
Megadták a módját tegnap
több erdélyi településen is a

Bálint-napi ünnepségeknek. Ko-
lozsvár önkormányzata az Erzsé-

bet híd két végénél elhelyezett,
szív alakú állványokkal népszerû-
sítette a szerelemlakatok felakasz-
tásának hagyományát. 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3473 ▼
1 amerikai dollár 3,2909 ▲
100 magyar forint 1,4967 ▲

Vezércikk 3

Grafikák kerestetnek

Egy hónap múlva, pontosabban március
20-án lezárul a jelentkezési határidõ a II.
Székelyföldi Grafikai Biennáléra. Idén is
két kategóriában lehet nevezni: hagyomá-
nyos és kísérleti grafikában. A rangos gra-
fikai szemle egyúttal a Székelyföld-napok
nyitórendezvénye is lesz – hangzott el a
szervezõk közös sajtótájékoztatóján. 

Kultúra 8

Aktuális 3

Támogatások
A magyarországi lakosok adójából szár-
mazó magyarországi költségvetési pén-

zek az elfogadott jogsza-
bályok alapján a más or-
szágokban élõ magyar
nemzeti közösségek tagja-
it politikai meggyõzõdé-
süktõl függetlenül illetik
meg. Ennek az elvnek a
betartása egyben a demok-

rácia alapszabályaira
is figyelmeztet.Székedi Ferenc

Cs. P. T.

Több mint egyéves csúszással
közzétette tegnap a magyar

kormány a nemzeti jelentõségû
intézmények és programok új lis-
táját. Ezen azok a Kárpát-meden-
cei magyar intézmények és szer-
vezetek szerepelnek, amelyek
nem évrõl évre, pályázatok útján,
hanem egy kormányzati ciklus-
ban elõre megállapított összegû
támogatásban részesülnek. A
Bajnai-kormány idején, 2010-ben
14 erdélyi intézmény kapott nor-
matív támogatást, összesen 366
millió forintot. Finanszírozásukat
a Fidesz-kormány tavaly leállítot-
ta arra hivatkozva, hogy a nemze-
ti jelentõségû intézmények listája
módosításra szorul. 
Folytatása a 2. oldalon
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Szabályzatértelmezési tur-
pisságokhoz folyamodnak a

koalíciós alakulatok annak érde-
kében, hogy az ellenzék bojkott-
ja miatt igencsak foghíjas parla-
mentben ne akadjon el a tör-
vényhozási munka. Újságírói
kérdésre Ioan Oltean, a képvise-
lõház demokrata liberális alelnö-
ke elmondta, a házszabály értel-
mében csak a végsõ szavazáskor
kell biztosítani a kvórumot, a
jogszabályok általános vitáját
ennek hiányában is le lehet foly-
tatni. A felsõházban ellehetetle-
nült a munka, a honatyák „vá-
lasztókerületi munkával” vaká-
cióznak. 3. oldal Szerelemlakat-állvány a kolozsvári Erzsébet hídnál 

Támogatások: 

kiket húztak ki?

„Hajlítgatják” 

a házszabályt

a parlamentben

„Szerelmetes” médiatröszt

A szerelmesek napjára idõzítette a
Transilvania Media Group tröszt a hivata-
los indulását. A Vasile Dâncu, Pászkány
Árpád és Ioan Rus tulajdonában levõ mé-
diatröszt égisze alá tartozik a december
19-e óta sugárzó Transilvania L!VE tévé-
adó, a Transilvania LOOK csatorna és a
Transilvania Tube online videoplatform. 

Média 9

Jövõ héten írják alá
az új koalíciós szerzõdést

Várhatóan jövõ héten
írják alá a koalíciós
szerzõdést a kormány-
zó pártok vezetõi – je-
lentette ki tegnap Fe-
kete Szabó András.
Ma azt az együttmû-
ködési protokollumot
látják el kézjegyükkel,
amelyrõl hétfõn
egyeztek meg az uni-
ós pénzügyi stabilitási
szerzõdés ratifikálása
érdekében. 

„Lefagyott” a gazdaság. A Transelectrica vezetõjét pánikkeltés miatt kirúgták, az új vezetõt ugyanarra felhatalmazták, amit elõdje kilátásba helyezett

Felhatalmazta tegnap a kormány a Transelectrica áramszolgáltatót az energiaexport felfüggesz-

tésére annak érdekében, hogy a lakosság villanyáramellátása biztosítható legyen. Eközben az

ország egyes vidékein lakók élet-halál harcot folytatnak a hóval és a hideggel, mások pedig az

idõjárással és az útlezárásokkal is dacolva vágnak neki a hegyi üdülõknek. A turizmus fellendü-

lésétõl eltekintve a román gazdaság dermedtségre van ítélve – a hó és fagy pedig a bruttó hazai

össztermék (GDP) és a költségvetési bevételek alakulásába is beleszólhat. 3., 6. és 7. oldal 

Kitört az energiapánik?
A hótorlaszok több száz millió eurós veszteséget jelentenek a romániai gazdaságnak
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Kincses város, szerelemlakat

Fotó: Rohonyi D. Iván/Szabadság
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Röviden

Lukács Vilmos felel 
a korházak akkreditációjáért

Lukács Vilmost nevezte ki tegnap Mihai
Rãzvan Ungureanu a kórházak akkreditá-
ciójáért felelõs országos tanács élére. A ma-
gyar szakember államtitkári rangban látja
majd el a korábban Dan Romulus ªerban
által betöltött tisztséget. 

Klímakonferencia és egészségügy

Borbély László az európai egészségügyi és
környezetvédelmi miniszteri bizottság teg-
napi bonni ülésén fontosnak tartotta, hogy
az idei riói klímakonferencia elõkészítésé-
vel kapcsolatos dokumentációkba bekerül-
jön az egészségügy fogalma is, mint a
fenntartható fejlesztés egyik elõfeltétele. A
közeljövõben az Egészségügyi Minisztéri-
ummal közösen minisztériumközi bizott-
ságot fogunk létrehozni – nyilatkozta a
miniszter, a bizottság társelnöke.

Elítélték Remeºt és Mureºant

Három év letöltendõ börtönbüntetésre ítél-
te nem jogerõsen a legfelsõbb bíróság teg-
nap Decebal Traian Remeº volt mezõgaz-
dasági minisztert a „Májashurka-dosszié”
néven hírhedtté vált megvesztegetési per-
ben. Ugyancsak három évet kapott az ügy
másik vádlottja, Ioan Avram Mureºan, aki
korábban szintén mezõgazdasági miniszter
volt. A vádlottak fellebbezhetnek.

Mark Rutte közömbös

Mark Rutte holland kormányfõ nem volt
hajlandó tegnap állást foglalni a kelet- és
közép-európai bevándorlókat diszkrimináló
honlap ellen. „Nem a kormányé” – tért ki
a válaszadás elõl Rutte. Az internetes felü-
letet a Geert Wilders vezette szélsõséges
Szabadságpárt (PVV) hozta létre azzal a
céllal, hogy a hollandok elmondhassák a
bevándorlókkal kapcsolatos panaszaikat. 

Latorcai tárgyalásai Aurescuval

A magyarországi román kisebbség helyze-
térõl, a magyarországi román ortodox
egyház támogatásáról, valamint a magyar-
országi és a romániai magyar civil szerve-
zetek együttmûködésérõl tárgyalt Buka-

restben Latorcai Csaba (képünkön) magyar
helyettes államtitkár és Bogdan Aurescu
külügyi államtitkár. Bukarest szerint a ma-
gyarországi románok nem fog rendelkezni
megfelelõ parlamenti képviselettel az új
magyar választójogi törvény szerint.

Paul herceg „beperelte” magát
a román királyi családba

A legfelsõbb bíróság tegnapi jogerõs ítéleté-
vel Paul Lambrino herceg hivatalosan is a
román királyi család tagjává vált. A bíróság
elismerte, hogy a herceg II. Károly király
törvényes gyermeke. Paul Lambrino herceg
apja nevében adott be apasági keresetet. 

Magyarország a szégyenpadon

Tizenkét EU-tagországot alaposabban meg
kell vizsgálni, nem áll-e fenn a makrogaz-
dasági egyensúlyhiány veszélye – közölte
Olli Rehn, az Európai Bizottság alelnöke
tegnap Strasbourgban. A dokumentum
Magyarország mellett Belgium, Bulgária,
Ciprus, Dánia, Finnország, Franciaország,
Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolor-
szág, Svédország és Szlovénia esetében
tartja indokoltnak a vizsgálódást.

Folytatás az 1. oldalról

A tegnap közzétett lajstrom már
tizenhét erdélyi intézmény és
program nevét tartalmazza. A
2010-ben még kiemelt támoga-
tásban részesülõ intézmények
közül nem került fel az új listára
három kulturális folyóirat (Látó,
Korunk, Helikon), a Studium-
Prospero Alapítvány és az
Eurotrans Alapítvány. Újdon-
ságként normatív támogatást
kap viszont idéntõl a Kolozsvá-
ri Magyar Napok rendezvény-
sorozat, a dévai Szent Ferenc
Alapítvány, egy Beszterce, illet-
ve két Kolozs megyei szórvány-
kollégium.

Az új lista szerint az erdélyi
színházak nem az Eurotrans
Alapítványtól, hanem a „Szín-
házak, bábszínházak, néptánce-
gyüttesek támogatási program-
ja” keretében jutnak támogatás-
hoz, és csak gyanítani lehet,
hogy a Látó, a Korunk, a Helikon
a „Kulturális és tudományos
médiatámogatási programtól”
jut pénzhez.

Azt, hogy mennyihez, még
nem tudni, ugyanis Semjén
Zsolt kormányfõ-helyettes teg-
napi tájékoztatása szerint „a
pontos összeg a szükségletektõl
és az intézménytípustól függõen
eltérõ”, a döntést a Bethlen Gá-
bor Alap bizottsága hozza meg,
várhatóan heteken belül.

A Korunk fõszerkesztõje la-
punktól tudta meg, hogy a folyó-
irat már nem szerepel külön in-
tézményként a nyilvánosságra
hozott listán. Balázs Imre József
így azt sem tudta megmondani,
valóban kaphatnak-e támogatást
a médiatámogatási programtól.
„Annyit tudok, hogy tavaly
egyetlen forintot sem kaptunk” –
mondta lapunknak.

Az RMDSZ még tavaly elküld-
te a magyar kormánynak azok-
nak az erdélyi intézményeknek
listáját, amelyet normatív támo-
gatásra javasolt. Kovács Péter fõ-
titkár a tegnap közzétett listát
úgy kommentálta: „továbbra is
köd fedi a nemzeti jelentõségû in-
tézmények körét”. Szerinte az
egyedüli pozitívum, hogy az idén
lesz normatív támogatás. A fõtit-

kár elmondta, továbbra is kevés a
konkrétum: nem lehet tudni,
hogy a nevesített 11 szervezeten
kívül, kik részesülnek a meghívá-
sos pályázat által nyújtott lehetõ-
ségben, köd fedi a teljes pályáza-
ti keretet, nem hozták nyilvános-
ságra, hogy a döntések Magyar-
országon vagy Erdélyben szület-
nek, és kik lesznek az elbírálók.
Megjegyezte, a nevesített nemze-

ti jelentõségû intézmények esetén
is vannak érdekességek. „A Besz-
terce-Naszód megyei Vicén két
szórványkollégium mûködik, ak-
kor miért csak az egyik részesül
kiemelt támogatásban? Csak re-
mélni tudom, hogy ennek nem
az az oka, hogy az egyik kollégi-
um partnere az EMNT szór-
ványtanácsának, a másik pedig
nem” – mondta a politikus. 
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Nicolas Sarkozy francia elnö-
köt sürgeti az idõ: már csak

két és fél hónapja maradt arra,
hogy megfordítsa a trendet, és a
saját javára döntse el a francia ál-
lamfõválasztást. Ezért új stratégi-
ához folyamodott: a szélsõjobbol-
daliak szavazatait próbálja meg-
szerezni. Francois Hollande, a
szocialisták elnökjelöltje minden
francia közvélemény-kutatás sze-
rint az április végén, illetve május
elején megrendezendõ államfõ-
választás esélyese.

Sarkozy ezen a héten, valószí-

nûleg csütörtökön jelenti be hiva-
talosan indulását. Egy interjúban
azonban már elárulta, hogy nép-
szavazást kíván kiírni olyan té-
mákban, mint a munkanélküliek
biztosítása, illetve a bevándorlók
jogai. Ezek nyilvánvaló gesztust
jelentenek a jobboldali szavazók
számára. Sarkozy tervei szerint
az illegális bevándorlókat gyorsí-
tott eljárásban toloncolnák visz-
sza. Stratégiáját jól mutatja az is,
hogy egyértelmûen az azonos ne-
mûek házassága ellen foglalt ál-
lást, pedig a 2007-es kampányban
még támogatta az erre vonatkozó
felvetést. 

Nicolas Sarkozy új taktikája

Hírösszefoglaló

Társadalmi robbanás fenyege-
ti Görögországot, ahol a kor-

mány újabb húsba vágó megszo-
rító intézkedéseket fogadott el,
hogy hozzájusson a Nemzetközi
Valutaalap és az Európai Unió ál-
tal nyújtandó második hitelcso-
maghoz. Eközben egyre többen
alszanak az utcákon, és a lakos-
ság kétségbeesése sosem látott
mértékben nõ – olvasható a The
Guardian címû brit napilap ösz-
szeállításában.

Helena Smith, a londoni lap új-
ságírója – aki több mint két évti-
zede tevékenykedik athéni tudó-

sítóként – szokatlan feszültségrõl
számol be a görög fõvárosból,
ahol a bérek és nyugdíjak könyör-
telen megvágása, az adóemelések
és kiadáscsökkentõ reformok ön-
maga árnyékává tették Görögor-
szágot. Az immáron ötödik éve
recesszióban lévõ égei állam nap-
ról napra jobban szétfoszlik a
„varrásai” mentén; késõ éjjel fér-
fiak és nõk guberálnak a szemete-
sekben, és egyre többen válnak
hajléktalanná – derül ki a Smith
hangulatképébõl.

„Ez nem az emberek Európája,
amirõl álmodtunk” – tette hozzá
Jeórjiosz Kircosz jeles görög
szakkommentátor. 

A görögök eljutottak a határra

Kit húztak ki a listáról?

Gy. Z.

Az amerikai tengerészet körei-
ben mind növekszik az aggo-

dalom az iráni támadásokkal
kapcsolatban: egy altengernagy
olyan iráni hajókról számolt be,
amelyeket különleges robbanófe-
jekkel láttak el. Az amerikai ten-
gerészet feltételezései szerint
ugyanis Irán öngyilkos merényle-
tekre készül a Perzsa-öbölben. Te-
herán már korábban azzal fenye-
getett az atomprogramja feletti
konfliktusban, hogy blokád alá
vonja a Hormuzi-szorost, az öböl
egyetlen bejáratát. A meglehetõ-
sen szûk átjáró szolgálja a tengeri
olajkereskedelem túlnyomó há-
nyadát. „Irán megnövelte tenger-
alattjáróinak és gyors támadóna-
szádjainak a számát” – közölte
Mark Fox altengernagy, a térség

amerikai tengerészeti erõinek a
parancsnoka. (Fox parancsnokol-
ja az amerikai ötödik flottát,
amely társaival a Hormuzi-
szorost felügyeli.) A kisebb iráni
hajók némelyikét nagy robbanó-
fejjel látták el, amit öngyilkos
bombaként lehet alkalmazni.
„Vannak emberek, akik ránk tá-
madhatnak” – tette hozzá Fox
egy megbeszélés alkalmából a
bahreini támaszponton. Az ame-
rikai flotta mindenesetre nagyon
éber, és készen áll arra, hogy bár-
milyen támadást meghiúsítson.

Az amerikai egységek soraiban
jelenleg rendkívül nagy az ideges-
ség, már csak azért is, mert a fe-
szült helyzet nagymértékben em-
lékeztet 2000-re: akkoriban a USS
Cole amerikai romboló legénysé-
gének tizenhét tagját gyilkolták
meg az al-Kaida merénylõi. 

„Öngyilkos” iráni hajók

Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem (mûködés); Protestáns Teológiai Intézet
(mûködés); Mezõségi Szórványkollégium, Vá-
laszút (szórv. kollégium); Mezõségi Téka Szór-
ványkollégium, Szamosújvár (szórv. kollégi-
um); Bástya Kollégium, Vice (szórv. kollégi-
um); Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME)
(mûködés+ program); Házsongárd Alapítvány
(mûködés+ program); Romániai Magyar Peda-
gógus Szövetség (mûködés+program); Szent
Ferenc Alapítvány (mûködés+program); Erdé-
lyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület + Fió-

kok (mûködés+ program); Kincses Kolozsvár,
Kolozsvári Magyar Napok (program); Jelentõs
szakmai és kulturális intézmények mûködésé-
nek támogatási programja (mûködés+pro-
gram); Szórványkollégiumi programok – kollé-
gium+iskolabusz (mûködés+program); Felsõ-
oktatási háttérintézmények támogatási prog-
ramja – BBTE, MOGYE, MME (mûkö-
dés+program); Kulturális és tudományos mé-
diatámogatási program (mûködés+program);
Színházak, bábszínházak, néptáncegyüttesek
támogatási programja (mûködés+program). 

A nemzeti jelentõségû erdélyi intézmények és programok listája

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, Semjén Zsolt kormányfõ-helyettes és Németh Zsolt államtitkár Fotó: MTI

Iráni rakétateszt január 1-jén. Veszélyessé vált a Hormuzi-szoros
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Cáfolta tegnap Mihai Rãzvan
Ungureanu azokat a sajtóhíre-

ket, miszerint a Transelectrica
„zárlatos mûködése”, valamint a
rendkívüli hóhelyzet miatt fenn-
akadások lennének a villamosen-
ergia-szolgáltatás terén. A tegnapi
kormányülés után a kormányfõ
elmondta, annak érdekében, hogy
a hazai háztartási és ipari fogyasz-
tók rendelkezzenek a szükséges
árammennyiséggel, a kabinet fel-
hatalmazta a Transelectricát arra,
hogy korlátozza vagy teljesen
függessze fel a villamosenergia-
exportot a február 16. és március
15. közötti idõszakban. 

A kormányfõ nyugtatgató nyi-
latkozatának részben ellentmon-
danak a szakemberek. Nagy-
Bege Zoltán, a Országos Energia
Ügynökség Energiahatékonyság-
szabályozó Fõosztályának vezér-
igazgatója a Transindex hírportál-
nak elismerte, valójában voltak
gondok a villamosenergia-ellátás
kapcsán, hiszen a hideg idõszak
miatt sokéves rekordot döntött
meg az országos energiafogyasz-
tás. Hozzátette: tekintettel arra,
hogy a hideg napok elteltek, és a
hõmérséklet várhatóan nem csök-
ken az elmúlt idõszakban tapasz-
talt szint alá, valószínûleg a to-
vábbiakban nem lesz gond a villa-
mosenergia-ellátással. 

Mihai Rãzvan Ungureanu kor-
mányfõ hétfõ este utasította a gaz-
dasági minisztert, váltsa le a
Transelectrica igazgatóját. Horia
Hãhãianunak azért kellett távoz-
nia, mert az energetikai vállalat
pánikkeltõ közleményt adott ki,
amely szerint a rendelkezésre álló
villamosenergia-mennyiség már
nem tudja fedezni a hazai fo-

gyasztás és az export szükséglete-
it, ezért akár áramkiesések is vár-
hatók az országban. 

A késõbbiekben a gazdasági
tárca is közleményt adott ki,
amelyben bejelentette: felfüggesz-
ti a romániai energia exportját a
február 16. és március 15. közötti
idõszakra. A rendkívüli intézke-
dést a gyûjtõtavak vízszintjének
csökkenésével, illetve a kõszén-,
kõlaj- és földgáztartalékok meg-
csappanásával indokolták. Ké-
sõbb a gazdasági minisztérium
újabb közleményben helyesbített:
nincs ok pánikra, Romániában
nincsenek fennakadások az ener-
giaellátásban, az exportot sem
kell szüneteltetni.

A tárca röviddel azután tette ezt
a bejelentést, hogy Traian Bãses-
cu államfõ egy délutáni sajtónyi-

latkozatban szintén azt hangsú-
lyozta: áramkiesésekre nem lehet
számítani.

Nagy-Bege Zoltán megerõsí-
tette, a villamosenergia-korláto-
zásra vonatkozó rendelet meg-
elõzõ jellegû: Elmondta ugyan-
akkor, vannak olyan termelõegy-
ségek, amelyek szükség esetén be
tudnak segíteni az energiaterme-
lésbe, azonban ezek a biztonsági

kapacitások eléggé drágák.
„Olyan termelõkrõl – például pa-
kurával vagy szénnel dolgozó
hõerõmûvekrõl – van szó, ame-
lyek az általuk elõállított energi-
ával nem tudnak belépni a piac-
ra, mert a túl magas termelési
költségeik miatt nem tudják ver-
senyképes áron kínálni az álta-
luk termelt energiát” – magya-
rázta Nagy-Bege. 
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Budapesten elkészült a nemze-
ti jelentõségû intézmények
jegyzéke a Kárpát-medencére
vonatkozóan. A Magyaror-
szág határain kívül élõ ma-
gyar nemzeti közösségek
azon intézményeirõl van szó,
amelyek évrõl évre nem pá-

lyázati úton, hanem
elõre megszabott összegekben részesülnek tá-
mogatásban a magyarországi adófizetõk
pénzébõl. Egy másik támogatáscsomag a
nemzeti szempontból fontosnak ítélt progra-
mokra vonatkozik, és mindenképpen érde-
mes felfigyelni arra, hogy mindkettõ eseté-
ben a kritériumrendszereket a Magyar Ál-
landó Értekezlettel együtt állapították meg. 
Ami Erdélyt illeti, az ún. normatív támo-
gatásban részesülõ intézmények tekinteté-
ben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemtõl kezdve az Erdélyi Magyar
Közmûvelõdési Egyesületig és az Erdélyi
Múzeum Egyesületig tizenhárman kapnak
pályázat-nélküli mûködési vagy mûködési
és programtámogatást, és úgy tûnik, a Ro-
mániai Magyar Pedagógusszövetség meg-
kapja azokat a pénzeket is, amelyekkel a
nagy vitát kiváltott moldvai csángómagyar
oktatás további anyagi fedezetét az elkövet-
kezõ hónapokban biztosítani tudja. 
Figyelemre méltó tény, hogy a normatív in-
tézményi támogatások középpontjában ott
állnak a szórványkollégiumok, hiszen a ro-
mániai népszámlálás és az erdélyi magyar-
ság helyezetével kapcsolatos társadalomtu-
dományi vizsgálatok egyértelmûen rámu-
tattak arra, hogy a magyarság fogyása a
szórványban a leghangsúlyosabb. A Há-
zsongárd Alapítvány állandó támogatása –
a romániai szakminisztériumi támogatá-
sokal együtt – létfontosságú az erdélyi ma-
gyarság felbecsülhetetlen értékû történelmi-
szellemi hagyatékának a megõrzésében,
mint ahogyan a Szent Ferenc Alapítvány
kiszámítható támogatása is elismeri azt az
áldozatos munkát, amelyet a román állam
segítségét is folyamatosan igénybe vevõ fe-
rences gyermekközpontok fejtenek ki. 
Az erdélyi katolikusoknak talán feltûnik,
hogy a szorosan vett egyházi jellegû intéz-
mények közül kizárólag a Protestáns Teoló-
giai Intézet került fel a jegyzékre, a gyulafe-
hérvári katolikus oktatás nem részesül nor-
matív támogatásban, illetve elképzelhetõ,
hogy a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudomány-
egyetem háttér- és programtámogatásából
nem marad ki a hittudományi kar sem. Jó
jel, hogy huszonegyedik századunk magyar
világának oly erõteljes politikai megosztott-
sága nem érvényesül a támogatási rendszer-
ben, habár ha valaki a jegyzékre felkerült és
fel nem került intézmények személyi vonat-
kozásait és kapcsolatrendszereit is nagyító
alá veszi, érdekes jelenségekre figyelhet fel. 
Feltehetõen nagyobb vitát váltanak ki a kü-
lönbözõ programtámogatások, a több eszten-
dõre visszanyúló elõzmények ugyanis azt
igazolják, hogy ezeket a támogatásokat, kor-
mányzatoktól függõen, meglehetõsen gyak-
ran a politikai megfontolások elõtérbe kerü-
lése jellemezte. A hasonló gyakorlatot csak
úgy lehet felszámolni, ha senki nem feledi az
alapszempontot: a magyarországi lakosok
adójából származó magyarországi költségve-
tési pénzek az elfogadott jogszabályok alap-
ján a más országokban élõ magyar nemzeti
közösségek tagjait politikai meggyõzõdésük-
tõl függetlenül illetik meg. Ennek az elvnek
a betartása egyben a demokrácia alapszabá-
lyaira is figyelmeztet.

Támogatások

Székedi Ferenc

Román lapszemle

Az Egyesült Államokban élõ románok
azért lobbiznak a kongresszusban, hogy az
országot felvegyék a Visa Waiver program-
ba. (Evenimentul zilei) Amint a januári
inflációs elemzésbõl kiderül, az elmúlt hó-
napban a lakosságnak drasztikusan le kel-
lett csökkentenie kiadásait. (Adevãrul) A
bukaresti múzeumok gyûjteményének zö-
me nincs bebiztosítva lopás, tûzeset vagy
egyéb természeti károk ellen. (Puterea)

Kitört az energiapánik?
Ungureanu hatékonyságot és operativitást kér 

A tárcák összehangolt külügyi jelenlétét kérte a tegnapi kormány-
ülésen Mihai Rãzvan Ungureanu. „Tudnunk kell a nagyobb haté-
konyság érdekében, hogy melyek azok a kiszállások, ahol érdemes
tárcaközi delegációval képviseltetnünk magunkat” – fogalmazott a
külügyminiszteri múlttal rendelkezõ Ungureanu. A kormányfõ
ugyanakkor arra figyelmeztette a minisztereket: elvárja, hogy jogi-
lag kifogástalanul elõkészített és helyes érvelésû tervezeteket ter-
jesszenek be a kormányülésen a munka operativitása érdekében. 

Cseke Péter Tamás

Várhatóan jövõ héten írják alá
a koalíciós szerzõdést a kor-

mányzó pártok vezetõi – jelentet-
te ki tegnap Fekete Szabó András.
Az RMDSZ szenátusi frakcióve-
zetõje a közszolgálati televízió
magyar adása Sajtóban címû mû-
sorának meghívottja volt.

A politikus tájékoztatása szerint
hétfõi tanácskozásukon a koalíci-
ós pártok vezetõi abban állapod-
tak meg, hogy a szerzõdésben fog-
laltakról újra egyeztetnek. „Addig
a kormánypártok elõkészítik a ja-
vaslataikat arról, hogy mit szeret-
nének a megállapodásban látni” –
mondta a szenátor. Hozzátette, a
dokumentumot várhatóan a jövõ
héten, a hétfõi újabb koalíciós ta-
nácskozás után írják alá. Koráb-
ban Cristian Diaconescu külügy-
miniszter, az Országos Szövetség
Románia Haladásáért (UNPR)
tiszteletbeli elnöke még arról be-
szélt, hogy a koalíciós pártok a
héten véglegesítik az együttmûkö-
désük alapjául szolgáló dokumen-
tumot.

Mint ismeretes, az RMDSZ ko-
rábban két feltételhez kötötte az
Ungureanu-kabinet támogatását.
Az egyik a kormányprogram mó-
dosítása, a másik egy koalíciós
megállapodás aláírása volt. Az
RMDSZ azt szeretné, hogy a ko-

alíciós szerzõdésbe bekerüljenek
az erdélyi magyar közösség speci-
fikus igényei, melyek teljesítését
konkrét határidõkhöz kötnék.

Annyit már tudni lehet, hogy a
2012 végéig érvényes megállapo-
dásban a következõk is szerepel-
nének: a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem ma-
gyar intézeteinek a létrehozása, a
módosított levéltári törvény ismé-
telt elfogadtatása, a visszaszolgál-
tatási bizottság helyzete. Hétfõi
sajtótájékoztatóján Moldován Jó-
zsef távközlési államtitkár az
RMDSZ igényei között említette
a 24 órás magyar rádióadás bein-
dítását valamelyik regionális adó,
például a marosvásárhelyi rádió
hullámhosszán. 

Ugyanakkor a koalíciós alaku-
latok várhatóan ma aláírják azt az
együttmûködési protokollumot,
amelyrõl hétfõn az uniós pénz-
ügyi stabilitási szerzõdés ratifiká-
lása érdekében egyeztek meg
Traian Bãsescuval. Az államfõ
szerint Romániának március else-
jéig kell jeleznie, hogy csatlako-
zik-e a szigorú költségvetési fe-
gyelmet elõíró szerzõdéshez.
Bãsescu reményét fejezte ki, hogy
az ellenzéki Szociál-Liberális Szö-
vetség (USL) is aláírja a koalíciós
alakulatok által kezdeményezett
protokollumot, ugyanis „ország
érdekérõl van szó”. 

Jövõ héten írják alá

az új koalíciós szerzõdést

Az Ungureanu-kabinet tegnapi ülésén felhatalmazta a Transelectricát a villamosenergia-export felfüggesztésére Fotó: gov.ro 

Cs. P. T., M. Á. Zs.

Szabályzatértelmezési turpis-
ságokhoz folyamodnak a ko-

alíciós alakulatok annak érdeké-
ben, hogy az ellenzék bojkottja
miatt igencsak foghíjas parla-
mentben ne akadjon el a törvény-
hozási munka. Újságírói kérdésre
Ioan Oltean, a képviselõház de-
mokrata liberális alelnöke el-
mondta, a házszabályzat értel-
mében csak a végsõ szavazáskor
kell biztosítani a kvórumot, a
jogszabályok általános vitáját en-
nek hiányában is le lehet folytat-
ni. Továbbá Oltean „kimagyaráz-
ta” azt is, hogy miért jelentett be
173 jelen levõ képviselõt, miköz-
ben a teremben csak 70-en tartóz-
kodtak. „Ennyien írták alá reggel
a jelenléti íveket, tehát ennyien
dolgoznak jelenleg a parlament-
ben” – fogalmazott a PDL-s poli-
tikus. Értelmezésével Mircea
Duºa szociáldemokrata frakció-
vezetõ is egyetértett, a törvények
általános vitájakor valóban nincs
szükség kvórumra. Dumitru
Pardãu, az alsóház állandó bi-
zottságának titkára annyit tett
még hozzá a kérdéshez, hogy a
jelenléti ívet aláíró honatyák
megkapják napidíjukat, „ugyanis
kézjegyükkel bizonyították, hogy
munkahelyükön tartózkodtak”.
Amúgy az alsóházban 28 tör-

vény általános vitáját folytatták
le, amelyek jövõ hétre vannak ki-
írva végsõ szavazásra. 

Az ellenzék leszögezte, csak
akkor hagy fel tiltakozásával,
amikor teljesül a Victor Ponta
pártelnök által felsorolt négy fel-
tétel. PDL-s kollégája, Mircea
Toader „szívhez szóló üzenet-
ben” kérte, hogy térjenek jobb
belátásra, hiszen „az Ungureanu-
kabinet megfogadta, nem viszi
túlzásba a felelõsségvállalást és a
házszabályzattal kapcsolatos né-
zeteltéréseket is hajlandók meg-
tárgyalni. Toader kérése nem
gyõzte meg PSD-s kollégáját,
Mircea Duºa frakcióvezetõ azt
várja a kormánypártoktól, hogy
a jövõ heti koalíciós ülés után
nyilvánosan „tegyenek tanúval-
lomást” a feltételek mellett.

„A szenátusban mától gyakor-
latilag vakációznak a honatyák”
– ismerte el tegnap lapunknak Fe-
kete Szabó András, az RMDSZ
frakcióvezetõje. Mint mondta,
tegnap szakbizottsági üléseket
tartottak a felsõházban, de több
testület nem volt határozatképes.
Ma a plénumnak kellett volna
üléseznie, de a házbizottságban
az a döntés született, hogy a sze-
nátorok szerdától a választókerü-
letekben fejtsék ki tevékenységü-
ket. „Így mindenki hazautazik” –
mondta Fekete. 

Az ellenzék tiltakozása miatt 

„hajlítgatják” a szabályzatot
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Bogdán Tibor 

Kemény feladatokat ró az
Ungureanu-kormányra a

Nemzetközi Valutaalappal
megkötött hitelmegállapo-
dás: a kabinetnek egyebek
között hozzá kell látnia az ál-
lami vállalatok privatizálásá-
hoz, hatékonnyá tételéhez,
fel kell számolnia vagy ma-
gánkézbe kell adnia a veszte-
séges bányatárságokat, végre
kell hajtania az egészségügyi
rendszer reformját.

Búcsú az 
„okos fiúktól”

A Nemzetközi Valuta-
alap a feladatok végrehaj-
tásához konkrét idõponto-
kat is kijelölt.  

Februárban a Hidroelectri-
cának újra kell tárgyalnia két-
oldalú villamosáram-szolgál-
tatási szerzõdéseit. Ezeket a
vállalat nagyrészt még 2000-

ben kötötte meg, és többnyire
2018-ig meghosszabbította.
A szerzõdõ felek között talál-
ható a legnagyobb energiafo-
gyasztó, a slatinai Alro, az
Energy Holding, az Alpiq
RomEnergie, az Alpiq Ro-
mindustries. Ezek az „okos
fiúk” által irányított cégek ol-
csó energiában részesültek. 

Mostani romániai látoga-
tása alkalmával a valutaalap
romániai küldöttségvezetõje,
Jeffrey Franks nyomatékosan
közölte, hogy a lakosság ter-
hére bizonyos érdekcsopor-
tokkal megkötött szerzõdése-
ket fel kell mondani, mivel
azok évi 175-275 millió eurós
veszteséget okoznak a Hidro-
electricának.

Áprilisig magánmenedzs-
ment alá kell helyezni, októ-
berig listázni kell a tõzsdén a
Hidroelectricát. Az állam-
nak el kell adnia a birtoká-
ban lévõ részvények 10-10
százalékát a Hidroelectrica,

az Electrica Serv és a
Nuclearelectrica esetében. 

Sok postás 
egyszer sem csenget

Márciusban a 35 ezer al-
kalmazottat foglalkoztató
Román Postának 600 mun-
katársától kell megválnia, és
135 egységét kell bezárnia.
Tavaly a postahivatalok szá-
ma 7100-ról 5835 egységre
esett vissza, idén 5700 alá
csökken. Az illetékeseknek
stratégiai beruházót kell ta-
lálniuk, aki alaptõke-emelés
nyomán megvásárolná a pos-
ta részvényeinek 20 százalé-
kát. A valutaalap elfogadta,
hogy az ehhez szükséges ha-
táridõt júniusig meghosszab-
bítsák. Egyelõre osztrák, bel-
ga, német, olasz, brit és svéd
postavállalatok érdeklõdtek a
privatizáció iránt. A potenci-
ális beruházó jogot kap arra,
hogy minimum 20 éves idõ-
szakra magánmenedzsment
alá helyezze a vállalatot. A
részvénycsomag 75 százalé-
ka jelenleg a távközlési tárca,
25 százaléka a Tulajdonalap
tulajdonában van. A Román
Posta veszteségei 2010-ben
elérték a 29 milliárd eurót.

A Román Posta karcsúsí-
tását, a kollektív elbocsátá-

sok beindítását a valutaalap
egyébként már tavaly kérte a
kormánytól, igaz, akkor
még nem született megálla-
podás a leépítendõ szemé-
lyek számáról.

Május a román vasúttársa-
ság szerkezeti átalakításának
hónapja lesz. A CFR utas-
szállító részlege bérbe adja
minden lehetséges épületét,
hogy így 6 százalékkal növel-
je bevételeit. A pénzügyi tár-
cával együttmûködve megol-
dásokat keres arra, hogy kint-
levõségeit legalább 300 millió
lejjel szorítsa le. A hónap vé-
géig tanácsadót szerzõdtet
annak megállapítására, hogy
melyek a minimális szolgál-
tatások, amelyeket biztosíta-
nia kell a lakosság számára.
Amennyiben versenytárgya-
lások útján nem sikerült kihe-
lyeznie bizonyos szolgáltatá-
sokat, a CFR augusztus vé-
gig 1000 kilométernyi, majd
újabb 6000 kilométernyi vas-
útvonalat szüntet meg, ez a
romániai vasúti hálózat kö-
zel egyharmadát jelenti. A
vasúttársaságnak 25 száza-
lékkal kell csökkentenie vesz-
teségeit. 

Júniusban a TAROM ál-
lami légi szállító vállalat ha-
tékonyabbá tétele követke-
zik. A társaságnak le kell

mondania négy évvel ez-
elõtt bérelt Boeing 737-800
típusú gépérõl, ha május vé-
géig nem sikerül a piaci ár-
szintre leszorítania a bérleti
díjat. A valutaalap viszont
elfogadta azt, hogy júniusig
kitolják a légitársaság 20
százalékos részvénycsomag-
jának tõzsdei forgalmazá-
sát. Év végéig stratégiai be-
fektetõt kell találni a TA-
ROM számára, amely, a
szándéklevél szerint, a valu-
taalap ellenõrzése alá kerül.

A közszállítás tekintetében
a szakosított bukaresti válla-
latnak és a Metrorexnek az
inflációs szintet meghaladó
áremelést kell végrehajtania
folyó kiadásai bevételbõl tör-
ténõ fedezése érdekében.
Felügyeletükre külön hatósá-
got hoznak létre.

Szeptember folyamán kell
beindítani az Országos Kõ-
széntársaság felszámolását.
A cég életképesnek ítélt válla-
latai a parosényi és a maros-
németi hõerõmûvel együtt
átkerülnek a Vajdahunyadi
Energetikai Komplexumhoz.

Szociális 
megszorítások

Az egészségügyi reform
keretében a valutalappal

megszületett megállapodás
értelmében a kormány felül-
vizsgálja a térítéses és ingye-
nes gyógyszerek listáját, és
csökkenti azok számát, illet-
ve, amennyiben lehetséges,
egy részüket olcsóbb gyógy-
szerekkel helyettesíti. A ka-
binet felvállalta azt is, hogy
az idei esztendõ két fél-
évében, két részletben 5700
ággyal csökkenti a kórházi
helyek számát. 

A Világbank segítségével
átalakítja a szociális szol-
gáltatások csomagját, a to-
vábbiakban nem finanszí-
roznak közpénzbõl lényeg-
telennek ítélt egészségügyi
támogatásokat.

A Nemzetközi Valutaalap
igen szigorúan felügyeli a
költségvetési kiadások poli-
tikáját, a kormány pedig
ígéretet tett a kiadások, min-
denekelõtt a fizetésekkel és
különféle kiegészítõ juttatá-
sokkal járó költségek leszo-
rítására. A cél ezzel az,
hogy szavatolják a három-
százalékos költségvetési de-
ficitet. Egyszersmind július
végéig módosítják a fûtési
támogatások rendszerét is, a
megállapodásnak megfele-
lõen ilyenfajta segélyben a
jövõben csak a kisjövedel-
mûek részesülnének. 

Szándéklevél: követelések, ígéretek

Gy. Z.

Ötvenöt évvel ezelõtt,
1957 októberében Föld

körüli pályára állt a Szput-
nyik–1 elnevezésû mûhold, a
világ elsõ ûreszköze, amely
alacsony pályája miatt há-
rom hónap után megsemmi-
sült a légkörben. Minden-
esetre a szovjet Szputnyik–1
indításával megkezdõdött
az ûrkorszak. Ezzel minden-
ki tisztában volt, nemcsak az
ûrversenyben lekörözött
amerikaiak, hanem a laiku-
sok is. Azt persze nehéz volt
akkoriban a nem szakember-
nek elmagyarázni, hogy a
legfõképp katonai feladato-
kon kívül voltaképp mire is
jók a kísérletek. Az utca em-
bere attól sem lett okosabb,
hogy fölhívhatott egy tele-
fonszámot, és folyamatosan
hallgathatta, hogy bip-bip-
bip-bip. Amit aztán sikerült a
világ elsõ ûrlényével, Lajka
kutyával megfejelni: a tele-
fonszámon nemcsak bip-bip
volt hallható, hanem kutya-
ugatás is. Hogy aztán ezek a
hangok valóban az ûrbõl ér-
keztek-e, ahogy állították,
vagy földi felvételek szóltak
végtelenített magnószalagok-
ról, mára borítsa a feledés jó-
tékony homálya.

Egyetemek 
közremûködésével

Azóta okosabbak lettünk,
a világûr belépett a minden-
napi életünkbe, elsõsorban is
a távközlési mûholdak nagy
családjával. Az ûrbõl, 30-40
ezer kilométeres magasság-
ból mindössze 60 wattnyi
teljesítménnyel sugárzott te-
levíziós mûsorokkal, a navi-
gációs rendszerekkel, a
mind kisebbé zsugorodó, a
világ bármely táján elérhetõ
mobiltelefonokkal, vagy pél-
dául a jeladóval ellátott ritka
állatok útjának követésével.
Már nem kételkedik senki
abban, hogy a polgári hasz-
nálat lekörözte a katonait,
bár õszintén szólva Ronald
Reagan csillagháborús tervei
nem nyugtatták meg a vilá-
got, hiszen az ellenoldalon
nem lehettünk túlságosan
meggyõzve a békés szándé-
kokról. Elég lett volna egyet-
len õrült mozdulat, s volt
Föld, nincs Föld…

Ezért szívet melengetõ a
hétfõi hír, amely arról tudó-
sít: pályára állt hétfõn az el-
sõ magyar mûhold, a
MaSat–1, amelyet nyolc
másik – köztük egy román –
szatellittel együtt az Euró-
pai Ûrügynökség (ESA)

Vega hordozórakétája jutta-
tott a világûrbe. A MaSat–1
a Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egye-
tem (BME) két villamos-
mérnöki kari tanszéke, vala-
mint ûrkutató csoportja
hallgatóinak, doktoran-
duszainak és oktatóinak
több mint négyéves munká-
jával született meg. A
Goliátot, az elsõ román mû-
holdat pedig a Bukaresti
Egyetem és a Bukaresti Mû-
szaki Egyetem csapata épí-
tette meg a Román Ûrügy-
nökség (ROSA) irányítása
alatt. A program fontos ré-
sze volt – a mûholdon kívül
– még két felszíni kommuni-
kációs központ megépítése
az Ilfov megyei Mãgurele és
a Kolozs megyei Ha-
vasnagyfalu közelében.

Már „beszélgettek” 
vele

A magyar ûreszköz kismé-
retû, úgynevezett pikoszatel-
lit. A CubeSat szabvány sze-
rint készült 10x10x10 centi-
méteres kocka alakú mû-
hold legfeljebb 1 kilogramm
tömegû lehet. Megépítése el-
sõsorban oktatási célokat
szolgál: pályára állását köve-
tõen gyûjti a saját állapotára
és környezetére vonatkozó
adatokat, amelyeket a BME
csapata által az erre a célra
kialakított földi állomásra
továbbít késõbbi feldolgo-
zásra. A fedélzeten kapott
helyet a félaktív mágneses
stabilizáló rendszer, ennek
segítségével a Földrõl távirá-
nyítással lehet a mûhold ori-
entációját befolyásolni. A si-

keres pályára állás után kö-
rülbelül 5 órával a MaSat–1
Magyarország fölé ért.

Gschwindt András, a Bu-
dapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem do-
cense, a BME Ûrkutató
Csoportjának vezetõje arról
számolt be, hogy hétfõ dél-
után a fejlesztõcsapatnak si-
került „beszélgetnie” az elsõ
magyar mûholddal. „Most
már olyan pályán volt a mû-
hold, hogy alkalmunk volt
vele »beszélgetni«, felvinni
olyan parancsokat, hogy
melyik részegység részletes
adataira vagyunk kíváncsi-
ak. A mûhold reagált rá,
megkaptuk tõle a kért infor-
mációt. Minden csodálato-
san mûködött” – magyaráz-
ta a BME docense, aki sze-
rint a jelenlegi szakaszban

az akkumulátor állapota,
„egészsége” a döntõ.

„Fotóriporter” 
az ûrben

A Vega fellövésére az
Egyenlítõ közelében fekvõ
Francia Guyanán található
Kourou európai ûrközpont-
jában került sor: ideális hely-
szín az indítóállomás szá-
mára, ugyanis a tengerpar-
ton a lehetõ legközelebb fek-
szik az Egyenlítõhöz. A har-
minc méter hosszú és három
méter átmérõjû, 137 tonna
összsúlyú hordozórakéta fej-
lesztését 1998-ban kezdték
el. A Vega az ilyen méretû
hordozórakéták kategóriájá-
ban egyedülálló, egyszerre
több mûholdat képes akár
eltérõ pályára is állítani. Az
iméntiekben már bemutatott
MaSat–1 magyar mûhold el-
sõsorban oktatási célokat
szolgál. 

A Góliát román mûhold
magas felbontású képeket
készít, méri a sugárzás
szintjét és a mikrometeorit
áramlat sûrûségét.

A román Góliát mérete
hasonló a magyar mûholdé-
hoz: 10X10X10 centiméter
kiterjedésû, súlya pedig egy
kilogramm. Mindössze két
wattot fogyaszt. A kocka-
mûhold fényképezõgépe 3
megapixeles felbontású. Fej-
lesztésében bukaresti egyete-
mi hallgatók is részt vettek.
Az oktatási tárca másfél mil-
lió lejjel támogatta a progra-
mot. A kocka már 2008-ra
készen állt, de az Európai
Ûrügynökség többször is el-
halasztotta a rajtot. 

Magyar és román mûhold kering az ûrben
Az elsõ magyar mûhold, a MaSat–1 és
nyolc útitársa – köztük a román Góliát
– hétfõn közép-európai idõ szerint ti-
zenegy órakor a Francia Guyanán ta-
lálható Kourou európai ûrközpontból
rajtolt az Európai Ûrügynökség (ESA)
Vega hordozórakétáján.

A Vega hordozórakéta Kouroun. Kilenc mûholdat – köztük egy-egy magyart és románt – állított pályára

A kormány ígéretet tett a Nemzetkö-

zi Valutaalapnak a kiadások, a fizeté-

sekkel és különféle kiegészítõ juttatá-

sokkal járó költségek leszorítására,

hogy így szavatolják a 3 százalékos

költségvetési deficitet.



Az Erdélyi Magyar Néppárt kérdõíve,
amelyet állítólag minden magyar család
postán megkap, illetve olvasható, kitölthe-
tõ az EMNP honlapján is, azért figyelem-
re méltó, mert körvonalazza az alakulat
vezetõinek politikai és gazdasági program-
ját. Fontos, hogy a három erdélyi magyar
érdekvédelmi szervezet elképzeléseit,
szándékait megismerjük, mert csak így
dönthetünk arról, hogy kit kell támogat-
nunk a helyhatósági és parlamenti válasz-
tásokon. (Vigyázat! A pártvezetõk, -véd-
nökök karizmájától jó lesz eltekinteni,
mert a jelek azt mutatják, az elkövetkezõ
években éppen a karizmatikus személyek
árthatnak a legtöbbet a közösségeknek.
Ugyanis a pragmatikus, szakértõi kormá-

nyok, önkormányzatok korá-
nak kell beköszöntenie
földrészünkön, másként
Európa összeomlik. Nem
tilos demagógnak, populis-
tának lenni, ám veszélyes.) 

A Döntsünk együtt EMNP-
felmérés mindjárt azzal
indít, hogy vázolja, ho-
gyan látják a párt vezetõi

a romániai helyzetet.

Az a tény, hogy a kérdésre megadott elsõ
lehetséges válaszban idézõjelbe teszik a
minõségi jelzõt – Romániát az IMF
„mintaországának” tartják – jelzik, nem
ezt kell hinnünk. (Az idézõjelbe tett szava-
kat az újságban sem szeretem, nemhogy
közvélemény-kutatásban!)
Tehát „rossz irányba men-
nek a dolgok: a sok szen-
vedésnek nincs eredmé-
nye, egyre kevesebb a
munkahely, a gazdaság
sem indult be, aki teheti,
külföldre vándorol. Sürgõsen változtatni
kell” – közli velünk a kérdõíven az
EMNP. Ezek után azt vártam volna, hogy
gazdaságot érintõ kérdés következik, pél-
dául az, hogy szükség van-e a fájdalmas
reform folytatására vagy azt most meg
kell szakítani, akár a kölcsönök árán és az
államcsõd veszélyével is számolva. Ehe-
lyett slágertémára vált a kérdõív összeállí-
tója: „A román államfõ és a kormány ter-
vezett egészségügyi reformja országszerte
tüntetésekhez vezetett. Ön szerint…”
(Szerintem nem ez taszította a tüntetõket
az utcára.) Következnek a válaszok. Az
elsõ: „az egészségügyi ellátást valóban ja-

vítani kell, de úgy, hogy a betegek érdekei
legyenek az elsõdlegesek.” Mi az, hogy
de? Lehetne úgy javítani a betegellátást,
hogy a páciensek érdekei másodlagosak
legyenek? 
Ismét szájbarágós elkedvetlenítési kísérlet:

„Románia a csõd szélére
került, amitõl átmeneti-
leg egy 25 milliárd eurós
külföldi hitel mentette
meg. A kölcsönt kama-
tostól a mi adónkból fi-
zetik vissza. A kormány

levágta a közalkalmazottak bérének 25%-
át, megvonta a szociális juttatások egy ré-
szét, megadóztatta már a közepes nyugdí-
jakat is, és bevezette a vizitdíjat. Ön sze-
rint...” A legvonzóbb válasz: „a politiku-
sok ne velünk fizettessék meg a hibás dön-
téseiket.” Rossz válasz, hazug válasz,
mert sajnos, az államadósságot mindig az
adófizetõ kénytelen megfizetni. Lehet he-
lyette kölcsönökbõl törleszteni a részlete-
ket, de azoknak a kamatos kamatját is
csak az adófizetõnek kell kigürcölnie. 

Végül következik az, ami miatt – érzé-
sem szerint – összeeszkabálták ezt a kér-
dõívet. Megtudom, hogy Romániában

burjánzik a korrupció, s mindjárt az elsõ
válaszban felmerül, hogy „minden kor-
rupt politikust – legyen román vagy ma-
gyar – azonnal le kell váltani, és örökre el
kell tiltani õket a közszerepléstõl.” Lehet,
hogy az EMNP-t nem érdekli a demokrá-
cia? Ugyanis a demokráciában eltiltani
bárkit is attól, hogy induljon a választáso-
kon, nem szokás; a korrupt politikusokat
pedig egyszerûen börtönbe csukják! Aztán
megtudjuk, hogy az EMNP szerint ki is a
korrupt: „A romániai magyaroknak járó,
évi kb. 3,5 millió eurót (majdnem har-
mincezer minimálbér összegét) az
RMDSZ számlájára utalják (…) évi kb.
2,3 millió euró sorsáról nem tudunk sem-
mit.”

A kérdõív azt sejteti, hogy az EMNP
egyelõre csakis az RMDSZ ellenében tud-
ja meghatározni önmagát. Gazdaságpoli-
tikai, egészségügyi, autonomista elképze-
lései is sematikusak, naivak. A demagógi-
ától mentes, pragmatikus program hiányá-
ban az EMNP nem alternatívát kínál az
RMDSZ programjára, hanem csupán mé-
zesmadzagot húzogat el a válság vesztese-
inek orra elõtt. Mézesmadzaggal azonban
még senki sem lakott jól.

Hahotázott, állat fölszegve, ingatta fejét. Az Atyaisten robbant az
arcába napfényglóriával a festett üvegen át, glóriával, amely
együtt mozdult a mozdulatával, hogy kioltsa és lángra lobbantsa
Ábrahámot, Izsákot, majd újra az Istent. Szemében a nevetés
könnyeiben fényküllõk, fénykerekek, szivárvány.
Fölszegett áll, két kézre fogott toronymodell, félig hunyt szem:
öröm…
– Fél életemben erre a napra vártam! Elõtte kecskelábú asztal,
azon a katedrális modellje, szemben a kancellár, arca árnyék-sö-
tét, az aggkor fakósága fölött.
– Nem tudom, dékán uram, nem tudom. Rászögezte szemét a to-
ronymodellre, ott, ahol Jocelin oly keményen két marokra fogta.
Hangja denevér-vékony volt, s tétován tévelygett a káptalanház tá-
gas, magas terében.
– De ha kegyelmed úgy gondolja, hogy ez a kis fadarab – milyen
magas is?
– Tizennyolc hüvelyk, kancellár uram.
– Tizennyolc hüvelyk. Igen. Legyen. Ez azonban, ugye, egy fából,
kõbõl, fémbõl épült…
– … négyszáz láb magas…
–… építményt jelképez.
A kancellár kilépett a fénybe, keze a mellén, és körülkémlelt. Föl-
nézett a fedélszékre. Jocelin a szeme sarkából nézte, s szerette õt.
– Az alap. Tudom. Istennek gondja lesz rá. A kancellár rábukkant
arra, amit keresett, egy emlékre.
– Ó, igen.
Majd öregemberes buzgólkodással az ajtóhoz, s azon át kicsoszo-
gott. Híradást hagyott maga mögött a levegõben.
- Matutinum. Hát persze.
Jocelin állt mozdulatlan, és szeretet-nyilat röpített utána. Az én
helyem, az én házam, az én fajtám. 

William Golding: A torony. Fordította Göncz Árpád

Mézesmadzag
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Egy újság levelezõrovatában olvastam, hogy
Marosludason Charles Dickens, klasszikus angol
szerzõnk reneszánszát éli, ami már önmagában is
mûveltségmutató és kultúraközvetítõ cselekedet. A
helyi magyar érdekvédelmi szervezet (RMDSZ) pat-
ronálásával, aktív közremûködésével diákok adtak
elõ Dickens Karcsi (Charles – sznoboknak) bácsi tol-
lából született részleteket és jeleneteket. Majd megte-
kintették a Twist Olivér címû filmet. Csakhogy twist-
re nem pördültek. Mondom, dicséret érte. Valószínû-
leg a különbözõ nemzetiségû gyerekek összebarát-
koztatása lüktetett a háttérmotivációk polcán.
Ha én mégis tamáskodom, annak oka roppant egy-
szerû. Marosludas nyilván nem az angolszász kultú-
ra központja, de mint látszik, már nem is a perifériá-
ja. Bizonyára Londonban feljegyzik a teljesítményt a
kualalumpuri maláj színjátszók és a patagóniai szán-
húzó elemi iskola performanszai mellé, a nem angol
anyanyelvû közegben történõ angol kultúrgyõzelmek
babérfájára. 
Ugyanakkor tapasztalataim szerint annál inkább fek-
szik e székelység közeli városias település a magyar
kultúra perifériáján. És ha itt hatékonyan mûködik
az RMDSZ, és rendezvényeket bonyolítanak a ma-
gyar mûvelõdési és civilegyesületek (EMKE, Ludas-
barátok, Ludas Matyi és Döbrögi botostáncklub
stb.), akkor azt gondolom, hogy elsõrendû feladatuk
lenne, mégis, magyar mûveltséget, irodalmat, az
anyanyelv szavainak mûvészetét míveljék, terjesszék,
adják a szélesebb s még létezõ magyar közösségnek
az identitás mélyebb, jobb megélése, az élmény ma-
radandóbb átélése érdekében/javára. Kérném õket,
tegyék vonzóvá a nyelvünkön (e parányi gyönyörfor-
rás gyöngyözésébõl született csodán) íródott vagy ar-
ra átültetett magas mûvészi, erkölcsi értékkel büsz-
kélkedõ szövegeket, alkotóikat, az alkotásokat. Így is
el lehet talán kerülni a végleges leszakadást a ma-
gyar kultúra térképérõl. Meg lehet elõzni talán a pe-
riférikus állapotot vagy a perifériás erekben keletke-
zõ trombózist. 
A fogyó magyar lehetne aktív kultúrafogyasztó és -
tápláló. Akár önerõbõl vagy a közeli kultúrháromszög
(Kolozsvár, Vásárhely, Székelyudvarhely) mûvelõdési
szakembereinek, mûvészeinek, népmûvelõinek bevo-

násával, velük együttmûködve. Nem ördöngös-
ség, csak vállalkozni kell. Vonzóvá tenni
a fiatalok elõtt azt, ami csak az övék, a
nyelvet, kultúrát. Vagy tévednék?
Kíváncsivá tettek a szervezõk: az angolt
a vegyes lakosság majd sikerrel érvénye-
síti az egymás közötti kommunikáció-

ban a ludasi vásáron, esetleg
Cardiffban és Melbourne-ban,
vagy odaát, a bándi és istentavi

rendes évi csónakregattán?Sebestyén Mihály
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A kérdõív azt sejteti, hogy
az EMNP egyelõre csakis
az RMDSZ ellenében tudja
meghatározni önmagát.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Mindig bölcs dolog elõre nézni; de nehéz mesz-
szebbre tekinteni, mint ameddig ellátunk.”

Winston Churchill

Öko

Kis fadarab

Dickens és a ludasi

kultúr-jakuzzi
A nap címe. Sürgõsségi állapot a helyi kis-
királyok zsebe számára. Milyen csapdába
kellett volna belesétálnia Traian
Bãsescunak, Evenimentul zilei

Magyarázat. Nyilvánvaló, hogy az ellen-
zéknek a sürgõsségi állapot elnöki kihirde-
tését követelõ hisztériája mögött valamilyen
politikai, illetve gazdasági érdek fûzõdött.
Most megtudjuk, hogyan is állnak a dol-
gok. Röviden a lényeg az, hogy sürgõsségi
állapot esetén a közbeszerzések közvetle-
nül, versenytárgyalás (licit) nélkül történ-
hetnek – ez az elsõ lehetséges érdek. Má-
sodsorban a rendkívüli helyzet elleplezhette
volna a késõi és hibás reagálást, a menekü-
lést a felelõsség elõl. A harmadik mozza-
nat: a hadsereg beavatkozása egyáltalán
nem vált volna az államelnök javára, te-
kintve a tisztek növekvõ elégedetlenségét.
Így az újság. Felvethetõ azonban, hogy a
szomszédos Bulgáriában – feltehetõen ha-
sonló nagyságrendû csapás miatt – bizony
sürgõsségi állapotot hirdettek (ha jól láttuk
a hírekben); ugyanakkor persze naivitás azt
hinni, hogy az államelnököt ilyen trükkök-
kel csõbe lehet húzni…

Ízléstelen. Valaki törvénytelenül lefilme-
zett/fotózott valakit, s a sajtó ganajtúró bo-
garai, dögevõ sakáljai kéjesen vetették ma-
gukat a prédára. Egy jeles ellenzéki politi-
kus is beleesett a csapdába, kommentárja
akkor is elítélendõ, ha elítélte az ocsmány
tettet. Emik Boc talán semmit sem fog csi-
nálni (azonkívül, talán, hogy édesanyjához
ne jusson el a hír és a kép), az egészséges
sajtónak azonban keményen fel kell lépnie.
Véleményünk szerint nem csupán az
Antena1 tévét kellene megbüntetni, s az ille-
tõ mûsorvezetõ mûsorát megszüntetni (per-
sze lehet, hogy nem lehet), de a felvételt
papíron közlõ Libertateát is. A közönséges-
séget irtani kell, sajtóban, politikában, köz-
életben, mindenben. Akárkiét, az államel-
nökét is!

Ihletett elnevezés. Goliat a neve az elsõ ro-
mán mûholdnak. Mérete egy Rubik koc-
káé. Nagy nemzetközi összefogással és tá-
mogatással készült. Elsõ felvételei az ûrbõl
a rossz idõjárási viszonyok miatt nem ér-
keztek meg, írja a România liberã. Majd Dá-
vid tisztább képeket küld. 

Ambrus Attila



Baloga-Tamás Erika, 
Szakács Zsuzsanna

Annak ellenére, hogy a
rendkívüli hóhelyzet mi-

att a hatóságok azt tanácsol-
ták, csak azok keljenek útra,
akiknek feltétlenül szüksé-
ges, a hegyvidéki települé-
sek és síparadicsomok ven-
déglátói a napokban alig
gyõzték a látogatók hadát.
A turisztikai minisztérium
adatai szerint az elmúlt hét
végén országszerte több
mint 160 ezren fizettek be
sífelvonó-használatra, és
csupán a fontosabb hegyvi-
déki üdülõk környékén kö-
zel 50 ezer személygépko-
csit regisztráltak. A legna-
gyobb turistaforgalmat
Brassópojána és Predeal
környékén mérték, de maxi-
málisan kedvez az idõjárás
a székelyföldi síparadicsom-
oknak is: a statisztika sze-
rint Borszék az ötödik leg-
vonzóbb úticélnak bizo-
nyult, a háromszéki Su-
gásfürdõ pedig szintén fel-
került az ország tíz legláto-
gatottabb sípályája közé.

Megéri fejleszteni

A vendégfogadók és a sí-
pályák üzemeltetõi az
ÚMSZ-nek egyhangúan ar-
ról számoltak be, hogy a ven-
dégek száma idén jóval meg-

haladja a tavalyi szintet. Az
immár második szezonjába
lépõ borszéki sítelep idén a
kedvezõtlen idõjárás miatt
kéthetes késéssel nyílt meg,
ám mára már sikerült behoz-
nia ezt a lemaradást – tudtuk
meg Mik Józseftõl, a telepü-
lés polgármesterétõl. „Nem
ritka, hogy napi 800-1000 lá-
togatónk van, ami azt mutat-
ja, hogy érdemes lenne to-
vább fejleszteni, hisz lassan
kevésnek bizonyul a meglé-
võ infrastruktúra” – magya-
rázta az elöljáró.

„Utoljára három-négy éve
volt ilyen jó szezon” – fogal-
mazott Sipos Zoltán, az
egyik legfelkapottabb szé-
kelyföldi síparadicsom, a
Madarasi Hargita sípályáit
üzemeltetõ cég vezetõje.
Mint mondta, a sítelepet zö-
mében a környékbeliek láto-
gatják, de szép számmal ér-
keznek az ország távolabbi
településeirõl, illetve Ma-
gyarországról is vendégek.
Véleménye szerint az idõjá-
rás mellett az is nagyban
meghatározza a látogatók
számát, hogy az adott üdülõ-
telep mennyire fejlett infrast-
rukturális szempontból, mi-
lyenek a síelési és vendégfo-
gadási feltételek. Pethõ Atti-
la, aki a Madarasi Hargitán
mûködtet panziót, szintén
hangsúlyozza: a turizmus-
ban csak akkor lehet eredmé-

nyeket elérni, ha a hazai sí-
paradicsomok által kínált fel-
tételek megközelítik a külföl-
dieket.

Akadozó áruellátás

Az idegenforgalmon kívül
a hó még az autószerelõ mû-
helyeknek hozott nyereséget,
ahová most gyakrabban tér-
nek be az ügyfelek téli gumi-
ért és az ablaktörlõ-folyadé-
kok befagyása nyomán je-
lentkezõ károk javításáért. A
napokban nem panaszkod-
hattak pangásra az élelmi-
szerboltok, szupermarketek

sem, annak ellenére, hogy a
kereskedõk tisztában van-
nak: a keresletnövekedés oka
most nem a bõvülõ pénztár-
ca, hanem a pánik. Az áru-
házak ugyan gondoskodtak
elegendõ tartalékról (akár
vészhelyzetre is), a lakosság
viszont attól tart: ha a hely-
zet nem normalizálódik és
az országutak továbbra is
blokád alatt maradnak, ha-
marosan problémássá válhat
az üzletek áruellátása. 

„Néhány termék, fõleg a
friss zöldség, gyümölcs, hús
esetében az országúti rostok-
lás miatti pár napos késés

végzetes lehet. Ha az áru
megromlik, az egész szállít-
mányt meg kell semmisíteni”
– mutatott rá a Romániai
Szállítmányozók Szövetségé-
nek elnöke. Az ágazat veszte-
sége az elmúlt két hét alatt
600 ezer eurós veszteséget
szenvedett el, de becslések
szerint ez már a napokban
egymillióra emelkedhet. A
légi és vízi közlekedés sincs
jobb helyzetben. A minap
számos repülõtársaság töröl-
te bukaresti járatát, amely gé-
penként 8-10 ezer eurós mí-
nuszt jelent a társaságnak. A
dunai hajózás a méteres jég-

réteg miatt teljesen „halott”,
a konstancai kikötõ igazga-
tója szerint a vízi szállítók
vesztesége megközelíti a 100
millió eurót. Elmondása sze-
rint azonban a cégeknek an-
nyira szükségük van a meg-
rendelt alapanyagokra –
amelyek nélkül számos
nagyvállalatnál leállhat a
munka – hogy jelen pillanat-
ban nem nézik az árat: egy
gyors szállítmányért bár-
mennyit képesek fizetni.

Ha leáll az export…

A rendkívüli hóhelyzet kü-
lönösen negatívan érinti a ro-
mán gazdaságot amiatt,
hogy az nagymértékben függ
az exporttevékenységtõl. Mi-
vel a kivitel jelentõsen hozzá-
járul a bruttó hazai termék
(GDP) alakulásához (hetente
mintegy 900 ezer eurós bevé-
telt termel), a cégek százmil-
liós nagyságrendû vesztesé-
gei a költségvetésben is érez-
tetni fogják hatásukat. Az
Országos Elõrejelzõ Bizott-
ság szakértõinek nincs kétsé-
gük afelõl, hogy módosulni
fog az idei GDP-prognózis.
A Ziarul Financiar számításai
szerint az extrém idõjárás 0,2
százalékkal rövidítheti meg a
GDP-t, ami jelen körülmé-
nyek között legkevesebb 350
millió euró mínuszt jelent az
államkassza számára. 

HIRDETÉS
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A havazás kedvez a hazai síparadicsomoknak, de a gazdaság egészében „veszteséglavinát” indít el
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Havazás: turizmus hopp, GDP kopp
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ÚMSZ-összeállítás

Annak ellenére, hogy a
meteorológusok tegnap

délelõtt visszavonták a több
megyében eredetileg dél-
után két óráig érvényes na-
rancssárga vészjelzést, az
elmúlt hetekben lehullott
óriási hómennyiség okozta
gondok nem oldódtak meg
az ország déli részén. Teg-
nap délután még 32 ország-
úton szünetelt a forgalom,
és 413 vonatjáratot töröltek.
A fagy áldozatainak száma
is növekedett: idén minded-
dig 79-en haltak meg a szo-
katlan hideg miatt. A déli
megyékben tegnap is voltak
még külvilágtól elszigetelt
települések.

A tegnapi nap és éjszaka
folyamán alapélelmiszerek-
kel megrakott kamionok in-
dultak útnak a fõvárosból
több, a vihar által sújtott me-
gyébe, így Teleormanba,
Buzãuba és Cãlãrãºi-ba. Te-
odor Niþulescu, Teleorman
megye prefektusa szerint
tegnap már csak egyetlen te-

lepülés volt megközelíthetet-
len a megyében, de a napok-
ban megtörtént, hogy egy-
szerre 40-50 települést zárt
el a havazás a külvilágtól. A
nehéz helyzetet úgy sikerült

áthidalni, hogy már a hóesés
beállta elõtt készleteket hal-
moztak fel a minimálisan
szükséges ennivalókból, de
több helység már kezd ki-
fogyni a tartalékokból.

Rövid iskolaszünet

A hétfõi naphoz hasonló-
an, az oktatás tegnap is sok
helyen szünetelt, többek kö-
zött Bukarestben is. Ország-
szerte összesen hozzávetõ-
leg 1 millió tanuló maradha-
tott otthon. A Hargita Me-
gyei Tanfelügyelõség tájé-
koztatása szerint kedden – a
rossz útviszonyok miatt – 80
kissolymosi diák sem jutott
el az iskolába. Az intéz-
mény jelzése szerint Tusnád
községben is gondok van-
nak, tegnap reggel is késõn
tudták elkezdeni a tanítást,

ezért kérték az önkormány-
zattól, hogy mára oktatási
szünetet rendelhessenek el.

Óriási torlódás 
a határon

A nagy hó megnehezítet-
te a teherforgalmat is. Leg-
alább hatszáz kamion gyûlt
össze Szegednél, azt köve-
tõen, hogy a román hatósá-
gok hétfõn este a 7,5 tonna
feletti össztömegû teher-
gépjármûvek elõtt lezárták
a nagylaki határátkelõt a
rendkívüli havazás miatt. A
rendõrség várakozóhelye-
ket jelölt ki a Románia irá-
nyába tartó kamionok szá-
mára. Miután az autópá-
lyák és a fõutak melletti pi-
henõhelyek megteltek, sza-
kaszosan kiterjesztették a
kamionstopot a távolabbi
területekre, így Berettyóúj-
falu, Püspökladány, Debre-
cen és Hajdúszoboszló tér-
ségére is. A kamionsofõrök
járó motorú jármûveikben
várakoztak, volt, aki aludni
próbált, mások mûholdas
tévét néztek, néhányan pe-
dig az egymás mögé felso-
rakozott több mint százhet-
ven teherautó mellett sétál-
va beszélgettek. Tegnap reg-
gel 10 órakor oldották fel a
korlátozást, a torlódások el-
kerülése érdekében szaka-
szosan engedték át a kami-
onokat a határon, az elsõ
órában 70 jármû indulha-
tott útnak. 

Nem enged szorításából a tél Röviden

Kötelezõ himnusz 
az iskolákban

Jóváhagyta tegnap a képvi-
selõház oktatási szakbizott-
sága azt a törvénytervezetet,
amely szerint a romániai is-
kolákban minden hétfõn reg-
gel, az órák elõtt a diákok-
nak kötelezõ elénekelniük a
román himnuszt. A terveze-
tet a Demokrata Liberális
Párt több képviselõje nyúj-
totta be tavaly a parlamentbe
a nemzeti zászló felvonását
és a himnusz éneklését sza-
bályozó 1994/74-es törvényt
módosító javaslatként. Az
elemi iskolásoknak enged-
ményként csak a himnusz el-
sõ szakaszát kell hétfõ regge-
lenként elénekelniük. Cãtã-
lin Baba támogatja a tör-
vényt. Emlékeztetett, hogy a
himnusz éneklése egy koráb-
bi miniszteri rendelet szerint
eddig is kötelezõ volt. „A par-
lament azonban úgy gondol-
ta, ezt nem árt törvényben is
szentesíteni” – tette hozzá.

Beteggondozó
diákokat keresnek

A kórházi beteggondozás te-
rületére képeznek ki középis-
kolás és egyetemista önkén-
teseket Marosvásárhelyen a
Bod Péter Diakóniai és Ta-
nulmányi Házban február
17–18-án. A Szent Balázs
Orvosi Alapítvány szervezé-
sében harmadik alkalommal
kerül sor az önkéntesképzés-
re, melynek célja az alapgon-
dozás területén gondokkal
küzdõ kórházak munkájá-
nak segítése. Az eddigi gya-
korlat alapján, a sikeres vizs-
gát tett önkéntesek szerzõ-
dést kötnek a kórházak veze-
tõségével, és délutánonként
az ágyban fekvõ, mûtött be-
tegek mellett láttak el szolgá-
latot. Az önkéntesképzés
egyelõre Marosvásárhelyen
zajlik, de érkezett már felké-
rés Sepsiszentgyörgyrõl is,
amit egyelõre nem tudott tel-
jesíteni az alapítvány, de a-
mennyiben lehetõség lesz rá,
szeretnének terjeszkedni.

Kevesebb állástalan
Háromszéken

Háromszéken negyedik hó-
napja csökken a munkanél-
küliségi ráta, jelenleg 7,9 szá-
zalékos, jelentette be tegnapi
sajtótájékoztatóján Kelemen
Tibor, a Kovászna Megyei
Munkaerõ-ügynökség veze-
tõje. Ez annak köszönhetõ,
hogy az elmúlt idõszakban
nem történtek nagyobb mér-
tékû elbocsátások, illetve, se-
gélyre való jogosultságukat
elvesztvén, többen kikerültek
a hivatalos nyilvántartásból.
Pillanatnyilag összesen 6717
állástalant tartanak nyilván.
A fejlett készruhaiparnak kö-
szönhetõen a férfiak 8,2 szá-
zalékos mutatójával szemben
a háromszéki asszonyoknak
csak 6,6 százaléka maradt
munka nélkül. A szakember
szerint a háromszéki váro-
sokban a megyei, esetenként
az országos átlagnál is ked-
vezõbb a helyzet. Sepsiszent-
györgyön például a munka-
képes lakosság alig 2,8 szá-
zaléka állástalan.

Sipos M. Zoltán

„Erre csak azt a magya-
rázatot tudom adni, hogy

választási év van, és ilyenkor
a tanácsosok a saját árnyé-
kuktól is megijednek” – nyi-
latkozta lapunknak tegnap
László Attila alpolgármester
annak kapcsán, hogy a ko-
lozsvári városi tanács hétfõn
úgy döntött: nem emeli idén
a városi rendezvények rang-
jára a Kolozsvári Magyar
Napok (KMN) rendezvény-
sorozatot. A testület ülésén a
román pártok tanácsosai
egyhangúan leszavazták az
RMDSZ-frakció javaslatát,
hogy a KMN-t a városi ren-
dezvényekre elkülönített
öszszegbõl támogassák. A
javaslat értelmében a KMN-t
a városháza 65 ezer lejjel tá-
mogatta volna a 400 ezer le-
jes elkülönített összegbõl.
„Ezt zsigerbõl leszavazták.
A szociáldemokrata tanácso-
sok azzal érveltek, hogy a
Kolozsvári Magyar Napok
etnikai és kulturális rendez-
vény, míg a határozatterve-
zetben szereplõ három ese-
mény a város valamennyi la-
kójához egyaránt szólt. Ezt
már csak azért sem értem,
mert idén már harmadszor
szervezzük meg, és eddig ez
az egyik legnagyobb kolozs-
vári rendezvény” – mondta
László Attila. Hozzátette,

ennek ellenére a város idén is
támogatja a rendezvénysoro-
zatot, ám a civil szervezetek-
re szánt keretbõl. 

Gergely Balázs, a Kolozs-
vári Magyar Napok fõszerve-
zõje elmondta: ilyen körül-
mények közt azon gondolko-
dik, igényeljék-e idén egyál-
talán a városháza támogatá-
sát. „Nem vagyok képes a ta-
nácsosok fejével gondolkod-
ni, döntésük már magas fokú
sötétségrõl árulkodik. A Ko-
lozsvári Magyar Napok az
utóbbi évtizedek legnagyobb
kolozsvári rendezvénysoro-
zata. A város magyarságá-
nak, egy évszázadok által itt
lakó és a város építésében ak-
tívan részt vevõ közösség kul-
túrájának bemutatása, megis-
mertetése is a cél ezzel a ren-
dezvénysorozattal, így mini-
mum udvariatlanság a tanács
döntése” – fogalmazott la-
punknak Gergely Balázs. A
KMN fõszervezõje sértõnek
véli azt a magyarázatot, hogy
a rendezvénysorozatot etni-
kai jellege miatt nem sorolták
be a városi rangú rendezvé-
nyek kategóriájába. „Szerve-
zéskor mindig szempont volt
a románok számára is vonzó-
vá tenni egyes programokat:
nem egy eseményhez volt
tolmács, román nyelvû fel-
irat, román nyelvû program-
füzetet is adtak ki a szerve-
zõk” – magyarázta.  

S. M. Z.

Megadták a módját teg-
nap több erdélyi telepü-

lésen is a Bálint-napi ünnep-
ségeknek. Kolozsváron több
bevásárlóközpontban is Bá-
lint-napi vásárt szerveztek,
ahol az érdeklõdõk az alka-
lomhoz illõ csecsebecséket,
például szív alakú ékszere-
ket, díszeket, kispárnákat
vásárolhattak, de a stando-
kon kapható volt még

bioélelmiszer is. Emellett a
szerelmesek napja alkalmá-
ból Kolozsvár önkormány-
zata az Erzsébet híd két vé-
génél elhelyezett szívalakú
állványokkal népszerûsítette
a szerelemlakatok felakasz-
tásának hagyományát. Ko-
lozsváron többen is erre a
napra tûzték ki a polgári es-
küvõjüket. Mint azt a város-
háza szóvivõjétõl megtud-
tuk, a polgármesteri hivatal-
ban összesen négy pár foga-

dott egymásnak örök hûsé-
get. Délelõtt ismét megszer-
vezték a „Házasság egy
napra” címû rendezvényt,
ahol  fiatal párok kimond-
hatták a 24 óráig érvényes
boldogító igent. A Románi-
ában is egyre népszerûbb
Bálint-napi ünnepség  az an-
golszász országokból átvett
szokás. Ezen az ünnepen a
szerelmesek a hagyomány
szerint megajándékozzák
egymást. 

Kincses város, szerelemlakat

A dél-romániai megyékben tegnap is voltak még a külvilágtól elszigetelt települések Fotó: ÚMSZ  

A szokatlanul hideg februári idõjárás miatt
legkevesebb húsz, de egyes területeken akár
száz százalékkal nagyobb fûtésszámlára
kell számítani márciusban – közölte a La-
kástulajdonosok Országos Szövetségének
elnöke. Radu Opaina szerint, aki tavaly feb-
ruárban 650 lejt fizetett egy átlagos, három-
szobás tömbházlakás fûtéséért, idén várha-
tóan 800-1300 lejes kiadással számolhat. A

szövetség elnöke szerint -25 Celsius fok
alatti hõmérséklet esetén olyan drasztikus
mértékben nõnek a fûtés költségei, hogy
várhatóan sokan nem tudják majd kifizetni
a közköltségeiket. „Nagyon sokan a tava-
szi-nyári hónapokban, részletekben fizetik
ki a téli számlákat, mert egyszerre ezt a ki-
adást nem bírják el a hazai kisjövedelmû
családok”  – mondta Radu Opaina.

A hõmérséklet csökken, a fûtésszámla nõ

Kolozsvár: csak mostoha-

gyermek a Magyar Napok

Kolozsváron tegnap több bevásárlóközpontban is Bálint-napi vásárokat szerveztek Fotó: Sipos M. Zoltán



Hírösszefoglaló

Egy hónap múlva, pontosab-
ban március 20-án lezárul a

jelentkezési határidõ a II. Szé-
kelyföldi Grafikai Biennáléra. A
rangos grafikai szemlét május
18-án délután 5 órai kezdettel,
Sepsiszentgyörgyön nyitja meg
Kelemen Hunor kulturális és
örökségvédelmi miniszter – je-
lentette be Imreh Márton István,
a Kovászna Megyei Mûvelõdési
Központ vezetõje tegnapi sajtó-
tájékoztatóján. A kiállításmeg-
nyitót díjátadó ünnepség követi
majd, ahol a zsûri méltatja az al-
kotásokat. Imreh elmondta: az
idei terv egy új hagyomány meg-
teremtése, éspedig az, hogy a
grafikai szemle kiállításával pár-
huzamosan az elõzõ kiadás
nyertesének egyéni tárlata is
megnyíljon. 

Siklódi Zsolt, a biennále kurá-
tora arról tájékoztatott, hogy
idén is két kategóriában lehet
nevezni: hagyományos és kísér-
leti grafikában. Nevezhetnek hi-
vatásos képzõmûvészek vagy
képzõmûvészeti egyetemen ta-
nuló diákok. Jelentkezni kizáró-
lag grafikai alkotásokkal lehet,
rajzot, pasztellrajzot, akvarellt
nem fogadnak el. A munkák
méreteit is szabályozták, a ha-
gyományos grafikai alkotások
maximum 100x70 cm, míg a kí-

sérleti grafikai alkotások
200x100 cm nagyságúak lehet-
nek. Elsõ körben digitális formá-
ban várják a munkákat 2012.
március 20-áig. A versenykiírás-
ról minden információ megtalál-
ható a www.grafikaiszemle.ro ol-
dalon. A három székelyföldi
megye olyan jelentõs rendezvé-
nye ez, amely hozzájárul Szé-
kelyföld építéséhez, fejlesztésé-
hez – jelentette ki Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke. Hozzátette: 2010-ben 11
országból közel 700 alkotással
neveztek be a versenyszerû
szemlére, amely által Európa
mûvészeti térképére került a tér-
ség. A II. Grafikai Biennále

egyúttal a Székelyföld-napok
nyitórendezvénye is lesz. 

Kultúrára országszerte Szé-
kelyföldön fordítanak a legtöbb
pénzt – szögezte le ki Tamás
Sándor. Kovásza Megye Taná-
csának elnöke azt is elmondta,
jövõ évben elsõ ízben szervezik
meg a Székelyföldi Fotó Bienná-
lét, és évente váltogatja majd
egymást a grafikai, illetve fény-
képészeti szemle.

Az idei rendezvénysorozatot
Hargita Megye Tanácsa,
Kovászna Megye Tanácsa, vala-
mint a Kulturális és Örökségvé-
delmi Minisztérium közösen fi-
nanszírozza. Szervezõi a Hargi-
ta és a Kovászna Megyei Taná-

csok, a Gyergyószárhegyi Kul-
turális és Mûvészeti Központ,
valamint a Kovászna Megyei
Mûvelõdési Központ vezetõi. 

A rendezvény célja, hogy a
székelyföldi grafikusok bekerül-
hessenek a nemzetközi körfor-
gásba, illetve, hogy a nemzetközi
mûvészet is eljusson a székely-
földi mûvészekhez. A tavalyi bi-
ennáléra 11 országból, összesen
683 alkotás érkezett, amelybõl
71 került be a biennále katalógu-
sába, illetve 245 alkotás vett részt
egy vándorkiállításon, amelyet
összesen négy helyszínen állítot-
tak ki: Sepsiszentgyörgyön,
Csíkszeredában, Temesváron,
valamint Marosvásárhelyen. 

Közönségtalálkozó 
a mûvészeti egyetemen

Csütörtökön este 18 órától Matei Viºniec
Kenyérrel a zsebben címû elõadását tekintheti
meg a közönség a Marosvásárhelyi Mûvé-
szeti Egyetem  Stúdió színpadán. Az elõ-
adás a Mûvészeti Egyetem Akadémiai Mû-
helyének keretében jött létre, Patkó Éva
rendezésében; szereplõk: B. Fülöp Erzsébet
és Tompa Klára színmûvészek. Az elõadás
után közönségtalálkozóra kerül sor, a be-
szélgetést Ungvári Zrínyi Ildikó vezeti. 

Találkozás Nagyváradon 
Ráckevei Annával

Február 18-án, szombaton 19 órától a
nagyváradi Árkádia Bábszínházban vetítik
az Anna filmje címû magyar játékfilmet,
Ráckevei Annával (képünkön) a fõszerep-
ben. A Jászai Mari-díjas, Érdemes Mûvész
címmel kitüntetett színésznõ alakítja a fõ-
szereplõ Galactiát Howard Barker Jelenetek
egy kivégzésbõl címû drámájában, melyet
március 2-án mutat be a nagyváradi Szigli-
geti Színház. Az Anna filmje 1992-ben ké-

szült Esterházy Péter mûvei alapján, Dés
László zenéjével. Ráckevei Anna mellett a
fõbb szerepekben Cserhalmi György, Tí-
már Éva, Végvári Tamás látható. A filmet
a Magyar Filmszemlén és a Salernói Film-
fesztiválon is díjazták. A vetítés után (a
film idõtartama 80 perc) beszélgetésre kerül
sor Ráckevei Anna színmûvésznõvel. A be-
lépés ingyenes. 

Irodalmi fesztivál Kolozsváron

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája (E-MIL)
fennállásának tizedik évfordulójára irodal-
mi fesztivált tartanak Kolozsváron, a Bul-
gakovban. Holnap, csütörtökön 20 órától
Noszlopi Botond A szórakoztatás mesterfoka
címû kötetét mutatja be Murányi Sándor
Olivér. Pénteken 19 órától Jancsó Noémire
és Veress Gerzsonra emlékeznek a Holt
Költõk Társasága emlékmûsorral. Veress
Gerzson Igazolatlanul – jelen címû versgyûj-
teményét Egyed Péter mutatja be, Jancsó
Noémi A webkamera-arc címû, összegyûj-
tött írásokat tartalmazó könyvét Egyed
Emese méltatja. Szombaton 18 órától
Egyed Emese Briszéisz címû könyvét Bréda
Ferenc, Benõ Attila A város és a kutyák cí-
mû munkáját pedig Király László ismerte-
ti. Záróakkordként mulatozásra várják a
közönséget ifjabb Fodor Netti Sanyival és
zenekarával.  

Kolozsváron a Kiss Stúdió Színház

Felolvasó színházra várják az érdeklõdõ-
ket a kolozsvári Puck Bábszínházba pén-
teken, február 17-én 19 órától. A  Kiss
Stúdió Színház színészei, Kiss Törék Il-
dikó, Fazakas Márton Erzsébet és Varga
Vilmos elõadják Lászlóffy Csaba Szerelmi
torzó címû mûvét, Lászlóffy Zsolt zenei
kíséretével. 
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Röviden

Sike Lajos

Bár felszentelését csak va-
sárnap tartják, a sajtónak

már bemutatták a teljesen felújí-
tott Kálvária-templomot, Szat-
márnémeti egyik legbecsesebb
mûemlékét. Igaz ugyan, hogy a
kéttornyú neogótikus épület
mindössze kétszáz éves, de ne
fseledjük, a régi gótikus temp-
lom – amely a helyén állt, az
egykori szatmári vár területén –
több falát és csúcsíves elemét
(például az ablakokat és a dom-
bormûvel díszített kaput) a Kál-
vária építésénél felhasználták,
jócskán meghosszabbítva törté-
netét. A hely, amelyen épült, a
Doboló-domb nevet viseli, ami
egyértelmûen arra utal, hogy a
török és a kuruc-labanc harcok
idején errõl a dombról riadóz-
tatták a város lakosságát és a
várban lévõ katonaságot. Az a
szóbeli hagyomány is a folyto-
nosság mellett szól, hogy a
hársfából faragott, festett szob-
rokkal díszített pazar fõoltárt
Tirolban készítették az eredeti
templomnak, méghozzá a híres
Stufflesser Ferdinánd mûhelyé-
ben. Mai formáját Weszelov-
szky Béla építész tervei nyomán
nyerte el.

Felszentelése óta többször ja-
vították, köztük a háborús ron-
gálásokat is, de repedezõ, süly-
lyedõ falait, értékes faragásait és
freskóit csak egy uniós pályázat
menthette meg a jövõnek. A tel-
jes (külsõ és belsõ) felújítás 6,5
millió lejbe került, ebbõl csak-
nem 5,5 millió a vissza nem té-
rítendõ támogatás. A jól elõké-
szített pályázat nyomán futotta
belõle az alap és a tornyok meg-

erõsítésére, az udvar eredeti ál-
lapotának, vele a 14 stáció fest-
ményeinek helyreállítására, a
templom fûtésének modernizá-
lására, s a szükséges hõszigetelé-
sekre, sõt a neves mûemlékeket
megilletõ díszkivilágításra és a
környezõ zöldövezet rendezésé-
re is. A Kálvária-templom lelki-
pásztorai, Schupler Tibor és Ro-
mán János bízik benne, hogy a

két sudár tornyával messze mu-
tató templom ezután még in-
kább Szatmárnémeti fontos tu-
risztikai vonzereje lesz, amint
azt a felújítási pályázat megírá-
sakor egyik célként jelölték meg.
Számítások szerint felújítása óta
a városba érkezõ vendégek kö-
zül kétszer-háromszor többen
keresik fel a templomot, mint
eddig. 

A szervezõk fontosnak tartják, hogy a Székelyföld mûvészei bekerüljenek a nemzetközi grafikai élvonalba

Az élet 

Lenyomatai
Baloga-Tamás Erika

Kortárs darabbal jelentkezik
az Udvarhely Táncmûhely, a

Lenyomat címet viselõ egyéni elõ-
adás bemutatóját csütörtökön lát-
hatja az udvarhelyi közönség. A
társulat tagjai által alkotott és sa-
ját maguk koreografálta Lenyo-
matnak mindössze két szereplõje
van, õk egyébként az életben is
egy párt alkotnak. További érde-
kessége, hogy a darab a tabula
rasa elméletre alapozva, az embe-
ri élet jeles mozzanatait, problé-
máit vonultatja fel. Albert Éva, a
darab szereplõje elmondta: ese-
tükben kapóra jött az együttélés,
hiszen a darab létrejöttéhez sok
mindent az általuk is megélt dol-
gokból merítettek. „A táncelõ-
adás során egy ember életét, és
annak különbözõ életciklusait
szeretnénk megeleveníteni. A ta-
bula rasa elmélet ugyanis azt
mondja, hogy születéskor semmi-
lyen elõzetes tudással, ideával
nem rendelkezünk, mindent ne-
künk kell beszereznünk. Mi ezt a
folyamatot szeretnénk bemutat-
ni” – magyarázta a társulat tánco-
sa. A közel negyvenperces kortárs
darabot studiótérben láthatja a
nagyérdemû, a csütörtöki bemu-
tató után február 17-én, majd 27-
én és március 2-án is mûsorra tûz-
ték. Az egyéni elõadások sora
egyébként tovább folytatódik az
Udvarhely Táncmûhelynél: a Van
egy férfi címû produkció bemuta-
tójára március 1-én, a Színek cím-
mel jelentkezõ, szintén egyéni
elõadás bemutatójára március 9-
én kerül sor. A Trilógia össznév
alatt rendezett elõadásokat a
Nemzeti Kulturális Alapnál meg-
nyert pályázati pénzbõl, valamint
az Örökség Egyesület támogatá-
sából hozták létre. 

Grafikák kerestetnek

Ez a hely évszázadok óta kulcsfontosságú a szatmáriak életében

Felújított Kálvária-templom 

a szatmári Doboló-dombon

Fotó: szatmartv.ro
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A szerelmesek napjára idõzí-
tette a Transilvania Media

Group tröszt a hivatalos indulá-
sát, amelyet tegnap este Voltaj-,
Fly Project. és DJ Sava- koncer-
tekkel tett emlékezetessé. A
Vasile Dâncu, Pászkány Árpád
és Ioan Rus tulajdonában levõ
médiatröszt égisze alá tartozik a
december 19-e óta sugárzó
Transilvania L!VE tévéadó, a
Transilvania LOOK csatorna és a
Transilvania Tube online video-
platform. 

Az elsõ erdélyi tröszt

„A február 14-i dátum nem
véletlen. A Transilvania Media
Group mottója és koncepciója,
amely köré az egész tröszt épül,
az „I love Transilvania!” („Szeret-
lek, Erdély”) – fogalmaznak saj-
tóközleményükben a médiacso-
port vezetõi. Mint hangsúlyoz-
zák: a hivatalosan most induló

tröszt különlegessége, hogy ez
az elsõ regionális médiagyár,
amely a Transilvania L!VE és
Transilvania LOOK televíziós
csatornák és Transilvania Tube
videoplatform mellett a City-
news.ro hírportált, a Servus Cluj
napilapot, a Mesagerul de Cluj
hetilapot, a Domnuleprimar.ro
portált és a CD Radiót is magá-
ban foglalja.

Amint arról lapunkban már
beszámoltunk, a kolozsvári
CFR labdarúgócsapatának fi-
nanszírozója Vasile Dâncu szo-
ciológussal és a volt szociálde-
mokrata politikussal, Ioan
Russzal tavaly májusban „kez-
dett mogulosodni”, két tévé-
adót, két újságot és egy kolozs-
vári hírportált vásárolva. A
tranzakció során a trió tulajdo-
nába került az NCN és a Transil-
vania Channel tévéadó, a Mesa-
gerul de Cluj címû hetilap, a
Servus Cluj címû napilap és a
Citynews.ro portál. Utóbbi azóta
regionális hírportállá nõtte ki

magát, Fehér, Maros, Beszterce-
Naszód megyében is van már
szerkesztõsége. Dâncu akkor az
Adevãrul címû napilapnak adott
nyilatkozatában leszögezte: az
alakuló tröszt a jövõben terjesz-
kedni is fog, egyelõre azonban
Erdélyben maradnak, és a médi-
umok helyi jellegére összpon-
tosítanak. „Úgy vélem, ez a
tröszt az erdélyi újságírás eddigi
legnagyobb kihívása: kérdéseket
teszünk fel, de ugyanakkor vála-
szokat is keresünk rájuk. Szóba
állunk az emberekkel, meghall-
gatjuk õket, és tolmácsoljuk pa-
naszaikat, meglátásaikat. És
mindezt a nap 24 órájában” –
fogalmaz Mihaela Orban, a
Transilvania L!VE igazgatója.

Kolozsvárról az országba

Ovidiu Uscat, a szórakoztató
tartalmat sugárzó Transilvania
LOOK csatorna vezetõje szintén
kihívásként tekint a Transil-
vania Media Group által indí-

tott projektekre. „Bukaresten kí-
vül sajtótrösztöt építeni, már
önmagában kihívás. Ráadásul,
hogy a tröszt úgy szerez majd
nézettséget, hogy a helyi tarta-
lomra koncentrál. Legyen szó
hírekrõl, humorról, kultúráról.
Ez minden újságíró álmai kihí-
vása” – nyilatkozta Uscat. Hoz-
zátette: a projekt, amelybe ez a
tröszt kezdett, olyan kísérlet,
amelyre nemcsak Erdélynek, de
Romániának is szüksége van,
lévén hogy ez lesz az elsõ Buka-
resten kívüli „polarizált tarta-
lomgyár”. 

Vasile Dâncu a tröszt elnök-
vezérigazgatójaként kijelentet-
te: elsõsorban „kulturális pro-
jektrõl” van szó, amely alterna-
tívát kínál a fõvárosi tévékre.
Mint mondta, a két tévéadó
egyelõre a regionális hírekre és
eseményekre koncentrál, de ké-
sõbb helyi szakemberek vélemé-
nyével fogja „tálalni a központi
sajtó által is tematizált országos
híreket”. 
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Postafiók

Nem értem a Hãhãianu (volt Transelectrica-
igazgató) körüli zsongást. Hazánk egyik fõ
(áram)vezetõjének azért kellett távoznia tisztsé-
gébõl, mert a Hatalmasok és az Új Kém-
Miniszterelnök azt állították, hogy pánikot kel-
tett országunk polgáraiban, midõn a hideg mi-
atti áramexport-korlátozásokról nyilatkozott a
médiának. Emlékezzünk: Baconschi ex-külügy-
minisztert azért billentették Boc-ék... oldalba,
mert megrótta az utcán randalírozókat; józan-
ságra intõ szavait az akkori Hatalom súlyos
bûnként értelmezte. Mi folyik Romániában,
hogy oly tettek miatt rúgnak ki embereket, me-
lyek csak rosszindulatú értelmezés minõsíthet
vétségekké? Féljünk és rettegjünk feleim, mert
lassan újra beköszönt a látszatok idõszaka,
amikor csak és kizárólag a negédesnek szabad
lennünk, és a Hatalom csak azt fogja majd el-
tûrni, hogy azt szajkózzuk, amit Õ megenged.
Ismerõs ez az állapot, nemde? Éljen a Kor-
mány, no meg a Párt!

(prier)

Kettõs tükör 
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Szerelmetes médiatröszt

Igen, sepregetünk...

(Válasz Antal István csíkszeredai olvasónk
2012. február 8-i lapszámunkban megjelent le-
velére.) Kedves olvasónk, én igenis Romá-
niában élek, gyermekeim is itthon, a szü-
lõföldön találták meg a számításaikat,
nem vágytak sem a pesti, sem más para-
dicsomba. Nemrég egy jegyzetemben
megírtam, talán olvasta, hogy mi min-
dennel foglalkozom az újságírás és a szõ-
lõmûvelés mellett. Például csak a tavaly
öt Széchenyi-rendezvényt szerveztem,
úgyhogy engem magyarságból nem oktat-
hat ki senki. Az elõzõ Orbán-kormány el-
sõ éveiben én is olyan Orbán Viktor- és
Fidesz-párti voltam, mint Ön. Néhány, a
Fideszt bíráló, átvett cikk miatt beadtam
a felmondásomat az akkori Romániai Ma-
gyar Szónál, ahol szerkesztõbizottsági tag
is voltam. Gyarmath János fõszerkesztõ
és Cseke Gábor szerkesztõségi fõtitkár
azonban nem fogadta el a lemondáso-
mat, arra kértek: várjak még néhány hó-
napot. Aztán személyesen gyõzõdtem
meg arról: miként próbálja szétverni a Fi-
desz – „a nemzeti összefogás jegyében” –
az erdélyi magyar önkormányzati és par-
lamenti képviseletet. Ma ezt még erõtel-
jesebben, a magyar adófizetõk pénzén, de
az õ megkérdezésük nélkül teszi, amint
talán Ön is látja... Szóval maradtam, és
az Orbánék nemzeti masnikkal díszített
ámokfutását látva örülök, hogy akkor
megjött az eszem. Hogy nem bíráljuk a
román kormányt és a hazai állapotokat?
Ugyan már... Nem talál olyan ÚMSZ-lap-
számot, amelyben két-három írás valami-
lyen formában ne errõl szólna. Bár Ro-
mánia a gazdasági mutatók és az állam-
adósság terén is jobban áll, mint Magyar-
ország. Az RMDSZ kormányjelenléte pe-
dig több mindent kiegyensúlyoz, a na-
gyobb etnikai feszültségektõl is megóv.
Ezt látni kellene... Tisztelettel, 

Sike Lajos

✁

Hírösszefoglaló

Felháborodást keltett sajtókö-
rökben az Antena 1 televízió

Un show pãcãtos címû mûsorában
sugárzott felvétel, amelyen Emil
Boc nemrégiben lemondott kor-
mányfõ anyaszült meztelenül je-
lenik meg. A politikust átöltözés
közben kapták lencsevégre egy
edzõterem öltözõjében – ezzel
reklámozza az Antena 1 a nyilvá-
nosság elõtt hétfõn este bemuta-
tott filmecskét. A vélhetõen mo-
biltelefonnal készített képsorok
készítõje egész közel merészke-
dett Bochoz. A sajtó nem tartja

kizártnak, hogy Boc egyik bizton-
sági õre vagy párttársa örökítette
meg a volt miniszterelnök mezte-
len hátsóját. Az ügy pikantériája,
hogy az Antena 1 show-mûsorá-
ban Crin Antonescu, a Nemzeti
Liberális Párt elnöke Daniela
Crudu, a csatorna kebelcsodája
(aki egy korábbi show-ban élõ
adásban vette le bikinijét) és Mã-
dãlina Pamfile Playboy-cica mel-
lett kommentálta a képsorokat.
„Eddig kilenc bejelentés érkezett
az audiovizuális tanácshoz. Min-
deniket megvizsgáljuk, valószínû-
leg csütörtöki ülésünkön ele-
mezzük az esetet” – nyilatkozta a

Mediafaxnak Rãsvan Popescu, az
Országos Audiovizuális Tanács
(CNA) elnöke. Dan Capatos mû-
sorvezetõ kijelentette: nem érzi
magát vétkesnek azért, hogy be-
játszották a videót. „Azért dön-
töttem úgy, hogy élõ adásban su-
gározzuk és ismételjük meg több-
ször is a Bocról készült videót,
mert így szerettem volna rávilágí-
tani arra, hogy még egy neves po-
litikus is védtelen a lesifotósokkal
szemben” – magyarázta a mûsor-
vezetõ. A videót egyébként koráb-
ban állítólag a Kanal D Cancan TV
címû mûsora készítõinek is
felajánlották 1500 euróért. 

Meztelenül „pózolt” Emil Boc

ÚMSZ

Könnyeivel küszködve vette
át a Berlini Nemzetközi Film-

fesztivál kapcsán rendezett jóté-
konysági gálán a Cinema for Peace
nevû békedíjat Angelina Jolie
színésznõ.

„A hírnév olyan, mint a pénz.
Angelina pedig úgy döntött,
hogy jó célokra fordítja ezt a va-
lutát” – méltatta a hollywoodi
csillagot a hétfõ esti gálán Bob
Geldof zenész, politikai aktivis-
ta. Az Oscar-díjas amerikai szí-
nésznõ 10 éve végez humanitári-
us munkát, az ENSZ menekült-
ügyekkel foglalkozó jószolgálati
nagyköveteként járja a konflik-
tus sújtotta övezeteket a világ-
ban. Amint Bob Geldof hangsú-
lyozta, ezt az elkötelezett mun-
kát ünnepelték most.

Jolie könnyeivel küszködve
tartotta meg köszönõbeszédét,
miután átvette az üvegbõl formá-
zott díjat Mohamed el-Baradei
Nobel-békedíjastól, a Nemzetkö-
zi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) egykori vezetõjétõl. 

Jolie elsõ rendezésével, az In
the Land of Blood and Honey (A vér
és méz földjén) címû boszniai há-
borús drámával érkezett a rangos
berlini filmfesztiválra. Mint ko-
rábban elmondta, filmje teljes
egészében õt tükrözi. „Ez vagyok

én, a film megmutatja, milyen va-
gyok igazából” – magyarázta.

A sztár filmje két fontos díjat is
kapott: ez az alkotás lett az év
legfontosabb filmje, valamint az
egész stábot tiszteletbeli díjjal
tüntették ki az alkotás háború- és
népirtásellenes üzenetéért.

„Megszakadt a szívem, ami-
kor elkezdtem a kutatást a film-
hez. Olyan sokat szenvedtek az

ott élõk. Mindenáron azon vol-
tam, hogy elkészítsem ezt a fil-
met. A békedíjamat az ottani
embereknek ajánlom. Csodálatra
méltó az országuk, az ott élõ
nõk, és az is, amin keresztülmen-
tek. Az õ nevükben is veszem át
ezt a díjat – mondta köszönõbe-
szédében a rendezõnõ. 

A gálaesten Luc Besson alkotá-
sa, a The Lady emberi jogi díjat

kapott az Amnesty International
jogvédõ szervezettõl. A portré-
film Aung Szan Szú Kji Nobel-
békedíjas mianmari ellenzéki po-
litikusról szól.

Az idei – immár tizedik –
Cinema for Peace gálán a hírek
szerint hárommillió eurót sikerült
összegyûjteni jótékony célokra:
ezúttal mianmari és boszniai
programokra. 

Könny- és díjesõ Angelina Joliera

Az Oscar-díjas amerikai színésznõ, Angelina Jolie már több mint tíz éve végez humanitárius munkát



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.50 Néprajzi értékeink
11.00 Tudásakadémia 
- Junior
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Szép otthonok, 
remek házak
14.40 Mérföldkövek...
15.15 Kamaszkorunk
legszebb nyara
15.40 Esély
16.10 KorTárs
16.35 Aranymetszés
17.30 Világokon át
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. 
(sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.20 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers
(auszt. krimisor.)
0.05 A Szövetség (ism.)
1.00 Az Este
1.30 Lebegés 
(szovjet filmdráma, 1982)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Tüzes hó (amerikai
katasztrófa film) 12.50
Piedone Hongkongban
(olasz akció-vígjáték)
15.00 Az elnök emberére
talál (amerikai-német
vígjáték) 17.05 Padlógáz
(német-luxemburgi akció-
vígjáték) 18.45 Padlógáz
2. (német akció-vígjáték)
20.30 Ping-Pong: Az ököl
színre lép (am.-hongk.
vígjáték) 22.00 Ököljog
(am. akciófilm) 23.40
Kickboxer (am. akciófilm)

FILM+

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 EP meghallgatás
(élő)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai maga-
zinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás (ism.)

9.45 Sztanó Hédi: Hanna
grófnő 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Hitélet 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Népzene
17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.50 Egészséges per-
cek 18.00 Mester József:
A kenyér 18.30 Híradó
19.00 Hargita magazin
19.30 Híradó 20.00 Táj-
kép 20.30 Made in Hun-
gary 21.00 Híradó 21.30
Értékeink 21.45 Zene
22.00 A disznótor

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 Elárult lé-
lek (sorozat) 12.30 Eva
Luna (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (amerikai-mexikói
sorozat) 22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
sorozat) 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a
boldogságig (sor.) 16.45
Célpontban – szórakozta-
tó magazin 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? 21.00 Találd meg a
családomat 22.30 Can-
can Tv 0.30 Hírek 1.30
Találd meg a családomat
(ism.)
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7.35 Horvát krónika
8.00 Ecranul nostru
8.30 Híradó
8.35 A király kalóza 
(francia kaland sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros 
(magyar sor.) (ism.)
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Élő népzene
15.40 Arcélek (ism.)
16.15 Nonius Senior 
(ismerett. f.)
17.10 A tudomány műhe-
lyében
17.40 Valóságos kincses-
bánya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca 
20.10 Térkép
20.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Nyolc évszak 
(magyar sor.)
22.30 Híradó
22.40 A kanyaron túl
(magyar játékf., 2001)
0.25 Dunasport
0.30 Pengető
1.35 Térkép (ism.)

TVR2, 18.30
A rejtelmes sziget

1865. Richmond, Virginia. A polgárháború dúlta város börtö-
nében négy hadifogoly vakmerő dologra készül. Smith mér-
nök, Nebbel százados, két nővel, valamint Pencroff ezredes-
sel együtt léggömbön megszökik a táborból. Az út során
azonban tomboló viharba keverednek, és a csapat egy lakat-
lan szigetre vetődik, valahol a Csendes-óceánon.

TV2, 22.00
40 éves szûz

Andy egy műszaki áruház raktárvezetője, helyes pasi, jó
munkatárs. Elégedett az életével. A lakása tele van akciófi-
gurákkal és képregényekkel, bicajjal jár, mert nincs kocsija,
és esténként, amikor épp nem videojátékkal múlatja az időt,
ólomkatonákat festeget. Egyik nap a munkatársai, David,
Jay és Cal pókerezni hívják. Az éjszaka végén kiderül, hogy
Andy nem egyszerűen csak agglegény.

DUNA Tv, 22.40
A kanyaron túl

Szilvi drogos. Nyugtatókkal teletömve fekszik a drogosztá-
lyon. Mágocs a drogosokért él. Összegyűjti, gyámolítja, se-
gíti, elfoglalja őket, hogy ne legyen egy újabb adag anyag,
amit magukba nyomnak. Tamás művésznek tartja magát, de
nem veszi észre, hogy csak a drog szól belőle. Görcseit a ká-
bítószer segít oldani. Ezt jónak látja, s ha jó, akkor másnak
is jó lesz.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa tek-
nőcök újabb kalandjai, 
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.40 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
11.25 Top Shop
13.05 ASZTRO Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
15.10 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
16.10 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) 
- Összefoglaló
23.10 Dr. Csont 
(amerikai krimisor.)
Utána: RTL hírek
0.15 Tudorok 
(ír-kanadai- amerikai sor.)
1.25 Reflektor 
- Sztármagazin
1.40 Infománia

10.05 Gyilkos számok (is-
métlés) 10.55 Bean - az
igazi katasztrófafilm (an-
gol-am. vígjáték) 12.55 A
dadus (sorrozat) 13.50
Gordon Ramsay 14.45
Monk (sorozat) 16.35 CSI:
A helyszínelők (sorozat)
17.30 Esküdt ellenségek
(sorozat) 18.25 Gyilkos
számok (sorozat) 19.25
Gordon Ramsay 20.20
Jóbarátok (sorozat) 21.15
Két pasi (ism.) 22.10 CSI
(sorozat) 23.05 Esküdt el-
lenségek (sorozat)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.15 Tavasz december-
ben 14.00 Prosport óra
15.10 Pontos sportidő
16.00 Örüljünk a focinak
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Örüljünk a focinak
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Wrestlemania XXVII
0.00 Örüljünk a focinak

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve 
(dél-kor. sor.)
11.10 Van képünk hozzá
12.05 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.) (ism.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Slovenski Utrinki
14.25 Kvartett
14.55 Angi jelenti
15.25 Négy szellem
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 MM
18.40 Család 
csak egy van 
(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.00 Fábry 
(magyar szór. műsor)
23.20 Az Este
23.55 Eladó 
az egész világ! 
(angol vígj., 1989)
1.25 Sporthírek
1.35 Család csak egy van
(ism.)
2.20 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasor.)
11.25 Az ember és az idő
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasorozat)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40, 
Lottó 6/49
18.25 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te!
(live)
22.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.20 Városi kaland
0.20 Professzionisták
(talk show)
1.20 Népi hagyaték
3.00 Sport 
(ism.)
3.15 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Happy Hour 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 Sötét titkok 
(amerikai thriller, 2007)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak! 
(amerikai sor.)
14.15 Felszarvazták 
őfelségét! 
(francia-spanyol-olasz-
NSZK vígjáték, 1971)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă
szórakoztató műsora

19.00 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.00 Kényszergylkosság
(kanadai akciófilm 2010)
22.00 Europa League:
labdarúgó mérkőzés 
(live)
0.00 Web of Desire 
(kanadai-amerikai filmdrá-
ma, 2008)
2.00 ProTv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– Dan Negru szórakoztató
műsora
13.00 Híradó, Sport
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Kutyám, 
Jerry Lee 3.
(amerikai akció-vígjáték,

2002)
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Kutyám, Jerry Lee
3. (amerikai akció-vígjá-
ték, 2002) (ism.)
3.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés - talk show (ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Levintza bemutatja
(ism.)
10.30 A cseresznye 
a tortán - reality show
11.30 Teleshopping
12.00 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek
(román sorozat)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán - reality show
20.30 Horia akadémiája
21.45 Idősek 
és nyugtalanok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium 
(am. krimisor.)
0.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)

5.40 Mocsári favágók
6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
Bőr aktatáska, permetező
repülőgép, kukoricawhisky,
versenyautó tengelykap-
csolója
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják? 

- Homok / Gyémánt / Tégla
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág - Svájc
13.00 Autókereskedők 
- Lotus Elan, Porsche 928
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják? 
- Vízierőmű/Microchip
15.30 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Abu Dhabi
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők 
- BMW M3
21.30 Hogyan készült?
22.00 X-Machines
- A szupergépek
23.00 Aranyláz Alaszkában
0.00 Autókereskedők 
- Saab 9-3
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben

6.00 Hírek
6.25 Ókori írások
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser 
és a farkasok
(sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Büszkeség 
(német-amerikai krimi,
2007) (ism.)
11.00 Vallomások
11.55 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(am.-kan. sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 A rejtelmes sziget
(amerikai kalandf., 2005)
20.00 Egészségpasztilla
20.10 A divat világa
20.20 Lehet, 
hogy nem tudtad
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 It zon@
23.35 Mesterlövész
(amerikai western, 1997)
1.10 Az utolsó merénylet
(angol-spanyol-német-ír-
japán thriller, 1997) 
(ism.)
2.5 5 Biznisz óra (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó Mű-
velődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hí-
rek 17.55 A nap hírei röviden 

CSÜTÖRTÖK
2012. február 16.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ

6.25 Teleshop
7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Az égből pottyant
család 
(am. filmdráma, 1996)
15.20 Marina 
(mexikói- amerikai sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(amerikai-mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 40 éves szűz 
(am. vígj., 2005)
Közben: Kenósorsolás
0.15 Aktív
A TV2 magazinja
1.15 Tények Este
1.45 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.15 40 éves szűz 
(am. vígj.) (ism.)



Ma Georgina- és Kolos-
névnapja van.
A Georgina Georgius (ma-
gyarul György) férfinév la-
tin nõnemû alakjának to-
vábbképzése.
A Kolos régi magyar sze-
mélynév, ami a német
Klaus névnek a magyar for-
mája, ez pedig a Nikolaus
(magyarul Miklós) név rö-
vidülése.
Holnap a Julianna és Lilla
nevûek ünnepelnek.

Vicc
A kisbaba keresztelõjén a
pap a gyermek nevét kérde-
zi.
Anya:
– Carlo Jayson Kim Alfred
Van Christopher McGoof.
A pap a ministránsnak:
– Kérek még egy kis vizet.

Évforduló
• Szerbia nemzeti ünnepe
• i. e. 399 – Szókratészt ha-
lálra ítélik.
• 1833 – Katona József
Bánk bán címû drámájának
elsõ bemutatója.
• 1893 – Elindul Budapes-
ten a telefonhírmondó szol-
gáltatás, Puskás Tivadar ta-
lálmánya alapján.

Recept
Berlini fánk
Hozzávalók: 25 dkg rétes-
liszt, 25 dkg búzaliszt, 1 cs.
szárított élesztõ, 7 dkg cukor,
1 csipet só, 1/2 citrom reszelt
héja, 1,5-2 dl langyos tej, 8
dkg puha vaj, 2 tojás, 2 ek
rum, lekvár.
Elkészítése: A száraz hozzá-
valókat összekeverjük, majd
hozzáadagoljuk a tejet, a va-
jat, a tojásokat és a rumot is.
Dagasztjuk, majd cipóvá for-
mázva, letakarjuk, és fél órát
kelesztjük. Lisztezett desz-
kán kinyújtjuk akkorára,
hogy 24 db 7 cm-es korong
jöjjön ki belõle. Fánkszagga-
tóval kiszaggatjuk a tésztát.
12 darabra teszünk egy-egy
teáskanál lekvárt, majd egy
másikkal betakarjuk. A széle-
it jól le nyomkodjuk. Leta-
karjuk õket, ismét félórát pi-
hentetjük. Olajat hevítünk
egy edényben, majd amikor
már elérte a kellõ hõmérsék-
letet, beletesszük a fánkok
egyharmadát. Kb. 5 perc kell
nekik, közben forgassuk,
mert gyorsan sülnek. Töre-
kedjünk az egyenletességre,
különben a közepe nyers ma-
rad! Kakaóval, porcukorral
tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ebben az idõszakban bátran
vágjon bele fantasztikus tervé-
nek a kivitelezésébe, amit kita-
lált. Energiája a csúcson van.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Rendkívül pozitív és hatékony a
kisugárzása. Több, szerelemre
csábító széptevõje tûnik fel, akik
igen rámenõsen közelítenek Ön-
höz.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Haladjon az eseményekkel,
hagyja, hogy sodorja az élet.
Olyan vonzereje van, hogy bár-
kit elcsábíthat, akit akar.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szenzációs hírek hallatán döb-
ben rá arra a tényre, hogy
mennyire sekélyes az élete.
Váltson más csatornákra!
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Családtagjai pénzügyileg is
függnek Öntõl, bár néha alig
gyõzi. Ma jól kiérdemelt mel-
lékjövedelemre tehet szert. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

„Jóakarója” felhívja a figyel-
mét partnere kicsapongásaira.
Mielõtt ajtóstul rontana a ház-

ba, gyõzõdjék meg az igazság-
ról! 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kissé feledékeny mostanában.
Ha ezt beismeri és kész a kelle-
metlenségekért bocsánatot kér-
ni, az saját magának is meg-
nyugvást hozhat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy értekezleten meglepetésként
éri a hír, hogy a jövõben sokat
kell majd utaznia, talán egy
idõre máshova is kell költöznie.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Barátjával összedugják a fejü-
ket, mert van egy közös tervük,
amelyet jövedelmezõnek tarta-
nak.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A tegnap keletkezett újhold fel-
tölti rengeteg energiával, és
rendkívül mozgalmas napja
lesz.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Sikeres tanulmányokat jeleznek
a csillagok. Tele van lelkesedés-
sel és energiával. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halakban keletkezett tegnap
az újhold, ami feltölti új energi-
ákkal, és kedvez mindez új do-
log beindításának. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A jó horgászok tudják, hogy
néha el kell veszítened egy le-
gyet ahhoz, hogy fogj egy ha-
lat. Aki mindig csak nyerni
akar, az végül mindent elve-
szít. Nem kaphatunk meg
mindent. Ahogy az ember éle-
te véges, úgy felfogó, befogadó
és birtokló képessége is az.
Mindenkinek megvan a maga
mértéke arra nézve, hogy mi
minden lehet az övé. Akinek

több van, mint kellene, az nem
alszik nyugodtan, mert azon tö-
ri a fejét, hogy miképpen szerez-
zen még. A túl sok még többet
kíván. Akinek túl kevés van, az
sem alszik jól, hiszen az meg
azon aggódik, hogy hogyan tud-
jon többet szerezni. Csak az al-
szik jól, akinek éppen annyija
van, amennyire szüksége van.
Nem könnyû megtalálni azt,
ami elég.     

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás

ÚMSZ 

A Magyar Labdarúgó-
szövetség (MLSZ) sza-

bálymódosításokat vezet be
a játék tisztaságáért, melyek
szerint a bundabotrányban
gyanúba került sportembe-
rek jogerõs ítéletig nem tér-
hetnek vissza. Az MLSZ
honlapjának beszámolója
szerint a jogi apparátus tagjai
– gyakorló bírók, ügyészek
és ügyvédek – az elnökség
felkérésére vizsgálták meg a
hatályos szabályokat, és vé-
gül egyhangúan döntöttek
arról, hogy a fogadási csalá-
sokkal összefüggésben kiala-
kult jogi helyzet miatt, a
sportág tisztaságának meg-
védése érdekében szabály-
módosításokra van szükség,
amelyeket elnökségi határo-
zatban is rögzítettek. A ver-
seny- és a fegyelmi szabály-
zat módosításait a fogadási
csalások ügyében zajló nyo-
mozás elhúzódása indokol-
ta, lévén a jogerõs ítéletek
megszületéséig akár évek is
eltelhetnek, és eddig vitatott
volt, hogy a csalással, veszte-
getéssel gyanúsított labdarú-
gók, játékvezetõk, sportszak-
emberek, ügynökök az ítéle-
tig tartó átmeneti idõszak-
ban folytathatják-e sporttevé-
kenységüket. Ezzel kapcso-
latban az új versenyszabály-
zat így rendelkezik: „Az a
sportszakember, továbbá
labdarúgó, aki ellen labdarú-
gó-mérkõzés eredményének
vagy eseményeinek bármi-
lyen módon történõ jogelle-
nes befolyásolása okán köz-
vádas, szándékos bûncselek-
mény megalapozott gyanúja
miatt büntetõeljárás indult,
az MLSZ versenyrendszeré-
ben semmilyen tevékenysé-
get nem folytathat az eljárás
jogerõs befejezéséig, meg-
szüntetéséig.” A fegyelmi
szabályzatban megjelenõ új
passzus szerint a fogadási
csalásért jogerõsen elítélt lab-
darúgókat, sportszakembere-
ket, súlyos esetben akár örö-
kös eltiltással is sújthatják.
A rendelkezések március 1-
jével lépnek életbe. „Az el-
nökség azt a vákuumot tölti
ki ezzel a határozattal, amely
a meggyanúsított sportszak-
ember, továbbá labdarúgó
jogerõs ítélet elõtti, verseny-
rendszertõl való távoltartását
fogalmazza meg. 

Sznúker

Turós-Jakab László

Vasárnap éjjel 21. alka-
lommal avat bajnokot a

Wales Open pontszerzõ
sznúkertorna, a színes go-
lyók egyre népszerûbb sport-
jának egyik legrangosabb vi-
adala. Immár hagyományo-
san a Newport Centre-ben, a
világ legjobb sznúkeresei a
közelgõ világbajnokságra
való készülõdés jegyében
„randiztak” Newportban,
ahonnan idén gyakorlatilag
senki sem hiányzik, aki szá-
mít. Utolsóként a selejtezõ-
bõl három volt világbajnok,
a skót Stephen Hendry, az
angol Steve Davis és az ír
Ken Doherty verekedte fel
magát a fõtáblára. 

A Wales Open 1992-ben
lépett az 1980 óta létezõ wa-
lesi bajnokság örökébe, az el-
sõ nyílt tornát Hendry nyer-
te. A skót még kétszer diadal-
maskodott az évek során, s
mellette honfitársa, John
Higgins büszkélkedhet még
három sikerrel. A világbaj-
nok zsinórban harmadszor
nyerne, miután 2010-ben és
tavaly is õ emelhette a ma-
gasba a trófeát. Két-két elsõ-
séggel szerepel Steve Davis,
Ken Doherty, a walesi Mark
Williams és az angol Ronnie
O’Sullivan is. 

Idén 101 500 fontot oszta-
nak szét a Wales Open részt-
vevõi között, a gyõztes 30, a

döntõs pedig 15 ezret kap, a
két elõdöntõs pedig egyfor-
mán 7500-at. Akinek sike-
rült feljutnia a 32-es fõtáblá-
ra, az máris 2500-zal gazda-
godott. A legnagyobb brék
1000 fontot ér, ha azonban
nem élõ tévéközvetítés során
születik meg, akkor csak fele
annyit.

A selejtezõk utolsó fordu-
lójának szenzációját a világ-
rangsor 83. játékosa szolgál-
tatta azzal, hogy 4-2-re verte
a walesi Diminic Dale-t. Az
elsõ fordulóban azonban már
sokkal többre lesz szükség,
hiszen ott az angol Mark

Selby, a világrangsor éllovasa
az ellenfél. 

Az elsõ kör legkiegyensú-
lyozottabb találkozóján a
maga 54 évével a sorozat ve-
teránjának számító Steve Da-
vis 4-3-ra verte a honfitárs Ali
Cartert. Davis következõ el-
lenfele Shaun Murphy, aki 0-
2-rõl fordítva gyõzte le 4-2-re
a szintén angol Mark Joyce-
ot. További eredmények az
elsõ fordulóból: John Hig-
gins–Liang Venbo (kínai) 4-
1, Ting Csün-huj (kínai)–
Mark Davis (angol) 4-0, Judd
Trump (angol)–Fergal O’Bri-
en (ír) 4-0, Tom Ford (an-

gol)–Graeme Dott (skót) 4-2,
Stephen Lee (angol)–Micha-
el Holt (angol) 4-1, Mark
Williams (walesi)–Andy
Hicks (angol) 4-3, Stephen
Hendry (skót)–Neil Robert-
son (ausztrál) 4-1.

Ma zárul az elsõ forduló és
már a legjobb nyolc közé jutá-
sért játszanak. Csütörtökön
fejezõdik be a nyolcaddöntõ,
pénteken délutántól pedig
már a legjobb négy közé jutá-
sért játszanak. Az Eurosport
követi figyelemmel a newpor-
ti eseményeket, az élõ közve-
títések naponta 16.15, illetve
21 órakor kezdõdnek. 
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Kézilabda

Hírösszefoglaló

Nehéz ellenfeleket kap-
tak a nõi kézilabda-KEK

negyeddöntõjében érdekelt
magyar csapatok: a címvédõ
Ferencváros az orosz Zvezda
Zvenyigoroddal, a Debrecen
pedig a dán Viborggal talál-
kozik. A tegnapi bécsi sorso-
láson kiderült az is, hogy a
fõvárosiak otthon, a hajdúsá-
giak pedig idegenben kezde-
nek. Az elsõ mérkõzéseket
március 3-án vagy 4-én, a
visszavágókat pedig március
10-én vagy 11-én rendezik.
Az FTC az elõzõ körben az
ugyancsak orosz Rosztov-

Donnal mérkõzött, és a nép-
ligeti visszavágón parádés já-
tékkal harcolta ki a továbbju-
tást. A DVSC a spanyol Mar
Saguntót búcsúztatta úgy,
hogy mindkét találkozó Deb-
recenben volt.

A Zvenyigorod korábban
szép nemzetközi sikereket ért
el, akárcsak a Viborg. Utóbbi
a szezont a Bajnokok Ligájá-
ban kezdte, majd átkerült a
KEK-be.

A másik két KEK-negyed-
döntõben: Byasen (norvég)–
HC Leipzig (német) és RK
Zajecsar (szerb)–Dinamo
Volgográd (orosz). 

Az EHF Kupa negyeddön-
tõjében a Zilahi HC francia
ellenfelet kapott: a VS HBC

Nîmes-mel március 3-án ide-
genben, egy héttel késõbb pe-
dig hazai pályán találkozik.

A legjobb 16 között Ghe-
orghe Tadici tanítványai
román ellenfelet búcsúztat-
tak kettõs gyõzelemmel, a
Bukaresti CS Municipalt.
A Nîmes is testvérharc
nyomán kerekedett felül a
Mios Biganos Bassin D’Ar-
cachonon. 

Az EHF Kupa negyed-
döntõjének további párosítá-
sa: KIF Vejen (dán)–TSV
Bayer 04 Leverkusen (né-
met), Team Tvis Holstebro
(dán)–Lada Togliatti (orosz),
C.B. Mar Alicante (spany-
ol)–Maliye Milli Piyango SK
(török). 

Rajtnál a Wales Open

A kínai Ting Csün-huj legjobb napjaira emlékeztetõ formában kezdett a Newport-i viadalon

MLSZ-döntés 

a fair-play-ért 
Hólapát és forduló 

Míg a Román Kosárlabda-
Szövetség alkalmazottjai, a
Dinamo, a Steaua, a Rapid,
a CS Municipal és az Aurel
Vlaicu Kollégium kosarasai-
val vállvetve havat takarítot-
tak bukaresti kórházak kör-
nyékén, a versenybizottság
a mai 22. nõi forduló ha-
lasztási kérelmeit bírálta el.
Úgy döntöttek, hogy az
Alexandria–Szatmárnémeti-
, Târgoviºte–Kolozsvár-,
Brassó–Iaºi-, Arad–Vásár-
hely- és Nagyvárad–Olim-
pia-mérkõzéseket elnapol-
ják, s így ma csak a Bball 6
Sepsi BC– CSM Sportul
Studenþesc- és Craiova–
Gyulafehérvár-találkozót
rendezik meg, holnap pedig
a Rapid–Temesvár-meccset.   

Elõkészületi mérkõzések 

Román labdarúgócsapatok
elõkészületi mérkõzésein:
Astra Ploieºti–Slavia Szófia
0-1, Marosvásárhelyi
FCM– Arsenal Kijev (uk-
rán) 2-3, Rapid–Sahtar
Donyeck (ukrán) 1-1. 

Születésnapi „ajándék” 

Rafael Nadal spanyol teni-
szezõ után Cadel Evans
profi kerékpároson volt a
sor, hogy váratlan dop-
pingellenõrzésen essen túl.
Az ügy pikantériája, hogy
az ausztrál sportolónak
kedden kora reggel, 35.
születésnapján kellett vér-
mintát adnia.  

Nehéz ellenfelek a kupákban

Röviden

Labdarúgás

T. J. L. 

Ma este újabb két talál-
kozót rendeznek a labda-

rúgó-Bajnokok Ligája nyol-
caddöntõjében. 

A Dolce Sport 1 19 órai kez-
dettel sugároz élõben Szent-
pétervárról, ahol az orosz
bajnok Zenit a portugál
Benficát fogadja. A bajnok-
ságaikban vezetõ együttesek
összecsapása érdekesnek
ígérkezik, és – totónyelven
szólva – 1, x, 2-es. Az orosz
pontvadászat rájátszásában a
Zenit utoljára tavaly novem-
ber végén lépett pályára, de
legközelebb csak március el-
sõ hétvégéjén szerepel ismét,
a CSZKA Moszkva vendége-
ként. Ellenfeléhez hasonló-
an, a leghíresebb lisszaboni
csapat is éllovas bajnokságá-
ban, elõnye az üldözõ FC
Portóval szemben öt pont. A
még mindig veretlen Benfica
legutóbb 4-1-re nyert a Liga
Zon Sagresban a Nacional
Funchal ellen.    

A 21.45 órától közvetítõ
TVR 1 választása egy sláger-
mérkõzésre, az AC Milan és
az Arsenal milánói találko-
zójára esett, amelyen a világ
egyik legjobb játékvezetõje, a
magyar Kassai Viktor fújja a
sípot. A rosso-nerik értékes
idegenbeli siker után lépnek

ismét pályára, az udinei 2-1-
után, amellyel a Serie A táb-
lázatának élére ugrott a gár-
da. Igaz, a milánóiak úgy ve-
zetnek két ponttal a Juventus
elõtt, hogy a torinóiaknak két
elmaradt mérkõzésük van.      

A legutóbbi fordulóban az
Arsenal a Sunderland ottho-
nából hozta el mindhárom
pontot, és jelenleg a negyedik
az angol Premier League táb-
lázatán. Tizenhét pontra az
éllovas Manchester Citytõl, a
londoni Ágyúsok már csak a
BL-re összpontosíthatnak,
hiszen a bajnoki cím szinte
biztosan Manchesterbe, eset-
leg a Tottenham Hotspur ki-
rakatába kerül. 

A milánói mérkõzésen
Thierry Henryra, a franciák
123-szoros válogatott, világ-
és Európa-bajnok csatárára
figyelnek, aki az év elején az
amerikai profiligában (MLS)
szereplõ New York Red
Bullstól érkezett kölcsönbe
korábbi sikerei helyszínére.
Az Arsenal történetének leg-
eredményesebb játékosa
összesen 229 találatot je-
gyez a londoniak mezében,
az európai kupákban pedig
84 találkozón 42 gólt szer-
zett piros-fehér színekben.
A milánói fellépésen terve-
zett 230. gól után Henry na-
gyon boldogan utazna visz-
sza csütörtökön az Egyesült
Államokba. 

Thierry Henry és 

az Ágyúsok a San Sirón  

Vízilabda 

T. J. L. 

A román pólóválogatott
hétfõtõl Nagyváradon

készül a jövõ keddi, görögök
elleni Világliga-csoportmér-
kõzésre. Kovács István Eb-
nyolcadik gárdája a C cso-
port veretlen éllovasaként fo-
gadja a helléneket, miután
korábban 16-8-ra és 16-3-ra
verte a törököket és 9-8-ra a
spanyolokat. A görögök 7-8-
ra és 9-7-re mérkõztek a spa-

nyolokkal és 14-5-re gyõzték
le a törököket. 

A február 21-én Nagyvára-
don sorra kerülõ mérkõzésen
a gyõzelem a cél, hiszen két
nehéz kiszállás következik
márciusban: 6-án Barceloná-
ban, Spanyolország, 20-án
Patraszban pedig Görögor-
szág az ellenfél. 

Szintén 21-én orosz–olasz
és török–spanyol párharco-
kat rendeznek. Az A csoport-
ban Olaszország (6 pont),
Oroszország (3), Nagy-Bri-
tannia (0), a B-ben Horvátor-

szág (5), Németország (4),
Macedónia (0) a pillanatnyi
sorrend. A három csoport-
gyõztes jut ki a júniusi döntõ
tornára (Super Final), ame-
lyet Almatyban rendeznek
meg 12-17-e között, s ame-
lyen a házigazda kazah csa-
pat alanyi jogon lehet jelen.
A Super Final nyolcas mezõ-
nyét két-két amerikai, illetve
ázsia-óceániai válogatott
egészíti ki. Az Amerikák se-
lejtezõtornáján Brazília, Ka-
nada, az Egyesült Államok
és Venezuela, az ázsia-óceá-

niain Ausztrália, Kína, Irán,
Japán, Kazahsztán és Új-Zé-
land csapatai vesznek részt. 

A 2011–12-es Világliga-so-
rozat díjalapja 345 ezer dol-
lár, ebbõl a dobogósok 100,
70 és 50 ezret kapnak, a 4–8.
helyzettek pedig 35, 30, 25,
20 és 15 ezret. 

A 2010–11-es kiírást a szer-
bek nyerték az olaszok és a
horvátok elõtt, Románia
nem jutott túl a selejtezõkön,
Magyarország – akárcsak
most – részt sem vett a viada-
lon. 

Készülnek a görög meccsre


