
ÚMSZ-összeállítás

„Ettõl az erõltetett intézke-
déstõl egyetlen román vagy

magyar gyerek se lesz jobb haza-
fi, nem fogja jobban szeretni
vagy tisztelni az országot” – így
sommázta tegnap véleményét
egy sepsiszentgyörgyi szülõ arról
a törvénytervezetrõl, amely köte-
lezõvé tenné a román himnusz
eléneklését az iskolákban. A kép-
viselõház oktatási szakbizottsága
által kedden jóváhagyott jogsza-
bályt a lapunk által kérdezett
magyar pedagógusok és iskola-
igazgatók is rosszallással fogad-
ták, annál is inkább, mert szank-
ciókat is elõír, ha a tanárok nem
tartják be az elõírást.

Tõkés Zsolt, a székelyud-
varhelyi Baczkamadarasi Kis

Gergely Református Gimnázi-
um igazgatója elvtelen megnyil-
vánulásnak tartja ezt a törvény-
tervezetet. Úgy véli: egy ország
himnusza szent, és kizárólag ün-
nepi alkalmakra való, ezért egy-
fajta megszentségtelenítését je-
lenti a rendszeres éneklésének
kötelezõvé tétele. „Nem a ro-
mán nemzet himnuszával van
bajom, a magyar nemzeti imád-
ságot sem énekeltetném el ily
módon” – magyarázta az igaz-
gató. Hozzátette, akkor sem fog-
ja támogatni ezt a kezdeménye-
zést, ha büntetés jár érte. Lukács
István, a székelyudvarhelyi Be-
nedek Elek Pedagógiai Líceum
igazgatója az ÚMSZ-nek úgy fo-
galmazott: nem tud komolyan
venni egy ilyen intézkedést. 
Folytatása a 7. oldalon 

S. M. L.

Együttmûködési megállapo-
dást írtak alá tegnap a parla-

mentben a román kormánykoalí-
ciót alkotó pártok és a kormányt
kívülrõl támogató parlamenti
erõk a gazdasági kormányzás
megerõsítésérõl szóló uniós kor-
mányközi szerzõdés támogatásá-
ról. A dokumentum aláírói tá-
mogatják, hogy Traian Bãsescu

államfõ írja alá Brüsszelben a
szerzõdést, valamint azt, hogy a
parlament december 31-ig ratifi-
kálja a kormányközi megállapo-
dást. A protokollumot Emil Boc,
a Demokrata Liberális Párt elnö-
ke, Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök, Gabriel Oprea, a Romá-
nia Haladásáért Országos Szö-
vetség (UNPR) elnöke, valamint
Varujan Pambuccian, a nemzeti
kisebbségek parlamenti frakció-

jának vezetõje írta alá; a ceremó-
nián Mihai Rãzvan Ungureanu
miniszterelnök is jelen volt. Emil
Boc – aki a legnagyobb kor-
mánypárt képviseletében elsõ-
ként látta el kézjegyével a doku-
mentumot – beszédében azt
hangsúlyozta: az egyezmény ga-
ranciája annak, hogy az uniós
tagországok kormányai nem es-
nek a populizmus kísértésébe.
Folytatása a 3. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3467 ▼
1 amerikai dollár 3,3047 ▲
100 magyar forint 1,5044 ▲

Vezércikk 3

Dicséret a diszkriminációért

Megdicsérte tegnap Valentin Bertfelean,
Marosvásárhely helyi rendõrségének fõnö-
ke azokat a beosztottjait, akik a 2. számú
általános iskola román igazgatónõjének ké-
résére bekísérték és 500 lejes büntetést rót-
tak ki a tanintézet titkárságán magyar nyel-
vû beadványt iktatni óhajtó szülõre. Az
RMDSZ kéri az igazgatónõ eltávolítását. 

Aktuális 3

Aktuális 2

A narancsvörös 
vész(jelzés)
A demokrata liberálisok a meteorológu-
sokat okolják, akik nem adtak pontos

elõrejelzést a közelgõ vi-
harról. Szó se róla, idõjó-
saink gyakran melléfog-
nak, ám hajszálpontos

elõrejelzésük nyomán
sem nõttek volna ki a
földbõl modern, járha-
tó autópályák, hófo-
gók, hókotrók.Bogdán Tibor

Sz. Zs.

Jó és rossz hírek egyaránt ke-
veredtek az Országos Sta-

tisztikai Intézet tegnap közzétett
adataiban, amelyek szerint a ro-
mán gazdaság teljesítménye 2,5
százalékkal nõtt ugyan a tavalyi
év folyamán, ám az elõzetes
becslések szerint az utolsó ne-
gyedév bruttó hazai terméke
(GDP) 0,2 százalékkal volt ki-
sebb, mint az elõzõ negyedév-
ben. A jelek szerint a 2011 októ-
bere és decembere között kelet-
kezett GDP 1,9 százalékkal nõtt
az elõzõ év hasonló idõszakához
képest – végleges adatokat már-
cius elején közöl a hivatal. 
Folytatása a 6. oldalon 

Farkas István

A nemzeti kisebbségek nyel-
vén sugárzott közszolgálati

tévé- és rádióadások mûsoridejé-
nek kiterjesztése is szerepel majd
abban a koalíciós protokollum-
ban, amelyet jövõ héten írnak alá
a kormánypártok – erõsítette
meg lapunknak tegnap Borbély
László, az RMDSZ politikai alel-
nöke. Korábban Moldován Jó-
zsef távközlési államtitkár nyilat-
kozta, hogy az egyezmény a köz-
szolgálati rádió és televízió ma-
gyar nyelvû mûsoridejének növe-
lését is tartalmazza. 
Folytatása a 9. oldalon Varujan Pambuccian, Kelemen Hunor, Emil Boc és Gabriel Oprea az aláírási ceremónián

Megnõtt a GDP 

Huszonnégy órás

magyar adás?

Anca Bradu-debüt

Egy életkedvét elvesz-
tett férfi történetét viszi
színre legújabb elõadá-
sában a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron
Színház. A. P. Csehov
Ivanov címû darabját a
fiatal román rendezõ-
generáció egyik legfon-
tosabb alakja, Anca
Bradu rendezte, akinek
ez az elsõ együttmûkö-
dése a sepsiszentgyör-
gyi magyar társulattal. 

Média 9

Román ortodox templom 
épülhet Budapesten

Négy helyszínt ajánlott fel templomépítés-
re Budapest a magyarországi román orto-
dox egyház számára. Az építkezés legin-
kább Sorin Oprescu választási érdekeit
szolgálja. A végsõ döntést a magyarorszá-
gi román ortodoxia vezetõje, Siluan met-
ropolita hozza meg.

Kötelezõvé teszik a román himnusz eléneklését a hazai iskolákban

„Ébredj, román!”–
szöggel és korbáccsal 

EU-szerzõdés: konszenzus 
ellenzéki részvétel nélkül

Fotó: Salamon Márton László
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Röviden

Hírösszefoglaló

Négy helyszínt ajánlott fel
templomépítésre a budapesti

fõpolgármesteri hivatal a ma-
gyarországi román ortodox egy-
ház számára. 

A Népszabadság értesülése sze-
rint az építkezés leginkább
Sorin Oprescu választási érde-
keit szolgálja: a bukaresti fõpol-
gármester ugyanis december kö-
zepén állapodott meg magyar
kollégájával, Tarlós Istvánnal; a
magyar fõváros két hete tudatta

a Magyarországi Román Orto-
dox Egyházzal, milyen helyszí-
nek közül választhat.

A végsõ döntést a magyaror-
szági román ortodoxia vezetõje,
Siluan metropolita az anyaegy-
ház képviselõivel együtt hozza
meg. A románok fényûzõ épü-
letet tervezhetnek: a bukaresti
közlemény szerint a felajánlott
négy telek közül a legkisebb há-
romezer, a legnagyobb 6900
négyzetméteres. A budapesti
templomépítés régi szívügye a
román diplomáciának: Ireny

Comaroschi volt és Victor
Micula jelenlegi román nagykö-
vet is fõ célként szorgalmazta a
kétoldalú viszonyban, és téma
volt Latorcai Csaba helyettes ál-
lamtitkár hétfõi bukaresti láto-
gatásán is.

Meg nem erõsített informáci-
ók szerint csereüzletrõl van szó:
a Budapesten felépítendõ román
templom fejében Bukarest szin-
tén ingyen és szintén templom-
építés céljából bocsát Magyaror-
szág rendelkezésére egy földte-
rületet a román fõvárosban. 

ÚMSZ

A Népszava úgy tudja: az elõ-
zõ heti Fidesz–KDNP-frak-

cióülésen Orbán Viktor kor-
mányfõ arról beszélt, hogy elen-
gedi a plágiumbotrányba kevere-
dett magyar köztársasági elnök
kezét. A plágiumot tagadó
Schmitt Pált a jelenlegi magyar
külügyminiszter, Martonyi Já-
nos válthatja. A lap szerint már
folynak az egyeztetések az ál-
lamfõ lehetséges utódairól. A bu-
dapesti diplomácia vezetõjének a
neve nem elõször merült fel köz-
társaságielnök-jelöltként: már
2009-ben is szóba került.

A jelenlegi külügyminiszter el-
ismert diplomata, a kormányta-
gok között a népszerûbb politi-
kusok közé tartozik, miközben –
pletykák szerint – a botrányokba
keveredett Schmitt népszerûsége
folyamatosan csökken. Mind-
azonáltal Martonyinak is volt
már egy komolyabb botránya:
egy újságíró dokumentumokkal

alátámasztva azt jelentette meg
róla korábban, hogy azonos a
Marosvásárhelyi, illetve Magas-
di fedõnéven jelentõ egykori
ügynökkel. Martonyi erre úgy
reagált, hogy az akkori külkeres-
kedelmi minisztérium munkatár-
saként írt ugyan néhány úti be-

számolót, de nem mûködött
együtt az állambiztonsági szol-
gálattal, személyét nem is pró-
bálták meg beszervezni. 

Martonyi János ma egyébként
Rómába látogat, hogy elsõ ízben
tárgyaljon a karácsony elõtt hiva-
talba lépett olasz kollégájával,

Giulio Terzi di Sant’Agatával. A
magyar külügyminiszter jövõjé-
rõl jelzést adhat, hogy a Vatikán-
ban tárgyal majd a szentszéki
diplomácia vezetõjével, Do-
minique Mamberti érsekkel, de
kérdés, hogy esetleg kivel talál-
kozik még. 

Martonyi a mennybe megy?

Sorin Apostu lemondott 

Lemondott Kolozsvár polgármesteri tiszt-
ségérõl a csúszópénz elfogadása miatt le-
tartóztatott Sorin Apostu. Az egykori vá-
rosvezetõ levelet is írt a kolozsváriaknak a
szamosújvári börtönbõl. A kincses város
volt elsõ emberének ügyvédje azzal ma-
gyarázta védence döntését, hogy a bírák
arra hivatkozva utasították el szabadlábra
helyezési kérelmét: polgármesterként to-
vábbi bûncselekményeket követhet el, és
befolyásolhatja a per tanúit. Apostut 2011.
november elején helyezték elõzetes letar-
tóztatásba korrupciós bûncselekmények
gyanúja miatt. 

Szerbia Moszkvához húzhat

Ha Szerbia uniós tagjelölti státusa „kútba
esik”, az Európai Unió népszerûsége csök-
kenni fog Szerbiában, és fennáll annak a le-
hetõsége, hogy Belgrád Oroszország felé
fordul. Ivica Dacsics szerb miniszterelnök-
helyettesnek és belügyminiszternek ez a ki-
jelentése a Vecsernje novosti címû napilap
tegnapi kiadásában megjelent interjúban ol-
vasható.

Felrobbantott kõolajvezeték

Függetlenül attól, hogy az ENSZ Közgyû-
lése várhatóan elítéli a szíriai erõszakot, az
arab ország hadserege továbbra is kemé-
nyen föllép a rendszer ellenzõivel szemben:
aktivisták beszámolói szerint a biztonsági
erõk bevették Hama városát, miközben
Homsznál fölrobbantottak egy kõolaj-táv-
vezetéket, és állást foglaltak Damaszkusz
közelében. Bassár al-Aszad államfõ ezzel
egyidejûleg népszavazást írt ki február 26-
ra az új alkotmányról.

Kína erõs embere Obamánál

Barack Obama (képünkön jobbra) meleg fo-
gadtatásban részesítette a kínai alelnököt a
gazdasági kérdésekben fennálló ellentétek,
továbbá a kínai emberi jogi helyzet miatt
amerikai részrõl fennálló aggodalmak elle-

nére. Az amerikai elnök tanácsadói szerint
ezek a témák mind terítékre kerülnek a Hu
Csin-tao jelenlegi állam- és pártelnök utód-
jának tartott Hszi Csin-ping szokatlanul
hosszú és magas szintû egyesült államokbe-
li látogatása során.

Irán hatása az olajárra

Teherán tovább igyekszik nyilvánosan is fi-
togtatni az erejét: hat európai országba leál-
lította az olajexportot arra válaszul, hogy
az EU szankciókat jelentett be Irán legfon-
tosabb exporttermékére, a nyersolajra. A
döntés Hollandiát, Görögországot, Fran-
ciaországot, Portugáliát, Spanyolországot
és Olaszországot érinti. Bár Teherán tagad-
ja a hírt, az olajár tegnap ugrásszerûen
emelkedni kezdett.

Boszorkányper Kölnben

Újratárgyalnak egy négy évszázaddal ez-
elõtti boszorkánypert Németországban. A
boszorkánysággal vádolt Katharina Henot
Kölnben élt, a városi posta vezetõje volt,
és 1627-ben végezték ki, alapos kínzás
után. Máglyahalálának helyére nyitott
kordén szállították át a városon a lakos-
ság szórakoztatására. A város önkor-
mányzata megkezdte az eset felülvizsgá-
latát, mert gyanítható, hogy a nõi posta-
mester riválisai által vezérelt politikai int-
rika áldozata lett. 

Romániai küldöttség Budapesten
MTI

Több magyar közméltósággal
is tárgyalt Korodi Attila parla-

menti képviselõ, a Képviselõház
Külügyi Bizottságának elnöke
tegnap kezdõdött kétnapos buda-
pesti látogatása alkalmával. A bu-
karesti parlament külügyi bizott-
sága delegációjának utazásával
kapcsolatban a meghívó fél nevé-
ben Balla Mihály (Fidesz), a Ma-
gyar Országgyûlés külügyi bizott-
ságának elnöke azt mondta: a ro-
mániai képviselõkkel várhatóan
az uniós ügyekrõl, a két ország

kapcsolatairól tárgyalnak majd.
„Természetesen érdeklõdni fo-
gunk a román belpolitikai hely-
zetrõl is” – jelentette ki a bukares-
ti kormány múlt heti lemondásá-
ra utalva, hozzátéve: a romániai
képviselõk pedig valószínûleg „a
különbözõ európai uniós folya-
matokról” fognak kérdezni. Az-
zal kapcsolatban, hogy a román
külügyminisztérium hétfõi közle-
ményében úgy fogalmazott, a
magyarországi román kisebbség-
nek nem lesz „megfelelõ” parla-
menti képviselete a tavaly elfoga-
dott új magyar választójogi tör-

vény szerint, és szorgalmazta,
hogy a románok képviselõje is
rendelkezzék szavazati joggal,
Balla Mihály annyit mondott:
„ha felmerül, akkor beszélünk ró-
la”. A romániai delegáció tegnap
találkozott Hörcsik Richárddal
(Fidesz), az európai ügyek ma-
gyar bizottságának elnökével,
megbeszélést folytatott a buda-
pesti Országgyûlés magyar–ro-
mán baráti tagozatával, majd Ja-
kab István parlamenti alelnökkel.
Balla Mihály és Németh Zsolt
külügyi államtitkár ma fogadja a
vendégeket. 

Színváltó 

udvarhelyi 

Zöldek
Baloga-Tamás Erika

Tizennyolcra csökkent a hé-
ten a székelyudvarhelyi helyi

tanácsosok száma, miután a
Zöld Párt az elmúlt hét végén
bejelentette a megszûnését. A
város közéletéhez címzett nyílt
levelében Hajdó Csaba, a helyi
zöldek elnöke arra emlékezte-
tett, hogy 2008 tavaszán azért
indultak az önkormányzati vá-
lasztásokon, mert az RMDSZ és
a Magyar Polgári Párt (MPP)
mellett szükségesnek tartották
egy harmadik politikai erõ szín-
re lépését is. Mint ismeretes, a
rendes és az idõközi helyhatósá-
gi választások alkalmával egy-
aránt úgy alakult, hogy teljesíte-
ni tudták ezt a célt, azaz a helyi
tanácsba képviselõket juttattak
be, és emiatt – vélik a leköszönõ
zöldek – a testület határozatké-
pessé vált, a politikai hangnem
pedig valamelyest normalizáló-
dott. Jakab Attila, a zöldek volt
városi tanácsosa, aki a 9–9
RMDSZ-es és MPP-s tanácsos
mellett a „mérleg nyelveként”
dolgozott, bejelentette: a követ-
kezõkben az Erdélyi Magyar
Néppártban (EMNP) folytatja
közéleti tevékenységét, hétfõn
be is adta tagfelvételi kérelmét a
Tõkés-pártnál. Jakab továbbra is
a városi tanácsban kíván szere-
pet vállalni, ám úgy véli, a vá-
lasztók akaratát az EMNP taná-
csosaként jobban érvényre képes
juttatni. Egyébként nem csak Ja-
kab Attila evez más politikai vi-
zekre: Dósa Barna, aki koráb-
ban szintén zöld önkormányzati
tanácsos is volt, a székelyud-
varhelyi Székely Nemzeti Ta-
nács (SZNT) elnökeként folytat-
ja. Szerepérõl, illetve terveirõl
elmondta: az SZNT nem politi-
kai szervezet, tehát nem képvi-
selteti magát a helyhatósági vá-
lasztásokon. Az udvarhelyi szer-
vezet elnökeként az lesz a fel-
adata, hogy a Székelyföldi Ön-
kormányzati Nagygyûlésen ho-
zott, Székelyudvarhelyt is érintõ
határozatokat átvigye a köztu-
datba. 

Újraszentelt templom Pusztaottlakán. Tavaly nyáron uniós pénzbõl újították fel a román ortodox templomot

Épülhet a templom 
Budapest telket adományoz a román ortodox egyháznak

Schmitt Pál (balra) népszerûsége zuhan, Martonyi János tekintélye állandónak bizonyul



Folytatás az 1. oldalról

Boc szerint az egyezmény bizto-
sítja a nemzeti költségvetések
egészséges összetételét, a gazdasá-
gi növekedést és a stabilitást.

Kelemen Hunor arról beszélt,
hogy a szerzõdés „óriási elõrelé-
pés a visszafordíthatatlan fiskális
és gazdasági integráció felé az
euróövezeten belül”. Az RMDSZ
elnöke hozzátette, a kormányközi
megállapodás „a költségvetései
egyensúlyra, a közadósság csök-
kentésére, közép- és hosszútávon
pedig az egészséges gazdasági nö-
vekedésre helyezi a hangsúlyt”. 

A kormányzó pártok jelezték,
hogy az ellenzéki erõk számára is
nyitott a dokumentum, õk is alá-

írhatják azt, ugyanis szerintük
Románia nemzeti érdekei meg-
követelik a szerzõdés elfogadását.

Az ellenzéki erõk azonban egy-
elõre nem óhajtanak csatlakozni
a megállapodáshoz. Ungureanu
kormányfõ jelezte, megkeresi a
Szociál-Liberális Szövetség
(USL) vezetõit azért, hogy meg-
gyõzze õket a megállapodás alá-
írása és a ratifikációs folyamat
egyhangú támogatásának szük-
ségességérõl. „Amikor a nemzeti
édekrõl beszélünk, akkor nincs
helye a politikai széthúzásnak” –
fogalmazott a miniszterelnök.
Ion Iliescu volt államfõ, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) tisztelet-
beli elnöke értelmetlen sietségnek
nevezte a koalíciós pártok és
Traian Bãsescu államfõ azon
igyekezetét, hogy elsõ körben
csatlakozzon az uniós pénzügyi
paktumhoz. „Jó lett volna elõbb
meghallgatni a szakemberek véle-
ményét, várhattunk volna, hiszen
még nem is vagyunk euróövezeti
tagállam” – vélte Iliescu. 

A kormányközi szerzõdés meg-
alkotásáról a tavaly december ele-
jén tartott brüsszeli csúcson hatá-
roztak az uniós tagállamok, célja
a költségvetési politika szorosabb
összehangolása. 
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A csikorgó fagyban fi-
nom kristályporrá der-
medt, sízésre kiválóan
alkalmas hó többmé-
teres – aki csak teheti,
ilyen idõben a he-
gyekbe megy kikap-
csolódni, szórakozni.

Mint például Traian
Bãsescu államfõ, aki Predeálon töltötte a
hét végét. Aki pedig nem teheti, az a hóhe-
gyekkel küszködve igyekszik eljutni munka-
helyére, ötven órán át rostokol a korszerût-
len vasútvonalakon elakadt szerelvények-
ben, megpróbál kijutni behavazott házából,
fûtés, áram, táplálék nélkül meglenni és a
dermesztõ hidegben minden hõforrás nélkül
vizet olvasztani hóból-jégbõl.
Tudjuk: Traian Bãsescu játékos államfõ,
márpedig egy predeáli üdülõben ilyenkor
igencsak jól el lehet szórakozni ahelyett,
hogy az éhezõkön, fagyoskodókon próbálna
segíteni, a megfagyókat igyekezne megmen-
teni. Ami, ugye, nem játék, ezért nyilván
nem is foglalkozik ilyesmivel. 
Az új miniszterelnök, Mihai Rãzvan
Ungureanu a hadsereg helyett hólapáto-
lásra fogná a napok óta nélkülözõ, éhezõ-
szomjazó, összefagyott szerencsétleneket,
hóba ásott alagutakon kimentett öregeket,
hóborította ház ablakán át kimenekített
asszonyokat, a hóból ki sem látszó gyer-
mekeket, akik az átélt szenvedések után
igencsak jó erõben lehetnek, csákányt, la-
pátot hát a kezükbe! Ungureanu ugyan –
elõdjével szemben – nem lapátolt havat,
lapátra tette viszont a Transelectrica igaz-
gatóját – de ettõl is elszigetelõdve maradt
néhány száz település. A demokrata libe-
rálisok frakcióvezetõje, Mircea Toader sze-
rint akik megfagytak, azok részegek vol-
tak. Mint feltehetõen a Suceava megyében
egymást átkarolva megfagyott súlyosan
beteg 69 éves nénike és mozgásszervi sérült
fia is. Márpedig a narancsvörösök igazán
megérhetnék a külvilágtól elvágott embe-
reket, hiszen maguk is teljesen elszigete-
lõdtek – igaz, a politikai világban.
Honvédelmi miniszterünk, Gabriel Oprea,
mintha már csatát nyert volna a zimankó
ellen, a vihar kellõs közepén katonaember-
hez nem illõ, nyálas levélben fejezte ki „há-
láját és elismerését” a katonáknak, és a
„katonai pálya nehéz útján számukra erõt
adó családjaiknak” is.
A demokrata liberálisok a meteorológuso-
kat okolják, akik nem adtak pontos elõrejel-
zést a közelgõ viharról. Szó se róla, idõjósa-
ink gyakran melléfognak, ám hajszálpontos
elõrejelzésük nyomán sem nõttek volna ki a
földbõl modern, járható autópályák, hófo-
gók, hókotrók, egyéb, nagyteljesítményû be-
rendezések; a hatóságokat – mint mindig –
ugyanúgy meglepetésként érte volna a feb-
ruárban lezúduló hó.
Lám, hiába adták ki a visszatérõ havazás
alkalmával idejében a narancsvörös vészjel-
zést, az utak megint pillanatok alatt járha-
tatlanokká váltak, a közlekedés és az ellátás
ugyanúgy megbénult, akárcsak néhány
nappal ezelõtt. Ami csak megerõsíti azt az
igazságot, miszerint a veszélyt nem a na-
rancsvörös riasztás, hanem a narancsvörös
hatalom jelenti.

A narancsvörös 
vész(jelzés)

Bogdán Tibor

Román lapszemle

Havi 4200 eurót kereshetnek azok a román
állampolgárok, akik megpályázzák az Eu-
rópai Unió intézményeiben meghirdetett
állások valamelyikét. (România liberã) A
demokrata liberális polgármesterek vezette
önkormányzatokhoz kerül azoknak a lu-
xus-gépkocsiknak a többsége, amelyekhez
végrehajtás révén jut az állam. (Adevãrul) 
Elképzelhetõ, hogy Emil Boc volt minisz-
terelnök a parlamentbe folytatja politikai
karrierjét: megpályázza a Pálffy Mózes
halálával megüresedett képviselõi mandá-
tumot a márciusi idõközi választásokon.
(Jurnalul naþional)

EU-szerzõdés: konszenzus
ellenzéki részvétel nélkül

Kovács Zsolt

„Összenõ, ami összetartozik”
– parafrazálta tegnap a tavaly

nyári Tusványos jelmondatát Kul-
csár Terza József arra utalva,
hogy a Magyar Polgári Párt
(MPP) és az Erdélyi Magyar Nép-
párt értékrendje sok ponton talál-
kozik. Az MPP háromszéki elnö-
ke épp emiatt értetlenségét fogal-
mazta meg Toró T. Tibor néppár-
ti elnök hét eleji támadásával kap-
csolatban. Mint korábban írtuk,
Toró problémának nevezte, hogy
Szász Jenõ MPP-elnök másként
gondolkodik a nemzetpolitikáról,
és másképpen viszonyul Tõkés
Lászlóhoz. Toró ennek ellenére
nem zárta ki az együttmûködést,
mert  „az MPP körül elfogyott a
levegõ”. Válaszul Kulcsár Terza
József úgy fogalmazott: „az
EMNP még nem jutott levegõhöz
sem”. Hozzátette, nem érti, miért
lenne Szász Jenõ akadálya az
együttmûködésüknek, hiszen egy
ember miatt nem lehet egy közös-
ség sorsát megpecsételni. Hozzá-
tette: meglepte, hogy Toró T. Ti-
bor sepsiszentgyörgyi látogatása-
kor Tamás Sándor és Antal Ár-
pád RMDSZ-elnökökkel találko-
zott, és reméli, hogy az EMNP
nem a szoknya alóli politizálást
választja. 

Civakodnak

a „nemzetiek”

Egy irányban. A koalíció vezetõi szerint Romániának csatlakoznia kell az uniós szerzõdéshez Fotó: Salamon Márton László

Antal Erika

Megdicsérte tegnap Valentin
Bretfelean, Marosvásárhely

helyi rendõrségének fõnöke
azokat a beosztottjait, akik elõ-
zõ nap bekísérték és 500 lejes
büntetést róttak ki a 2. számú
általános iskola titkárságán ma-
gyar nyelvû beadványt iktatni
óhajtó szülõre. Horváth-Kovács
Ádám, a vegyes tannyelvû isko-
la szülõi bizottságának tagja
anyanyelvén írt adománylevelet
akart leadni Codruþa Bãciuþ
igazgatónõnek, aki elõbb meg-
próbálta meggyõzni, hogy for-
dítsa le románra, aztán a rend-
fenntartók segítségét kérte, és el-
vezettette a „behatolót”. 

Valentin Bretfelean rendõrfõ-
nök az MTI kérdésére elmondta,
a 112-es sürgõsségi hívószámra
érkezett riasztás arról, hogy egy
férfi illetéktelenül behatolt az is-
kolába. A riasztást a rendõrség
valamennyi egysége megkapta,
ezért történt az, hogy hat rendõr
is egyszerre érkezett a helyszínre.
Kijelentette, a legkisebb kiszabha-
tó bírságot rótták ki Horváth-
Kovácsra, aki maga is elismerte
vétkességét. A rendõrfõnök sze-
rint csak a törvényt alkalmazták.
Visszautasította, hogy egyesek et-
nikai színezetet próbálnak adni a
történetnek.

Horváth-Kovács Ádám ado-
mánylevéllel akarta hivatalosítani
a magyar szülõk anyagi hozzájá-
rulásával elkészített és saját kezû-
leg felszerelt magyar nyelvû táb-
lácskákat, amelyekrõl az iskola-
igazgató úgy vélekedett, hogy tör-
vénytelenek. Codruþa Bãciuþ a
sajtó érdeklõdésére kifejtette,
nincs kifogása a kétnyelvû felira-
tok ellen, csak a törvényesség be-
tartásához ragaszkodik. Elmon-
dása szerint a magyar nyelvû táb-
lákat nem az õ távollétében kellett
volna felszerelni. Az igazgatónõ
azt is kifogásolta, hogy adomány-
levél nélkül szerelték fel a felirato-
kat, valamint hogy a szülõ, bár jól
beszél románul, nem volt hajlan-
dó néhány mondatban lefordítani
az adománylevelet, hogy õ is
megérthesse azt, hiszen nem is-
meri a magyar nyelvet. A magyar
aligazgató viszont úgy vélekedett,
az õ feladata átvenni az igazgató
hatáskörét, amennyiben az nem
tartózkodik az intézményben. 

Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének vezetõsége tegnap
az üggyel kapcsolatos sajtótájé-
koztatón kijelentette, kérni fogják
az igazgatónõ eltávolítását a tan-
intézmény élérõl. Csegzi Sándor
alpolgármester felhívta az újság-
írók figyelmét arra, hogy a város-
házán naponta több magyar nyel-
vû iratot iktatnak, mivel a tör-

vény szerint erre lehetõség van, és
ez soha nem okoz nézeteltérést,
ahogy a kétnyelvû feliratok elhe-
lyezése sem képezte vita témáját.
A 2-es számú általános iskola
Bernády Györgyrõl való elneve-
zése kapcsán is teljes volt az
egyetértés a tanácsban, ezért is
érthetetlen az igazgatónõ viselke-
dése, aki nemhogy nem kezeli
kellõen a konfliktusokat, de ma-
gatartásával tovább gerjeszti azo-
kat. „Nem tolerálhatjuk, hogy va-
laki így viselkedjen a magyarok-
kal. Úgy érzem, Codruþa Bãciuþ
elég rosszat tett az etnikumközi
kapcsolatoknak, hogy a fõtanfel-
ügyelõ leváltsa tisztségébõl” – je-
lentette ki Benedek István, az
RMDSZ marosvásárhelyi szerve-
zetének elnöke. 

Illés Ildikó fõtanfelügyelõ-he-
lyettes szerint a szülõ helyesen
járt el, amikor magyarul akarta
az adománylevelet iktatni, hiszen
erre törvényes lehetõsége volt. 

A Bernády György-névadással
kapcsolatosan Kolozsváry Zol-
tán, az önkormányzat RMDSZ-
es frakcióvezetõje úgy véli, a tan-
év végéig megtörténik az, most
csupán a törvény alkalmazásáról
folyik a vita, vagyis arról, hogy
az oktatásügyi minisztériumnak
kell jóváhagynia a névváltozta-
tást, vagy elég az önkormányzat
határozata is. 

Dicséret a diszkriminációért

A parlament Duca termében tartott hivatalos ce-
remónián jelen volt Borbély László politikai alel-
nök is, akit lapunk a helyszínen a jövõ héten alá-
írandó koalíciós protokollumról kérdezett. „A
kormányalakulatok holnapig (máig – szerk. megj.)
véglegesítik a kéréseik listáját, az RMDSZ már
véglegesítette a saját listáját. Ezek egy része téte-
lesen szerepel a kormányprogramban, másik ré-
sze a protokollumban szerepel majd, pontos ha-
táridõkkel” – hangsúlyozta Borbély László. A mi-
niszter szerint ilyen kérdés a Marosvásárhelyi Or-

vosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügye is, amely-
nek kapcsán a kormányprogram úgy fogalmaz,
hogy a multikulturális egyetemeken be kell indí-
tani a magyar intézeteket. Az infrastrukturális be-
ruházások terén tételesen szerepel az észak-erdé-
lyi autópálya munkálatainak megsürgetése, a ki-
sebbségi törvény elfogadása, a levéltári törvény és
a visszaszolgáltatási problémák rendezése, továb-
bá olyan területi közszolgálati stúdiók magyar
adásának huszonnégy órássá bõvítése, mint a Ma-
rosvásárhelyi Rádió és a Kolozsvári Rádió.

Koalíciós megállapodás, határidõkkel
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Bogdán Tibor 

Ötvenhét évvel ezelõtt ho-
zott döntésének szerzett

érvényt a romániai Legfel-
sõbb Bíróság és Semmítõ-
szék a Romániai Pál herceg
által indított perben, amely-
ben azt kérte, a romániai ha-
tóságok ismerjék el a lissza-
boni bíróság 1955-ben hozott
döntését, miszerint apja,
Mircea Károly (alias Mircea
Grigore Lambrino) II. Ká-
roly király törvényes fia, eb-
ben a minõségében pedig
minden ebbõl fakadó joga ér-
vényesnek tekintendõ.

Radu Duda 
nem lesz „királyné”

A portugáliai bírák ítélete
értelmében Mircea Grigore
Lambrino II. Károly király
elsõszülött fia, aki ebben a
minõségében örökli az ural-
kodó minden jogát és hasz-
nálhatja apja nevét. Miután
2006 januárjában, 85 éves
korában Londonban el-
hunyt, az utódlás jogán a ki-
rályi család tagjává vált Pál
herceg következhet Románia
trónján I. Mihály király halá-
la esetén, elütve így az utód-
lástól Mihály király legna-
gyobb lányát, Margit herceg-
nõt. A bukaresti bírósági ha-
tározat végérvényes.

Pál herceg 1991-ben indí-
tott pert a bukaresti bírósá-
gon jogaiért, amelyben, a fel-
peres, Hohenzollern Mircea
Grigore Károly mellett, akit
örököse képviselt, érintett fél-
ként szerepelt I. Mihály ki-
rály és felesége, Pármai Bour-
bon Anna, Monica Urdã-
rianu (a romániai Madame
Pompadourként is ismert
Elena Lupescu örököse), va-
lamint Hohenzollern Antó-
nia. Bár 1995-ben pert nyert,
Mihály király fellebbezett.
Idõközben Pál sikeresen kér-

te apja Romániában kiadott
születési bizonyítványának
módosítását. A per indoko-
latlan elhúzódása miatt Pál
az emberjogi bírósághoz for-
dult a román állam ellen és
ismét pert nyert. Huszonegy
esztendõnyi pereskedés után
Pál hercegnek sikerült érvé-
nyesítenie örökösödési jogát.
Ezzel szertefoszlott Margit
hercegnõ férje, a másodran-
gú bukaresti színészbõl,
Radu Dudából lett õfelsége
Romániai Radu herceg „ki-
rálynéi” álma is.

Komoly vagyon a tét

A jelenleg virtuálisnak
mondható román trón mel-
lett Pál herceg jelentõs va-
gyont is örökölt. A királyi
ház ugyanis korántsem
mondható szegénynek, 110-
120 millió euróra becsült va-
gyonával az 500 milliárdost
feltüntetõ Forbes-ranglistán a
36. helyet foglalja el. A kirá-
lyi család összesen 450 szo-
bát számláló három kastély,
közel 20 ezer hektár erdõ,
három bukaresti ház és egy
telek tulajdonosa, a svájci
Versoix-ban levõ ingatlanját
1,5 millió euróért adta el, to-
vábbi épülettel és földterüle-
tekkel rendelkezik Poiana
Þapuluiban, néhány mene-
dékházzal Azugán és Pre-
deálon. A múlt évszázad öt-

venes és hatvanas éveiben
három európai ország bíró-
sága is úgy határozott, hogy
II. Károly király vagyonát
egyenlõen osztják szét két
fia, Károly Mircea és Mi-
hály között: mindketten
egyenként 37,5 százalékra
jogosultak, a vagyon 25 szá-
zaléka pedig a volt király
utolsó feleségét, Elena
Lupescut illeti meg. Lupes-
cu asszony halálát követõen
az õ vagyonrésze is Pálra
szállt át, aki így 62,5 száza-
lék tulajdonosa. Pál herceg a
per idején azon volt, hogy a
lehetõ legnagyobb mérték-
ben elnyerje a romániai bí-
rák és hatóságok rokon-
szenvét. Így ígéretet tett rá,
hogy kedvezõ döntés esetén
a román államnak adomá-
nyozza a Peleº kastély õrá
esõ 62,5 százalékát.

Kicsoda is Pál herceg?

A román királyi ház sajtó-
irodája nyomban a semmítõ-
széki döntés után sietett le-
szögezni: a határozat nem jár
semmiféle dinasztikus jog-
gal, Pál herceg ezzel nem lett
a királyi család tagja, ami
egyaránt érvényes leszárma-
zottaira is. A királyi család fe-
jeként egyedül I. Mihály jo-
gosult dönteni a dinasztia
kérdéseiben.

I. Mihály egyébként, elõre
látva a semmítõszék ítéletét,
még tavaly májusban hivata-
losan megszakítottnak nyil-
vánított mindenféle „törté-
nelmi és dinasztikus kapcso-
latot” a Hohenzollern ural-
kodóházzal. 

Egyben, azzal a megindok-
lással, hogy tiszteletben kí-
vánja tartani Ferdinánd ki-
rály, a román királyi ház füg-
getlenségének és nemzeti jel-
legének megerõsítését szolgá-
ló, 1921-ben hozott határoza-
tát, lemond a Hohenzollern-
Sigmaringen-háztól kapott
minden címérõl.

A román királyi ház soha-
sem ismerte el a II. Károly és
Ioana Maria (Zizi) Lambrino
Odesszában megkötött há-
zasságából született Mircea
Károly fia, Pál örökösödési
jogát. II. Károly és Zizi
Lambrino házasságát 1919-
ben érvénytelenítették, mivel
az ellenkezett a királyi család
kódexével. Ezt követõen II.
Károly Ilonát, Görögország
és Dánia hercegnõjét vette fe-
leségül, házasságukból szüle-
tett Mihály, így õ, valamint
Pál mostohatestvérek.

Pál 1948. augusztus 13-án
született Párizsban, Mircea
Grigore Károly Lambrino és
Helene Nagavitzine fiaként.

Az igazi harc I. Mihály és
Pál herceg között csak most
kezdõdik. A királyi ház új
tagja nyilván követelni fogja
jogai elismerését és érvénye-
sítését. Pál herceg igen szoros
kapcsolatokat tart fenn
Traian Bãsescuval, az állam-
fõ és felesége a keresztszülei
Pál herceg és felesége, Lia
hercegnõ gyermekének, Kár-
oly Ferdinándnak. Nem vé-
letlen, hogy nyomban a sem-
mítõszéki határozat után az
államfõ kisebbik lánya,
Elena Bãsescu a Twitter kö-
zösségi oldalon gratulált a
hercegnek. 

Sakk-matt a királyi háznak

MTI/ÚMSZ

Gyakran hallani arról,
hogyan bántalmaznak

mohamedánokat Nyugaton,
és arról is, hogy az arab ta-
vasz harcosai a zsarnokság
ellen küzdenek. Valójában
azonban egészen másfajta
háború zajlik a világban, egy
olyan el nem ismert küzde-
lem, amely emberéletek ezre-
it követeli. 

A saría jegyében

A keresztény kisebbségek
erõszakos elnyomása gyakor-
lattá vált a muzulmán több-
ségû országokban. A kormá-
nyok utasítására templomo-
kat gyújtanak fel, papokat
vetnek börtönbe, lázadó cso-
portok és milíciák gyilkolják
és ûzik el a keresztényeket
olyan helyekrõl, ahol a gyö-
kereik évszázadokra nyúlnak
vissza. Nem kevesebb forog
veszélyben, mint a keresz-
ténység, és végsõ soron az
összes vallási kisebbség isz-
lám világon belüli sorsa. Így
például Nigériában is sokan

szenvednek az üldözés vala-
mennyi felsorolt formájától.
Az összes muzulmán többsé-
gû ország közül ebben az or-
szágban a legnagyobb a kato-
likusok aránya (40 százalék)
a 160 milliós lakosság egé-
széhez viszonyítva. A nigéri-
ai mohamedánokat és ke-
resztényeket éveken keresz-
tül egy hajszál választotta
csak el a polgárháborútól. A
feszültséget a radikális isz-
lámhívõk provokálták. Leg-
újabb szervezetük a Boko
Haram csoport, amelynek a
neve azt jelenti, hogy „a nyu-
gati oktatás szentségtörés”
célja az iszlám törvénykezés,
a saría bevezetése. Ennek ér-
dekében bejelentette, hogy
meg fogja ölni az országban
élõ összes keresztényt. 

A szervezet tagjai 2011-
ben legalább 510 embert gyil-
koltak meg, és leromboltak
több mint 350 templomot.
Elsõsorban keresztény papo-
kat, politikusokat, diákokat,
rendõröket és katonákat gyil-
koltak, de olyan mohamedán
egyházi személyeket is meg-
öltek, akik elítélték gaztettei-

ket. A Szudán északi részén
élõ szunnita mohamedánok
tekintélyelvû kormánya évti-
zedeken keresztül üldözte a
déli, keresztény és természet-
vallást követõ kisebbségeket.
Amit sokszor polgárháború-
nak írtak le, az gyakorlatilag
a szudáni kormány elhúzódó
erõszakhadjárata volt a vallá-
si kisebbségekkel szemben. 

Az üldözés a 2003-ban
kezdõdött és a hírhedt dar-
fúri népirtásban kulminált.
Bár Szudán mohamedán el-
nökét, Omár al-Basírt a há-
gai Nemzetközi Bíróság elé
állították népirtás vádjával,
az erõszak nem ért véget.
Dél-Kordofán tartományban
a keresztények még mindig
légitámadásoknak vannak ki-
téve, gyilkolják õket, gyer-
mekrablások és más atrocitá-
sok áldozatai. Az ENSZ sze-
rint 53 ezer és 75 ezer közé
tehetõ azoknak az ártatlan
polgári lakosoknak a száma,
akiket elûztek otthonaikból,
és akiknek a házait kifosztot-
ták és lerombolták.

Drákói istenkáromlási 
törvények 

Az üldözés mindkét fajtája
– a kormánytól független
csoportok és a kormány

megbízottai által végrehajtott
– megjelent Egyiptomban az
arab tavasz utóhatásaként. 
Tavaly október 9-én Kairó-
ban kopt keresztények – akik
Egyiptom 81 milliós lakossá-
gának 11 százalékát teszik ki
– vonultak fel tiltakozásul az
iszlamisták Hoszni Mubarak
halála után megszaporodott
támadásai, templomfelgyúj-
tások, nemi erõszak, csonkí-
tások és gyilkosságok miatt.
Az egyiptomi biztonsági
erõk gépkocsijaikkal belehaj-
tottak a tömegbe és tüzet nyi-
tottak rá: legalább 24 embert
megöltek, több mint három-
százat megsebesítettek. Az
év végére több mint 200 ezer
kopt hagyta el a lakóhelyét a
további támadásoktól való fé-
lelembõl. 

2003 óta több mint 900 ira-
ki keresztényt, zömében asz-
szírt öltek meg Bagdadban,
és 70 templomot felgyújtot-
tak. Több ezer iraki keresz-
tény menekült el az erõszak
elõl, és míg 2003-ban még
több mint egymillióan vol-
tak, a számuk kevesebb mint
a felére fogyott.

A Pakisztánban élõ 2,8
millió keresztény mindössze
az 1,6 százaléka az ország
több mint 170 milliós lakos-
ságának. Ilyen apró kisebb-

ség tagjaiként állandóan ret-
tegnek nemcsak az iszlám
terroristáktól, hanem Pakisz-
tán drákóian szigorú istenká-
romlási törvényeitõl is. Köz-
ismert például annak a ke-
resztény nõnek az esete, akit
halálra ítéltek, mert állítólag
megsértette Mohamed prófé-
tát. Már az is istenkáromlás-
nak számít, ha valaki meg-
vallja, hogy hisz a keresztény
szentháromságban, mivel az
ellentétes a fõ muzulmán teo-
lógiai doktrínákkal. 

Még magukban 
sem imádkozhatnak 

Még a sokszor a világ leg-
toleránsabb, legdemokratiku-
sabb és legmodernebb moha-
medán többségû országaként
emlegetett Indonézia sem
mentes a keresztényüldözés
lázától. Az itteni vallási ki-
sebbségek elleni (a lakosság 7
százalékát kitevõ kereszté-
nyek alkotják a legnagyobb
kisebbséget) incidensek szá-
ma 40 százalékkal, 198-ról
276-ra nõtt 2010-rõl 2011-re.
Iránban keresztények tucatja-
it tartóztatták le és vetették
börtönbe, mert hivatalosan
engedélyezett templomaikon
kívül imádkoztak. Szaúd-
Arábia külön kategória: bár

az országban több mint egy-
millió keresztény külföldi
munkás él, tilos templomot
létrehozniuk, de még maguk-
ban imádkozni sem szabad.
Hogy ennek a teljes tilalom-
nak érvényt szerezzen, a val-
lási rendõrség rendszeresen
tart razziát keresztények ott-
honaiban, és sokat közülük
istenkáromlás vádjával bíró-
ság elé állít. Még Etiópiában
is, ahol a lakosság többsége
keresztény, a mohamedán ki-
sebbség templomgyújtogatá-
sai érezhetõ problémává vál-
tak.

Mint a felsorolásból is kitû-
nik, a keresztények elleni erõ-
szak komoly probléma. A
keresztények elleni harc nem
tekinthetõ hagyományos há-
borúnak. Inkább spontán ki-
fejezõdése a muzulmánok
kultúrákon és etnikai hova-
tartozáson átívelõ keresz-
tényellenességének.

A keresztény kisebbségek
sok muzulmán többségû or-
szágban „elveszítették a tár-
sadalmi  védelmet”. A török
birodalomban elterjedt gon-
dolat, miszerint a mohame-
dánok között élõ nem moha-
medánok (bár másodrendû
állampolgárok) védelmet ér-
demelnek, kiveszett az isz-
lám világból. 

Keresztényüldözés az iszlám világban
Az iszlám világban általánossá vált a

keresztényellenesség – Gyilkosságok és

csonkítások: félelemben élni (1. rész)

Huszonegy esztendõnyi pereskedés után Pál hercegnek si-
került érvényesítenie örökösödési jogát. Ezzel szertefosz-
lott Margit hercegnõ férje, a másodrangú bukaresti szí-
nészbõl, Radu Dudából lett õfelsége Romániai Radu her-
ceg „királynéi” álma is.

Mihály király (jobbra) „új családtagjai”: Pál herceg, Lia hercegnõ és a kis Károly Ferdinánd



A január végi tüntetéseken a politikusokat
mocskoló, távozásukat kívánó válogatott
beköpések mellett megjelent egy valóban
meggondolkoztató kérés is: „Kórházakat
akarunk, nem katedrálisokat”. Valamikor
szinonima volt ez a két intézmény, hogyan
kerültek most egymással szembe?
Talán úgy, hogy a testet gyógyító intézmé-
nyek egyre szegényebbek – emberben, or-
vosságban, felszerelésben. Az egészség-
ügyiek közül csak az marad itt, aki nem
mehet el más országba, illetve akit egyéb is
motivál, mit a jólét – és õk vannak keve-
sebben. Továbbá azok, akiknek maradniuk
kell, mert a felkészültségük, a hozzáállásuk
hiányos – nem kellenek külföldön. S ha ez
így megy tovább, a betegnek nincs miért fá-

rasztó és megalázó kitérõt ten-
nie a kórházba, mehet egye-
nesen a temetõbe. Ez tehát
tisztázódott...
De mi van a katedrálisok-

kal? Miért nem kellenek
a tüntetõknek? Talán
azért, mert sokba kerül-
nek? De hát válság idején
van a nagy szüret. Ilyen-

kor mindenki adja a

pénzt a markukat nyújtó kelugyereknek,
gondolván, hátha akkor jobb világ lesz.
Vagy tán már ebben sem bíznak? Mi ingat-
ta meg bennük a hitet? Csak nem az, hogy
kiderült: Romániában a lehetõ legjobban
menõ üzlet az ortodox egyház? Beszedi a
sok pénzt, de nem fizet
adót érte. Minden temp-
lom egy nagy pénznyelõ-
hely, érdemes belõle minél
többet építeni! – legalábbis
azoknak, akik üzemeltetik.
Sõt, nemcsak az egyszerû
ember tejel neki, de az állam is évente
nagy ajándékokkal látja el a többségi egy-
házat. S ha történetesen a szóban forgó év-
ben választások vannak, akkor még busá-
sabb az ajándék, mert a hatalmon mara-
dáshoz szükség van a pópák rábeszélõ ere-
jére is. Különösen ha kormányzási ered-
ményt vajmi keveset tudnak felmutatni.
Négy év alatt néhány kilométernyi autópá-
lyát például; vagy elsõ havazástól leálló
forgalmat vasúton, közúton, felszállás köz-
ben hasra fekvõ repülõgépet a jeges kifutó-
pályán... Most ezek a példák aktuálisak, de
sorra vehetnénk valamennyi tevékenységi
területet, amely ugye közhasznú kellene

hogy legyen, de mivel túlságosan is magán-
hasznú lett, minden a Zs.v. jegyében zajlik
(itt most nem Zsarátnok városáról van szó,
mint Móricznál, hanem közönséges lopás-
ról, „minden szinten szinte mindent”), és
ilyen körülmények között, ha a román poli-

tikai kaszt még bele akar
rúgni a labdába, arany-
szájú pópákra van szük-
sége. 
Bár az idézett jelmonda-
tot cipelõk szerint a sza-
kállas szónokok szavát

ma már úgyszólván senki sem tekinti
szentírásnak. A román utcák népe rájött ar-
ra, hogy a Nemzet Katedrálisa is csak egy
üzlet, amibõl õ semmit sem profitál. A Pát-
riárka – Õ igen. De akiknek a fizetésébõl
havonta 25 százalékot levonnak, azt nem
melegíti a horribilis árú, épülõ katedrális.
És azt sem melegíti, akinek a nyugdíjából
egyébre sem telik, mint a közköltségre, de
mibõl teremti elõ a mindennapi ételt, or-
vosságot? - hogy egyébrõl ne is beszéljünk.
Olaszországban is válság van. De amikor
szóba került, hogy meg kellene adóztatni
az egyházi intézményeket, jóllehet azok
közhasznú intézmények: kórházak, menhe-

lyek stb. – a Pápa szó nélkül rábólintott.
Szükség esetén a lélek doktorai is hozzá
kell hogy járuljanak a költségekhez, részt
kell hogy vegyenek az ország megmentésé-
hez nélkülözhetetlen anyagiak elõteremté-
sében. 
Persze lehet másképp is, lehet úgy is mint
Görögországban: fenntartjuk a csõdhelyze-
tet, mert azzal zsarolni lehet az Európai
Uniót, a Nemzetközi Valutaalapot, a hite-
lezõ nagy bankokat stb. – ugyanis nekik
sem jó, ha nálunk beáll a krach. Ez a for-
gatókönyv még hátra van... De ha bejön,
akkor tényleg kórházra lesz szükség, és or-
vosra... Jöhetnek a kínaiak, s addig is,
amíg ideérnek, a moldáviaiak. Mert szá-
mukra mégiscsak külföld ez a román föld.
A tüntetõk persze más feliratokat is cipel-
tek. Például azt, hogy „USL=PDL Mocs-
kok”. Ez azt is jelentheti, hogy az ország
népe elcsapná az egész jelenlegi politikai
osztályt. Kérdés csupán az, hogy kit állíta-
na – illetve kik állnának önszorgalomból,
önjelöltként – a helyébe. Talán azok, akik a
tüntetés ürügyén a bankok, üzletek kiraka-
tait beverték? 
Akkor már inkább fordítsuk meg a jelszót:
„Kórházat és Katedrálist!”

Kiér a sekrestyébõl a hosszú sor végén, és balra fordul, mint min-
dig; majd föleszmél, és jobbra fordul a Miasszonyunk kápolnája
felé! Jocelin fölnevetett újra, állat fölszegve, szent vidámságban.
Ismerem mindnyájukat, tudom, hogy mit tesznek most, és mit
tesznek majd, és tudom, hogy mit tettek eddig. Az itt töltött évek
köpenyként borították rám e helyet.
Fogta a fehér tornyot, és keményen beütötte a székesegyház régi
modelljébe vésett szögletes nyílásba.
– Úgy!
Olyan volt a modell, mint egy hanyatt fekvõ férfi. A fõhajó az
összetett két lába, kétoldalt a kereszthajók két kitárt karja. A kó-
rus a teste; s a Miasszonyunk kápolnája, ahol majd a misét mond-
ják, a feje. S most még ráadásul ott volt, kihajtott, szárba szök-
kent, kirobbant, égnek tört az épület szívébõl, koronát tett a hom-
lokára, és méltóságot adott neki az új torony. A látomásom – gon-
dolta – nem osztja, nem oszthatja más, míg jómagam meg nem
osztom! És örömében föl-fölnevetve kiment a káptalanházból oda,
ahol a kolostor négyszögû udvarán föltorlott a napfény. S nem
szabad elfelednem, hogy e torony még nem minden! Amennyire
tõlem telik, ezután is azt kell tennem, amit eddig. (...)
Meghajtott fõvel lépett át a kapun, s lelkében, mint mindig, így
szólt: „Emeljétek fel fejeteket, ajtók…” De alig lépett be, máris
tudta, hogy óvatossága szükségtelen volt, mert a székesegyház
megtelt már a zajok zûrzavarával. A matutinum, elhalkulva bár,
apró hangfoszlányokban, hogy szinte fél marokban elfért, mégis
áthallatszott a székesegyház túlsó végérõl, a Miasszonyunk kápol-
nájából. 

William Golding: A torony. Fordította Göncz Árpád

Kórház? Katedrális?
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Miskolcról ment az éhségmenetnek titulált vonulás
Budapest felé, a Parlament tavaszi ülésszakának kez-
detére akartak célba érni, s fölvilágosítani a honatyá-
kat arról, hogy mi is a nagy büdös helyzet ebben az or-
szágban. E cikk megjelenésének idejére túl leszünk az
ügyön. Az éhségmeneten - maga a kérdés aktuális ma-
rad. Még sokáig.
Civil indulás volt, egy munkanélküli olvasztár lelkében
szólalt meg a politikai kezdeményezõképesség a kilá-
tástalanság közepett, amikor hasonlóan segélybõl ten-
gõdõ barátja az öngyilkosságot választotta. Természe-
tesen fölkarolták környékbeli baloldali független pol-
gármesterek az ötletet, majd MSZP-s országgyûlési
képviselõk is csatlakoztak a menethez, végül LMP-s
aktivisták is haladtak kicsit a vonulókkal. Menet köz-
ben Fideszes provokátorok várták õket egy településen
kenyérrel és hólapátolási munkalehetõséggel… Ha
már ez kell nekik.
Nem ironizálnánk a helyzet komolyságán, ha nem a
politikai élet lejárt szavatosságú szereplõi vennék elõ az
ezerszer elpuffogtatott jelszavakat, játszanák el ismét az
unásig ismert elégedetlenséget, meg a rá adható cinikus
választ. Minden este minden híradóba bekerültek, a
kormánypárti operatõrök keresték a humoros, kisszerû
jellemzõket (féltucat jóltáplált szoci politikus éhségme-
netel, majd jóízûen vacsorázik egy útba esõ kultúrház-
ban!), a szimpatizáló mûsorokban hõsies vonulásként
dacoltak a förgeteggel a fagyott országút szélén. 
A hagyományos szereposztás az operett hazájában.
Az ellenzék szolidáris, a megalázottak és megszomorí-
tottak oldalán áll, a hatalmon lévõk meg folyamatosan
szembesülnek azzal, hogy ebben a témakörben nincs
sok játékterük, ezért inkább az alkotmánnyal meg a
médiával foglalkoznak. Négy-nyolc évenként térfélcse-
re – és elölrõl folytatódik minden.A munkanélküliség-
gel meg a leszakadó régiókkal egyik kormány sem tud
mit kezdeni, nem csak nálunk, az egész blokkban,
vagy tán egész Európában. Van egy globális helyzet,
amelyben a képzetlen, csak fizikai munkaerõvel ren-
delkezõ emberek által végezhetõ tevékenységek ol-
csóbban megoldhatók Keleten, s itt egyszerûbb munka
nélkül kenyeret adni százezrek kezébe, mint ráfizetéses
módon foglalkoztatni õket. A munkát, kenyeret! jelige
pusztába kiáltott szó, nem lesz itt több munkahely, ha-

csak a képzetlen munkaerõ el nem
kezd tanulni, igazodni az elvárások-
hoz, belenyomulni a hiányszak-
mákba. Friss felmérés: a jelenlegi
gimnazisták nyilatkoztak, háromból

kettõ külföldön képzeli felnõtt életét.
Mondjuk õk azok, akik éppen tesz-

nek azért, hogy piacképes mun-
kaerõ legyen belõlük idõvel. A
maradók meg beállhatnak politi-

kusnak. Krebsz János
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Az ország népe elcsapná
az egész politikai osztályt.
Kérdés csupán az, hogy kit
állítana a helyébe.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A békéltetõ abban a reményben eteti a krokodilt,
hogy õt eszi meg utoljára..” 

Winston Churchill

Luxus

Matutinum

Munkát, 
kenyeret!

A nap címe. A Reuters porrá zúzza Traian
Bãsescut: a félelmetes Szekuritáté kollaborán-
sa, rasszista, a nepotizmus híve, cotidianul.ro

Magyarázat. A Reuters hírügynökség politi-
kus-arcképei általában tárgyszerûek és tömö-
rek, Traian Bãsescu bemutatása maróan kriti-
kus és tele van iróniával. A „vádlista” 6.
pontja: „Miután 2005-ben nyilvánosságra ho-
zatta a Szekuritáté levéltárát, hivatalosan tö-
rölték Ceauºescu volt gyûlöletes politikai
rendõrségének kollaboránsi listájáról.” A cikk
utolsó mondata erélyesen elítéli a Reuters mo-
guljait. 

Culpa sua. A România liberã (is) megírja, ho-
gyan reagált Crin Antonescu saját reagálására
a miniszterelnök lefotózása után: „Tekintve,
hogy az ilyesmit értelmezni lehet, persze,
hogy okosabb lett volna nem megszólalni ab-
ban az adásban. Megbánni azonban nem
bántam meg, mert semmilyen illetlen kijelen-
tésem nem volt, magával a ténnyel, határo-
zottan Emil Bockal kapcsolatban az álláspon-
tom helyes volt.” Igaz, és kár lenne most egy
még újabb boszorkányüldözésbe fogni, ahogy
egyesek megkísérlik. Meggyõzõdésünk vi-
szont, hogy meg is bánta...

Nagyon vicces. Egy mentõautó Vaslui me-
gyében, írja a Gândul, majdnem öt kilométert
tett meg egyméteres hóban, amikor egy „ikre-
ket szülõ nõhöz” riasztották. Miután a mentõ
„célhoz ért”, kiderült, hogy a riasztás tréfa
volt. Ilyenkor tényleg kinyílik a bicska az em-
ber zsebében. És reméli, hogy az ilyesmi a
környezetében (utcájában, negyedében, köz-
ségében, városában, Erdélyben) nem történ-
het meg. 

Koppintás? Szó sincs arról, hogy plágiummal
vádolnánk a Kamikazét, de szó nélkül sem
mehetünk el a tény mellett, hogy a szatirikus
hetilap – elsõ oldalán, rajz/fotomontázs kísé-
retében! – felhasználja egyik korábban, A nap
álhíre rovatunkban elsütött finom utalásunkat,
ötletünket, poénunkat. Nagyon téliesen,
mondhatni havasiasan (egészen pontosan
hegyimentõnek) öltözött államfõnk egy ber-
náthegyi kíséretében (a nyakában lógó kishor-
dójára az van írva: SMURD) mosolyogva
néz a jövõbe, és azt mondja: Nincs rossz idõ,
csak túl kevés ital. Ami sokunkra igaz, mond-
juk a szülõ nõk kivételével.

Zsehránszky István



Röviden

Folytatás az 1. oldalról

Az éves mutatókat elsõsor-
ban a különösen jó mezõgaz-
dasági termés „tornázta fel”.

Mugur Isãrescu, a Román
Nemzeti Bank kormányzója
bizakodását fejezte ki, hogy a
banki kamatok csökkenése
segíteni fogja a gazdaság
talpra állását, ám óvott attól,
hogy a lakosság és a piaci
szereplõk abba a tévhitbe rin-
gassák magukat, hogy a jegy-
banki kamatpolitika egyma-
ga megoldja a nehézségeket. 

Mint rámutatott, a gazda-
ság számára idén létfontossá-
gú az európai uniós alapok
lehívása és emlékeztetett,
hogy az ország már tavaly

megérezte a külföldi tõke
megcsappanását és a gyara-
podó közép- és hosszú távú
kölcsönök terhét. A statiszti-
ka alakulása nem lepte meg
az elemzõket: számukra nyil-
vánvaló volt, hogy tavaly az
agrárium, az ipar és az ex-
portõrök mozgatták a növe-
kedést, ám 2012-tõl – éppen
ezért – nem várnak csodát,
sõt, további GDP-csökkenés-
re számítanak. Amint a Ro-
mán Kereskedelmi Bank
(BCR) közgazdásza a Hot-
News.ro-nak magyarázta, az
export több mint fele olyan
államokba irányul, illetve a
potenciális befektetõk 80 szá-
zaléka olyan országokból ér-
kezik, amelyeket megtépá-

zott az euróválság, így aligha
hihetõ, hogy ezek a kapcsola-
tok az eddiginél gyümölcsö-
zõbbek lesznek az idei évben.

Románia nemzetközi hite-
lezõi idénre 1,5–2 százalék
közötti gazdasági növekedés-
re számítanak, a befektetési
bankok és elemzõházak
azonban legjobb esetben is
csak egy százalékos növeke-
déssel kecsegtetnek. A teg-
nap közzétett – a gazdaság
lassulására utaló – adatok
meghiúsíthatják a kormány
azon ambiciózus tervét is,
hogy még  az idei elsõ félév-
ben döntsön a  megnyirbált
közalkalmazotti bérek visz-
szaállításáról, illetve elvégez-
ze a nyugdíjak kiigazítását. 

HIRDETÉS
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Februári áramcsúcs

Románia korlátozta tegnap
a csúcsidõben történõ elek-
tromosenergia-exportot, ám
a hazai ipari és lakossági fo-
gyasztást nem fenyegeti ve-
szély – jelentette ki tegnap
az Országos Energiaügynök-
ség igazgatója, Iulius  Pla-
veti, aki a pénzügyi, gazda-
sági és igazságszolgáltatási
tárcavezetõkkel együtt a mi-
niszterelnökkel egyeztetett
az energiaellátás kérdésében.
A Transelectrica közlemé-
nye szerint az ország villany-
áram-szükséglete februárban
tízéves csúcsot döntött meg:
az átlagfogyasztás 8100
megawattóra volt. 

„Kell a Déli Áramlat”

A Gazprom novemberben
hozza meg a végsõ beruhá-
zási döntést a Déli Áramlat
gázvezetéktervrõl – közölte
tegnap az MTI-vel az orosz
gázipari cég. Mint Alekszej
Miller, a cég vezérigazgatója
elmondta, „a jelenlegi ab-
normális hideg, aminek a
hatására jelentõsen nõtt az
orosz földgáz iránti európai
kereslet, is azt bizonyítja,
hogy a Déli Áramlatra szük-
ség van és meg kell épülnie”.
A tervek szerint az évi 63
milliárd köbméter kapacitá-
sú vezetéket idén december-
ben kezdik építeni. A pro-
jekt 6,5 milliárd euróba
kerülne.

A bõ mezõgazdasági termés tavaly pozitívan hatott a hazai össztermék alakulására is Fotó: archív

ÚMSZ

Egyhangúan szavazta
meg Kolozs Megye Taná-

csa tegnap az önkormányzat
és a Bosch Csoport között
létrejött szerzõdést, amely-
nek következtében a német
vállalat gyárat létesít a
nemeszsuki Tetarom 3 ipari
parkban. Alin Tiºe megyei
tanácselnök a tegnapi rendkí-
vüli ülést követõ sajtótájékoz-
tatón elmondta: az eredetileg
tervezett 49 év helyett 99 év-
re hosszabbították a cég bér-
leti szerzõdését. A Nokia
gyors és váratlan kivonulásá-
nak esetébõl tanulva az ön-
kormányzat a mostani meg-
állapodásba belefoglaltatott
egy olyan cikkelyt is, amely

szerint a Boschnak kártérítést
kell fizetnie vagy új befekte-
tõrõl kell gondoskodnia ab-
ban az esetben, ha hamarabb
bezárná itteni egységét. 

Mint ismeretes, a cég két
szakaszban valósítja meg kö-
zel 80 millió eurós befekteté-
sét. Az alkalmazottak tobor-
zása már idén megkezdõdik,
a tervek szerint a Bosch 2015
végéig mintegy kétezer mun-
kahelyet létesít az autóalkat-
részeket gyártó nemeszsuki
részlegénél. 

A szerzõdést a felek hol-
nap írják alá, a dokumentum
ezt követõen a Pénzügymi-
nisztérium asztalára kerül,
hogy a kormány dönthessen
a német befektetõ által igé-
nyelt állami támogatásról. 

Bosch-paktum 99 évre

Hírösszefoglaló

Magas beosztású euró-
övezeti kormányilletéke-

sek az újabb görög segélycso-
mag helyett most már inkább
hagynák csõdbe menni Gö-
rögországot – írta tegnap a
Financial Times, miután az
euróövezeti pénzügyminisz-
terek tanácsa, az Eurogroup
kedd esti megbeszélésén jövõ
hétfõre halasztotta az athéni
segélycsomag megvitatását.
A késés növeli annak kocká-
zatát, hogy Athén már a jövõ
hónapban törlesztésképtelen-
né válik, tekintettel arra,
hogy március elején lejár egy

14,5 milliárd eurós kötvény-
adósság. A fordulat nem
meglepõ, hisz egy ideje már
érezhetõ a bizalmatlanság
Athén reformeltökéltségével
szemben, amely még a legel-
szántabb támogatók táborát
is megosztotta. Habár a görög
kormányfõ figyelmeztette
népét: a kért megszorítások
elutasítása „földbe döngöl-
heti” az életszínvonalat, meg-
figyelõk szerint legtöbben
már úgy látják, az euró-
övezetbõl való kilépés gyors
sokkja kíméletesebb lenne a
lakosságra nézve, mint a hite-
lezõk elvárása által okozott
ezernyi apró „érvágás”. 

Görög visszaszámlálás

Megnõtt a GDP
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Annak ellenére, hogy teg-
naptól már csak sárga
színû vészjelzés volt ér-

vényben az ország nyugati
felében, a szibériai tél még
érezteti hatását Romániá-
ban. A Egészségügyi Minisz-
térium közlése szerint újabb
hét személy vesztette életét a
hideg miatt, így 86-ra nõtt a
fagy halálos áldozatainak
száma A közlekedés ugyan
már jelentõs mértékben ja-
vult, de az országutakat ke-
zelõ állami vállalat helyzetje-
lentése szerint az ország déli
és délkeleti régiójában még
tegnap is forgalomkorlátozás
volt érvényben, öt országutat
teljes mértékben lezártak. A
hó miatt 220 település még
mindig el volt zárva a külvi-
lágtól, 156 megyei rangú út
pedig járhatatlan volt. Tizen-
egy településen nincs áram-
ellátás, ez 4200 embert érint. 

Erdélybõl is 
elindult a segítség

A katasztrófa sújtotta tele-
püléseken még mindig elkél
a segítség: tegnap délután az
Erdély Mentõcsoport három
terepjárója is útnak indult
Buzãu megyébe a heves ha-
vazások károsultjain segíte-
ni. Székelyföldrõl egy helyi,
Kolozsvárról pedig egy helyi
és egy magyarországi autó
kerekedett fel hogy, a déli or-
szágrészben segítsen. „Ter-
mészetesen nem magánakci-

óba kezdünk, a Sürgõsségi
Esetek Felügyelõsége koor-
dinálása alatt fogunk tevé-
kenykedni. Jön velünk egy
magyarországi sürgõsségi
esetekben elsõsegélynyújtást
biztosító szakember, ipari al-
pinisták és kemény téli tú-
rákhoz szokott önkéntesek
is” – mondta el lapunknak
az indulás elõtt Kiss Olivér,
a mentõcsoport egyik alapí-
tó tagja. Mint elmondta, az
elsõsegélynyújtás, a hó ella-
pátolása, valamint az embe-
rek kimentése a hófútta há-
zakból lesz a csapat feladata.

A Gondviselés segélyszerve-
zet jóvoltából 300 kg alap-
élelmiszert, továbbá édessé-
get és ivóvizet visznek a baj-
ba-jutottaknak. Ha az idõjá-
rás kedvezõ, az expedíció
vasárnap ér véget.

Borbély: 
nincs árvízveszély

Az illetékesek már az ol-
vadáskor fellépõ lehetséges
problémákra is készülnek.
Borbély László környezetvé-
delmi miniszter tegnap kije-
lentette, egyelõre nem kell

árvízveszélytõl tartani, mert
az Országos Meteorológiai
Intézet következõ 15 napra
érvényes elõrejelzése szerint
nem áll fenn annak a veszé-
lye, hogy a lehullott hó-
mennyiség hirtelen és nagy-
mértékben kezdjen el olvad-
ni. „A legalacsonyabb hõ-
mérsékletek továbbra is ne-
gatívak, a napközben mért
legmagasabb hõmérsékletek
pedig enyhén pozitívak lesz-
nek. Így az elkövetkezõ két
hétben nem áll fenn árvízve-
szély, mert a tavalyi száraz-
ság miatt a folyók és gyûjtõ-

tavak vízszintje jelenleg is
alacsony, így megbírják a hó
fokozatos olvadását” –
mondta Borbély.

A politikus tájékoztatása
szerint a minisztérium szak-
emberei által kidolgozott or-
szágos árvízvédelmi straté-
gia segít az árvizek megelõ-
zésében, de sikeres végre-
hajtása a helyi hatóságok
felkészültségén is múlik.
Mint mondta, lokális szin-
ten meg kell teremteni azo-
kat a feltételeket, amelyek
az olvadó hó gyors lefolyá-
sát biztosítják, elsõsorban ki
kell takarítani az utcai csa-
padékgyûjtõ és -elnyelõ
rendszereket, valamint ha a
vízügyi hatóság közvetlen
árvízveszélyt jelez, akkor is
a településeknek kell meg-
tenni a szükséges lépéseket. 

A mai nap folyamán a bel-
ügyminisztériumnál távérte-
kezletet tartanak a prefektu-
sokkal, amelyen a környezet-
védelmi tárca szakemberei
az árvizek megelõzésérõl ta-
nácskoznak a megyei kor-
m á n y m e g b í z o t t a k k a l .
Gabriel Berca belügyminisz-
ter kedden este vészjóslóan
arról beszélt: elképzelhetõ,
hogy a Román Vízügyi Ha-
tóság és az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat szerdán ár-
vizekkel kapcsolatos bejelen-
téseket tesz. A tárcavezetõ az
újságírók unszolása ellenére
sem részletezte kijelentését.
Csupán annyit mondott: re-
méli, hogy nem lesznek ár-
vízgondok az országban. 

Hótorlaszok után áradások?
ÚMSZ

Az erdélyi magyar nem-
zetstratégia szempontjá-

ból kiemelt jelentõséggel bí-
ró szervezetek az idén sem
pályázatok útján, hanem ki-
számítható módon jutnak
hozzá a 4,5 milliárd régi le-
jes támogatáshoz – tájékoz-
tatott tegnap Kolozsváron
Kovács Péter. Az RMDSZ
fõtitkára rámutatott arra,
hogy míg 2005-ben csupán
két szervezet részesült tá-
mogatásban, 2011-ben már
19-re nõtt azon intézmé-
nyek száma, amelyek mûkö-
dését jelentõs mértékben
elõsegítette a szövetség.
Ezek a következõk: Barabás
Miklós Céh, Erdélyi
Kárpát-Egyesület, Erdélyi
Magyar Írók Ligája, Erdélyi
Magyar Mûszaki Tudomá-
nyos Társaság, Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület, Kelemen
Lajos Mûemlékvédõ Társa-
ság, Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézet, Romániai
Magyar Közgazdász Társa-
ság, Romániai Magyar Nép-
tánc Egyesület, Kolozsvár
Társaság, Bolyai Társaság,
Országos Magyar Diák Szö-
vetség, Kriza János Népraj-
zi Társaság, Anyanyelvápo-
lók Erdélyi Szövetsége, Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet,
Kommunikáció és Média-
kutató Intézet, Erdélyi Ma-
gyar Közmûvelõdési Egye-
sület, Romániai Doktoran-
duszok Országos Szövetsé-
ge, Magyar Középiskolások
Országos Szövetsége. 

Kovács Zsolt

Háromszéken 50 száza-
lékkal több korrupciós

eset történt tavaly, mint egy
évvel korábban –  derült ki a
megyei rendõrség korrupció-
ellenes fõigazgatósága
(DGA) által nyilvánosságra
hozott adatokból. Közlésük
szerint az elmúlt esztendõ-
ben Kovászna megyében
összesen 60-an tettek beje-
lentést korrupciós esetekrõl,
ezek nyomán – az elõzõ évi-
nél 44 százalékkal több –
szám szerint 123 személy el-
len indult bûnvádi eljárás,
közülük 34-en belügyminisz-
tériumi alkalmazottak. A fõ-
igazgatóság illetékese külön
említést tett két háromszéki
közlekedési rendõrrõl, akiket
tetten értek, miközben csú-
szópénzt fogadtak el egy au-
tóvezetõtõl. A két rendõr el-
len korábban több lakossági
panasz is érkezett. Volt ellen-
példa is, amikor a rendõrök
jelentést tettek a hatóságnál,
hogy szabálysértõ sofõrök
megpróbálták lefizetni õket.
A háromszéki korrupcióelle-
nes ügyészek hat esetben
szerveztek olyan akciót,
amelyek során hivatalnoko-
kat próbáltak megveszteget-
ni. Tavaly a bíróság négy
korrupciós esetet zárt le, és
az érintetteket 3 évnyi felfüg-
gesztett börtönbüntetésre
ítélte. 

Az Erdély Mentõcsoport három terepjárója is útnak indult a havazás károsultjain segíteni Fotó: Sipos M. Zoltán  

Egyre több a
korrupt rendõr 

Folytatás az 1. oldalról

„Ám ha már eljátszunk a
gondolattal, akkor az is meg-
fogalmazódik bennem, hogy
a himnuszt csak tiszta han-
gon szabad énekelni, ezért
engem nem azért büntetné-
nek meg, mert nem énekelek,
hanem mert olyan hamisan
teszem” – ironizált a székely-
földi pedagógus. Hargita me-
gye fõtanfelügyelõje, Ferencz
Salamon Alpár nem szívesen
nyilatkozott a törvényterve-
zetrõl. Csak annyit jegyzett
meg: véleménye szerint az is-
kolák vezetõinek döntésén
múlik majd, hogy betartat-
ják-e vagy sem a himnusz el-
éneklésére vonatkozó elõ-
írást. 

Ceauºescut idézi

G. Katalin sepsiszentgyör-
gyi szülõ leszögezte,  termé-
szetesnek tartja, hogy az is-
kolában megtanítsák a gyere-
keknek az ország himnuszát,
de ettõl szerinte a gyermekek
hazaszeretete sem fog növe-
kedni. „Legyen olyan ez az
ország, hogy kiérdemelje a
gyerekek szeretetét” – foglal-
ta össze mondandóját. Egy
másik szülõ, F. Árpád fel-
idézte saját fiatalkorát, a
Ceauºescu diktatúra idõsza-
kát, amikor hasonló szabá-
lyozás volt érvényben, de ke-
vés volt az olyan pedagógus,

aki azt be is tartotta. „Emlé-
kezzenek vissza, amikor pio-
nírnyakkendõt kellett viselni,
azt is kényszerként éltük
meg, és minden adandó alka-
lommal begyûrtük inkább a
zsebünkbe. Az a kötelezett-
ség sem vitt közelebb ben-
nünket a kommunista esz-
mékhez, sõt taszított azoktól,
ez várható a kötelezõ him-
nuszéneklés kapcsán is” –
magyarázta.

Baba is támogatta

A Maria Stavrositu de-
mokrata liberális képviselõ
által tavaly elõterjesztett ter-
vezet a nemzeti zászló és
himnusz használatát szabá-
lyozó 1994/74-es törvényt
módosítja. A szenátus által
tavaly már jóváhagyott válto-
zata szerint hétfõ reggelen-
ként, órák elõtt valamennyi
iskolában, az összes osztály-
ban el kell énekelni a him-
nuszt. Ezt kedden a képvise-
lõház oktatási szakbizottsága
úgy módosította, hogy csu-
pán az elsõ szakasz eléneklé-
se kötelezõ, de ennek elmu-
lasztásáért a hétfõ reggeli el-
sõ órát tartó tanító vagy ta-
nár meg is büntethetõ. A ter-
vezetet a képviselõház jogi
szakbizottságának is vélemé-
nyeznie kell, utána a plénum
elé kerül. A keddi ülésen
részt vett Cãtãlin Baba okta-
tási miniszter is, aki maga is

támogatta a jogszabályt.
Ugyanakkor emlékeztetett,
hogy a himnusz éneklése egy
korábbi miniszteri rendelet
szerint eddig is kötelezõ volt.
„A parlament azonban úgy
gondolta, ezt nem árt tör-
vényben is szentesíteni” –
kommentálta a döntést.

Enyhített az RMDSZ

„A tervezet elõterjesztõje,
konstancai képviselõ kolle-
gánk szerint kétségbeejtõ,
hogy a mai diákok már azt
sem tudják, hogy melyik az
ország himnusza. Ezzel in-

dokolta javaslatát” – mond-
ta tegnap az ÚMSZ-nek Petõ
Csilla, az oktatási szakbi-
zottság tagja. Az RMDSZ-
es képviselõ tájékoztatása
szerint nehezen sikerült elér-
niük azt a könnyítést, hogy a
himnusznak csupán az elsõ
szakaszát legyen kötelezõ el-
énekelni. „Elhangzott olyan
javaslat is, hogy fizetéslevo-
nással is büntethetõk legyen
a tanárok, ha nem tartják be
ezt az elõírást. Elértük azt,
hogy a szankciók legfen-
nebb írásbeli megrovásig
terjedjenek” – magyarázta
lapunknak. 

Lapunk úgy tudja, a szak-
bizottság RMDSZ-es tagjai
azért nem tiltakoztak erõtel-
jesebben a tervezet ellen,
mert hamarosan a testület
elé kerül a Sapientia akkred-
itációjáról szóló törvény, s
arra számítanak, hogy „cse-
rében” a román pártok kép-
viselõi is elnézõbbek lesz-
nek, amikor a magyar intéz-
mény sorsáról kell szavazni-
uk. Ezt az értesülésünket Pe-
tõ Csilla nem kívánta kom-
mentálni, ám azt megerõsí-
tette: a Sapientia valóban ha-
marosan a bizottság napi-
rendjére kerül. 

Ébredj, román! szöggel és korbáccsal 

A himnusz eléneklését hétfõnként, az órák megkezdése elõtt tennék kötelezõvé Fotó: ÚMSZ  

Ötmilliárd lej
„civileknek”



Kovács Zsolt 

Egy élete derekához érke-
zett, fásult, életkedvét el-

vesztett férfi történetét viszi
színre legújabb elõadásában a
sepsiszentgyörgyi Tamási Áron
Színház. A. P. Csehov Ivanov cí-
mû darabját a fiatal román ren-
dezõgeneráció egyik legfonto-
sabb alakja, Anca Bradu ren-
dezte, akinek ez az elsõ együtt-
mûködése a sepsiszentgyörgyi
magyar társulattal. A pénteken
este 7 órakor bemutatásra kerü-
lõ darab, Ivanov egyaránt külön-
leges helyet foglal el a dráma-
irodalomban és Csehov életmû-
vében, mely a szerzõ korai szín-
padi mûvei közé tartozik. Az
elõadásban mind felbukkannak
a közismert csehovi motívu-
mok: a hõsök cselekvésképte-
lensége, a szerelem reményte-
lensége, a vidéki élet kilátásta-
lansága, az értelmiség csõdje,
de sokkal konkrétabb konflik-
tushelyzetekre épül, mint a ké-
sõbbi nagy lírai drámák. A cím-
szereplõ néhány évvel azelõtt
még minden erejét a munkába
ölve, teljes hittel tekintett a jö-
võbe, élete delén azonban fásul-
tan és életkedvét veszítve gyöt-
rõdik, próbálja megfejteni állan-
dó levertségének okát, próbálja
újra megtalálni régi, erõvel teli
önmagát. 

Az elõadás rendezõje, Anca
Bradu már több országban ren-
dezett, így Németországban,
Franciaországban, Finnország-
ban, Szerbiában, Magyarorszá-

gon. Jelenleg a szebeni Radu
Stanca Színház rendezõje és a
szebeni Lucian Blaga Egyetem
színházi tanszékének tanára.
Wedekind A tavasz ébredése címû
darabjából készült elõadása,
melyet a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház Tompa Miklós

Társulatánál rendezett, 2001-
ben a legjobb rendezés Uniter-
díját nyerte el. Csehov – Ivanov
címû elõadását a sepsiszent-
györgyi Tamási Áron Színház
pénteken mutatja be, de szom-
baton és vasárnap 19 órától is-
mét megtekinthetõ lesz. 
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Anca Bradu-debütA Varázsfuvola az Operában

Ma 18.30 órától Barabás Annamária lép fel
a Kolozsvári Magyar Opera színpadán az Éj
királynõjének szerepében Mozart Varázsfuvo-
lájában. Az erdélyi származású, tanulmá-
nyait a lausanne-i konzervatóriumban végzõ
Barabás Annamária rendszeresen énekel
Svájcban és Franciaországban, de már az
isztambuli Albert Long Hall vendégeként is
szerepelt. A szombati leckeelõadás a koráb-
ban ismertetett mûsortól eltérõen elmarad.

Az Arany-légy 
bemutatója Gyergyóban

Vasárnap, február 19-én, este 19 órától a
Bocsárdi Angi Gabriella Stúdióteremben
mutatják be a Figura Stúdió Színház új pro-
dukcióját, az Arany-légy címû elõadást Goda
Gábor rendezésében. A bemutatóra a jegyek
elkeltek, de az elõadás megtekinthetõ ebben
a hónapban 21-én is. „Az Arany-légy címû

elõadásban a keresés az egyik kulcsszó, és
ezen belül minden lehetséges. Már eleve azt
is eldönthetjük, hogy az aranylégy zümmö-
gésének engedünk, vagy az arany légy – fel-
hívásnak teszünk eleget. Választhatunk,
hogy szemlélõi, vagy alkotói akarunk lenni
az elõadásnak, hiszen a formálás lehetõsége
nekünk is megadatik” – olvasható a Figura
közleményében.

Elmarad a Gazdag szegények 
gyergyóditrói elõadása

A Csíki Játékszín 2012. február 17-ére meg-
hirdetett Gazdag szegények gyergyóditrói elõ-
adása egy késõbbi idõpontra marad el. A
bérletes nézõket értesíteni fogják az újabb
idõpontról. 

Filmslágerek Nagyváradon

Február 18-án, szombaton 19 órától a
Nagyváradi Városi Mûvelõdési Házban is
megtekinthetik az érdeklõdõk az elmúlt hét
végén bemutatott Köszönöm, hogy imádott cí-
mû zenés-táncos mûsort. A színmûvészek,
énekesek a magyar filmtörténet klasszikus
darabjaiban felcsendült dalokat adnak elõ.
Jegyek a színház pénztárában válthatók.

Hétvégén nyitva a „Színi” kapuja

Február 16–22. között zajlik az immár ha-
gyományossá vált Nyitott Kapuk rendez-
vénysorozat a Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem Magyar Mûvészeti Karán. A ren-
dezvény célja megmutatni minden érdeklõ-
dõnek a „Színin” történõ munkafolyamato-
kat, vizsgaelõadásokat. Ugyanakkor jó le-
hetõség arra is, hogy a Stúdió Színház kö-
zönsége, az egyetem iránt érdeklõdõ diák-
ság megismerhesse az intézmény mûködé-
sét, felszereltségét, lehetõségeit. A kapuk
ma 15 órakor nyílnak meg, a részletes
program megtalálható az egyetem honlap-
ján: www.szini.ro.

Hargita megyei farsangbúcsúztató

Hargita megye  településeinek hagyomány-
õrzõ csoportjai idén huszadik alkalommal
gyûlnek össze közös farsangbúcsúztatóra.
Ebben az évben Alsósófalva a házigazda.
Mintegy 800 maskarás és zenész mókázik
és mutatja be települése jellegzetes farsangi
hagyományát. Az ünnepség keretében
Ádám Gyula Sófalvi farsang címû fotókiállí-
tása lesz megtekinthetõ az iskola épületé-
ben. A rendezvénysorozat szombaton dél-
elõtt 11-kor kezdõdik az alsósófalvi Sükösd
Ferenc Általános Iskola udvarán.

Baloga-Tamás Erika

Minden eddigi rekord meg-
dõlt a tegnapi Mesemarato-

non: az egyelõre nem végleges
adatok szerint is kilencezer em-
ber – Hollandiától Belgiumon
át, Magyarországon, Felvidé-
ken, Kárpátalján keresztül Er-
délyig – csatlakozott a közös
felolvasáshoz, míg tavaly ez a
szám „csak” hatezer volt. Az
akciót immár negyedik alka-
lommal kezdeményezte a Har-
gita Megyei Hagyományõrzési
Forrásközpont és a Cimbora
Gyermekek Klubja, idén Erdély
tíz megyéje társult. Benedek
Elek, Orbán Balázs és Jókai
Mór után ezúttal Arany János
munkáiból olvastak fel. Idén,
Arany János halálának 130. év-
fordulója alkalmából a szerve-
zõk fõként az író elbeszélõ köl-
teményeire irányították a figyel-
met, míg a kicsiknek a verses
meséket ajánlották olvasásra.
László Judit programfelelõs, a
hagyományõrzési forrásköz-
pont munkatársa úgy látja: ol-
vasni manapság is jó. „Amiben
nem változott az évek során a
Mesemaraton, az a lelkesedés.
Hisz ma, amikor amúgy is túl
vannak terhelve a pedagógusok,
mégis tudtak idõt szakítani ar-
ra, hogy eljöjjenek, vagy meg-
szervezzék az együtt olvasást.
Volt hely, ahol az iskola sport-
termében olvasott együtt mint-
egy háromszáz gyerek” –
mondta a programfelelõs. Az
együttolvasás központi helyszí-

ne ezúttal is a Székelyudvar-
helyi Városi Könyvtár volt. A
helyi iskolák csoportjai egymást
váltották a felolvasásban. Lász-
ló Marika tanítónõ lapunknak
elmondta: a kezdetektõl elhoz-
za diákjait a rendezvényre, hisz
szerinte minden olyan lehetõsé-
get, ahol a gyerekek megnyilvá-
nulhatnak, olvashatnak, meg
kell ragadni. Hasonlóan látja a
helyzetet Szász Mihálykó Má-
ria magyar nyelv és irodalom
szakos tanár is, aki felsõ tagoza-
tos diákjaival látogatott el a
könyvtárba. „Évrõl évre egyre
kevesebbet olvasnak a gyerme-
kek a digitális világban – mond-
ta. Érdemes tehát felhívni a fi-
gyelmet egy-két alkotásra, vagy
idõnként rendhagyó magyar-
órát tartani, és így talán jobban
megjön a kedvük az olvasás-
hoz.” 

A 2009-ben útjára indított
Mesemaraton évrõl évre egyre
nagyobb népszerûségnek ör-
vend, már tavaly is várakozáson
felüli számban kapcsolódtak be
a közös olvasásba: négy ország
48 településén mintegy hatezer
résztvevõ böngészett egyszerre
ugyanazzal a céllal, azaz az ol-
vasás szeretetéért, megszerette-
téséért. A Mesemaraton résztve-
või idén is névre szóló ajándék
könyvjelzõvel térhettek haza, a
más településen olvasóknak pe-
dig a szervezõk eljuttatják a
részvételt bizonyító könyvjel-
zõt. A szervezõktõl megtudtuk:
jövõ évben Gárdonyi Géza
munkái lesznek terítéken. 

Kilencezren olvasták 

együtt Arany János mûveit

Röviden Támogatja a Céh 

az új múzeumot
Kovács Zsolt

Az erdélyi magyar képzõmû-
vészeket tömörítõ Barabás

Miklós Céh is támogatja a Sep-
siszentgyörgyön tervezett Erdé-
lyi Képzõmûvészeti Múzeum
létrehozását. Mint arról a na-
pokban beszámoltunk, Vargha
Mihály, a Székely Nemzeti Mú-
zeum igazgatója nyílt levélben
szólította fel összefogásra az er-
délyi alkotókat és döntéshozó-
kat, hogy hozzanak létre egy er-
délyi képzõmûvészeti csúcsin-
tézményt, amely gyûjti, feldol-
gozza és bemutatja az  elmúlt ki-
lenc évtized mûvészeti termését,
és megakadályozza az itthon
született életmûvek elkallódását.
A Székely Nemzeti Múzeum
kezdeményezéséhez csatlako-
zott most Jakobovits Miklós, a
Barabás Miklós Céh elnöke, aki
nyílt levelében leszögezi: „Az
ország különbözõ múzeumait
járva, mindenütt csak raktárak-
ba elbújtatva láttam azokat a
magyar képzõmûvészeti értéke-
ket, amelyeknek a helye a múze-
umi falakon lenne, a látogató
közönség örömére.” Jakobovits
Miklós kifejti: a leendõ múzeum
tevékenységéhez szakmai kura-
tóriumra lesz szükség, amelyben
az ország különbözõ részein élõ
mûvészek, mûvészeti szakembe-
rek véleménye is érezhetõ lesz.
Remélhetõleg a múzeum egy
idõ után hálózattá növi ki ma-
gát, és a sepsiszentgyörgyi cent-
rum mellett kolozsvári, maros-
vásárhelyi központjai is lesznek
– tette hozzá a Céh elnöke. 

Mátray László mint Ivanov és Kicsid Gizella mint Anna Petrovna

Kommunikáció tánccal
Antal Erika

Magyar színészek és egyete-
mi hallgatók is fellépnek a

Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház legújabb bemutatóján, a Gigi
Cãciuleanu rendezésében színre
kerülõ Carmina Burana táncszín-
házi produkcióban. A rendezõ
tegnapi sajtótájékoztatóján úgy
fogalmazott, a hangsúly a zenén,
a táncon van, a nézõnek a moz-
gásra kell figyelnie, arra az ener-
giára, amely a színpadot uralja.
A darabban negyven román és
magyar színész, közöttük Benõ
Kinga, Bezsán Noémi, Bordás
Attila, Ciugulitu Csaba, Gecse
Ramóna, Zaiba Anikó lép szín-
padra. A Párizsban élõ Gigi
Cãciuleanu elmondta, az általa
rendezett-koreografált produkció
több a teatrum mundinál, hiszen
a tánc nyelvén szól a nézõkhöz,
de a zene mellett latin nyelvû
szöveg is elhangzik, amely an-
nyira kifejezõ, hogy a latinul
nem tudó közönség is megérti.
„Ha a táncszínház nem más,
mint táncmûvészek színjátszása,

én a Carmina Buranában megfor-
dítottam ennek rendjét: a színé-
szeket kértem fel a táncra” –
mondta Cãciuleanu, hozzátéve,
hogy a tánc összeköti az embere-
ket, lévén olyan kommunikációs
eszköz, amely túllép a nyelvi ne-
hézségeken. 

Gáspárik Attila az új produkci-
óról elmondta: jó példája annak,
hogy a város más intézményeivel
ellentétben, a színházban sikerült
a nyelvi akadályokon átlépni és a
román–magyar ellenségeskedésre
rácáfolni. Az igazgató szerint ez-
zel az elõadással, illetve az õsz
óta megtartott tizenkét premier-
rel a színház méltó a „nemzeti”
megnevezésre.  

A produkció az interkultura-
litás égisze alatt jött létre, annak a
jubileumi esztendõnek a kezdetét
jelezve, amely a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház létrejöttének öt-
venedik évfordulóját hivatott
megünnepelni.  

A holnap, pénteken este 7 órá-
tól a színház nagytermében tar-
tandó premier után közönségta-
lálkozóra várják a nézõket. 

Gigi Cãciuleanu rendezõ (középen): a tánc összeköt A szerzõ felvétele

Fotó: Barabás Zsolt



Folytatás az 1. oldalról

„Olyan helyi vagy regionális
adókról van szó, amelyek eseté-
ben huszonnégy órás progra-
mot szeretnénk létrehozni.
Ilyen például a Marosvásárhelyi
Rádió is” – pontosított az ál-
lamtitkár. Az Ungureanu-kor-
mány új programja is elõrevetí-
ti ezt a lehetõséget, anélkül
azonban, hogy konkrétumokat
is tartalmazna: a kormányprog-
ram vonatkozó fejezetében az
szerepel, hogy a kormányzat
„fontosnak tartja a tévés és rá-
diós frekvenciák hatékonyabb
kihasználását azon állami tulaj-
donú kereskedelmi társaságok
intézményes összehangolása

révén, amelyek a kommuniká-
ciós folyamatban érintettek”. 

Lapunk megkereste az ügyben
Szász Attilát, az Országos Audio-
vizuális Tanács (CNA) nemrég le-
mondott tagját, aki jelenleg a Ma-
rosvásárhelyi Rádió megbízott fõ-
szerkesztõ-helyettesi teendõit látja
el. A médiaszakember az Új Ma-
gyar Szónak elmondta: a Marosvá-
sárhelyi Rádió hallgatóinak régi vá-
gya, hogy huszonnégy órás adást
élvezhessenek, ebben az ügyben
azonban politikai megerõsítésre
van szükség. Ehhez ugyanis a Or-
szágos Hírközlési Hatóságnak
(ANCOM) kell jóváhagynia a
szabad frekvenciákat, mivel a ma-
rosvásárhelyi, illetve a kolozsvári
rádió magyar nyelvû mûsorai ter-

mészetszerûen külön frekvenciára
költöznének. 

Turos Lóránd, a Román Rá-
diótársaság (SRR) mûsorainak
sugárzásáért felelõs Országos Rá-
diókommunikációs Társaság
(Radiocom) kereskedelmi igazga-
tója lapunknak elmondta: a tech-
nikai feltételek adottak, csupán
az ANCOM-nak kell jóváhagy-
nia a dolgot. „Ha tehát a SRR
hétfõn bejelenti nekünk, hogy
ezeken a frekvenciákon kell sugá-
rozni, mi rövid idõ alatt végre
tudjuk hajtani a kérést” – magya-
rázta Turos. Mint hangsúlyozta,
technikai szempontból viszony-
lag egyszerû mûveletrõl van szó.

Sebesi Karen Attila, a Román
Televíziótársaság (SRTV) igazga-

tótanácsának tagja, a közszolgá-
lati tévé kolozsvári területi stúdi-
ójának szerkesztõje megkeresé-
sünkre elmondta, üdvözlendõ
egy, a mûsoridõk kiszélesítésére
vonatkozó döntés, de megfonto-
landó lenne a meglévõ mûsor-
idõk átcsoportosításának, illetve
alkalmasabb idõzónába költözte-
tésének lehetõsége is. Felveté-
sünkre, hogy a kiszélesített mû-
soridõ több embert igényel majd,
Sebesi úgy fogalmazott: „a dön-
tés mindenképp érzékenyen érin-
ti majd azokat, akik azon mun-
kálkodnak, hogy drasztikusan
csökkentsék a SRTV emberállo-
mányát”, de bízik abban, hogy az
igazgatótanács megtalálja a jó
megoldást erre a helyzetre. 
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Postafiók

Érdekes tényre hívja fel a figyelmet Hans
Zehetmair, a müncheni Hanns Seidel Alapít-
vány elnöke, aki amiatt aggódik, hogy a külön-
bözõ online és távközlési szolgáltatások alapja-
ikban változtathatják meg a felhasználók kom-
munikációs szokásait. A szakember úgy véli, a
Twitter és a Messenger komoly fenyegetést je-
lent a nyelvekre nézve, mivel teljesen visszaveti
a fiatal felhasználók íráskészségét. Kijelenti:
minden ötödik 15 éves gyereket analfabétának
kell tekinteni. Meglátásait és állítását nem kell
különösebben kommentálnunk, elég tükörbe,
akarom mondani Messenger-ablakba néznünk,
és elgondolkodjunk azon, kedvesünknek mond-
tuk-e azt legutóbb, hogy „puszillak” vagy csak
egyszerûen begépeltük a :-* sort, megspékelve a
:x kombinációval. És azt sem árt felidéznünk,
hányszor fogalmaztunk az utóbbi napokban
egész mondatokban és használtunk azokban
magyar karaktereket. Persze mindez nem jelenti
azt, hogy sutba kell vágni a modern kommuni-
kációs platformokat, de érdemes elgondolkodni
azok ésszerû használatán. 

(efi)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

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

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

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

Sztársarok

Magyar adás nonstop?

„Hiányolom a Verskeresõ rovatot”

Úgy 30-40 éve olvasom az Önök nagyszerû
lapját, jó pár esztendeje figyelem és várom
az úgynevezett „Verskeresõ” rovatot. Úgy tû-
nik, hogy megszûnt, és nagyon hiányolom.
Ugyanis 1943-ban magyar órán a tanárunk
megtanította azt a nagyszerû verset, amely
Szent Gellért püspök haláláról szól. A vers
címe „Szent Gellért vértanúsága”, akkor úgy
megtanultam, hogy két-három versszakot
még most is tudok. Megkérem Önöket, hogy
ha lehetséges, akkor az újságon keresztül kö-
zöljék az olvasókkal. Ugyanis a mai nyugdí-
jas magyar tanár nem ismeri ezt a verset, hi-
szen õk nem abban a korban tanultak, ame-
lyikben én. Várom az Önök pozitív válaszát,
és elõre is hálás köszönettel:

Keresztes Márton, Gyergyószárhegy

Tisztelt Keresztes úr! Versrovatot egyelõre
nem tervezünk indítani, de a Színkép hétvé-
gi melléklet kulturális oldalain gyakran köz-
lünk verseket. Ami az Ön által említett ver-
set illeti, alighanem Juhász Gyula Gellért
püspök címû versérõl lehet szó. Íme a vers:

Pogányok közt töltött éjet, napot,
A farkasok közt járt Gellért, a pásztor
És kimerülve harctól, virrasztástól,
Pihenni tért tornyos Csanádba most.

A Megfeszített képén elborong
És a zsolozsmát egyhangún mormolja.
Az alkonyat gyászleple száll a dómra,
Künn vakkantanak a komondorok.

De ím a mélybõl hangos nóta szól,
Egy szolgálólány malmot hajt s dalol.
Valami pogány nóta, de mi szép!

Gellért dobogni érzi nagy szivét:
Tüzes varázzsal, bûvös áradattal
Vérét pezsdíti a szilaj magyar dal!

✁

ÚMSZ

Tavaly kevesebb nézõ fordult
meg az Európai Unió film-

színházaiban az egy évvel koráb-
bihoz mérten, de sok országban
nõtt a hazai filmek látogatottsága
– közölte idei jelentésében az Eu-
rópai Audiovizuális Megfigyelõ
Intézet (EAO).

Az intézet a múlt héten meg-
nyílt 62. Berlini Nemzetközi
Filmfesztivál alkalmából tette
közzé az európai mozik tavalyi
látogatottságáról szóló elsõ becs-
léseket a honlapján. Az adatok
szerint 2011-ben 960 millió mozi-

jegyet adtak el az Európai Unió-
ban. Ez 2010-hez képest csekély,
0,4 százalékos csökkenést mutat,
akkor ugyanis 964 millió mozilá-
togatást számoltak össze. 22 uni-
ós tagállamból 12-ben visszaesett,
10-ben nõtt a mozik látogatottsá-
ga. Az országok zömében ugyan
csupán kis mértékben módosul-
tak a számok, mégis elsõsorban a
francia piac szárnyalásának kö-
szönhetõ, hogy európai szinten
alig esett vissza a mozik forgal-
ma. Az EAO szerint 2011 sok eu-
rópai országban jó évnek bizo-
nyult a nemzeti filmek látogatott-
sága tekintetében. Az intézet ren-

delkezésére bocsátott adatok
alapján 22 uniós országból 14-
ben erõsödött a hazai gyártású
filmek piaca. 

Mint az EAO jelezte, egyelõre
csak megbecsülni lehet az uniós
országok tavalyi jegybevételét. A
rendelkezésre álló adatokból elõ-
zetesen az derült ki, hogy 17
adatszolgáltató országból 9-ben
nõtt a jegyeladásból származó be-
vétel. Összességében ez arra utal,
hogy az elmúlt évekhez képest
visszaesett a mozijegybevétel,
amit 2010-zel ellentétben 2011-
ben a 3D-s jegyeladások sem
tudtak pótolni. 

Kevesebbet mozizik az unió

ÚMSZ-összeálltás

A szombaton elhunyt Whit-
ney Houstonra emlékezve

rendhagyó Sztársarokkal emléke-
zünk a kiváló énekesnõre, akinek
holttestét a héten hazaszállítot-
ták Kaliforniából New Jersey ál-
lambeli otthonába, ahol várható-
an a temetését is tartják majd a
hét végén. Az énekesnõ hozzá-
tartozói úgy döntöttek Bobby
Brown, az énekesnõ exférje nem-
kívánatos személy a temetésen.
A család egyik ismerõse szerint
Bobby mindenképp el akar men-
ni a temetésre, már csak közös
gyermekük, Bobbi Kristina miatt
is, és reméli, mindenki félre tudja
tenni sértõdöttségét ebben a ne-
héz helyzetben.

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a 48 éves énekesnõt
szombaton találták eszméletle-
nül Beverly Hills-i hotelszobájá-
ban, ahol fürdõkádban feküdt a
víz alatt. A vasárnap végzett
boncolást követõen a toxikológi-
ai vizsgálatok még tartanak.
Szakértõk szerint akár 8 hétig is
eltarthat, mire megerõsíthetik a
halál okát, de az elsõ jelentések
szerint a sztár halálát nem ide-
genkezûség és nem fulladás
okozta. A jelek szerint gyógy-
szer- és alkoholtúladagolás miatt
vesztette életét az énekesnõ.

Whitney Houston 1963-ban
született a New Jersey állambeli
Newarkban, és gyermekként a
város baptista templomának kó-
rusában kezdte énekesi karrier-

jét. Az itt elkezdett út vezetett el
a nemzetközi sikerhez, és ah-
hoz, hogy Whitney Houston le-
gyen a valaha legtöbb díjat ka-
pott nõi elõadómûvész. Elisme-
rései között szerepel két Emmy-
díj, hat Grammy-díj, 38 Bill-
board Music Awards, 22 Ame-
rican Music Awards, pályafutá-
sa alatt összesen 415 díjat és ki-
tüntetést vehetett át. Albumjai-
ból több mint 170 millió fogyott
világszerte. Az elmúlt években
azonban karrierje helyett az al-
kohol- és drogfüggõségérõl szó-
ló hírek lepték el az étert, vala-

mint Bobby Brown énekessel
folytatott viharos házassága,
akivel 1992-ben keltek egybe,
majd 2006-ban váltak el, miután
az énekesnõ visszatért rehabili-
tációs kezelésérõl. 

A Több, mint testõr filmmel szí-
nésznõként is sikereket elérõ éne-
kesnõ idén szeptemberben a
Sparkle címû filmmel jelent volna
meg a nagyközönség elõtt, mely
Howard Rosenman, a film pro-
ducere szerint a nagy visszatérést
jelentette volna a díva számára.
A Sparkle egy csupa lányból álló
együttes felemelkedését meséli el

a Diana Ross fémjelezte Supre-
mes történetére támaszkodva,
melyben Houston a három lány
anyját alakítja, aki elindítja õket
a hírnév felé.   Az énekesnõ halá-
la kapcsán Barack Obama, az
Amerikai Egyesült Államok el-
nöke is részvétét fejezte ki. Sajtó-
titkára, Jay Carney azt mondta:
„Biztos vagyok benne, hogy a
gondolatai és imái most a család-
jával vannak, különösen a lányá-
val. Tragédia elveszíteni valakit,
aki ennyire tehetséges, különö-
sen, ha még annyira fiatal volt,
mint õ.” 

Hétvégén temetik el Whitneyt

Hétvégén temetik el a tragikus körülmények között szombaton elhunyt Whitney Houstont



6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Jelfák 
11.00 Válaszd a tudást! 
- Junior
12.00 Magyar bulizene 
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
(s)
14.20 Homokzene mesék
14.30 Mérföldkövek...
15.05 Kamaszkorunk 
legszebb nyara: Amerika
(s)
15.30 Vigyázz! Kész!
Jazz!
16.05 A tánc legendája
16.35 Pecatúra
17.00 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
17.25 Világokon át
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (s)
19.10 Angyali érintés (s)
19.55 Lülü, a teknőc
(s)Esti mese
20.05 Töf-töf elefánt (s)
20.15 Veszélyes szerelem
(s)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(s)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers (s)
0.10 Drága doktor úr (s)

m2

08.05 Televíziós vásárlás
11.10 Padlógáz 2. (német
akció-vígjáték) 12.50 Hin-
denburg (amerikai filmdrá-
ma) 15.10 Az utolsó pisz-
kos tánc (kanadai filmdrá-
ma) 17.05 Ping-Pong: Az
ököl színre lép (amerikai-
hongk. vígjáték) 18.35 Po-
fa be! (francia akció-
vígjáték) 20.15 Halálos
hajsza (am. akciófilm)
22.00 Drágán add az éle-
ted (am. akciófilm) 0.30
Terrorcsapda (am.-ang.-
ném. akciófilm)

FILM+

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

9.00 Híradó ism. 9.30 Har-
gita magazin 10.00 Made
in Hungary 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Hargita ma-
gazin 17.30 Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Értékeink 18.30 Híradó
19.00 Kultúrcsepp 19.30
Híradó 20.00 Többszem-
közt 20.30 Az aranykor
öröksége 21.00 Híradó
21.30 Kultúrcsepp (ism.)
22.00 Többszemközt (ism.)
22.30 Híradó 0.00 Zene

ETV

9.30 Titkok a múltból
(mexikói sorozat) (ism.)
11.00 Elárult lélek (soro-
zat) 12.30 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeral-
da (sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Tit-
kok a múltból (mexikói
sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Lo-
la (amerikai sorozat)
23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz törté-
netek (ismétlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 Egy lépés a
boldogságig (török soro-
zat) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek, Időjárásje-
lentés 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 Hét év
otthon (reality show)
22.30 Vérrokonok (ameri-
kai thriller, 1995) 0.30 Ka-
nal-D Hírek (ismétlés)
1.30 Hét év otthon (is-
métlés)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Slovenski Utrinki
8.00 Kvartett
8.30 Híradó
8.35 “Si momentum
queris circumspice”
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros 
(magyar sor.) (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Hazajáró (ism.)
15.45 A székely apostol 
16.00 Hogy volt!? (ism.)
17.10 Jelentés a jázminok
földjéről
17.45 Ízőrzők
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 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
22.20 Híradó
22.30 Lone Star 
- Ahol a legendák szület-
nek (am. krimi, 1996)
0.40 Dunasport
0.45 Beavatás
1.15 Koncertek 
az A38 hajón

TV2, 13.20
Fesd újra, Van Gogh!

A zseniális festőművész, Vincent Van Gogh a halála után ép-
pen egy évszázaddal visszatér közénk, Los Angeles forgata-
gába ebben a romantikus vígjátékban! Van Gogh, akinek éle-
tében csak egyetlenegy képet sikerült eladnia, döbbenten ér-
tesül róla, hogy mára, mint az egyik legnagyszerűbb festőt
tartják őt számon, s az alkotásai hatalmas összeget érnek.

VIASAT3, 22.10
Johnny English

Anglia végső reménye Johnny English, az utolsó, még élet-
ben lévő brit kém. Ő az egyetlen, akinek esélye lehet megvé-
deni hazáját, megbosszulni a Titkosszolgálat kiirtását, és le-
leplezni a szörnyeteget, aki rá akarja tenni a kezét az egyko-
ron hatalmas birodalom örök jelképeire, a Koronaékszerek-
re. Johnny English nem tudja, mi a félelem. Nem tudja, mi a
veszély.

DUNA Tv, 22.30
Lone Star - Ahol a legendák születnek

Egy texasi kisvárosban a seriffnek, Sam Deedsnek kell kide-
rítenie egy negyven éve a sivatagban rejtőző titokzatos
csontváz kilétét. Sam kénytelen beleásni magát lakóhelye
történelmébe, és ahogy mozaikszeruen összeállítja a dara-
bokat, egyre több mindent tud meg saját apjáról is, a legen-
dás Buddy Deedsről, aki egykor maga is seriff volt.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.15 Top Shop
13.10 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 sorozat)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
– összefoglaló
23.10 ValóVilág (élő) 
– Aréna, Kihívás
Utána: RTL-hírek
0.05 Ments meg! 
(amerikai sor.)
1.05 Reflektor 
- Sztármagazin
1.20 Törzsutas (ism.)
1.45 Odaát 
(amerikai sor.)
2.35 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

8.10 Gyilkos sorok (is-
métlés) 10.05 Gyilkos szá-
mok (ismétlés) 10.55
Columbo: Fogas kérdés
(amerikai krimi) 12.55 A
dadus (sorozat) 13.50 Gor-
don Ramsay (ismétlés)
14.45 Monk (ism.) 16.35
CSI (sorozat) 17.30 Esküdt
ellenségek (sorozat) 18.25
Gyilkos számok (sorozat)
19.25 Gordon Ramsay
(sor.) 20.20 Jóbarátok
(sor.) 21.15 Két pasi (sor.)
22.10 Johnny English (ang.
vígj.) 23.55 CSI (s) (ism.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.15 Europa League
14.00 Prosport óra (live)
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 Europa League ös-
szefoglaló 21.00
Wrestling RAW 23.00
Sport.ro Hírek 23.10 Pok-
erstars Big Game

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 A Silla királyság
ékköve (s)
11.10 Fábry (ism.)
12.30 Zegzugos történetek 
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende Roma
kultúra
14.25 Esély
14.55 Valóságos kincses-
bánya (s)
15.25 Elcserélt lányok (s)
(ism.)
16.10 Angyali érintés (s)
17.00 Veszélyes szerelem
(s)
17.40 MM A megoldások
magazinja
18.45 Család csak egy
van (s)
19.30 Maradj talpon! 
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek
- Szájhősök
22.10 Mindenből egy van
23.05 Az Este
23.40 Négy szellem
0.35 Családom és egyéb
emberfajták (s)
1.00 Melissa és Joey (s)
1.25 Sporthírek
1.35 Michael Bolton kon-
certje
2.30 Család csak egy
van(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 100%-ban garantált
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 La vie en rose 
(magazin)
18.25 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai kalandfilm-
sorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.10 Egy gyilkos elme
(amerikai thriller, 2009)
22.45 Hazudj nekem!
(amerikai vígjáték, 2008)
0.30 Sukiyaki Western
Django 
(japán kalandfilm, 2007)
2.15 100% garantált
(ism.)
3.05 Sport (ism.)

5.30 Nevess csak! 
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, sport
10.00 Felszarvazták 
őfelségét! 
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 Nevess csak! 
(amerikai sor.)
14.15 Web of Desire
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
22.45 A kabalapasi 
(amerikai-kanadai vígjá-
ték, 2007)
0.45 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)
2.30 Apropo TV 
(ism.)
3.30 A kabalapasi 
(amerikai-kanadai vígjá-
ték, 2007) (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Knight Rider 
(amerikai sor.)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen
hozzáférés - talk show 
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Maga a pokol
(amerikai akciófilm,
2003)
22.30 A döntő csapás
(hongkongi akciófilm,
2008)
Sz.: Jet Li, Anita Mui
0.30 Maga a pokol 
(amerikai akciófilm,
2003) (ism.)
2.15 Oidiopusz király
(amerikai dráma, 1967)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe-vel
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.00 Ház, építés, design
10.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, 
diéta és egy sztár
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tortán
20.30 Mission: Impossi-
ble I. (amerikai akciófilm,
1996)
23.30 Lököttek 
(román sorozat)
23.45 Elárultak a szere-
lemben (ism.)
0.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
3.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája 
- Becsapódás
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők 
- Bond Bug
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják? 
- Benzin/Svájci bicska
16.30 Hogyan készült?
Terepjárók, alpesi sílécek,

lézervágók, márványszobor
17.00 Mérnöki műtárgyak
- NASA
18.00 A túlélés törvényei
- Costa Rica-i esőerdő
19.00 Autókereskedők
úton - Mercedes
21.00 A tenger gladiáto-
rai - Charlie Foxtrot
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! - Végső próbatétel
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők 
- Bel Air
2.00 Michael Jackson 
és orvosa - egy végzetes
barátság

8.00 Fraiser 
és a farkasok
(kanadai-amerikai sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Lehet, 
hogy nem tudtad
9.15 A rejtelmes sziget
- I. rész 
(ang. kalandf., ism.)
10.50 Vallomások
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra 
(ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas 
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 A rejtelmes sziget
I. rész 
(ang. kalandf., 2000, 2.
rész)
20.00 Egészségpasztilla
20.10 A divat világa (s)
20.25 Biznisz óra
21.10 Topping 
(life-style magazin)
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai sor.)
0.55 Csavargó halász
(ism.)
1.30 Mesterlövész 
(am. west., ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

PÉNTEK
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MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
11.45 EZO.TV
13.20 Fesd újra, 
Van Gogh!
(angol-am. vígj., 1999)

15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz kri-
misorozat)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Megasztár 6. 
(magyar szór. műsor), 
A válogatás
23.35 Grimm (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.35 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.35 Tények Este
2.10 EZO.TV



A Julianna nõi név a Juliá-
nusz férfinév nõi párja.
A Lilla nõi név a Lívia és a
Lídia régi magyar becézésé-
bõl alakult önálló névvé.
Csokonai Vitéz Mihály
szólította így Vajda Julian-
na nevû múzsáját, a név a
Lilla-dalok hatására terjedt
el és vált népszerûvé.
Holnap Donát-névnap lesz.

Évforduló
• Litvánia nemzeti ünnepe
• 1937 – Wallace Hume
Carothers vegyészkutató
eredményei alapján a
DuPont cég szabadalmaz-
tatja a nylont.
• 1959 – Batista diktátor el-
ûzése után Fidel Castro
lesz Kuba vezetõje.

Vicc
Kati és Peti egy tandemen
tekernek felfelé a meredek
domboldalon. Amikor
nagy nehezen felérnek a te-
tõre, leszállnak, Peti lihegve
megszólal:
– Hû, végre! Nem gondol-

tam, hogy fel bírunk idáig
jönni.
– Én sem – feleli a lány. –
Végig behúzva kellett tarta-
nom a féket, hogy vissza ne
guruljunk.

Recept
Kossuth-kifli
Hozzávalók: 38 dkg cukor,
20 dkg liszt, 1 csomag sütõ-
por, 25 dkg vaj, 8 db tojás, 1
db citrom reszelt héja és leve,
cukrozott darált dió a hintés-
hez.
Elkészítése: A vajat a cukor-
ral és a tojássárgákkal habos-
ra keverjük, hozzáadjuk a cit-
rom reszelt héját és levét. La-
zán belekeverjük a sütõporral
elkevert lisztet. A tojások fe-
hérjét kemény habbá verjük,
óvatosan a tésztába forgat-
juk. Egy közepes méretû tep-
sibe öntjük, cukrozott darált
dióval megszórjuk. (Durvára
vágott mandulával is meg-
hinthetjük.) Lassú tûznél süt-
jük. Ha kihûlt, fánkszaggató-
val félholdakat szaggatunk
belõle.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Az akadályok legfeljebb kerülõ-
utat jelenthetnek, de semmiképp
sem azt, hogy más célt kellene ki-
tûznie, mint, amit eltervezett.
Minden út oda vezet.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Fáradtnak érezheti magát, és ta-
lán szüksége lenne egy kis extra
pihenésre. Ha így van, ne haboz-
zon lemondani az estére tervezett
programját.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Nagyon jól teszi, ha kicsit többet
mozog ma a friss levegõn. Testé-
nek, lelkének is szüksége lenne
egy kis felfrissülésre. Ha más-
képp nem, szellõztessen többet. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Úgy érzi, a társa ma semmiben
sem tesz az ön kedvére. Mielõtt
elmérgesedne a vita kettejük kö-
zött, próbálja meg odafigyeléssel
utánajárni, mi a baj. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A mai nap alkalmas a pihenésre.
De még önnek sem a munkahe-
lyén. Ha el akarja kerülni, hogy
naplopónak nézzék, inkább ve-
gyen ki egy extra szabadnapot. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Terveket, ábrándokat szõ erre az
esztendõre. Be kell látnia, ez sem
lesz könnyebb, mint az elõzõ volt.
Mégis több örömet hozhat, erre
gondoljon a kesergés helyett.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Nagyon sok a teendõje, és ezért
talán még a szokásos esti tevé-
kenységérõl is le kell mondania.
Csak akkor tegye, ha ez minden-
képp elkerülhetetlen. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Valamilyen munkahelyet érintõ
dologban kell döntést hoznia.
Ha képtelen a tisztánlátásra,
kérje ki egy idõsebb kollégája vé-
leményét. Tanácsot kérni nem
szégyen.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ha lehet, legyen kevésbé ítélkezõ
a munkatársaival, családtagjai-
val kapcsolatban. Különben még
úgy járhat, hogy a végén saját
magát is el kell ítélnie.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Örömmel tölti el a munkája is, és
ráadásul valami nagyon jó várja
este. Egy tervezett, vagy véletlen
találkozás hozhat örömöt. Sors-
fordító lehet ez a nap.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Szerencsére ma semmi olyan dol-
ga nincs, ami elvonhatná a fi-
gyelmét attól, amit igazán fon-
tosnak tart. Tulajdonképpen
még a munkáját is érdekesnek
fogja tartani.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A párkapcsolatában és a baráti
kapcsolataiban is csupa jóra szá-
míthat. A munkahelyén ugyan
lehetnek apró felhõcskék, de azo-
kat hamar eloszlatja. 

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Sokszor úgy tûnik, hogy a világ
egy hatalmas színpad, mi pedig
szereplõk vagyunk, de úgy,
hogy nem gyakoroltuk eléggé be
a szerepünket. A felkészületlen-
ség, elégtelenség érzése végigkí-
sér egész életünkben. Legtöbb
élethelyzetünket úgy éljük meg,
mint egy rosszul sikerült
fõpróbát. Ilyenkor azt érezzük,
bár csak még egyszer újrakezd-

hetnénk a jelenetet, figyelve arra,
mit ne hibázzunk. Ezt viszont
nem lehet, marad tehát a próba
nélküli premier. Van, aki úgy
oldja meg a helyzetet, hogy sokat
beszél. Mások sokat hallgatnak,
van, akit egyáltalán nem érdekel,
mi fog történni, és olyan is van,
aki nem tudja eldönteni, hogy
tragédiában vagy komédiában
játszik éppen.  

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarágás

T. J. L.

Az Európai Labdarúgó-
szövetség (UEFA) eluta-

sította a Steaua kérését, így
Twente Enschede elleni Eu-
rópa Liga-mérkõzést a terve-
zett idõpontban, 22.05 óra-
kor rendezik meg a Nemzeti
Arénán. A sokáig hólepte,
de azóta letakarított gyep
minõségéért aggodó buka-
restiek ma este 8-tól szeret-
tek volna játszani, vagy eset-
leg holnap este.      

A mostoha idõjárásai vi-
szonyok, no meg a saját pá-
lya hiányban Ilie Stan Stea-
ua-tréner nem tudta megva-
lósítani az eredeti edzéster-
vet, annek ellenére bizakodó
és támadó szellemû játékot
ígér a hollandok ellen. Az
Anatóliában megrendezett
hat elõkészületi mérkõzés-
bõl négyet megnyerõ Steaua
11 gólt szerzett, igaz, 9-et
kapott is. A tegnapi sajtótá-
jékoztatón Stan nem hirde-
tett kezdõtizenegyet, de
valószínû, hogy a Tãtãru-
ºanu – Dãnãnae (Martino-
vic), Chiricheº, Geraldo,
Brandan – Rusescu, Prepeli-
þã, Bicfalvi, Tãnase – Tatu,
Nikolic összeállításnak sza-
vaz bizalmat. 

A másik oldalon Steve
McClaren legalább olyan bi-
zakodó, mint román edzõ-

kollégája, annak ellenére
hogy tanítványai 20 mérkõ-
zés után elvesztették hazai
veretlenségüket, s a bajnok-
ságban kikaptak a Herkules
Almelótól. A Twente ötödik
az Eredivisie táblázatán, de
ha megnyeri elmaradt mér-
kõzését, felzárkózik a listave-
zetõ PSV Eindhoven–AZ
Alkmaar duó mögé. McCla-
ren örömhírt kapott: Wesley
Verhoek felépült bokasérülé-
sébõl, és a gólzsák Luuk de
Jonggal alkothat erõs csatár-
párost. 

A Steaua–Twente EL-mér-
kõzést angolok vezetik, élü-
kön Mark Clattenburggal. A
találkozóról a Pro Tv számol
be élõben.  

Idegenben 
a manchesteriek 

A további menetrend:
Lokomotiv Moszkva (orosz)
–Athletic Bilbao (spanyol),
Salzburg (osztrák)–Metalist
Harkiv (ukrán), Ajax Ams-
terdam (holland)–Manches-
ter United (angol), Viktoria
Plzen (cseh)-FC Schalke 04
(német), AZ Alkmaar (hol-
land)–RSC Anderlecht, La-
zio (olasz)–Atlético Madrid
(spanyol), Legia Varsó (len-
gyel)-Sporting Lisszabon
(portugál), Wisla Krakkó
(lengyel)–Standard Liege
(belga), Udinese (olasz)–PA-
OK Szaloniki (görög), Trab-

zonspor (török)–PSV Eind-
hoven (holland), Hannover
96 (német)–FC Bruges (bel-
ga), FC Porto (portugál)–

Manchester City (angol),
Stoke City (angol)–Valencia
(spanyol). A Dolce Sport 1 20
órától folyamatosan közvetíti

Amszterdamból, majd Por-
tóból, éjfélkor pedig felvétel-
rõl a Viktoria Plzen–FC
Schalke 04-találkozót. 
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Az Olimpiakosz Fuster (71. perc) góljával
1-0-ra gyõzött az orosz Rubin Kazany
otthonában. A görögök kapuját a magyar
Megyeri Balázs védte, akit a vezetõ gól
után nem sokkal, a 72. percben kiállítot-
tak, miután a 16-oson belül szabálytalan-
kodott. A megítélt büntetõt a csereként
beállt, északír Roy Carroll hárította. A
21. percben Olof Mellberg oly szerencsét-

lenül ütközött saját kapusával, Megyeri-
vel, hogy eszméletét vesztette. Le is kel-
lett cserélni, a kórházban pedig emléke-
zetkiesést állapítottak meg. A tavaly dön-
tõs portugál Braga 0-2-s vereséget szenve-
dett hazai pályán a Besiktastól. A törökök
azonban csak azután kerekedtek felül,
miután a 29. percben a hazai Hélder
Barbosát kiállították.

Meglepetések az EL-nyitányon  

Steaua-Twente fehér gyepen Csatasorba állt
a Sepsi BC  

Két mérkõzést rendeztek
meg tegnap a nõi kosárlab-
da-bajnokság 22. fordulójá-
ból. Idén elõször lépett pá-
lyára a Bball 6 Sepsi BC,
amely 85-36-ra kapott ki ha-
zai pályán a CSM Sportul
Studenþesctõl. A Gyulafe-
hérvári CSU 77-60-ra nyert
Craiován, a Rapid ma dél-
után fogadja a Temesvárt.
Öt mérkõzést elhalasztottak. 

Elõkészületi mérkõzések
a bajnokság elõtt 

Román labdarúgócsapatok
elõkõészületi mérkõzésein:
Marosvásárhelyi FCM–FC
Nistru Otaci (moldáv) 4-0
(gól: Celsinho, Astafei,
Firþulescu, Subotici), FC
Vaslui–Kuban Krasznodar
0-1 (gól: Davidov). A Rapid
ma a Debreceni VSC-vel ta-
lálkozik.  

Jelentõs prémiumok 

Chisimba Kambwili zambi-
ai sportminiszter nyilvános-
ságra hozta a vasárnap Afri-
kai Nemzetek Kupáját nyert
labdarúgó-válogatott pénz-
díjait: a játékosok fejenként
59 ezer dollárt kapnak
sportágtörténeti sikerükért.
Zambia elõször lett a fekete
kontinens bajnoka miután
büntetõpárbajban múlta
felül az esélyesebb Elefánt-
csontpartot. 

Röviden

Sznúker 

Turós-Jakab László

Sétagaloppnak ígérke-
zett, s végül kimerítõ csa-

tának bizonyult az angol
Mark Selby számára a honfi-
társ Sam Baird elleni sznúk-
er-mérkõzés a Wales Open
elsõ fordulójában. Messze
megszokott formájától a vi-
lágelsõt egyetlen lökés vá-
lasztotta el a csúfos vereség-
tõl a világrangsor 82. helyén
álló, 23 esztendõs uffculme-i
fiatalemberrel szemben. Há-
rom-kettes vezetésénél
ugyanis Baird elvétette a kék

golyót és bár a mindent el-
döntõ hetedik frame-ben
még párszor ráijeszett sokat
hibázó ellenfelére, már nem
volt képes a bravúra.

Selby dicstelenül és sze-
rencséen nyert 4-3-ra és a leg-
jobb 16 között azzal a Martin
Goulddal találkozik, aki 4-2-
re nyerte a Peter Endon elle-
ni angol párharcot. Baird leg-
közelebb Kínában, a World
Open Haiku-tornán bizonyít-
hatja rétermettségét, miután
megszerezte az ottani selejte-
zõn való szereplés jogát.
Amennyiben túljut a hazai
Csin Longon, az angol felke-
rül a 32-es fõtáblára  

A sírból hozta vissza az an-
gol Andy Hicks elleni mecs-
csét a walesi Mark Williams
is, aki csak nagy szerencsével
nyert 4-3-ra, miután 3-2-es
vezetésénél ellenfelét hajszál
választotta el a sikertõl. 

Legjobb napjraira emlé-
keztetõ formában, a hétsze-
res világbajnok, de az utóbbi
idõben halkan muzsikáló
skót Stephen Hendry pará-
dés játékkal búcsúztatta a ja-
nuárban londoni mestertor-
nát nyert Neil Robertsont (4-
1). Az ausztrál nincs a leg-
jobb formában, a hó eleji Né-
met Openen is már a máso-
dik körben elbúcsúzott. A

legjobb 16 közé jutott viszont
Stuart Bingham, aki 4-2-re
verte angol honfitársát, Mark
Kinget. 

Tegnap zárult az elsõ kör,
az utolsó eredmények: Mark
Allen (északír)–Ken Doherty
(ír) 4-0 és Ronnie O'Sullivan
(angol)–Marco Fu (hong-
kongi) 4-1, Stephen Maguire
(skót)–Adam Wicheard (an-
gol) 4-2, Matthew Stevens
(walesi)–Barry Hawkins (an-
gol) 4-3. Késõ este megkez-
dõdött a nyolcaddöntõ, a
skót John Higgins a kínai
Ting Csün-hujjal találkozott,
angol párharcban Shaun
Murphy Steve Davisszel. 

Selby izgalmai NewportbanTenisz 

T. J. L. 

Remekül érzik magukat
a 2,168 millió dolláros

Katar Openen a fiatal román
játékosok: mind sikerrel vet-
ték az elsõ forduló akadályát.   

A legnagyobb bravúrt Do-
hában Simona Halep hajtot-
ta végre, aki kedden késõ este
3-6, 6-2, 7-6 (4) arányban bi-
zonyult jobbnak a 15. helyen
kiemelt Daniela Hantucho-
vánál. A szlovák játékos
megnyerte a múlt heti, pat-
tayai (Thaiföld) WTA-tor-
nát. Halep következõ ellenfe-
lének sem kegyelmezett: 6-4,
6-4 tegnap a cseh Iveta
Benesovával. 

Jól rajtolt Sorana Cîrstea
is, aki 6-1, 6-4-re nyert Jar-
mila Gajdosova ellen, és lap-
zárta utána szintén az auszt-
rál Samantha Stosurral (3.)
játszott. Monica Niculescu
egyetlen játékot engedélye-
zett az orosz Jelena Vesznyi-
nának, akit 6-1, 6-0-ra ütött
ki. A világrangsor 31. helye-
zettje tegnap az orosz Vera
Zvonarjovát (6.) is legyõzte,
7-5, 3-2 (lelépés). Azért, hogy
túljutott a második fordulón,

Halep és Niculescu is 125 vi-
lágrangsorpontot kapott, és
22 ezer dollárt.  

Babos Tímea két nagyon
sima játszmában (6-0, 6-1)
nyert a hazai közönség elõtt
szereplõ Yuliana Lizarazo
ellen a 220 ezer dollár össz-
díjazású, bogotai salakpá-
lyás WTA-tenisztorna elsõ
fordulójában. A magyar te-
niszezõ a nyolcaddöntõben
a harmadik helyen kiemelt
svájci Roma Oprandival, aki
az elsõ körben a román Ale-
xandra Cadanþut búcsúztat-
ta (6-2, 6-2). 

Babos párosban, az orosz
Valerija Szavinihhal az olda-
lán is pályára lépett a kolum-
biai fõvárosban, ám mérkõ-
zése a negyedik helyen rang-
sorolt Maria Abramovic,
Marie-Eve Pelletier horvát,
kanadai kettõssel az esõ mi-
att félbeszakadt.

Bogotában Gallovits-Hall
Edina is képviseli a román
színeket. Az elsõ fordulóban
6-4, 6-1-re nyert az amerikai
Julia Cohen ellen és a legjobb
16 kõzé jutésért az elsõ szá-
mú favorittal, az új-zélandi
Marina Erakoviccsal játszik.
Alexandra Dulgheru már az
elsõ körben kiesett, 2-6, 2-6
az olasz Karin Knapp ellen. 

A 475 ezer dolláros Brazil
Open elsõ fordulójában
Victor Hãnescu 6-3, 6-3-ra
nyert a brazil Joao Souza El-
len, s a következõ fordulóban
az elsõ helyen kiemelt spa-
nyol Nicolas Almagróval ta-
lálkozik, aki szabadkártyával
került fel a fõtáblára. 

Román bravúr Dohában

Labdarúgás   

Hírösszefoglaló 

Két érdekes mérkõzéssel
indult kedden este a lab-

darúgó-Bajnokok Ligája ta-
vaszi idénye. A címvédõ FC
Barcelona a leverkuseni
BayArenán kezdte a BL
egyenes kieséses szakaszát, s
3-1-re nyert a Bayer 04 ellen. 

A katalánoknál Villa,
Afellay és Busquets mellett
Xavi és Piqué is sérülés mi-
att hiányzott, bár utóbbi a
spanyol sajtó szerint is fe-
gyelmi okokból maradt ki.
A németek sem állíthatták

ki legjobb csapatukat,
Michael Ballack mellett
Sidney Sam, Derdiyok,
Barnetta és Adler kapus
sem lehetett jelen.

Az elsõ félóra meddõ me-
zõnyjátékában a Barcelona
78 százalékban birtokolta a
labdát, a hazaiak igyekeztek
megzavarni passzolgató el-
lenfeleiket. Amikor már úgy
tûnt, hogy kihúzza kapott
gól nélkül a Leverkusen, a
Barca megszerezte a veze-
tést. A 41. percben Messi ki-
váló passza indította Alexis
Sanchezt, aki könnyedén
lõtt a jobb sarokba, 0-1. Ro-
bin Dutt edzõ tanítványai

az 52. percben egyenlítettek,
Kadlec bólintotta a hálóba
Corluka beívelését. A Barca
gyorsan reagált, az 55. perc-
ben ismét Sanchez kapott jó
kiugratást, ezúttal Cesc
Fabregastól, Kadlec elcsú-
szott, így a csatárnak csak
Friedrichet és Lenót kellett
kicseleznie, 1-2. Három
perccel a lefújás elõtt Messi
megrúgta szokásos gólját:
az argentin remekül szöktet-
te Dani Alvest, aki ziccer-
ben nem kapura lõtt, hanem
visszatette Messinek, 1-3. 

A Barcelona 72 százalé-
kos labdabirtoklással, jóval
több kapura lövéssel megér-

demelten nyert, és gyakorla-
tilag eldöntötte a továbbju-
tás kérdését.

A nap másik találkozóján
a BL mostani idényének
meglepetéscsapata, az
APOEL látogatott Lyonba.
Rémi Garde, az Olympique
edzõje kihagyta a kezdõ-
csapatból Briandot és
Gomist, a helyükre Laca-
zette és Ederson került.
Elõbbi az 58. percben sze-
rezte meg a mérkõzés
egyetlen gólját, s miután a
ciprusiak egyetlenegyszer
lõttek kapura (a 88. perc-
ben), a 0-1 kimondottan hí-
zelgõ a számukra. 

„Feltámadt” a Barcelona

Simona Halep

A tegnapi edzésen mindkét csapat játékosai megismerkedtek a Nemzeti Aréna letakarított gyepével 


