruktú-
rával rendelkezõ egykori No-
kia-telepre – többek között a
német Bosch-csoport, a kínai
Huawei és ZTE. 

Bérlõ vagy tulajdonos?

Adott pillanatban az sem
volt tisztázott, hogy ki tár-
gyalhat a terület bérbeadásá-
nak vagy eladásának kérdé-
sében, mivel a finn társaság
úgy értelmezte, õ a park tu-
lajdonosa, miután a megye

azt korábban ingyen rendel-
kezésére bocsátotta. Kolozs
megye tanácselnöke még ta-
valy november folyamán saj-
tónyilatkozatban jelentette
ki, hogy az általa vezetett tes-
tület igényt tart a Nokiának
négy éve átengedett, máig
parlagon álló nemeszsuki te-
rületekre – annak dacára,
hogy a 2008-ban kötött szer-
zõdést vizsgáló megyei bi-
zottság tagjai ennek érvénye-
sítésére túl nagy esélyt nem
láttak volna.

Az önkormányzat számá-
ra világos volt, hogy a máig
titkosított szerzõdés egyér-
telmûen a finn gyártónak
kedvez, ráadásul a megálla-
podás részleteit sem lehet
nyilvánosságra hozni – egy-
részt azért, mert amíg ér-
vényben volt, ezt lehetetlen
lett volna megtenni, más-
részt pedig amiatt, hogy a
megyei tanács képviselõi at-
tól tartottak, a korábbi felté-
telek „kiteregetése” esetén
komolytalanoknak tûnhet-
nek majd a potenciális befek-
tetõk szemében.

További érdekesség, hogy
a megyei tanácson belül sem
zajlott olajozottan a kommu-
nikáció a kérdésben, így ta-
nácstagok legtöbbször tájé-
kozatlanok voltak a befekte-
tõi tárgyalásokat illetõen,
amelyekrõl nem ritkán a saj-
tóból értesültek. 
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Lukratív feketemunka

Közel 126 millió lej érték-
ben rótt ki büntetéseket
2011 folyamán a munkavé-
delmi felügyelõség, ennek
zömét pedig, mintegy 105
millió lejt a hivatalosan be
nem jelentett foglalkoztatá-
sért – közölte az Agerpres-
szel Dantes Nicolae Barbu
munkaügyi fõfelügyelõ. A
hatósághoz tavaly több
mint ötvenezer panasz ér-
kezett a munkaadókra,
amelyek zöme a bér vissza-
tartását vagy a munkaköny-
vek ki nem töltését kifogá-
solta. 

„Tarolt” a Zöld ház

A Környezetvédelmi és Er-
dészeti Minisztérium egyik
legnépszerûbb programjára,
a magánszemélyeknek szó-
ló Zöld ház programra két
év leforgása alatt több mint
negyvenkét ezer család pá-
lyázott – nyilatkozta Bor-
bély László környezetvédel-
mi és erdészeti miniszter
tegnap. A tavalyi évben le-
adott pályázatokból a Kör-
nyezetvédelmi Alap eddig
7373 pályázatot hagyott jó-
vá, megközelítõleg 45 mil-
lió lej értékben. A pályáza-
tok kiértékelése az iratcso-
mók leadási sorrendje sze-
rint történik. A sikeres pá-
lyázók februárban mehet-
nek a Környezetvédelmi
Ügynökséghez, hogy aláír-
ják a szerzõdéseket –
mondta Borbély László. 

Telefon helyett kávéfõzõ

MTI

Magyar nyelvû feliratok
feltüntetését szorgalmaz-

za a határon túli magyarlak-
ta területeken forgalmazott
élelmiszereken és vegyi áru-
kon a magyar Keresztényde-
mokrata Néppárt (KDNP).
Spaller Endre országgyûlési
képviselõ a tegnapi sajtótájé-
koztatón elmondta: Romá-
nia, Szerbia és Szlovákia ma-
gyarok lakta területein szá-
mos multinacionális vállalat
olyan termékét vizsgálták
meg, amellyel Magyarorszá-
gon is jelen van az adott cég,
azonban azt tapasztalták,
hogy a termékismertetõ és
szavatossági dátum nem
minden esetben jelent meg
magyarul is az árucikkeken. 

A KDNP képviselõi az el-
következõkben levélben ke-
resik meg cégek vezetõit az-
zal a javaslattal, hogy üzlet-
politikájuk során vegyék fi-

gyelembe a kisebbségi fo-
gyasztók védelmét és jogait.
Spaller Endre megjegyezte:
bár a cégeknek nincs törvé-
nyi kötelezettségük, de ha
ezek a feliratok már létez-
nek magyarul az adott vál-
lalatnál, akkor fontos, hogy
elhelyezzék azokon a ter-
mékeken, amelyeket ma-
gyarok lakta vidékeken for-
galmaznak.

„Ha rá tudják írni az adott
termékre bolgárul, ukránul,
szerbül a román mellett, ak-
kor megtehetik, hogy ráírják
magyarul is” – fogalmazott a
politikus a sajtótájékoztatón.
Hangsúlyozta, míg ez az
érintetteknek nem kerülne
semmibe, fogyasztóvédelmi
szempontból is fontos lenne,
hogy több millió vásárló az
anyanyelvén tájékozódhatna
a termékekrõl. 

Újságírói felvetésre a poli-
tikus cáfolta, hogy a KDNP
kezdeményezése gazdasági

szuverenitást sértene, hiszen
az érintett termékek már
most is többnyelvûek. Az
MTI kérdésére elmondta, a
témában nagyon sok panasz
érkezett hozzájuk. A párt
mostantól számítva legfen-
nebb egyéves türelmi idõt ad
az érintett cégeknek, ha pe-
dig ezt követõen sem lesz
változás, további lépéseken
gondolkodnak. Ezek egyike
lehet – Spaller elmondása
szerint – egy honlap elindítá-
sa, amely a pozitív példákat
mutatná be.

A vizsgálat szerint legna-
gyobb számban a chipsek,
csokik és cukros üdítõitalok
termékkörében hiányzott a
magyar felirat. Spaller nega-
tív példaként említette a
Nestlét, míg a Procter and
Gamble vagy a Rauch gyár-
tókat dicsérettel illette ami-
att, hogy termékeiken min-
den esetben megtalálni a ma-
gyar szöveget. 

Totka László

Háromszoros volt a túlje-
lentkezés a fiatal gazdál-

kodók számára kiírt támoga-
tási programra, amely a na-
pokban zárult le. Mint
Tánczos Barna mezõgazda-
sági államtitkártól megtud-
tuk, a hatalmas érdeklõdés
mindenekelõtt annak kö-
szönhetõ, hogy 40 ezer
euróra növelték a megpályáz-
ható pénzösszeg felsõ kü-
szöbértékét, másodsorban
pedig annak, hogy ezennel
újra szerencsét próbálhattak
azok is, akik pályázatát a ta-
valy õsszel lezárult progra-
mon elutasították. A fiatal
farmerekre továbbá az is ösz-
tönzõen hatott, hogy a követ-
kezõ pályázati idõszakra fél
további évet kell várni, ami-
kor már javában tart a beta-
karítási szezon. „A gazdálko-
dással foglalkozó fiatalok las-
san hinni kezdik, hogy igenis
lehetséges viszonylag kis erõ-
feszítéssel támogatáshoz jut-
ni, mivel a számukra kiírt
projektek kritériumrendsze-
rei egyszerûbbek, szemben a
gépvásárlásra vagy farmépí-
tésre lehívható pályázatoké-
nál. Mindez hozzájárul ah-
hoz, hogy egyre többen ked-
vet kapjanak az elindulás-
hoz, és meglássák a lehetõsé-
get a mezõgazdaságban” –
fogalmazott Tánczos Barna.

Egyben rámutatott: ahol a
gazdaszervezetek jól mûköd-
nek, ott az értékesítési folya-

matok is leegyszerûsödnek,
így például ahol közösségi
vagy egyesületi tejcsarnok
van, ott könnyebb eladni a te-
jet, de egyre több az állat-,
gabona-, burgonyaértékesítõ
szövetkezet is. 

Az államtitkár hangsúlyoz-
ta, hogy évrõl évre növekszik
a területalapú támogatások
értéke is – vannak régiók,
ahol közel 400 eurós támoga-
tást lehet kapni egy hektár
legelõre vagy kaszálóra, má-
sutt pedig közel 200 eurós tá-
mogatás igényelhetõ szarvas-
marhánként. „Ezt kihasznál-
va nyereségessé lehet tenni
ezeket az agrártevékenysége-
ket, tehát elmondható, hogy
aki ebbõl akar megélni, és
szakszerûen végzi ezt a tevé-
kenységet, az megél belõle” –
szögezte le Tánczos.Érdeklõ-
désünkre Tánczos elmondta,
országos viszonylatban a szé-
kelyföldi fiatal gazdák pályá-
zási hajlandósága a közép-
mezõnybe tartozik. Meglátá-
sa szerint mindenekelõtt a
farmépítés, gépvásárlás terén
alacsony az érdeklõdés, ám
vannak olyan próbálkozások,
amelyek meggyõzõdése sze-
rint hosszú távon kiemelke-
dõvé teszik majd a vidéket,
ilyen például a sajtkészítés.
„A Hargita megye által elin-
dított programok 5-10 éven
belül biztosan az egyik leg-
jobban felkészült gazdatársa-
dalmat eredményezik majd
Székelyföldön” – ítélte meg
az államtitkár. 

Felpezsdült a fiatal 

farmerek pályázási kedve

ÚMSZ

A kis- és közepes vállal-
kozásokat (kkv) érintõ

bürokrácia csökkentése, a fi-
nanszírozáshoz való hozzá-
férés megkönnyítése, az eu-
rópai intézmények lényeges
információinak elérése, vala-
mint olyan új szolgáltatások
biztosítása, amelyek révén
az EU-n kívüli piacokra is
betörhetnek a kkv-k – többek
között ezeket a témákat vi-
tatták meg az Európai Parla-
mentben megtartott kerek-
asztal-megbeszélésen. Hoz-
zászólásában Winkler Gyu-
la európai parlamenti képvi-
selõ felvetette az új és régi
tagállamokban mûködõ
kkv-k közötti fejlõdési eltéré-
sek problematikáját, kiemel-
ve, hogy szükség van olyan
megoldásokra, amelyek se-
gítségével az új tagállamok
leküzdhetik hátrányaikat.
Az RMDSZ-es politikus azt
javasolta a Bizottság képvi-
selõinek, hogy ne hagyják fi-
gyelmen kívül a regionális és
az EU közvetlen szomszé-
daival megköthetõ kétoldali
kereskedelmi egyezmények-
ben rejlõ lehetõségeket,
amelyek elsõsorban az euró-
pai kkv-knak hozhatnak elõ-
nyöket. Jelenleg az Európai
Unióban hozzávetõlegesen
23 millió kis- és középvállal-
kozás mûködik.  

Több pénzt 

az uniós 

kkv-knak

„Magyar címkét Erdélybe is!”

Az üzletmenetet is fellendítheti az anyanyelven szóló címke

Nyugati terjeszkedés. Kína és Oroszország után Romániában erõsíti európai jelenlétét a De’Longhi



Baloga-Tamás Erika

Jakab Attila, az Udvar-
helyi Fiatal Fórum elnö-

ke lesz idei a Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Di-
áktábor fõszervezõje – kö-
zölték tegnap a Magyar Ifjú-
sági Tanács (MIT) széke-
lyudvarhelyi sajtótájékozta-
tóján. Az új fõszervezõ Sán-
dor Krisztinától, a MIT ko-
rábban leköszönt elnökétõl
vette át a stafétát. A sajtótá-
jékoztatón elhangzott: az if-
júsági szervezet számára
idén is Tusványos megszer-
vezése jelenti a legnagyobb
kihívást. Éppen ezért a MIT
azt reméli, hogy a néhány
hete megbízott fõszervezõ
munkája révén a továbbiak-
ban is sikeres lesz az egyre
nagyobb látogatottságnak
örvendõ szabadegyetem,
melyre idén 2012. július 24.
és 29. között kerül sor. Jakab
Attila, az UFF elnöke la-

punknak elmondta, megtisz-
teltetés számára a megbízás.
„Tusványos szervezésében a
korábbi tapasztalatok men-
tén folytatjuk a munkát, arra
figyelünk, hogy a már meg-
növekedett létszám mellé
minõségi szórakozást bizto-
sítsunk, valamint elérjük
azt, hogy minél többen be-
kapcsolódjanak a szabad-
egyetem programjaiba. A
program tartalmi része u-
gyan még nincs meg, de az
biztos, hogy a hagyomá-
nyokhoz híven az erdélyi és
Kárpát-medencei közéleti
aktuális folyamatokkal, át-
alakulásokkal lesz összhang-
ban” – hangsúlyozta a fõ-
szervezõ. Hozzátette: nagy
hangsúly fektet a biztonság-
technikai kérdésekre, vala-
mint a tábor szerkezeti elhe-
lyezkedésének változtatásán
is gondolkodik, a zenei kíná-
latban pedig a minõségre tö-
rekednek. 
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Tizenhárom országutat
zártak le és több vonatjá-

ratot töröltek tegnap az or-
szágban a jelentõs mennyi-
ségû havazás miatt. A télies-
re forduló idõjárás Erdélyt is
érintette, de elsõsorban Ro-
mánia déli és keleti részében
okozott fennakadást a közle-
kedésben. A hó szinte meg-
állás nélkül hullott kedd es-
tétõl, így tegnap már körül-
belül tíz centiméteres hóré-
teg borította be az ország dé-
li és keleti részeit.

Bukarestben a felszíni
közlekedésben okozott fenn-
akadást a hóesés, ezért a

metróvállalat arra kénysze-
rült, hogy tartalékszerelvé-
nyeit is forgalomba állítsa a
hirtelen megnövekedett u-
tasszám miatt. Több ország-
úton torlasz keletkezett, mi-
után a gépkocsik elakadtak a
hóban. Az ország déli és ke-
leti részén több mint száz te-
lepülés áram nélkül maradt
a viharos szél miatt. A mete-
orológusok úgynevezett na-
rancssárga hóviharjelzést
adtak, amely ma estig lesz
érvényben. Ez idõ alatt
egyes helyeken a szél ereje
meghaladhatja a 90 kilomé-
ter per órás sebességet is.

A rendkívüli helyzet mi-
att a miniszterelnök tegnap

távértekezletet tartott a pre-
fektusokkal. Emil Boc fel-
szólította a kormány megbí-
zottjait, hogy szükség ese-
tén gondoskodjanak a la-
kosság élelmiszerellátásá-
ról, az utak eltakarításához
szükséges üzemanyagról,
biztosítsák a mentõszolgá-
latok zavartalan mûködését
és ne feledkezzenek meg a
hajléktalanokról sem. Az
értekezleten jelen volt Ioan
Sandu, az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat vezetõje
is, aki szerint a viharos és
csapadékos idõjárás után
mínusz húsz fokra is csök-
kenhet a hõmérséklet az or-
szágban. 

Folytatás az 1. oldalról

Az Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatalának elnöke az
ÚMSZ-nek elmondta, ügy-
védeik korábban kifogással
éltek. „Azt mondták, a bíró-
ság elõbb vizsgálja meg, jog-
szerû volt-e az ingatlan visz-
szaszolgáltatása. Mert ha az
volt, akkor értelemszerûen
nem követtünk el bûncselek-

ményt” – magyarázta. Hoz-
zátette, perdöntõ, hogy a bí-
róság ezt a kifogást elfogadta.

Az államtitkár arra számít,
hogy a korrupcióellenes
ügyészség fellebezni fog. „Én
erre fel vagyok készülve.
Nem tudom, meddig fog az
ügy elhúzódni” – jelentette
ki. A következõ tárgyalás
idõpontját február 21-re tûz-
ték ki. Fellebbezés esetén a

Ploieºti-i Táblabíróság hozza
meg majd a jogerõs döntést.

A Mikó visszaszolgáltatá-
sának törvényességét az isko-
la egykori tanári lakásait
megvásároló bérlõk kérdõje-
lezték meg, miután a refor-
mátus egyház megpróbálta
visszaperelni az értékes bel-
városi ingatlanokat. A felje-
lentést az ügyészség  megala-
pozottnak ítélte. 

A fõváros hó alá került, az autósoknak nehéz volt kiszabadítani jármûvüket

RövidenHó foglya a fél...

Vádejtés jöhet Mikó-ügyben

Kovács Zsolt

„Nincs tökéletes bûn-
tény, csak buta, felkészü-

letlen rendõr” – válaszolt la-
punk kérdésére Ioan Aron
Kovászna megyei rendõrpa-
rancsnok annak kapcsán,
hogy több mint két év után
sem tudták azonosítani Há-
romszék eddigi legnagyobb
fegyveres rablásának elköve-
tõit. A parancsnok a rendõr-
ség elmúlt évi tevékenységi
mérlegét ismertette, amikor
lapunk a 2009. októberében
elkövetett fegyveres rablás
ügyében zajló nyomozásról
érdeklõdött. Mint korábban
beszámoltunk, két Kalas-
nyikovval felfegyverzett férfi
kirabolta a sepsiszentgyör-
gyi Ares Security õrzõ-védõ
cég székházát. A rendõrség
azóta bottal üti a rablók
nyomát. 

Ioan Aron parancsnok,
akit a fegyveres rablás után
fél évvel neveztek ki a
Kovászna megyei rendõrség
élére, lapunk tegnapi kérdé-
sére elmondta: elégedetlen
azzal, ahogyan a nyomozók
dolgoztak az ügyön, ugyan-
akkor bírálta a rendõrségi ko-
rábbi vezetését is, amikor azt
mondta: „a fegyveres rablást
követõ egy héten egyetlen
rendõrnek sem lett volna sza-
bad aludnia”. Ioan Aron sze-
rint voltak olyan bizonyíté-
kok, amelyeket már nem tud-
nak értékesíteni, ugyanakkor
az idõ a nyomozás ellen dol-
gozik. A 2010-ben nyugdíjba
vonult Corneliu Câmpeanu
volt Kovászna megyei rend-
õrparancsnok korábban az-
zal védekezett: a fegyveres
rablók nem hagytak maguk
után elegendõ bizonyítékot.
A 2009 októberében elköve-

tett fegyveres rablás híre fel-
kavarta a székelyföldi kisvá-
ros lakóinak életét. Az eset
visszássága, hogy a rablók
Kovászna megye legnagyobb
õrzõ védõ cégét az Ares
Securityt fosztották ki. A
rendõrség szerint éjszaka 2
óra tájékán két fekete ruhás
és maszkos férfi kopogott be
az õrzõ-védõ cég Csíki utcai
székhelyének ajtaján. „Ki-
nyitni ellenõrzés!” – szólítot-
ták fel a cég diszpécserét, aki
kinyitotta az ajtót. A rablók
leteperték a diszpécsert,
földre kényszerítették a pénz
õrzésével megbízott õröket,
elvették szolgálati fegyverei-
ket, kiürítették zsebeiket, ösz-
szekötözték kezüket és lábu-
kat, majd felkapták a pénzes
zsákokat, leakasztották egyik
szolgálati autó kulcsát, és a
cég nevével feliratozott autó-
val elhajtottak. 

Még talány az évtized rablása

Tusványos: új fõszervezõ  

Sipos M. Zoltán

A Kolozsvári Babe?-
Bolyai Tudományegye-

tem magyar tagozatának ok-
tatói szerint az lenne a mél-
tányos, ha az új tanügyi tör-
vény következtében létrejö-
võ úgynevezett intézetek tar-
talmilag és minõségileg is
egyenjogúak lennének a
egyetem román tannyelvû
vonalával. Noha az új tan-
ügyi törvény kívánatos volt
az BBTE számára, nem hoz-
ta el az egyetem egyes sürge-
tõ problémáira a megoldást
– hangsúlyozta Magyari Ti-
vadar rektorhelyettes, a
BBTE magyar tagozatának
vezetõje kedd este a Jakabfy
–Sapientia Klub által kezde-
ményezett kerekasztal-be-
szélgetésen. „A tanügyi tör-
vény a korábbi elvárások el-
lenére nem szögezi le a mi-
nimális közös játékszabályo-
kat, nem konkretizálja a kö-
zös feladatok, módszertan-
ok törvényi alapjait. Például
a mai napig nem tudjuk
pontosan, hogyan, milyen
feltételek mellett kell külföl-
di cserediákokat fogadnunk,
hogyan kell elszámolnunk
azokkal a diákjainkkal, akik
külföldrõl térnek vissza,
vagy hogyan, milyen feltéte-
lek mellett fogadjuk vissza a
szülési szabadságról vissza-
térõ, tanulmányaikat tovább
folytatni akaró diáklányo-
kat” – mutatott rá Magyari a
törvény legfontosabb hiá-
nyosságaira a Lehetõségek és

kihívások a Babe?–Bolyai Tu-
dományegyetem számára az új
tanügyi törvény tükrében címû
kereasztal-beszélgetésen.
Mint elmondta, az egyetem
magyar tagozatának megne-
vezése a rendszerváltás óta
nyelvi, politikai és tartalmi
vita tárgya is. „Mi a külön-
bözõ magyar intézmények
létrehozása során arra töre-
kedtünk, hogy a tanügyi tör-
vény azon passzusait, ame-
lyek tartalmazzák a multi-
kulturalizmus és az egyetemi
autonómiáról szóló kitétele-
ket, vonatkoztassuk ezekre a
magyar intézményekre” –
mondta el Magyari.

Soós Anna docens, a
Matematik–Informatika
Kar dékánhelyettese el-
mondta: a név talán mellé-
kes, viszont a mögöttes tar-
talomról az intézmények
dönthetnek, elsõsorban az
oktatókon múlik, hogy mi-
lyen minõségû lesz az új in-
tézményekben az oktatás.
Abban viszont Pozsony Fe-
renc, a bölcsészkar dékán-
helyettese, Magyari Tivadar
és Soós Anna is egyetérte-
nek, hogy a BBTE magyar
intézményei nem állnak jól
oktatók terén: csak nagyon
kevés professzor, doktori is-
kolák vezetésére jogosult
személy dolgozik a jelenlegi
karokon. Az oktatók a ke-
rekasztal-beszélgetésen ki-
fejtették: feladatuknak te-
kintik az egyetemek fiatal
oktatóinak a „helyzetbe ho-
zását”. 

BBTE: nem oldotta meg 

a gondokat az új törvény

Antal Erika

Az ügyészséghez fordul
Smaranda Enache, a

Mircea Munteanu által tett
„Arbeit macht frei” náci kije-
lentés miatt. A prefektúra al-
kalmazottja a napok óta tar-
tó tüntetések kapcsán üzent
az utcán tiltakozóknak ezzel
a szlogennel. A Pro Europa
Liga (PEL) társelnöke teg-
nap sajtótájékoztatón sérel-
mezte, hogy a náci jelmondat
megjelent az igazgató
Facebook–oldalán, és sem-
milyen büntetõjogi következ-
ménye nem származott belõ-
le. „Egy sürgõsségi kormány-
rendelet tiltja a fasiszta, rasz-
szista, antiszemita jelképek
használatát, és hat hónaptól
5 évig terjedõ börtönbünte-
téssel sújtja a jogszabály
megszegõit, január 19-e óta
nem történt még semmi” –
mondta Enache. A PEL társ-
elnöke Marius Pascan pre-
fektus leváltását is kérni fog-
ja. „Éppen az a kormány-
megbízott nem tesz semmit,
akinek az a legfõbb feladata a
megyében, hogy a törvényes-
ség betartását ellenõrizze” –
mondta a PEL társelnöke. A
prefektus csak annyit mon-
dott az ügy kapcsán, hogy a
beosztottja jól végzi a mun-
káját és õt csak ez érdekli, az
nem, hogy a szabadidejében,
magánemberként mivel fog-
lalkozik. 

Náci kijelentés 

büntetés nélkül

Jakab Attila, Sándor Krisztina és Bozsó Imre Lehel 

Minta a szórványban
élõk támogatására

Hargita Megye Tanácsa az
idei évre is pályázatot hirdet
a Hargita megyei kulturális
programok, projektek és ren-
dezvények támogatására.
Pályázhatnak a román tör-
vényeknek megfelelõen létre-
hozott és bejegyzett közjogi
és magánjogi, jogi és termé-
szetes személyek, amelyek
célja a Hargita megyei kultu-
rális élet serkentése és nép-
szerûsítése. A 2012-es évre
elõirányzott keretösszeg 196
ezer lej, bõvebb információ a
megyei önkormányzat hon-
lapján található.

Tüntetés Verespatakért

A Mentsük meg
Verespatakot mozgalom ja-
nuár 28-án engedélyeztetett
utcai tüntetést szervez Buka-
restben, az Alkotmány téren
– közölte tegnap a Zöld Er-
dély Egyesület. A demon-
stráción azt követelik majd a
korménytól, hogy  ne adják
meg a környezetvédelmi en-
gedélyt az Rosia Montana
Gold Corporation környe-
zetromboló bányatervének.
Kérik: indítsák el azokat az
intézményi eljárásokat, ame-
lyek szükségesek ahhoz,
hogy az UNESCO a világö-
rökség részévé nyilváníthas-
sa Verespatakot, és hozzák
meg a szükséges intézkedé-
seket, amelyek lehetõséget
teremtenek a Fehér megyei
községben a fenntartható
fejl?désnek. Fotó: Mediafax

A szerzõ felvétele



Sike Lajos

Aligha kellett kérlelni,
hogy eleget tegyen a meghí-
vásnak...
– Éppen csak szóltak és
egyeztettünk, mert a szülõ-
föld hívó szava az parancs,
mivel mindenkinek csak egy
van belõle, az enyém pedig
Szatmár. Hogy errefelé men-
nyire összetartozik a magyar-
ság és a szülõföld szeretete,
Kölcsey, Móricz Zsigmond
és még annyi más innen szár-
mazó író mûveibõl, magatar-
tásából egyértelmûen kide-
rül. De hadd adjak rá magam
is egy példát: 1954. március
15-én, a szatmárnémeti ma-
gyar líceum diákjaként kéret-
lenül is elszavaltam az osz-
tályban a Talpra magyart. Fe-

gyelmi lett belõle, mert felje-
lentettek. Ott álltam meg-
szeppenve a tanári bizottság
elõtt. Legnagyobb meglepe-
tésemre, dorgálás helyett azt
kérdezték tõlem: mi bajom
van nekem Petõfivel, hogy
szavalatomból kihagytam a
„magyarok istenét?”. Ami
igaz is, mert hát akkor már
kemény kommunista uralom
volt.

Gondolom, azért is jó ha-
zajönni, mert Szatmárné-
metiben házi szerzõnek szá-
mít. Legtöbb darabját itt
mutatták be, még a régi
rendszerben is vagy ötöt-ha-
tot. Gondolunk például a
Magellánra, a Megszámlálta-
tott fákra, az Árva Bethlen
Katára, a Bolyai estéjére,

amelyet a kitûnõ Zsoldos
Árpád színmûvész szinte az
egész, magyarok lakta terü-
leten ismertté tett. Úgy tud-
juk, azóta még Németor-
szágban és Svédországban is
játszottak Kocsist. Hát Pes-
ten?
– A globalizáció, a neolibera-
lizmus az én drámáimnak se
nagyon kedvez, de azért vol-
tak bemutatóim. Legutóbb
az Árva Bethlen Kata szerepelt
hosszabb ideig az egyik szín-
ház mûsorán. Jelentõs érdek-
lõdés mutatkozik az Árpád-
házi Szent Margitról írt mû-
vem iránt, a visszajelzések
szerint az egyik színház még
ebben az évben bemutatná.
Ne felejtsük, olyan körülmé-

nyek közt kell helytállni, ami-
kor a világdivatot követve, in-
kább a könnyebb szórakozta-
tást ígérõ, zenés színház a
menõ.

A legtöbb Pesten élõ er-
délyi származású író húsz-
harminc év után is a szülõ-
föld élményeit dolgozza fel,
abból él. De Kocsis István
mintha kivétel volna.
– Nem teljesen, mert hát
több írásom tárgya Erdély-
hez kötõdik. Legjobb példa
erre a most Szatmárnémeti-
ben bemutatott új Bolyai-mo-
nodráma. Közben sokat fog-
lalkoztam más, nagyobb tör-
ténelmi témákkal, mint pél-
dául a magyar–román kap-

csolatok. Még többet, vagy öt
könyvet írtam a Szent Koro-
na misztériumáról. Ez na-
gyon sok kutatást, türelmes
aprómunkát, öszszehasonlí-
tást igényelt. A szükséges for-
rásokhoz jórészt csak Buda-
pesten tudtam hozzájutni,
Erdélyben kevésbé. Ám úgy
érzem, hogy ezekkel a mû-
vekkel az egyetemes magyar-
ságon belül az erdélyi ma-
gyarság ügyét is szolgálom.

Ön korábban már több-
ször írt Széchenyirõl. Leg-
utóbb, mint hallottuk, egy
egészen terjedelmes monod-
rámát. Mit akar nekünk
Széchenyi által üzenni?
– A dráma arról szól, hogy
mit jelent magyarnak és egy-
ben embernek lenni. Széche-
nyivel szólva jellemes ember-
nek, mert az ember attól,
hogy magyar, még nem jelle-
mes ember. Hogyan teremt-
sük meg biztonságos jövõn-
ket úgy, hogy a globalizáció
ne olvasszon be minket, és
minden körülmény közt ma-
radjunk meg magyarnak?
Széchenyi kezét fogva erre
sokkal nagyobb az esélyünk.
Hatalmas könyvet, egy 38
órás monodrámát írtam er-
rõl. Kíváncsi vagyok, ki vál-
lalja majd el, hogy több rész-
letben bemutatja.
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Széchenyi kezét fogva…
Interjú Kocsis Istvánnal, A tér címû monodráma szerzõjével

Gyulay Zoltán

Sztankay Istvánt válasz-
tották maguk közé ked-

den a Nemzet Színészei a
közelmúltban elhunyt Ga-
ras Dezsõ helyére. „A
Sztankay” – így nevezi egy
egész ország, egy teljes
nemzet. Ez több minden ki-
tüntetésnél. (A Kossuth-dí-
jat és kétszer a Jászai Mari-
díjat is megkapta.) Az 1936-
ban született Sztankay Ist-
ván – görög katolikus pap
fiaként – csak kitérõvel irat-
kozhatott be 1957-ben a fõ-
iskolára, addig dolgozott ki-
futófiúként, föld alatti épít-
kezéseken csillésként és

anyagmozgatóként is. Jel-
képszerû: akár ez az idõ-
szak is inspirálhatta az
1963-ban bemutatott nagy
sikerû Hattyúdal címû film-
béli szerepét; Dobozi Imre
ma már kissé sematikus for-
gatókönyvét a költõ Garay
Gábor és a zeneszerzõ
Ránki György sanzonjai
mellett a nagyszerû színészi
alakítások teszik ma is él-
vezhetõvé.

A diploma után csupán
két évig szerepelt vidéki
színházaknál (ez akkoriban
kötelezõ volt), 1963-ban
már a Nemzetiben kapott
szerepeket. Drámaiakat is:
Heltai Jenõ Néma Leventéjé-

ben, Sütõ András Csillag a
máglyánjában, Dürrenmatt
Play Strindbergjében (a felso-
rolás erõteljesen foghíjas),
ám az ismertséget a nagy
nézettségû filmek és a televí-
ziós fellépések hozták meg a
számára. A könnyed jelene-
tekben brillírozott, Tony
Curtist az õ hangján tudjuk
elképzelni. Csak akik sze-
mélyesen ismerik, tudják ró-
la: mindig mindenben ma-
gát adja. Nem tudni, hogy a
szövegírók írják-e az õ szö-
vegeit, vagy õ írja a szöveg-
írók helyett: a magánéletben
is ugyanaz a stílus, ugyanaz
a hanghordozás jellemzi.
Talán ettõl olyan hiteles. 

Röviden

Könyvbemutatók 
a fõkonzulátuson

Az Ariadné Könyvek és a
Termini sorozat legújabb kö-
teteinek bemutatására kerül
sor ma délután 18 órai kez-
dettel a Kolozsvári Magyar
Fõkonzulátuson (fõtér, 23.
szám, a volt Gy. Szabó-galé-
ria helyén). A köteteket Be-
nõ Attila egyetemi docens,
társszerzõ ismerteti, a Ter-
mini-hálozatról Péntek Já-
nos, az MTA külsõ tagja tart
vetített képes elõadást. Az
est vendégeit Szilágyi Má-
tyás, Magyarország kolozs-
vári fõkonzulja és a rendez-
vény házigazdája köszönti.

Kulturális eseménynaptár
Háromszéken

A Kovászna Megyei Mûve-
lõdési Központ egy tájékoz-
tató jellegû elektronikus ese-
ménynaptárt mûködtet az
intézmény hivatalos honlap-
ján, a www.kultkov.ro-n. Re-
gisztrálás esetén minden
kulturális intézmény, szerve-
zet, együttes, egyéni elõadó
feltöltheti rendezvényeit,
programjait. A mûködtetõ
nyereményjátékot hirdetett a
háromszéki mûvelõdés- és
rendezvényszervezõknek,
akik a január 23-a és február
6-a közötti idõszakban fel-
töltik rendezvényeiket. A já-
ték nyerteseit február 7-én,
sajtótájékoztató keretében
sorsolják ki. 

HIRDETÉS

Sztankay a Nemzet Színésze

A magyar kultúra hete rendezvényei

sorában Sebestyén Aba kedd este 

másodszor is nagy sikerrel mutatta 

be Szatmárnémetiben Kocsis István

A Tér címû, Bolyai Jánosról írt mo-

no-drámáját. Az elõadás után elbe-

szélgettünk a József Attila-díjas író-

val, akit Tóth-Pál Miklós, a helyi Ady

Endre Társaság elnöke, a rendezvény

fõszervezõje hívott meg.

Sztankay (jobbra) és Garas (balra) a Súgó után szabadon címû improvizatív játékban 



Kovács Zsolt

Erdélybõl is lehet majd sza-
vazni az Orange és a

Vodafone mobiltelefon-hálózato-
kon Dancs Annamarira a ma-
gyarországi Eurovíziós Dalver-
seny elsõ, szombati elõdöntõjé-
ben, amelyet romániai idõ sze-
rint 21.15-tõl közvetít élõ adás-
ban az m1 és a Duna World televí-
zió. Az SMS-ek nem emelt díja-
sak, de egy telefonszámról maxi-
mum 10 sms-t lehet küldeni.

Mint arról hírt adtunk,
Annamari is versenybe szállt,
hogy Magyarországot képvisel-
hesse az idei Eurovíziós Dalver-
senyen. A sepsiszentgyörgyi éne-
kesnõt, a Budapesti Operettszín-
ház mûvészét a zsûri beválasz-
totta azon húsz elõadó közé,
akik közül majd kiválasztják azt,
aki májusban, Azerbajdzsán fõ-
városában, Bakuban képviseli
Magyarországot az Eurovíziós
Dalfesztiválon. Százhetven pá-
lyamû, összesen 202 szerzemény
érkezett a magyar dalversenyre.
Az elõzsûri elõbb ötvenet válasz-
tott ki közülük, majd húszra szû-
kült a lista. Az elsõ elõdöntõ ja-
nuár 28-án, szombaton lesz, a
másodikat pedig február 4-én
szervezik, a nemzeti döntõre feb-
ruár 11-én kerül sor. 

Dancs Annamari, a Buda-
pesti Operettszínház mûvésze
egy saját dallal, a Feel-lel je-
lentkezett a magyarországi
döntõre. A versenyszámokat a
zsûri pontozza, ám a legtöbb
közönség-szavazatot begyûjtõ

énekes is továbbjuthat. Dancs
Annamari számít az erdélyi né-
zõkre, és bízik abban, hogy
úgy, mint az Aranyszarvas

Fesztiválon, az õ közönsége ez-
úttal is kitart mellette. 

„Nagyon szoros lesz a szom-
bati verseny, a legnagyobb nevek-

kel vagyok egy csapatban, olya-
nokkal, akiket a kereskedelmi
csatornák éjjel-nappal népszerû-
sítenek. Nem izgulok, mert egy
különleges produkciót készítünk
a mûsorba” – meséli Dancs
Annamari, aki szerint a Buda-
pesti Operettszínház maximáli-
san támogatja az Eurovíziós elõ-
döntõben való részvételét. „Éne-
kes- és táncoskollégák segítségé-
vel állítjuk be a háromperces
showt Balogh-Barta Viki koreog-
rafálásában. Látványban és fan-
táziában nem lesz hiány. Egész
héten próbáltunk, miközben én
mandulagyulladással és antibio-
tikumokkal küzdöttem, de hi-
szek abban, hogy amit megál-
modtunk az Eurovíziós elõdön-
tõre, mindenkinek tetszeni fog,
és otthonról is sokan fognak tá-
mogatni, szavazni” – nyilatkozta
a sepsiszentgyörgyi énekesnõ. 

Dancs Annamari jelenléte a
magyarországi Eurovíziós Dal-
verseny elõdöntõjében és a dal
megítélése a magyarországi mé-
dia szerint kedvezõ. A sepsiszent-
györgyi énekesnõ számára nem
idegen a dalverseny, hiszen Euro-
víziós mintára épül az Arany-
szarvas Nemzetközi Fesztivál is,
ahol 2008-ban 30 ország verseny-
zõi között Romániát képviselte,
és amelyen megnyerte a közön-
ség Népszerûségi Díját. Emellett
2009-ben az Eurovízió román
elõdöntõjébe is beválasztották az
A-ha címû dalát. Az Eurovíziós
Dalfesztivált elõször 1956-ban
rendezték meg, tavaly 43 ország
képviselõi vettek részt. 
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Postafiók

Szerda szenzációhíre kétségkívül az Alkot-
mánybíróság azon döntése volt, mely szerint
kies hazánkban nem szervezhetõek összevont
választások. A tömegbázisát rég elveszített kor-
mány mögül tehát kihátráltak az igazságszol-
gáltatás szervei is, és a hajdan médiasztár mi-
niszterek egyre inkább behúzott füllel meg
egyebekkel szerényen állnak félre a hulló hó-
pelyhek, a hulló szitkok és a hulló fejek elõl.
Elképzelhetõ, hogy az eddig õket támogató,
nekik (illegálisan!) kampányoló médiumok is
angolosan olajra lépnek mellõlük, és akkor
majd nekik kell pellengérre állniuk egy ország
szégyenének megváltásáért. Immár a kormány
jogi megalapozottsága is erõsen remeg, nemc-
sak a gatyája, és a gyáva hazai média már ke-
resi az új „megváltókat”, akik közönséget sze-
rezhetnek. A tüntetõk, a fájdalmukat világgá
üvöltõk már lefárasztották a szaftos bulváron
edzett garázs menti rácson sütõket...

(prier)

Kettõs tükör 
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tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

Szavazzunk Annamarira!

Eladó Petõfi Sándor összes költeménye,

1848-as kiadás, Beimel József buda-

pesti nyomdájában, Petõfi Sándor ere-

deti fényképe Vörösmarthynak ajánlva

a szerzõ által készült, és sok más 100

éves könyv. Ferencz Árpád, Haró

(Hãrãu) nr. 101 szám, irányítószám

(cod) 337265, Déva, Hunyad

(Hunedoara) megye. 

Eladó családi ház (38 ár telek) Gyer-

gyószentmiklóson a Hóvirág utcában.

Érdeklõdni a 0266-362 642-es telefon-

számon lehet.

Eladó I. osztályú garzonlakás Csíkszere-

da központjában. Telefon: 0746-

191790.

Apróhirdetés

ÚMSZ: a hír szent, 
a vélemény szabad

Tisztelt szerkesztõség! A demokráciának
garantálnia kellene minden vélemény
közzétételét, és szerintem az Új Magyar
Szó ezt betartja. Érdekes az olvasóiknak a
sokszínû véleménye, joguk van a véle-
ménynyilvánításhoz. (…) Úgy vélem, a
jelenlegi politikai pártjainknak õszinte-
ségiszonyuk van, pedig õk csak a válasz-
tóikért vannak, a fõ céljuk a hatalmon
maradás. A tévéadók többsége is, sajnos,
átvette a marakodás mérgezõ stílusát...
Az sem vigasz, hogy a szomszéd orszá-
gokban is ez a helyzet. De kérdem én:
látnak-e egy olyan követendõ pártot, el-
nököt, aki méltó lenne bizalmunkra? Ki-
vétel szerintem a RMDSZ… Az RMDSZ
kisebbségi párt, így korlátoltak a lehetõ-
ségei javaslatai elfogadtatására. Bennün-
ket is, akik ,,a kenyerünk javát már me-
gettük”, sújtanak ezek a problémák, de
mi lesz az ifjúsággal, melyek az õ kilátá-
saik? Mi lesz velük? Milyen jövõ vár rá-
juk? Ami az úgynevezett ,,regadót” illeti,
amirõl az Új Magyar Szó is részletesen be-
számolt, egyszerûen nevetségesnek tar-
tom. Tudom, Borbély László miniszter úr
sokat tett a magyarlakta vidékekért. Azt
is értem, hogy nem kívánatosak a sokat
szennyezõ régebbi gépkocsik. (…) De mi,
a kiskeresetûek, a kisnyugdíjasok mit te-
gyünk, ha csak egy használható régebbi
„járgányra” telik? A törvény szerint a
„regadó” tízszerese is lehet a kocsi
értékének… Nem találják ezt nevetséges-
nek? Tisztelettel, 

Gyõrffy János, Nyárádszerda

Tisztelt Gyõrffy úr! Megállapításaival
egyetértünk, és a jelek szerint Borbély
miniszter úr is, hiszen a régi gépkocsik
regisztrációs adójának bevezetését az õ
javaslatára a kormány elhalasztotta. 
A szerk.

✁

ÚMSZ

„Jó dolog a nosztalgia, de
meggyõzõdésem, hogy a Szi-

getnek nem szabad a múltra kon-
centrálnia” – mondta Gerendai
Károly, az idén 20 éves Sziget fõ-
szervezõje, aki újabb neveket árult
el az idei fellépõk listájából. E sze-
rint a 2012-ben jubiláló fesztivál
vendége lesz a brit szintipop leg-
ígéretesebb zenekara, a Hurts,
Nagy-Britannia egyik legizgalma-
sabb és legigényesebb rockzenei
együttese, a The Horrors, és itt
lesz a legújabb lemezén dolgozó
Placebo is. De fellép a brit sziget
legnagyobb fesztiváljait lázban

tartó Subways, a tradicionális-
akusztikus baszk hangszerekkel
operáló Crystal Fighters, a svéd
alternatív rockszíntér egyik leg-
masszívabb csapata, a Mando
Diao, a londoni kertvárosok
mikrouniverzumának zenekara, a
Noah & The Whale és Nagy-Bri-
tannia egyik legstílusosabb indie
dance-pop alakulata, a Friendly
Fires is. Gerendai szerint a jubile-
um csupán keret. „Arra törek-
szünk, hogy méltók legyünk az
„Európa Legjobb Nagyfesztivál-
ja” címre és olyan zenekarokat
hívjunk el, akiknek 2012-ben ott
kell lenniük egy aktuális nemzet-
közi fesztiválon”. 

Dancs Annamari szerint nagyon szoros lesz a szombati Eurovíziós verseny

Trendi zenekarok a Szigeten

ÚMSZ-összeállítás

Az outdoor (köztéri) reklám
2012-es feltámadásában bíz-

nak a reklámszakemberek, miu-
tán a reklámpiacnak ez a területe
15-20 százalékos visszaesést
könyvelt el az utóbbi három év
folyamán. A szakemberek biza-
kodása nem véletlen, hiszen a ta-
pasztalat azt mutatja, hogy a
kampányévekben majdnem min-
den köztéri reklámfelület gazdára
talál, mivel minden tábláról egy-
egy politikus mosolyog le ránk. 

Annak ellenére, hogy a reklám-
piac nagy bevételre számít a vá-
lasztási év folyamán, a dolgok
azért mégsem ilyen egyszerûek.
És nemcsak azért, mert maga a
kampányidõszak relatíve rövid
ideig tart, hanem azért is, mert –

ahogyan Corneliu Cherbis, a
Spectacular reklámcég munkatár-
sa elmondta – az outdoor reklá-
mok jelenlegi romániai helyzeté-
ben csak abban reménykedhet-
nek, hogy bevételeik nem esnek a
2011-es szint alá. 

„A 2011-ben 35-40 millió
euróra becsült hazai outdoor
reklámpiac az utóbbi három év-
ben körülbelül 10 millió eurós
csökkenést könyvelhetett el,
amellyel a reklámpiac a legsérü-
lékenyebb ágazatává vált, úgy,
hogy mostanáig semmiféle tör-
vény nem szabályozta a reklám-
szféra ezen ágát” – hangsúlyozta
Carmen Andrei, a Cocor Me-
diaChannel igazgatója.

A közterületi hirdetésekre, rek-
lámokra vonatkozó egy hónapja
elfogadott törvény azonban egy

sor megszorítást tartalmaz a hir-
detõ felületek méretére, licitálásá-
ra, de még arra vonatkozóan is,
hogy hova függeszthetõk ki óriás-
plakátok. A szabályozás értelmé-
ben ezután tilos fákra, középüle-
tekre, mûemlékekre, útkereszte-
zõdésekre plakátolni.

Corneliu Cherbis szerint
azonban a legfõbb ok, amiért
Romániában az outdoor hirde-
tések a reklámpiac kis szegmen-
sét fedik le, az, hogy nem dol-
gozták ki és nem ültették gya-
korlatba azokat a módszereket,
amelyek megfelelõ képet adná-
nak az adott reklám hatékony-
ságáról. Vagyis a reklámoztató
nem kap visszajelzést arról,
hogy a hirdetésbe befektetett
pénze mennyire térül meg,
mennyire volt hatásos az adott

köztéri hirdetés. Így nem csoda,
hogy a 2010-es, 308 millió eurós
reklámpiaci bevételhez az out-
door reklámok csak 35 millió
euróval járultak hozzá. Ezzel
szemben a nyugat-európai köz-
téri reklámpiac több százmillió
eurót termel évente. 

Pedig Raluca Tonciu, a Romá-
niai Köztéri Reklámozók Egye-
sületének elnöke szerint ennek a
reklámtípusnak van néhány igen-
csak fontos elõnye: a köztéri rek-
lám folyamatosan, 24 órából 24-
ben elérhetõ, a fogyasztónak
semmit nem kell tennie annak ér-
dekében, hogy hozzájusson,
olyan általános kommunikációs
csatorna, mely minden korosz-
tályt és társadalmi csoportot egy-
formán elér – jövedelemtõl, ér-
deklõdési körtõl függetlenül. 

Feltámad a köztéri reklámpiac?



6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Retrock: Generál
11.05 Válaszd a tudást!
12.05 Magyar bulizene
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Pódium
15.10 Szép otthonok, 
remek házak
15.35 Vigyázz! Kész!
Jazz!
16.10 A tánc legendája
16.35 Innováció 
az emberért
17.00 Sírjaik hol 
domborulnak...
17.25 Mindentudás
Egyeteme 2.0
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(sor.)
19.55 Esti mese
20.20 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Műkorcsolya - és
Jégtánc Európa-bajnokság
(élő)
Páros szabadprogram
Élő közvetítés Sheffieldből
23.30 Maradj talpon!
0.20 Stingers (sor.)
1.10 Drága doktor úr 
(vígj. sor.)
2.00 Az Este

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Nyomul a banda
(amerikai vígjáték) 13.10
Asterix Amerikában (anim.
film) 14.40 Tinisztár a
pácban (amerikai vígjáték)
16.20 Tűzpróba (kanadai
akciófilm) 18.05 Légör-
vény 4.: Viharzóna (ameri-
kai-kanadai katasztrófa
film) 19.45 Az ügyfél
(amerikai thriller) 22.00
Végképp eltörölni (ameri-
kai akciófilm) 0.10 Terror a
tenger alatt (amerikai-an-
gol-bolgár akciófilm)

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 Hargita magazin
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Érté-
keink 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt
20.30 Zene 21.00 Híradó
21.30 Kultúrcsepp (ism.)
22.00 Többszemközt (ism.)
23.30 Híradó 0.00 Zene 

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 A csábí-
tás földjén (sorozat)
12.30 Eva Luna (sorozat)
14.30 Esmeralda (soro-
zat) 15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz tör-
ténetek 17.30 Titkok a
múltból (mexikói sorozat)
19.30 A csábítás földjén
(sorozat) 20.30 Eva Luna
(sorozat) 22.00 Lola
(amerikai sorozat) 23.30
Szerelemkönnyek (román
sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 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 Polip 2. (amerikai
filmdráma, 2001) 0.30
Kanal-D Hírek (ismétlés)
1.30 Minusz (amerikai
film, 1996)

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.)
10.00 A világ felfedezése
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Rondó
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Nyelvőrző (ism.)
15.45 Pannonia 3 keré-
ken (ism.)
16.10 A nagy tevefuttatás
(ism. f.)
17.10 Ízőrzők: Bárdudvarnok
17.40 Emlékezzünk -
Corvus-Kora Róbert:
Holokauszt című panorá-
maképe
18.15 Kisváros
(magyar 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 Nicky családja
(dokumentumf.)
0.05 Dunasport
0.10 A félelmen túl 
(dokumentumf.)
1.10 Pergolesi: Stabat
Mater (koncertf.)

TV2, 12.20
Szavak és érzések

A tizenegy éves Eliza családjában mindenki a saját gondjával
van elfoglalva. Szülei, Saul és Miriam a házasságuk problé-
mái elől a munkába temetkeznek, csak a karrierjük érdekli
őket. A bátyja zenei tehetség, de bezárkózik a maga kamasz
világába. Amikor Elizáról kiderül, hogy milyen érzéke van a
helyesíráshoz, a megszokott családi rend kezd felborulni.

TV2, 22.05
Kémjátszma

Nathan Muir veterán CIA-tisztnek már csak egy napja van
hátra a nyugdíjig, amikor megtudja, hogy egykori védence
és tanítványa, Tom Bishop, a Cserkész komoly bajba került.
Egykori védencét bebörtönözték Pekingben kémkedés vád-
jával, és 24 óra múlva kivégzik, mert megpróbálta kiszaba-
dítani azt a nőt, aki évekkel korábban közéjük állt.

TVR1, 23.10
A kívülálló

Messze, a távolban fénycsík lobban az éjszakában. Egy űr-
hajó ütközik a norvég fjordoknak, és a roncsok közül egy
másik világ szülötte emelkedik ki, Kainan, a harcos. Ám
nincs egyedül, az űrhajó potyautasa, a vérszomjas Moor-
wen már lesben áll, hogy megbosszulja Kainan hadsereg-
ének tetteit. Elvágva otthonától az idegen bolygón, mely év-
századokkal le van maradva saját civilizációjától.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

6.45 Top Shop
7.10 Havazin (ism.)
7.45 Fókusz Reggel
8.35 Reflektor Reggel
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.20 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.15 A szív útjai 
(török sorozat)
15.15 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
16.15 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
17.15 Az éden titkai 
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
– összefoglaló
Utána: RTL-hírek
23.10 CSI: 
Miami helyszínelők 
(am. krimisor.)
0.15 Ments meg! 
(am. sor.)
1.15 Reflektor Sztármagazin
1.30 Törzsutas (ism.)
1.55 Odaát (am. sor.)
2.45 Autómánia (ism.)

10.20 Miami Vice (soro-
zat) 11.15 Columbo: Gyil-
kosság, füst és árnyak
(amerikai krimi) 13.00
Gordon Ramsay 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
Törjön ki a frász! (am.
vígj.) 0.10 CSI: Miami hely-
színelők (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 Pokerstars Big
Game 21.00 Wrestling
RAW, Showtime 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
American Gladiators

TV2
6.55 Ma Reggel
10.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
11.05 DTK (ism.)
11.55 Maupassant törté-
neteiből (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 Veszélyes szerelem
(am. 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 - Szál-
ka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán!
22.10 Mindenből egy van
23.05 Az Este
23.40 Négy szellem
0.35 Családom 
és egyéb emberfajták 
(am. sor.)
1.00 Melissa és Joey
(am. vígj. sor.)
1.25 Sporthírek
1.30 Kylie X 2008 
- koncert

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Határok nélkül
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Nagyszerű 
utazások
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 La vie en rose 
(magazin)
18.25 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Egyszer 
az életben, best of
Iuliana Tudor műsora
23.10 A kívülálló 
(amerikai-német akciófilm,
2008)
1.10 Az ember, 
aki ott se volt 
(angol-ame. krimi, 2001)
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
10.00 Ászok ásza 
(német-francia vígjáték,
1982) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Roming 
(cseh-ro. 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 Tolvajtempó 
(am. akciófilm, 2000)
23.00 Star Wars II. rész:
A klónok támadása 
(am.i kalandfilm, 2002)
1.45 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Románia szeretlek! 
– kultúrális magazin (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kutyám, Jerry Lee
2. (amerikai vígjáték,
1999) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Az árnyékember
(amerikai akciófilm,
2006)
22.20 A legenda 
(hongkongi akció-vígjáték,
1993)
0.15 Az árnyékember
(amerikai akciófilm,
2006) (ism.)
2.00 Columbo: 
Holt tárgyak 
(amerikai krimi, 1971)
3.15 A legenda 
(hongkongi akció-vígjáték,
1993) (ism.)

7.00 A skorpió
megszelidítése
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.00 Ház, építés, design
10.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality 
(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.)
15.15 A skorpió
megszelidítése
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 A szentfazék
(amerikai vígjáték, 1998)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 Detektív 
(amerikai krimi, 2005)
1.00 Hírek
(ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk - Acél
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Az első torpedó
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők -
Porsche 944 Turbo
15.00 Hogyan csinálják?
Sugárhajtómű/
fegyverek/égő autó
15.30 Hogyan készült?

Csónakváz / Rozsdamen-
tes acél mosogató
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Mumbai új repülőtere
18.00 A túlélés törvényei
- Rajongókkal a vadonban
19.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7
21.00 A tenger gladiáto-
rai - Fogytán a türelem
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! - Kockás taxi
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
- Hotrodverseny
1.00 A túlélés törvényei 
- Bear Grylls: TOP 25
2.00 Katona dolog
3.00 A túlélés törvényei

8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.00 A divat világa
9.15 Műkorcsolya - 
és Jégtánc Európa-bajnok-
ság (ism.)
Páros szabadprogram
11.55 Bazár
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.30 Szélessségek
(ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
17.00 Műkorcsolya 
- és Jégtánc Európa-baj-
nokság (live)
Női rövid program
18.45 Férfi Kézilabda 
Európa-bajnokság
20.25 Szélességek
21.00 Műkorcsolya 
- és Jégtánc Európa-baj-
nokság (live)
Tánc szabad program
23.40 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
0.30 Csavargó halász
(ism.)
1.10 Fél Nelson 
(amerikai filmdráma,
2006) (ism.)
3.00 Biznisz óra 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

PÉNTEK
2012. január 27.

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.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.20 Szavak és érzések
(amerikai filmdráma,
2005)
14.10 Eva Luna 
(amerikai-mexikói sorozat)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz kri-
misorozat)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
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 sorozat)
22.05 Kémjátszma
(német-amerikai-japán kri-
mi, 2001)
0.15 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.15 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.50 Alexandra Pódium
(ism.)



Ma Vanda és Tamara nap-
ja van.
A Vanda lengyel eredetû
nõi név, egy mondabeli ki-
rálylány neve. Jelentése:
vad nõ.
A Tamara oroszból átvett
nõi név, ami a bibliai
Támár nevébõl származik,
melynek eredeti jelentése:
datolyapálma.
Holnap Angelika és An-
gyalka napja lesz.

Évforduló
• 1788 – Arthur Philipp an-
gol kapitány 1 030 beván-
dorlóval (ebbõl 736 fe-
gyenc) megérkezik Auszt-
ráliába és Sydney-ben meg-
alapítja az elsõ európai
gyarmatot, melynek kor-
mányzója lesz.
• 1978 – Fellövik az IUE
nemzetközi csillagászati
mûholdat, amely az ultra-
ibolya tartományban vég-
zett kutatást.

Vicc
A szülõk szomorúan néze-
getik Pistike év végi bizo-

nyítványát. Az apa megszó-
lal:
– Fiam, az egyetlen dolog,
ami vigasztal, hogy biztos va-
gyok benne, nem csaltál a
vizsgákon.

Recept
Bögrés mákos megyszósszal
Hozzávalók: 2 bögre liszt, 1
bögre cukor, 1 bögre mák,
1/2 bögre olaj, 1 bögre tej, 1
csomag sütõpor, 1 csomag
vaníliás cukor, 2 db tojás.
Meggyszószhoz: 50 dkg mi-
relit meggy, 2-3 kanál cukor,
egy csipet fahéj, 1 dl tej, 1
csomag vaníliás puding.
Elkészítése: A lisztben elke-
verjük a sütõport, majd ösz-
szekeverjük az összes hozzá-
valót. Sütõpapírral kibélelt
tepsibe borítjuk. 180 fokon
kb. 30 percig sütjük. A mire-
lit meggyeket megfõzzük a
cukros fahéjas vízben. Miu-
tán felforrt az 1 dl tejben el-
keverjük a pudingot, majd
besûrítjük vele a meggyes le-
vet. Pár percig még fõzzük.
A mákost kockákra vágjuk,
és a szósszal tálaljuk.

2012. január 26., csütörtök   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Még csak alig kezdõdött el ez az
év, máris sikerült túlhajszolnia
magát. Nagy szüksége lenne a
pihenésre, az ellazulásra. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Többet kellene foglalkoznia ön-
magával. Ha az önszeretete csu-
pán a táplálkozásban merül ki,
annak egészségügyi kárát látja. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kimondatlanul is érzi, valami
nincs rendben az életében. Foko-
zott nyugtalanságának valami
mélyen elrejtett probléma az oka. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A pihenésnél semmi sem serken-
ti jobban az agymûködést. Az al-
kotás csak akkor lesz teremtõ, ha
szán néhány „elvesztegetett” órát
a merengésre is. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Mára már megbánja, ha tegnap
összekülönbözött élete párjával.
De a továbblépéshez szakítania
kellene néhány megrögzött szo-
kásával
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Segítséget adni szép dolog, de
nem biztos, hogy abban a formá-
ban segítünk leginkább, ahogy
azt elvárják tõlünk. Néha a nem
segítés az igazi segítség!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Bármennyire lehetetlennek tûnik
is, mégis meg kellene kísérelnie a
családi viszály elrendezését. Még
koránt sincs minden veszve, áll-
jon pozitívabban a dolgokhoz.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Úgy érzi, tennie kellene valamit
élete megváltoztatásához. Taná-
csot kérni felesleges, mert csakis
magában találhatja meg az igaz
utat. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hívatlan látogatók zavarhatják
meg mindennapi tevékenységé-
ben. Elõször talán bosszanko-
dik, de kár hõbörögnie, mert vé-
gül is felüdülést és jó kedvet hoz-
nak önnek. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Édes semmittevéssel telnek nap-
jai. Végre komolyan el kellene
határoznia magát, hogy rálépjen
arra az útra, ami az igazi fejlõ-
déshez vezet.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Egy régi vágyát ma megvalósít-
hatja, de be kell látnia: semmit
sem remélhet másoktól. A saját
tetterejében annál inkább bízhat. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ne töltse unalomban az idõt,
használja ki önmûvelésre, sport-
ra, vagy kapcsolatépítésre a vá-
ratlan szabadságot. Javára válik!

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A boldogtalanság elérésének
legbiztosabb módja, ha meg-
kérdezed magadtól, hogy bol-
dog vagy-e? Az, aki folyton
önmagát vizsgálja és a saját
életét vallatja, keresve a bol-
dogságot, az a legbiztosabb
úton halad a boldogság elvesz-
tése felé. A boldogság egyik
nagy titka és csodája, hogy az
ember nem tudja megmérni,
meghatározni és kielemezni,
csak megélni. Az önfeledtség

teszi a boldogságot igazán való-
ságossá és jelenvalóvá. A gyer-
meki boldogság azért olyan fel-
hõtlen, mert nem számol a bol-
dogsággal, egyszerûen csak bol-
dog. Amikor rákérdezünk a sa-
ját boldogságunkra, akkor azt
azért tesszük, hogy valamikép-
pen megõrizzük, magunkhoz
bilincseljük azt, ezzel viszont
éppen hogy megsemmisítjük. A
boldogságot hajszoló ember so-
ha nem lehet boldog. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Kézilabda 

Hírösszefoglaló 

A magyar férfi kézilab-
da-válogatott 32-30-ra

kikapott kedden este a kö-
zépdöntõben a szlovénoktól,
és már biztosan nem juthat
az elõdöntõbe a szerbiai Eu-
rópa-bajnokságon. A vere-
séggel a magyarok vissza-
csúsztak a csoport negyedik
helyére, és tegnap este a már
biztos elõdöntõs horvátok-
kal találkoztak.

Azzal, hogy a horvátok le-
gyõzték a franciákat (29-22),
a magyar csapatnak az elõ-
döntõs álmok életben tartá-
sához pontot kellett volna
szerezniük. A szlovénoknak
volt törlesztenivalójuk, hi-
szen a tavalyi vb-re éppen az
egymás elleni, drámai körül-
mények között elveszített se-
lejtezõs párharc miatt nem
jutottak ki, és így csak errõl a
tornáról szerezhettek indulá-
si jogot az áprilisi olimpiai
kvalifikációs viadalra. 

Szünetben még minimális
volt a szlovén elõny (14-13),
fordulás után azonban szûk
hat percen belül 20-14-re hú-
zott el az exjugoszláv alaku-
lat. Kilenc perccel a lefújás
elõtt 26-27-ig közelítettek a
magyarok, de három perc
alatt ugyanannyi gólt kaptak,
és sorsuk megpecsételõdött. 

„Összességében csalódott
vagyok. A szlovénok irányí-
tották a játékot, mindenben
jobbak voltak. Mi sem véde-
kezésben, sem támadásban
nem tudtuk megvalósítani,
amit elterveztünk. Azzal a
kapusteljesítménnyel, amit
ma mutattunk, nem lehet

meccset nyerni. Fontos lett
volna fiatal csapatunknak ez
a gyõzelem, sajnálom, hogy
nem sikerült. Kevés jó telje-
sítmény akadt, aminek egye-
dül örülhetek, az Putics és
Krivokapics játéka, õk ketten
kiemelkedõt nyújtottak” –
összegzett Mocsai Lajos szö-
vetségi kapitány. Skof szlo-
vén kapus egymaga három-
szor annyit védett, mint a két
magyar kapus együtt…

Az újvidéki második kö-
zépdöntõcsoport elsõ keddi
mérkõzésén a világbajnoki
bronzérmes spanyol váloga-
tott 31-26-ra nyert a magya-
rokat vasárnap legyõzõ iz-
landi csapat ellen, s ezzel be-
jutott az elõdöntõbe. Azzal,
hogy legyõzték a franciákat,
a horvátok is a legjobb négy
közé jutottak. 

A tegnapi záróforduló elsõ
eredményei: Franciaország–
Izland 29-29 és Lengyelor-
szág–Németország 33-32. 

Ma pihennek a csapatok,
holnap pedig a két cso-
portharmadik mérkõzik az
5. helyért. Szintén pénteken
rendezik meg a két elõdön-
tõt. Szombat ismét szünnep,
vasárnap pedig az éremekért
játszanak. 

A 30. Eb hire, hogy le-
mondott az orosz és a szlo-
vák férfi kézilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya:
Vlagyimir Makszimov, és
Heister Zoltán is az Európa-
bajnoki kudarcot követõen
távozott posztjáról.

Az 50 esztendõs Heister
tizenegy éve állt a szlovák
szövetség alkalmazásában,
és összesen 99 mérkõzésen

ült a szlovák felnõtt váloga-
tott kispadján.

Makszimov  csapata a ti-
zenhatos mezõny 15. he-
lyén végzett, így elbukta az
olimpiai szereplés lehetõsé-
gét. A 66 éves edzõ koráb-
ban minden címet begyûj-
tött válogatottjával: 2000-
ben olimpiai bajnok, 2004-
ben olimpiai bronzérmes,
1993-ban és 1997-ben világ-
bajnok, 1996-ban pedig Eu-
rópa-bajnok lett. A Cse-
hovszki Medvegyi klub-
edzõje megnevezte utódje-
löltjét is egykori játékosa,
Dmitrij Torgovanov szemé-
lyében. Egy korábbi interjú-
ban Torgovanov azt mondta
a RIA Novostinak, az új ka-
pitánynak sok fiatal játékos-
sal teljesen új válogatottat
kell majd építenie. 

Nem lesz magyar érem

A szlovénok keményen védekeztek, a magyarok (piros mezben) erõtlenül támadtak

Már nem veretlen 
a Târgoviºte 

A férfi-kosárlabdabajnok-
ság tegnap esti 18. forduló-
jának lapzártáig befejezõ-
dött mérkõzésein: Politeh-
nica Iaºi–Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK 74-101,
BCM U Piteºti–Dinamo
97-69, CSS Giurgiu–Nagy-
szebeni CSU Atlassib 82-
88. A nõi bajnokság 17.
fordulójából elhalasztott
mérkõzést pótoltak kedden
este, a címvédõ Aradi
ICIM UVG 55-53-ra nyert
az addig veretlen CSM
Târgoviºte otthonában. 

Elõkészületi 
mérkõzések  

A törökországi Antalyában
edzõtáborozó román labda-
rúgócsapatok elõkészületi
mérkõzésein: Kolozsvári
CFR 1907–Bécsi Austria 0-
0, Pandurii Tg. Jiu–MSC
Duisburg (német másodosz-
tály) 3-2, Astra Ploieºti–Zo-
ria Luganszk (ukrán) 1-2,
Konstancai Viitorul (Liga-
2)–Ferencvárosi TC 3-1, Ko-
lozsvári U–Lechia Gdansk
(lengyel) 0-1.  

Espanyol KO, 
Juventus OK

A harmadosztályú Miran-
dés jutott a spanyol Ki-
rálykupa legjobb négy csa-
pata közé, miután a negyed-
döntõ visszavágóján a hajrá-
ban szerzett góllal 2-1-re le-
gyõzte az Espanyolt. A
Mirandés az elsõ mérkõzé-
sen 3-2-re kapott ki, így ide-
genben lõtt több góljának
köszönhetõen lépett az elõ-
döntõbe. Hazai pályán ara-
tott 3-0-s gyõzelmet a
Juventus labdarúgócsapata
az AS Róma ellen az olasz
kupa negyeddöntõjében, így
bejutott a legjobb négy közé. 

Emberhátrányban 
nyert Ghána 

Ghána hozta a kötelezõt el-
sõ mérkõzésén az Afrikai
Nemzetek Kupája kedd esti
játéknapján, 1-0-ra legyõzte
a tornán az idén debütáló
Botswanát. A gólt az elsõ
félidõ közepén John Men-
sah szerezte szöglet után, a
hátvédet a második félidõ-
ben kiállították, miután utol-
só mezõnyjátékosként sza-
bálytalanul állította meg a
kapura törõ ellenfelét.
Ugyanabban a D csoport-
ban Mali 1-0-ra legyõzte
Guineát. 

Eladó a Neuchatel

Az edzõket és az összes lab-
darúgót menesztették a
Neuchatel Xamaxnál. Bulat
Csagajev orosz tulajdonos
közölte, hogy a dubaji edzõ-
táborból való hazatérés után
mindenki kereshet magának
másik klubot. A svájci liga
azért vonta vissza múlt hé-
ten az egyesület licencét,
mert kiderült, hogy tavaly a
szükséges pénzügyi garanci-
ához egy hamis banki iratot
mutatott be az illetékes tes-
tületnek.

Tenisz

T. J. L.

Tegnap kialakult az
ausztrál nyílt teniszbaj-

nokság nõi elõdöntõjének
mezõnye. Az orosz Marija
Sarapova (4.) 6-2, 6-3-ra verte
honfitársnõjét, Jekatyerina
Makarovát, a cseh Petra
Kvitová (2.,) pedig 6-4, 6-4-re
az olasz Sara Erranit. Sara-
pova és Kvitová is a világel-
sõségért hajt, csakúgy, mint a
legjobb négy közé jutott fe-
hérorosz Victoria Azarenka
(3.) is, miután a dán Caroline
Wozniacki negyeddöntõbeli
veresége miatt elvesztette ve-
zetõ pozícióját a világrang-
sorban. Andy Murray (4.)
már túl nagy falatnak bizo-
nyult Nisikori Keinek (24.) a
negyeddöntõben. A mel-
bourne-i torna japán megle-
petésembere meglehetõsen
fáradtan mozgott a magabiz-
tosan teniszezõ skót  ellen, és
6-3, 6-3, 6-1-re ki is kapott.
Murray a Novak Djokovics-
csal (1.) játszik a fináléért, a
címvédõ szerb tegnap 6-4, 7-
6 (4), 6-1-re nyert a spanyol
David Ferrer (5.) ellen. A
Horia Tecãu, Robert Lind-
stedt román–svéd kettõs ma
a döntõbe jutásért játszik az
elsõ helyen kiemelt Bob
Bryan, Mike Bryan amerikai
duóval, azaz a világ legjobb
párosával. Tecãu a vegyes
párosok negyeddöntõjében is
erdekelt, az amerikai Betha-
nie Mattek-Sands oldalán.
Szintén ma rendezik meg a
Kim Clijsters (belga, 11.)–
Azarenka és Sarapova–Kvi-
tová nõi elõdöntõket, illetve
a Roger Federer (svájci, 3.)–
Rafael Nadal- (spanyol, 2.)
meccset. 

Három nõi

trónkövetelõ 

Lovaglás 

ÚMSZ

A mesterséges futófelüle-
ten végzett zárómunkája

közben Dubajban ínsérülést
szenvedett Overdose, a ma-
gyar csodaló, így már csak
füves pályán futhat a március
31-ig tartó Dubai World Cup
Carnival versenyein.

A Pannoniaoverdose.hu be-
számolója szerint a ló január
20-án versenyzett volna, ám
13-án megsérült, így nem in-
dult el a Meydanban rende-
zett viadalon. Mikóczy Zol-
tán, a ló társtulajdonosa az
állatorvossal együtt szeretett
volna mielõbb Dubajba
utazni, hogy pontos infor-
mációkat kapjon Overdose
sérülésérõl, de az arab or-
szágba való beutazáshoz
szükséges vízumot még nem
kapta meg. A lovat a helyi
állatorvos vizsgálta meg, az
ultrahangos felvételt elküld-
te Magyarországra, de teljes
bizonyossággal csak akkor
tudnak nyilatkozni Over-
dose állapotáról, ha állandó
állatorvosa is megvizsgálja.
A versenyló társtulajdonosa
azt mondta, a mostani sérü-
lésnek nincs köze Overdose

korábbi patairha-gyulladásá-
hoz.

Az arab országbeli szezon
egy 16 állomásból álló ver-
senysorozat, amely január
elején kezdõdött, és március
31-én, a dubaji Világkupával
fejezõdik be. Utóbbi a világ
legmagasabb díjazású ver-
senynapja, amelyen 27 millió
dollárt osztanak fel a futa-
mok gyõztesei és helyezettjei
között. A Dubai World Cup
Carnivalra annak 15 éves tör-
ténete során nemhogy Ma-
gyarországról, de Kelet-Eu-
rópából sem jutott még el ló.

Overdose november 13-án
Rómában gyõzött Group III-

as versenyen. Elõtte a Royal
Ascoton versenyzett még jú-
niusban, s kiváló futással ne-
gyedik helyen ért célba. A
2010 augusztusáig veretlen,
sorozatban 14 futamot meg-
nyerõ ló 12 gyõzelem után
savós patairha-gyulladást ka-
pott 2009-ben, mellyel ve-
szélybe került karrierje, ám
2010-ben vissza tudott térni,
de augusztusban csak hete-
dik lett a baden-badeni
Goldene Peitschén. Tavalyi
hoppegarteni sikere után a
Haydock Parkban és a Royal
Ascoton azonban újfent bi-
zonyította egyedülálló tehet-
ségét. 

Overdose ismét megsérült
Vízilabda 

Turós-Jakab László

A magyar nõi vízilabda-
válogatott bejutott az

eindhoveni vízilabda-Euró-
pa-bajnokság elõdöntõjébe,
s ezzel biztosította helyét az
áprilisi olimpiai kvalifikáci-
ós tornán, miután kedden
este 11-9-re legyõzte a spa-
nyol csapatot. Merész And-
rás tanítványai már 9-3-ra is
vezettek, és érthetõen lefé-
keztek a végére, góljaikat
Szücs (3), Csabai (2), Bujka
(2), Drávucz, Keszthelyi,
Antal és Tóth 1-1 szerezte.
A fináléért ma a világbajnok
görögökkel küzd meg a ma-
gyar válogatott.

Annál drámaibban alakult
a másik negyeddöntõ. Óriási
csatában az olaszok és a hol-
landok 11-11-re zárták a ren-
des játékidõt, s a két ráadás-
ban is 1-1-re mérkõztek egy-
mással. A 13-13-at követõ
büntetõpárbajt az azzurri lá-
nyok nyerték 4-2-re, miután a
hollandoktól Mieke Cabout
és Sabine van der Sloot is hi-
bázott. Az olaszok 17-15-tel
húzták be a mérkõzést és az
Európa-bajnoki címvédõ
oroszokkal játszanak ma a
döntõbe jutásért.     

Tegnap a román–macedón
mérkõzés nyitotta a mûsort.
Kovács István tanítványai
12-10-re nyertek, és holnap a
spanyolokkal játszanak a 9.
helyért. Az ibériai alakulat
tegnap 16-4-re verte a török
csapatot. A román–spanyol
helyosztó gyõztese lesz az
utolsó csapat, amely részt ve-
het az áprilisi olimpiai kvali-
fikációs tornán, amelynek az
olaszországi Trieszt a házi-
gazdája. 

Lapzárta után az utolsó két
elõdöntõs helyért csapott ösz-
sze a világbajnok Olaszor-
szág és Németország, illetve
Görögország és Montenegro.
Elõbbi negyeddöntõ gyõztese
Szerbiával, utóbbié Magyar-
országgal játszik pénteken a
vasárnapi döntõbe jutásért. 

Pólódráma Eindhovenben

Overdose a pályára menet (Meydan Racecourse, Dubai)

Bolonyai Flóra magyar kapus
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