
Jól járhatnak a balesetmentesen közlekedõ autósok idén a kötelezõ biztosítás befizetésekor.
Aki viszont a tavaly balesetet okozott, az alapdíj többszörösét fizetheti ki. A biztosító társasá-
gok különbözõ díjszabás szerint kínálnak szerzõdést, így érdemes tisztában lenni a feltételek-
kel, ajánlatokkal. Az itthon idén meghonosított bonus-malus biztosítási rendszer máshol évti-
zedek óta mûködik, de még nem tudni, mennyire biztos a romániai változat. 7. oldal
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A kormánytöbbséget biztosí-
tó koalíciós pártok tegnap

gondoskodtak arról, hogy a
2010-es költségvetés szakbizott-
sági vitáin a minisztériumok ál-
tal javasolt tételek pozitív véle-
ményezést kapjanak. A jóindu-
lat hátterében állhat Emil Boc
kormányfõ azon ajánlata is,
hogy minden olyan honatya, aki
megszavazza a költségvetést,
hetvenezer eurót kap arra, hogy
a választókerületében türténõ
befektetésekkel jó színben tün-
tesse fel magát. A miniszterel-
nök tegnap cáfolta ezeket a saj-
tóhíreket, hangsúlyozva, hogy
„nincsenek rejtett zsebei, me-
lyekbõl pénzt osztogathatna”. 
Írásaink a 2., 3., 6., 8., 9. oldalon 

új magyar szó
2010. január 6., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2077 ▼
1 amerikai dollár 2,9186 ▼
100 magyar forint 1,5630 ▼

Háborgó Dacia-kereskedõk

Az autógyártótól várnak segítséget a Dacia-
kereskedõk a januártól fizetendõ környezet-
védelmi díj költségnövelõ hatásának kiküsz-
öbölésében. Mint ismert, a kétezer köbcen-
timéter alatti hengermûtartalmú, az Euró 4-
es szennyezési elveknek megfelelõ motorral
felszerelt autók után is be kell fizetni év ele-
jétõl az illetéket, csupán a már megvásárolt
jármûveket lehet még negyven napig ked-
vezményesen forgalomba helyezni.  

Gazdaság 6

Társadalom 7

Vezércikk 3

Hamburgeradó Cseke Attilától 

Cseke Attila teg-
nap meghirdette
egészségügyi mi-
niszteri program-
ját. Mint mondta,
a szaktárca legsú-
lyosabb problé-
mája a forráshi-
ány. A miniszter
áthidaló megol-
dást keres, elsõ
javaslata a ham-
burger-adó
bevezetése.

Kultúra 8
Újévi muzsika bécsi mintára

Bécsi mintára városainkban is telt házzal,
szükség esetén rájátszással, a hangverseny
ismétlésével tartanak új évi hangversenye-
ket, amelyek mûsorából nem hiányozhat
a Strauss-muzsika, de újdonságokkal is
készültek a filharmóniák.

Cs. P. T. 

Jóváhagyta tegnap a Szövet-
ségi Állandó Tanács (SZÁT)

azoknak a személyeknek a névso-
rát, akiket az RMDSZ prefektusi,
illetve alprefektusi tisztségekbe
szán ebben a kormányzati ciklus-
ban. A névsor a mai kormányülé-
sen Emil Boc asztalára kerül, egy
részüket pedig várhatóan ki is ne-
vezi a miniszterelnök – tudtuk
meg Kovács Pétertõl, a SZÁT
tagjától. Amint már beszámol-
tunk róla, az RMDSZ-nek Hargi-
ta és Kovászna mellett Hunyad és
Szilágy, illetve a Kárpátokon túli
Vaslui megyében sikerült prefek-
tusi posztokat kialkudnia a
Demokrata–Liberális Párttal
(PD-L) történõ egyezkedések
nyomán. Folytatás a 3. oldalon 

Magyarok
a prefektúrákonA pedagógusok leépítésérõl

egyezkedik a szakszerveze-
tekkel a tanügyminiszter: növel-
né az igazgatók, aligazgatók és a
magasan képzett tanárok óra-

számát,  maximalizálná a városi
iskolák osztálylétszámát. Az ér-
dekvédelmi szervezetek elége-
detlenek, készek az Alkotmány-
bírósághoz fordulni. 7. oldal 

Hamu és gyémánt 
Jó, ha még arra is emlékezünk: a regio-
nalizmus megerõsítését célzó RMDSZ-
programok a prefektúra intézményét fel-

számolandónak tartották és
tartják. Éppen ezért a poli-
tikában a kiegyensúlyo-
zottság a legjobb tanács-

adó: nem fontos föltétlenül
hamut szórni a fejünkre, ha

veszítünk, de gyémántko-
szorúra sincs szükség,
ha nyerünk. Székedi Ferenc

Büntetés vagy jutalom?
Vegyes a fogadtatása az autósok körében az idéntõl bonus-malus rendszerû RCA-nak

Leépítés: háborgó érdekvédõkCsúszópénz 
a honatyáknak?

2010-ben változatlan áron!

Idéntõl már nem lehet kézzel kitölteni a kötelezõ felelõsségbiztosítási szelvényt, ami a hamisításokat is lehetetlenné teszi Fotó: Mihály László/archív

A tanügyminiszterrel találkoztak tegnap a szakszervezetisek Fotó: Agerpres



Hírösszefoglaló

Silvio Berlusconi olasz mi-
niszterelnök levelet írt egy fo-
lyamatban lévõ büntetõügy-

ben eljáró bírónak az egyik gya-
núsított, az olasz katonai hír-
szerzés (SISMI) korábbi máso-
dik számú vezetõje érdekében –
jelentette a Corriere della Sera cí-
mû milánói napilap. Az egész
Olaszországot megdöbbentõ
botrány 2006-ban pattant ki,
amikor letartóztatták a koráb-
ban az olasz távközlésben mo-
nopolhelyzetet élvezõ Telecom
Italia és anyacége, a Pirelli több
alkalmazottját. Azzal gyanúsí-
tották õket, hogy egy kémháló-
zat tagjai, amely rögzített tele-
fonbeszélgetésekbõl adatokat
gyûjt az olasz elithez tartozó
személyekrõl.

A letartóztatottak között volt
Marco Mancini, a SISMI ko-
rábbi második számú vezetõje
is. Novemberi elõzetes meghall-
gatásán Mancini megtagadta a
válaszadást a kérdésekre, arra
hivatkozva, hogy ezzel államtit-
kokat sértene. Mancini váratla-
nul támogatást kapott Berlu-
sconitól, aki az eljáró bírónak
írott levelében megerõsítette,
hogy az ügy államtitkokat érint
– írta a Corriere della Sera. A mi-
niszterelnöki levél valószínûleg
lehetõvé teszi Mancini számá-
ra, hogy elkerülje a pert, de to-
vábbi tápot ad azoknak a felté-
telezéseknek, hogy bizalmas
kapcsolatok állnak fenn a tit-
kosszolgálat és a vezetõ olasz
távközlési operátor között – tet-
te hozzá az olasz napilap.
Berlusconi hivatala egyelõre

nem foglalt állást a lapjelentés
kapcsán.

Mancinit egy másik ügyben
korábban azzal vádolták, hogy
segített az amerikai Központi
Hírszerzõ Ügynökségnek
(CIA) elrabolni egy muzulmán
papot Milánóban. A vádat no-
vemberben ejtették, arra hivat-
kozva, hogy a bizonyítékok ál-
lamtitkokat sértettek.

A kémhálózat kapcsán az ál-
lamügyészek azt állítják, hogy
egy csoport, amelyet Giuliano
Tavaroli, a Telecom Italia ko-

rábbi biztonsági fõnöke veze-
tett, 1997 és 2004 között több
ezer aktát töltött meg olyan in-
formációkkal, amelyeket illegá-
lisan lehallgatott telefonbeszél-
getésekbõl szerzett. A lehallga-
tásoknak többek között olyan
neves személyiségek voltak a
célpontjai, mint Romano Prodi
volt olasz miniszterelnök, aki
abban az idõben az Európai Bi-
zottság elnöke volt, továbbá
egy sor olasz híresség, Emilio
Gnutti pénzmágnástól Bobo
Vieri labdarúgósztárig. 
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Röviden

Az ENSZ-fõtitkár stratégiaváltást 
szorgalmaz Afganisztán érdekében

Az ENSZ-fõtitkár szerint a kormánynak és
a nemzetközi közösségnek stratégiát kell
váltani a következõ hónapokban Afganisz-
tánban, hogy javítani tudjanak a súlyos
biztonsági helyzeten, és megkezdjék a so-
kat bírált intézményi rendszer átalakítását.
Ban Ki Mun a Biztonsági Tanácsnak át-
adott, hétfõn nyilvánosságra hozott jelenté-
sében rámutatott: a tavaly augusztusi el-
nökválasztás és az azt követõ viták híven
tükrözik, hogy mi az, amit nem sikerült el-
érni Afganisztánban nyolc évvel a tálib
rendszer megdöntése után sem. Afganisz-
tán kormányának határozottan el kell kez-
denie a reformok megvalósítását – szögez-
te le a fõtitkár.

Izrael elhalasztotta katonai 
küldöttségének angliai vizitjét 

Izrael elhalasztotta magas rangú katonai
küldöttsége nagy-britanniai látogatását, at-
tól tartva, hogy a küldöttség tagjai ellen há-
borús bûnök miatt eljárást indíthatnak –
közölte tegnap az izraeli külügyminiszter-
helyettes. Dani Ajalon tárgyalni akar a ma-
gánlátogatáson Izraelben tartózkodó
Patricia Janet Scotland of Asthal brit fõ-
ügyésszel arról, hogy meg kell reformálni a
brit törvénykezés egyetemes joghatóságá-
nak elvét. Ez utóbbi alapján bármely bíró-
nak joga van egy felperes beadványa alap-
ján elfogatóparancsot kiadni bármely
Nagy-Britanniába látogató személyiség el-
len, ha úgy ítéli meg, hogy az illetõ hábo-
rús bûncselekményben vagy emberiesség el-
leni bûnökben lehetett részes. 

Izrael kelet-jeruzsálemi lakóházak
építését hagyta jóvá

Izrael tegnap bejelentette, hogy jóváhagyta
négy újabb lakóház felépítését Kelet-Jeru-
zsálemben. A döntés várhatóan tovább éle-
zi a palesztin-izraeli viszonyt, éppen ami-
kor Washington új menetrendet dolgozott
ki annak érdekében, hogy két éven belül
békeszerzõdés jöhessen létre. A palesztinok
majdani államuk fõvárosának tekintik Ke-
let-Jeruzsálemet, amelynek vitatott státusa
a béketárgyalások egyik fõ akadálya. A
most jóváhagyott 24 lakásos projekt kivite-
lezõje egy amerikai zsidó, Irving
Moskowitz, aki nagyvonalúan támogatja
azokat a zsidó telepeseket, akik elszánták
magukat arra, hogy megvetik a lábukat a
szent város vitatott részein. 

A grúz ellenzék az ENSZ-tõl kéri 
a választások lebonyolítását

Húsz grúziai ellenzéki szervezet felkérte
az ENSZ-t a következõ választások lebo-
nyolítására és ellenõrzésére; az errõl szóló
levelet kedden küldték el Ban Ki
Munnak, a világszervezet fõtitkárának. A
dokumentum aláírói úgy vélik, hogy az
országban nincs meg az a politikai és vá-
lasztói környezet, amelyben demokratikus
választásokat lehetne rendezni, ezért a vi-
lágszervezet felügyelete mellett kell azo-
kat megtartani. Az aláírók között van
Zurab Nogaideli korábbi kormányfõ, az
Igazságos Grúziáért elnevezésû ellenzéki
párt irányítója is. 

Obama kijelölte kormánya 
elsõ transzszexuális tisztviselõjét 

Barack Obama amerikai elnök kijelölte
kormánya elsõ transzszexuális tisztviselõ-
jét; Amanda Simpson tegnap kezdte meg
munkáját a kereskedelmi minisztérium fõ-
tanácsadójaként. Simpson – aki a
Transzszexuális Egyenlõség Országos Köz-
pontjának vezetõségi tagja - reményét fejez-
te ki, hogy hamarosan százak fogják követ-
ni, és kinevezése megnyitja a lehetõségeket
társai elõtt. A minisztérium megerõsítette, a
Fehér Ház viszont nem kommentálta, hogy
Simpson a kormányzat elsõ ismert transz-
szexuális tagja. 

Silvio Berlusconi olasz kormányfõ újabban bírákkal levelezik

Hírösszefoglaló

Jemen több ezer katonát ve-
zényelt három tartományba

az al-Kaida nemzetközi terror-
szervezet elleni hadjárat kereté-
ben és elfogta a szélsõségesek öt
fegyveresét – közölte egy bizton-
sági forrás tegnap. A tájékoztatás
szerint hadmûvelet folyik a fõvá-
rosban, valamint Sabva és
Maarib tartományban. Szélsõsé-
ges fegyveresek után kutatnak a
dél-jemeni Abjan tartományban
is – mondta a magát megnevezni
nem kívánó forrás. Közben újra
megkezdte mûködését az Egye-
sült Államok jemeni nagykövet-
sége, amely ebbéli döntését úgy
indokolta, hogy a jemeni kor-
mányerõk sikeres terroristaelle-
nes mûveletei eloszlatták a kö-

vetség biztonsági aggodalmait. A
diplomáciai képviselet elõtte két
napig zárva tartott, mert hitelt
érdemlõ információkat kapott
küszöbön álló jemeni terrorista
akciók veszélyérõl. Hasonlóan
járt el a brit és a francia nagykö-
vetség is, amelyek kedden szin-
tén felújították tevékenységüket.

A világ legszegényebb arab or-
szága azt követõen került elõ-
térbe, hogy az al-Kaida jemeni
szárnya közölte, õ állt az Amsz-
terdamból Detroitba tartó ameri-
kai utasszállító repülõgép ellen
karácsonykor megkísérelt me-
rénylet mögött. Amerikai forrá-
sok szerint a terrorista hálózat
nagyrészt kiszorult Afganisztán-
ból, a szomszédos Pakisztán
határmenti törzsi területein pedig
a hadsereg tartja nyomás alatt. 

Jemen: több ezer katonát
vezényeltek az al-Kaida ellen

ÚMSZ

„Addig nem hagyom jóvá a
verespataki aranykitermelés

megkezdését, amíg nem gyõznek
meg 101 százalékban arról, hogy
az alkalmazott technológia nem
szennyezi a környezetet” – erõsí-
tette meg korábbi álláspontját a
kanadai érdekeltségû RMGC ál-
tal Verespatakra tervezett arany-
bánya kapcsán Borbély László. A
környezetvédelmi miniszter a
Radio France Internationalnak
adott interjúban nyilatkozott er-
rõl. A tárcavezetõ kifejtette, re-
ményei szerint a beruházás elkez-
dése technikai, nem pedig politi-
kai döntés eredménye lesz. „En-
gem még nem sikerült meggyõz-
ni arról, hogy a kitermelés nem
környezetszennyezõ” – jegyezte
meg Borbély.  Mint ismert,
Traian Bãsescu államfõ nemrégi-
ben azt nyilatkozta: a nemzetbiz-

tonsági kérdésekkel foglalkozó
Legfelsõ Védelmi Tanács
(CSAT) dönt majd a Veres-
patakon tervezett aranybánya-be-
ruházásról. Az elnök egy televízi-
ós mûsorban kérdésre válaszolva
kifejtette: a verespataki beruhá-
zás a CSAT asztalára kerül,
amely a szakértõi vélemények
alapján dönt. Határidõt azonban
az államfõ nem közölt. Emil Boc
miniszterelnök ezzel kapcsolat-
ban újságírói kérdésre korábban
kifejtette: minden olyan román
és külföldi szakértõi véleményt
figyelembe vesznek, amelyet a
törvény elõír. A jelenlegi kor-
mánykoalíciónak tagja az
RMDSZ is, amelynek elnöke,
Markó Béla lapunknak korábban
azt nyilatkozta: álláspontjuk to-
vábbra sem változott a Veres-
patakon tervezett aranybánya-
beruházással kapcsolatban, így
ellenzik a projektet.

Borbély: engem nem gyõztek

meg a Verespatak-projektrõl

Silvio Berlusconi 
kémeket védelmez

MTI

A pozsonyi külügyminisztéri-
um szerint az Európai Bizton-

sági és Együttmûködési Szervezet
(EBESZ) kisebbségügyi fõbiztosa
üdvözölte a szlovákiai állam-
nyelvtörvénnyel kapcsolatos kor-
mányzati végrehajtási utasítások
elveit, amelyek január elsején lép-
tek életbe. Peter Stano külügymi-
nisztériumi szóvivõ tegnapi köz-
lése szerint nyilatkozatában Knut
Vollebaek azt állítja, hogy a jog-
szabály végrehajtási utasításainak
elveit az õ ajánlásai alapján fo-
gadták el azzal a céllal, hogy
megmagyarázzák a nem világos
részeket, azokat egyértelmûvé te-
gyék, és egységesítsék a törvény
kötelezõ érvényû értelmezését –
jelentette Pozsonyból az MTI tu-
dósítója, Kokes János. A magyar
külügyminisztérium korábbi köz-
leményében úgy ismertette a fõ-
biztos nyilatkozatát, hogy
Vollebaek elvárja: az irányelvek
védelmezzék Szlovákiában a ki-
sebbségekhez tartozó személyek
azon jogát, hogy mind a magán-,
mind a közéletben használhassák
anyanyelvüket. A magyar kül-
ügyminisztérium szerint a ma-
gyar kormányhoz hasonlóan a fõ-
biztos is a nyelvhasználatért kiró-
ható büntetéseket tartja a törvény
és a végrehajtási dokumentum
legkényesebb részének. A minisz-
terelnök már korábban bejelentet-
te: amennyiben mégis büntetések-
re kerül sor, a budapesti kormány
anyagi és jogi segítséget nyújt a
nyelvtörvény áldozatainak Szlo-
vákiában. Az EBESZ kisebbség-
ügyi fõbiztosának honlapján
egyebek között az olvasható,
hogy Vollebaek továbbra is szere-
pet vállal „ebben és más ügyek-
ben mindaddig, amíg egyensúlyt
nem sikerül teremteni az állam-
nyelv erõsítése és a kisebbségi jo-
gok védelme között”.

Értelmezik
Vollebaeket

Ismét megnyitott tegnap az Egyesült Államok jemeni nagykövetsé-
ge, miután két napig biztonsági okokból zárva volt – közölte egy
amerikai követségi alkalmazott. Az Egyesült Államok és Nagy-Bri-
tannia szanaai nagykövetsége vasárnap jelentette be, hogy az arab-
félszigeti al-Kaida terrorszervezet nem szûnõ fenyegetései miatt be-
zárt. A terrorfenyegetettség továbbra is magas szintû – tudatta a
nagykövetség, és továbbra is óvatosságra intette a Jemenben tartóz-
kodó amerikaiakat. Barack Obama amerikai elnök egyik tanács-
adója elõzõleg közölte: Washington arra utaló jeleket kapott, hogy
az al-Kaida támadásokra készül Jemenben. 

Megnyitott az amerikai nagykövetség

Mintegy 14 százalékkal nõ tavalyhoz képest a környezetvédelmi
minisztérium idei költségvetése amiatt, hogy a tárcához került az
erdõgazdálkodás is – közölte tegnap Borbély László miniszter a
költségvetés szakbizottsági vitáján. Tájékoztatása szerint a kor-
mány átszervezése miatt húszezerrel nõ a minisztériumi alkalma-
zottak száma is. A környezetvédelemnek idén 1,593 milliárd lejbõl
kell gazdálkodnia, a tavalyi költségvetése 1,4 milliárd lej volt.

Nõ a környezetvédelem büdzséje



Folytatás az 1. oldalról

A SZÁT tegnap Ladányi Lászlót
(Hargita), György Ervint (Ko-
vászna), Dézsi Attilát (Hunyad),
Végh Sándort (Szilágy) és Szé-
kely Leventét (Vaslui) jelölte a
területi kormányhivatalok élére.
A jelölteket az RMDSZ területi
szervezetei javasolták a testület-
nek.

Kilenc magyar alprefektus

Szintén a megyei szervezetek
tettek javaslatokat a kialkudott
hat új alprefektusi posztra is. Ha
Emil Boc is aláírja kinevezésü-
ket, akkor a SZÁT jóváhagyásá-
val Horváth Levente Arad, Bor-
sos K. László Beszterce-Naszód,
Pásztor Sándor Bihar, Ambrus
Károly Brassó, Böndi Gyöngyike
Máramaros, Pataki Csaba pedig
Szatmár megye egyik alprefek-
tusi tisztségét kaphatja meg. A je-
löltek mindegyike – Borsos K.
László kivételével – rendelkezik
már intézményvezetõi tapaszta-
lattal. Horváth Levente és Pataki
Csaba korábban volt már
alprefektus, Böndi Gyöngyike a
máramarosi kormányhivatalt is
vezette; Pásztor Sándor jelenleg
a nagyváradi önkormányzat
RMDSZ-frakciójának vezetõje,
Ambrus Károly pedig a kereske-
delmi kamaránál tölt be vezetõ
tisztséget. Kinevezésükkel egyéb-
ként az RMDSZ által támogatott
alprefektusok száma nyolc lesz
az országban, ugyanis Temes
megyében Marossy Zoltán, Ma-
ros megyében pedig Bárzci Gyõ-
zõ István révén már tavaly õsztõl
„birtokolja” ezt a tisztséget a
szövetség. 

A helyzet érdekessége, hogy az
új kinevezésekkel a magyar ajkú
alprefektusok száma kilencre nõ

Romániában. Brassónak ugyanis
jelenleg is magyar az egyik
alprefektusa, Benedek Gábor,
aki azonban nem az RMDSZ,
hanem a jelenlegi koalíciós part-
nere támogatásával kapta meg
még tavaly ezt a posztot. Így
akár az is elképzelhetõ, hogy a
Brassó megyei kormányhivatal
vezetõjének két magyar helyette-
se legyen – erõsítette meg tegnap
lapunknak Kovács Péter ügyve-
zetõ alelnök. 

Nagy a titkolózás

Lapunknak az alprefektus-
jelöltek névsorát a területi
RMDSZ-szervezetekbõl szárma-
zó forrásokból sikerült megtud-
nia, a SZÁT megkeresett tagjai
vonakodtak közölni ezt az infor-

mációt. „Nem szeretnénk most
feszültségeket kelteni, elsõsorban
a koalíciós partnerben. A PD-L
erdélyi szervezeteinek vezetõi
morognak, amiért meg kell osz-
taniuk a hatalmat az RMDSZ-
szel, pedig az államfõ nekik kö-
szönheti a gyõzelmét” – indokol-
ta a titkolózást Kovács Péter. Ha-
sonló érvekkel hárította el a vá-
laszadást az ÚMSZ-nek Csehi
Árpád, a Szatmár megyei, illetve
Kovács Attila, a Brassó megyei
RMDSZ-szervezet elnöke.

Különleges a helyzet Bihar
megyében, ahol Szabó Ödön
ügyvezetõ elnök arra hivatko-
zott: a  helyi RMDSZ semmi
szín alatt nem kívánja megszün-
tetni eddigi együttmûködését a
liberálisokkal. „Azért nem áru-
lom el a jelöltünk nevét, mert

igen kényelmetlen helyzetbe
hoznám az illetõt, ha végül még-
sem neveznék ki alprefektusnak.
Lehet ugyanis, hogy így bosszul-
ják meg majd rajtunk, hogy a li-
berálisok szövetségesei mara-
dunk” – mondta Szabó.

Az ügyvezetõ elnök aggodal-
mai Lakatos Péter Bihar megyei
képviselõ szerint alaptalanok.
„A megyének magyar alprefek-
tusa lesz, s ez független a helyi
megállapodásainktól” – mondta
a politikus, aki szerint Markó
Béla szövetségi elnök az
RMDSZ képviselõinek és szená-
torainak tegnapi közös frakció-
ülésein azt mondta: a PD-L-nek
tudomásul kell vennie, hogy
nem lehet „felülrõl” megszabni,
kivel szövetkezzen az RMDSZ
helyi szinteken. 
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Az ókorban úgy gondolták:
nem lehet kétszer belelépni

ugyanabba a folyóba.
Románia jelenkora
azonban mindezt nem

egyszer, hanem többször is
megcáfolja. A legutóbbi

példa: éppen egy esz-
tendeje, hogy a de-

mokrata-liberálisok uralta koalíciós kor-
mány kipenderítette helyükrõl az állam-
igazgatásban tevékenykedõ magyar tisztség-
viselõket, köztük prefektust, alprefektusokat,
fõtanfelügyelõt és altanfelügyelõket, a szak-
minisztériumok megyei igazgatóságainak és
különbözõ ügynökségeknek a vezetõit,
mondván, hogy a politikai váltógazdaság-
ban úgy illik: a gyõztes visz mindent. 
Az RMDSZ a tiltakozások különbözõ vál-
fajaival, köztük tömegtüntetésekkel próbál-
kozott, és egyre gyakrabban emlegette az et-
nikai tisztogatás vádját, arról beszélve,
hogy ezután, függetlenül a kormányszínek-
tõl, bizonyos tisztségeket nem politikai
szempontok alapján, hanem lakossági ösz-
szetételnek megfelelõen, azaz etnikai alapon
kell betölteni. 
Az ugyancsak a demokrata-liberálisok
uralta koalíció most Hargita, Kovászna,
Szilágy, Hunyad és Vaslui megyék prefek-
tusi tisztségeit ajánlotta fel koalíciós part-
nerének, az RMDSZ-nek és Máramaros,
Brassó, Szatmár, Bihar, Arad, valamint
Beszterce-Naszód megyékben lesznek ma-
gyar alprefektusok is. Tekintettel arra,
hogy például Vaslui megyében nem teng
túl a magyar lakosság, nehezen lehetne azt
állítani, hogy a tavalyhoz képest valamifé-
le etnikai kárpótlás történt, így el kell fo-
gadnunk: az RMDSZ politikai tényezõ-
ként kapott újra politikai tisztségeket,
Hunyad, Bihar és Vaslui megyékben töb-
bek között azért is, mert a demokrata-libe-
rálisok országos vezetõsége így is büntetni
akarta az elnökválasztáson nem teljesítõ
megyei szervezeteit. 
Nincs ebben semmi szégyen, hiszen a poli-
tika a színfalak elõtt és mögött a hatalom
és a tisztségek megszerzésének a játéktere
is, méghozzá majdnem mindig a cél szen-
tesítette eszközökkel. Csupán arra kellene
legalább nagy vonalakban vigyázni, és a
következetességnek valamiféle látszatát
megõrizni, hogy a számunkra kedvezõ
vagy kedvezõtlen helyzetekben mit és mivel
magyarázunk. 
És még valami: néhány megyei vagy helyi
magyar tisztségviselõ már most dörzsöli a
tenyerét, hogy megérkezett az aranykor-
szak, mivel itt meg amott magyarok lesznek
a prefektusok. Nos, nem kellene feledni –
egyébként ezt a Kovászna megyében 2009-
ig is prefektus György Ervin példája bizo-
nyítja a legjobban –, hogy a kormánymeg-
bízotti tisztség mindenekelõtt és mindenek-
fölött az országban hatályos törvényekhez
kötõdik. És jó, ha még arra is emlékezünk:
a regionalizmus megerõsítését célzó
RMDSZ-programok a prefektúra intézmé-
nyét felszámolandónak tartották és tartják.
Éppen ezért a politikában a kiegyensúlyo-
zottság a legjobb tanácsadó: nem fontos föl-
tétlenül hamut szórni a fejünkre, ha veszí-
tünk, de gyémántkoszorúra sincs szükség,
ha nyerünk. 

Román lapszemle

Hamu és gyémánt 

Másfél millió lejt meghaladó banki beté-
teik alapján közel tizenkétezer milli-
omost tartanak nyilván Romániában.
(Evenimentul zilei) Hatalmas áradások
veszélyére figyelmeztet január és márci-
us folyamán a román hidrológiai intézet.
(Gândul) Az eddiginél háromszor ma-
gasabb áron, 299 lejért juthatnak hozzá
január 18-tól az új típusú, úgynevezett
biometrikus útlevelekhez a román állam-
polgárok. (Evenimentul zilei) Harminc-
ezer palack különleges bort vásárolt fel
honi termelõktõl a román Külügymi-
nisztérium, melyek protokoll céllal ke-
rülnek a külképviselethez. (Capital)

Székedi Ferenc

Ambrus Károly (Brassó megye) Horváth Levente (Arad megye)

M. Á. Zs.

„A kormánynak nincsenek
rejtett forrásai azokon kívül,

amelyeket nyilvánosságra hoz-
tunk” – jelentette be tegnap Emil
Boc miniszterelnök, hangsúlyoz-
va, nem akadályozhatja meg a
honatyákat, hogy módosító javas-
latokat nyújtsanak be a 2010-es
költségvetés-tervezethez, de min-
den elfogadott módosítás a pén-
zek átirányításával jár, ugyanis
nincs lehetõség újabb forrásokat
bevonni. Boc szerint az állami bü-
dzsét szigorúan az 5,9 százalékos
hiány alatt kell tartani ahhoz,
hogy 2014–15-re az ország csatla-
kozhasson az eurózónához. 

Futószalagon a tárcák

A kormánytöbbséget biztosító
koalíciós pártok tegnap gondos-
kodtak arról, hogy a 2010-es
költségvetés szakbizottsági vitáin
a minisztériumok által javasolt
tételek pozitív véleményezést
kapjanak. A futószalag-szerû el-
fogadáshoz az idõ rövidsége is
hozzájárult, ugyanis a vakáció-
ról visszatérõ honatyáknak alig
két nap állt a rendelkezésükre a
bizottsági vita elõtt, hogy módo-
sító javaslatokat nyújtsanak be.
Ekként például az igazságügyi
minisztérium büdzséjének a par-

lament összevont jogi-, emberjo-
gi bizottságban tartott vitája
majdnem érdektelenségbe ful-
ladt, ugyanis a honatyák egyet-
len módosító javaslatot sem tet-
tek a tárca tervezett 2010-es költ-
ségvetéséhez. Az ellenzéki szoci-
áldemokrata és liberális képvise-
lõk pont ezt a visszásságot emel-
ték ki, hogy a módosító javasla-
tok leadása elõtt kénytelenek
szavazni a szaktárca költségveté-
sérõl. Hasonlóan könnyen
„ment át” a belügyminisztériumi
költségvetés is a parlamenti szak-
bizottságon, a honatyák csupán
három olyan módosítót fogadtak
el – további huszat elutasítottak
–, amelyek tárcán belüli pénzát-

irányítást javasoltak, nem pedig
újabb költségvetési tételek beil-
lesztését. 

A PSD és PNL több 
ezer módosítót „gyártott” 

„Több mint kétezerötszáz mó-
dosító javaslatot adtak le a szoci-
áldemokrata frakciónál a PSD-s
honatyák” – jelentette be tegnap
délután Sorin Lazãr, a párt szená-
tusi frakciójának titkára. Hozzá-
tette: kollégái ma is benyújthatják
javaslataikat, ugyanis ekkor jár le
a maguknak adott határidõ. A
Nemzeti Liberális Párt mindeköz-
ben „csak” háromszáz javaslatot
készített a büdzsétervhez. 

Szûkös védelmi és belügyi büdzsé

Magyarok a prefektúrákon

Hetvenezer euró a „költségvetéspárti” honatyáknak
Emil Boc miniszterelnök tegnap kitérõ választ adott arra a kérdés-
re, hogy a kormány hetvenezer euróval „jutalmazná” azokat a hon-
atyákat, akik elfogadott módosító indítványokat tesznek, illetve
megszavazzák a 2010-es állami költségvetést. A hírt a Gândul röp-
pentette fel, emlékeztetve, hogy 2009-ben is hasonló „juttatásban”
részesültek a kormánypárti képviselõk és szenátorok, akik a rendel-
kezésükre bocsátott pénzt a választókerületükben utak, iskolák és
templomok építésére, javítására fordíthatták. Elõzetes számítások
szerint a kabinetnek mintegy tizenhétmillió eurót kellene elkülöní-
tenie erre a célra, de az összeg nagysága, illetve a Nemzetközi Va-
lutaalap (IMF) megszorításai miatt Boc türelemre intette a demok-
rata-liberális honatyákat, ugyanis egy részük nem azonnal, hanem
csak késõbb kapja majd meg a hetvenezer eurót. Sajtóinformációk
szerint a PD-L a külvilág felé azzal indokolná a juttatást, hogy az
elfogadott módosító indítványokat benyújtó honatyákat honorálná. 

ÚMSZ

Honorius Prigoanã jelölése az
üresen maradt bukaresti képvi-

selõi hely elfoglalására belharcot
váltott ki a Demokrata-Liberális
Pártban (PD-L). Az alakulat két
hangadója, Cristian Preda euró-
pai parlamenti képviselõ és Sever
Voinescu képviselõ szerint a PD-
L-ben rosszul mûködik a humán
erõforrások kiaknázása. „Igen, sú-
lyos gondok vannak a PD-L-ben,
és ezeket meg kell oldanunk a kö-
vetkezõ kongresszuson” – írta
blog bejegyzésében Voinescu. A
kritikára maga az alakulat elnöke,
Emil Boc kormányfõ válaszolt,
szerinte Preda és Voinescu nem
rendelkeznek politikai tapasztalat-
tal, nem ismerik a párt belsõ mû-
ködését, ugyanis nemrég léptek
csak be a PD-L-be. „Majd ha több
gyûlésen vesznek részt, rájönnek
a döntési mechanizmusokra” –
tisztázta Boc. Preda azonnal repli-
kázott a kormányfõnek. „Fogal-
mam sincs, hogy mirõl beszélt a
miniszterelnök. Emlékeztetem,
hogy Monica Iacob-Ridzi kineve-
zésekor is figyelmeztettem a ve-
szélyekre, de nem hallgattak rám.
Vannak olyanok a pártban, akik
félnek, suttognak, én nem.  Nem
hagyom magam cenzúrázni” –
erõsködött Preda. 

PD-L-s belharc
Honorius miatt

Pásztor Sándor (Bihar megye)

Borsos K. László (Beszterce-Naszód) Böndi Gyöngyike (Máramaros megye) Pataki Csaba (Szatmár megye)
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A parlament számos
olyan törvény megsza-

vazásával maradt adós,
amelyet az Európai Unió
már régebben sürgetett, és
amelyek nélkül több terüle-
ten is csak döcögve haladhat
a munka. 

A tartozás – 
számokban

A szenátus a tavalyi õszi
ülésszakon mindössze nyolc
törvényjavaslatot fogadott el,
miközben munkaasztalán to-
vábbi közel 250 jogszabály
várakozik, de az õszi szesszi-
óban a képviselõházhoz be-
terjesztett 370 törvénykezde-
ményezésnek is csupán ele-

nyészõ részével foglalkoztak
a honatyák. A felsõház az
õszi ülésszakban beérkezett
törvényjavaslatoknak csupán
három százalékáról szava-
zott. A szenátus plénuma 10,
a szakbizottságok 238 tör-
vény elfogadásával marad-
tak adósok. Igaz, idejük egy
részét lekötötte a tavalyi, feb-
ruári–júniusi hátralék – rész-
beni – behozása, aminthogy
az is igaz, hogy ez esetben
nagyrészt a kormány által
bõkezûen ontott sürgõsségi
rendeletekkel kellett foglal-
kozniuk. 

Törvénykönyvek 
késleltetése

Az Európai Unió sürge-
tésére és a romániai igaz-

ságszolgáltatás helyzetével
foglalkozó jelentésben fog-
lalt bírálatok hatására a
honatyák rászánták magu-
kat elõbb a büntetõ, majd a
polgári törvénykönyv meg-
vitatására. A két, alapvetõ
fontosságú dokumentumot
végül is azonban kormány-
zati felelõsségvállalással
fogadták el, ami heves tilta-
kozást váltott ki nemcsak
az ellenzékbõl, de több kor-
mánypárti politikusból is,
akik nélkülözhetetlennek
tartották a sarkalatos doku-
mentumok parlamenti vitá-
ját. Ezt követõen teljesség-
gel megfeledkeztek a két
törvénykönyvet kísérõ-ki-
egészítõ eljárási törvény-
könyvekrõl, amelyek tavaly
március óta várakoznak a
parlamentben, anélkül,
hogy érdemi vitájukra sor
került volna a szakosított
albizottságokban. Így az-
tán a két törvénykönyv
hallgatólagos elfogadással
ment át a szenátuson, miu-
tán a szakosított albizott-
ságok mandátumát több al-
kalommal is meghosszab-
bították. 

„Nyugdíjazott” 
nyugdíjtörvény?

A Nemzetközi Valutaalap
és az Európai Bizottság elõtt
tett vállalásnak megfelelõen a
parlamentnek legkésõbb ta-
valy év végéig kellett volna el-
fogadnia az adózási felelõs-
ségrõl szóló és az egységes
nyugdíjtörvényt. Ennek elle-
nére mindkét jogszabálynak
még hosszú utat kell megten-
nie a Hivatalos Közlönyben tör-
ténõ nyilvánosságra hozata-
láig. Az elsõ jogszabály elfo-
gadását egyebek között a po-
litikusi hiúság is gátolja. Mi-
vel az ideiglenes Boc-kor-
mány nem dolgozta ki a tör-
vénytervezetet, az a döntés
született, hogy azt majd azok
a demokrata-liberális minisz-
terek terjesztik be, akik egy-
ben honatyai tisztséget is be-
töltenek. Ám az ellenzéki
szociáldemokraták sem hagy-
ták magukat, és november
elején beterjesztették saját
változatukat, az Adó- és
pénzügyi felelõsség törvénye
címmel. Ez utóbbi dokumen-
tum azonban mindeddig még
a szakbizottságokhoz sem ju-

tott el. Idõközben a demokra-
ta-liberálisokból és az
RMDSZ-bõl álló kormány
bejelentette, elkészült a saját
tervezetével, amelyet sürgõs-
ségi rendszerben márciusig
megszavaznak.

A nyugdíjtörvényt a Boc-
kormány ismét a parlament
elõtti felelõsségvállalással
szerette volna életbe léptetni,
ám ebben megakadályozta a
nemzeti liberálisok és az
RMDSZ által közösen be-
nyújtott bizalmatlansági in-
dítvány sikere. A kormány
bukását követõen a demok-
rata liberális honatyák beter-
jesztették ugyan a törvény-
hozáshoz a jogszabályt,
amely – akárcsak az elõzõ
dokumentum – nem került
még a szakbizottságok mun-
kaasztalára. A helyzetet bo-
nyolítja az, hogy a szociálde-
mokraták ez esetben is pár-
huzamos törvény elõterjesz-
tésére készülnek.

Öngól

Az igazsághoz tartozik
azonban az is, hogy a hon-
atyák „elszabotálták” a saját,

különleges nyugdíjaikat sza-
bályozó jogszabályt is. Ennek
legelsõ változatát még tavaly
februárban nyújtotta be a
parlamenthez 102 demokra-
ta liberális honatya. A doku-
mentum végül közel nyolc
hónap után negatív vélemé-
nyezést kapott a szakbizott-
ságtól. A Szociáldemokrata
Párt, a Nemzeti Liberális
Párt és az RMDSZ szerint a
jogszabály elveszítette idõ-
szerûségét, mivel a kormány
elhatározta az egységes
nyugdíjtörvény kidolgozását.
A kormány megbuktatását
követõen a három tömörülés
honatyái benyújtották az
egységes nyugdíjrendszerrõl
szóló saját törvényjavaslatu-
kat, a szociáldemokraták pe-
dig ígéretet tettek rá, hogy a
honatyák legkésõbb két hé-
ten belül lemondanak külön-
leges nyugdíjaikról.

Mindez azonban nem tör-
tént meg, és a közeljövõben
sincsen rá esély, hisz a tisztelt
ház az elkövetkezõ idõszak-
ban az idei évi állami költség-
vetés és a társadalombiztosí-
tási törvény tervezetének vi-
tájával lesz elfoglalva. 

Honatyák törvénykezési adósságai

Obama – Bush nyomdokaiban?

MTI

Az Egyesült Államok el-
nöke elsõ ízben volt

kénytelen reagálni egy hazá-
ja elleni – igaz, meghiúsult –
terrorista merényletre. Geor-
ge W. Bush „terror elleni há-
borúja” ezzel mintegy Oba-
ma saját háborújává vált.

Ujjongó ellenzék

Múlt heti rádióbeszédében
az elnök leszögezte: Amerika
hadban áll egy szerteágazó
hálózat ellen. „Hajtsuk végre
a szükséges változtatásokat.
Vitassuk meg, milyen módon
tudjuk a legjobban megvéde-
ni szeretett hazánkat” – fo-
galmazott Obama. A repub-
likánus ellenzék ujjong, mert
igazolva látja korábbi szem-
rehányásait: a demokrata
párti elnök tagadja a „terror
elleni háborút”, és csorbítja
az ország biztonságát azáltal,
hogy – az emberi jogokra hi-
vatkozva – hatályon kívül he-
lyezte a Bush-kormány több
intézkedését.

Washington tehetetlennek
tûnik a terroristák elleni har-
cában. Az iraki háború már
csaknem befejezõdött – ám a
terrorveszély nem csökkent.
Afganisztánban még több
amerikai katona harcol – a
konfliktus idõközben átter-
jedt a szomszédos Pakisztán-

ra. Az al-Kaida ott bujkáló
embereit még távolról sem si-
került semlegesíteni. Ehelyett
Washington figyelme ismét
Jemenre összpontosul – és a
kör bezárul.

Nyílt katonai 
beavatkozás…

Oszama bin Laden, az al-
Kaida vezére már a 90-es
években menedéket talált ap-
ja szülõföldjén, és terveket
kovácsolt nyugati célpontok
megtámadására. Számos
harcosa Jemenbõl szárma-
zik. Ebben az arab országban
már több merénylet történt
amerikai állampolgárok el-
len. 2000. október 12-én az
ádeni kikötõben 17 tengerész
halt meg, amikor az al-Kaida
emberei motorcsónakot rob-
bantottak fel a Cole amerikai
hadihajó közvetlen közelé-
ben. 2008 szeptemberében
pedig tizenhat halottja volt a
szanaai amerikai nagykövet-
ség ellen elkövetett merény-
letnek. Jemenben talált me-
nedékre az Amerikában élõ
fanatikus hitszónok, Anvar
al-Avlaki is. A gyûlöletet ter-
jesztõ muzulmán prédikátor
állítólag kapcsolatban állt
Umar Farouk Abdulmutalla-
bbal, aki karácsonykor meg-
próbált Detroit fölött felrob-
bantani egy amerikai utas-
szállító repülõgépet. Egyes

szakértõk bizonyosra veszik:
ha a nigériai fiatalembernek
sikerült volna felrobbantania
a Delta-Northwest társaság
Amszterdamból Detroitba
tartó járatát, akkor Obama
aligha kerülhetett volna el
egy, a szélsõségesek elleni
nyílt katonai beavatkozást Je-
menben. Ám – Pakisztánhoz
hasonlóan – Washington a
jemeni kormánnyal sem rúg-
hatja össze a patkót. Sza-
naának a maga részérõl meg
kell õriznie tekintélyét az
arab világ szemében.

…vagy csendes 
intervenció?

A megoldás: csendes be-
avatkozás. Amerikai sajtóhí-
rek szerint a jemeni kor-
mánynak a lázadók ellen ví-

vott harcában már huzamo-
sabb ideje központi szerep jut
az amerikai hadseregnek. Az
al-Kaida állásai ellen intézett
legújabb támadásokat ameri-
kai irányítással hajtották vég-
re; a jemeni kormány csupán
támogatást nyújtott azokhoz.
A CNN hírtelevízió szerint je-
meni és amerikai illetékesek
már arról egyeztetnek, mely
célok jöhetnek szóba légi csa-
pások szempontjából. A
2001. szeptember 11-i me-
rényletek óta a Tartós sza-
badság hadmûvelet kereté-
ben korszerû amerikai felde-
rítõ hajók járõröznek az Áde-
ni-öbölben, hogy megakadá-
lyozzák terroristák és fegyve-
rek tranzitját Jemen és az
ugyancsak instabil Szomália
között. Itt, Afrika szarván
kezdõdött a terror háborúja a

Nyugat ellen. Egy Black
Hawk helikopter lelövése és a
foglyul ejtett, majd megölt
amerikai katonák Mogadi-
shu utcáin történt végighur-
colása után a helyi szélsõsé-
ges erõknek 1993-ban sike-
rült kiûzniük Washington ka-
tonáit Szomáliából. Itt tervel-
ték ki azokat a véres merény-
leteket is, amelyeket 1998 au-
gusztusában hajtottak végre
az Egyesült Államok nairobi
és dar-es-salaami nagykövet-
sége ellen.

Jemeni foglyok sorsa

Azóta többször is születtek
olyan tervek, amelyek a ter-
rorellenes harc célkeresztjébe
helyezték volna a térséget.
Ám Irak és Afganisztán súly-
ponti szerepével erre nem

maradt szabad kapacitás.
Most Obama elnöknek kell
szembenéznie ezzel a problé-
mával – tekintetbe véve azt a
korábbi ígéretét is, amely sze-
rint be akarja záratni a guan-
tánamói fogolytábort. Ott
ma még számos jemenit õriz-
nek; közülük legalább hatot
haza akarnak szállítani a kö-
zeljövõben, ami megosztja a
közvéleményt. Joe Lieber-
man független szenátor fele-
lõtlennek nevezte a jemeni
foglyok tervezett hazaszállí-
tását. Szerinte azok „rövide-
sen újra ellenünk fognak har-
colni”. John Brennan, az el-
nök terrorizmus-szakértõje
vitatja a szenátor nézetét.
Mint közölte, „a tervet végre
fogjuk hajtani, mégpedig
megfelelõ módon és a megfe-
lelõ idõben”. 

Honatyáink – akárcsak az elõzõ
években – idén sem kapkodják el a
munkájukat. Tavaly a tisztelt ház tör-
vényhozási tevékenysége a választá-
sok miatt gyakorlatilag szünetelt, így
számos fontos jogszabály elfogadása
„csúszott át” az idei esztendõre.

A terrorellenes háború „utolérte” az
Egyesült Államok elnökét. Míg elsõ
hivatali évében Barack Obama azzal
foglalkozott, hogy feldolgozza elõdje
politikai örökségét, ma szinte a
Bush-féle politika kiindulópontján áll
– vélik politikai elemzõk.

Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok elnöke. A béke harcosa háborúra készül? Fotó: archív



VASÁRNAP Csakhamar sárgán és pirosan világító fáklyák lö-
velltek ki a füstbõl, és abban a pillanatban már el is neveztem
õket „lángok”-nak, és teljesen igazam is volt, pedig ezek voltak
az elsõ lángok, amiket életemben valaha is láttam. (…)
Rohanva jött Õ, megállt, csak bámult, és hosszú ideig nem tu-
dott szólni. Akkor megkérdezte: vajon mi lehet ez? 
Miért is tette fel a kérdést ilyen egyenesen! Most már természe-
tesen felelnem kellett. Meg is tettem. „Ez a Tûz” – mondtam.
(…) – Hogyan került ez ide? 
Megint egy leplezetlen kérdés, amelyre õszinte választ kellett
adnom:
– Én csináltam. Õ odament a széléhez, a leégett területen meg-
nézte a földet, aztán megkérdezte: – Mi ez? – Üszök – feleltem.
Egy darabot a kezébe vett, mintha közelebbrõl meg akarná vizs-
gálni, de közben meggondolta és eldobta. Aztán elment. Úgy
látszik, semmi nemérdekli. Én viszont szenvedélyes érdeklõdés-
sel figyelem a tüzet. (…)
PÉNTEK  Hétfõn este szürkületkor megláttam Õt, de csak egy
pillanatra. (…) Ismét le akartam beszélni, hogy csapdákat állít-
son. A tûz révén ugyanis egy új érzést ismertem meg, és ez vilá-
gosan különbözik a szerelemtõl, az aggodalomtól és más érzé-
sektõl, amelyeket eddig felfedeztem. Most ismertem meg a félel-
met! A félelem valami borzasztó! Kívánom, bárcsak ne fedez-
tem volna fel, mert azóta szorongások kínoznak, nem vagyok
többé szüntelenül boldog, gyakran reszketnem kell, és majdnem
összeesek. Mégsem sikerült Ádámot eltéríteni a szándékától. Õ
még nem ismeri a félelmet. 

Mark Twain: Éva napllója. Fordította Thaly Tibor

Volt az RMDSZ-nek régebben valamiféle jel-
szava,  mert programnak vastag matéria vol-
na, amely – akárhogy is kóstolgattuk – még-
iscsak úgy szólt: vissza a néphez. A szövetsé-
gi elnöktõl lefelé mindenki vissza a néphez. 
A szituációból kiindulva ki is vitatná, hogy
helyes volt vagy helytelen a felismerés, ami
önmagában kétségtelenül felér egy helyes
bevallással: valami folytán, valamelyik útke-
resztezõdésben meglehetõsen széthajtott a
karaván, a hajdani fogadalomra mintha
már senki nem akarna emlékezni, sõt nem
is köszönnek egymásnak már a dinnyés
szekerek. A tábori szekerek, az úri kocsik, a
póri fogatok. 
Nyilvánvalóan most kérdés, ha lazul a szö-
vetség szövete: össze lehet-e újra terelni, egy-
ségbe szólítani az erdélyi magyar közösséget,

amikor csakugyan lassan össze
kellene? Ó, ugyan kérem, mi-
nek azt, mondhatná a dolgok
logikája mentén gyalogoló ma-
gyar, hiszen az évek során ma-

ga a szövetség gyérítette ki a
lármafákat. 

Úgy van, menetközbe az a
helyzet állt elõ – szeren-

csénkre –, hogy csök-

kent a veszélyforrás, ugyanúgy a közösségi
veszélyérzés, ami a szövetség és a tagság, az
erdélyi magyarság közötti ösztönszerû, ko-
rábban szorosabb kötöttségén tudott lazítani.
Vagyis az ambivalens, képtelennek ható –
mintha a vitathatatlan jogszerzéssel és jogér-
vényesítéssel az RMDSZ
következetesen maga ellen
cselekedne – idõszerû lenne
átkommunikálni. Mert ha
úgy lenne, tehetnénk hozzá
némi cinizmussal, kézen-
fekvõ lenne folyton minket
nyuvasztani, hogy egységbe legyen terelve a
magyar. 
Ez így nyilvánvalóan abszurd képlet, de hát
mégis van benne valami. Persze nem kíván-
hatunk magunknak pogromot, azt sem kí-
vánhatjuk, hogy bárcsak mindent elölrõl
kellene kezdeni: lapátnyéllel Marosvásár-
helyre menni március idusán, sajnálkozni a
magyarok kivert fogain, szabad anyanyelv-
használatot követelõ transzparenst mutogat-
ni,  Püspökladány felé menet útlevelet mu-
togatni, parlamenti küszöböt lúggal marat-
ni, és így tovább. 
Ez már megírt történelem, lapozni kell to-
vább. Van, ami sürgõs, van, ami nem. Azzal

mindenki tisztában van, hogy most valahogy
nem prioritás június negyedikét nemzeti em-
léknapnak, siralomnapnak, ad abszurdum:
ünnepnapnak tekinteni Erdélyben és a Kár-
pát-medencében, ahol a kollektív emlékezet
jelzett napon amúgy is automatikusan be-

gyullad, mert be kell annak
gyulladni. 
Hanem méricskélni kell,
miféle nyelv az, amelyet az
RMDSZ nyelvezete a kö-
zösség és a szervezet közöt-
ti folyamatos kapcsolattar-

tás megnevezésére kommunikációként em-
leget. Kifelé, befelé, mindegy az. Azazhogy
nem mindegy, hogyan kommunikál kifelé.
Ez el volt mondva százszor és ezerszer.
Mert a szövetséget mostanában már azok is
magázzák, akiknek a szervezettel tegezõdni-
ük kellene. 
Az RMDSZ-nek éppenséggel a „nyugalmi
vagy félnyugalmi idõk” stratégiája nincs ki-
dolgozva, mert, mint tudjuk, alapvetõen az
állandó konfliktusos helyzetekre épített egy-
féle defenzív, ugyanakkor közösségmozgósí-
tó politikát. Önvédelmiekben tehát nincs le-
maradás, csakhogy a szövetség tagságát ho-
vatovább és folyamatosan éberen, érdekelt

félként érdemes kezelni, akkor is, ha pilla-
natnyilag valamiért nem fontos. Ha mond-
juk, nem nézünk elébe EP-, önkormányzati
vagy parlamenti választásnak, és az államfõ-
választáson is túl vagyunk.
Amivel lehetne kezdeni: talán a húsz esz-
tendõ elegendõ arra, hogy a szövetség poli-
tikusaiban végre felébredjen az a gondolat,
amit elcsépelve is mentalitásváltásnak neve-
zünk. Politikusi mentalitásváltásnak. Erre
van példám is.
Nemrégiben Ausztriában járva tátottam a
számat: népszerû gazdaságpolitikust majd-
nem vállon veregettek egy kis eldugott falu-
ban, ha lehet eldugott osztrák településrõl
beszélni. Azt mondták az osztrákok, ez így
van jól, már nehogy üvegembernek nézné
õket a politika. 
Nos hát megnézném, ki lenne az nálunk, aki
õszintén és erõltetettség nélkül át tud nyúlni,
kezet adni a paraszt kerítésén. Megnézném,
ki tudna „évközileg”, vagyis eseményektõl
távolabb átnyúlni a kaszt kerítésén.
A nyugati demokrácia hagyománya és a
„gyors felkapaszkodás hagyománya” között
lényeges a különbség. A szocializálódás, a
viselkedéskultúra összetett kérdése – ilyene-
ket mondogattak nekünk az osztrákok. 

Üvegmatériák?
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Karácsony koradélutánján benézek egyik ismerõ-
sömhöz, hisz nagy baj van, késve, de fa kellene. Az
eredeti, utolsó percen létrejött fenyõfa-biznisz he-
lyett, egyelõre azonban figyelem ahogy elsõs korú
gyermeke a család karácsonyfáján ügyködik nagy
lelkesen. Látom, hogy a kispajtás kidugott nyelvvel
igyekszik rögzíteni egy celofánból kivágott angyalt.
Mondom neki, ne erõlködjön – billeg alatta a szék,
lábujjhegyen áll, veszélyes az egész helyzet –, az an-
gyalok úgysem tudnak repülni, nemhogy egyensú-
lyoznának az ághegyen. 
Olvastam ugyanis, hogy került egy kellõen témahiá-
nyos angol biológus, aki urbi et orbi megmagyaráz-
ta, hogy úgy nagy átalányban az emberszabású an-
gyalok nem repülhetnek. Túl nagy a testük, túl kicsi
a szárnyuk és nem elég izmosak a repüléshez. (Ez
mind tény, de kérdés, hogy miért kellett errõl érte-
kezni, a téma ilyetén szövegkörnyezetben tárgyalása
ugyanis nevetséges, hiábavaló. Az angyalok, angya-
lok, kérem, és egyáltalán nem biztos, hogy minden-
ben, mindenkor a fizika törvényeinek alárendeltek.)
Az ördög vitt rá, hogy biológiát erõltessek a gyerek-
re, s nagyfene tárgyilagosságommal szinte ártsak ne-
ki. Nem néz rám, csak a szeme rebben, a makacs kis
fickó mindenképpen sikerre akarja vinni angyalbigy-
gyesztõ akcióját. Hallotta, amit mondtam, és azt is
tudom, hogy rontottam a karácsony-újév gyermeki
misztériumán, így megpróbálom menteni a helyze-
tet. Felajánlom, hogy majd én rögzítem az angyalt,
adja csak ide. Kurta, sértett, akaratos nem a válasz,
õ kell megtegye, hiszen a szülei õt bízták meg, s tán
az angyaljárás maga forog kockán. 
Igyekezete egyelõre kudarcba fullad: az angyal, ad-
dig míg az ághoz fogja, hurkolni próbálja, megma-
rad, de ahogy kezét elveszi – lehull. Így hull kö-
zénk is a csalódott csend: én az okoskodásommal
talán elrepesztettem a mindeddig egységes képzele-
ti tükrét, megtörtem örömünnepe egyszerû tör-
vényerejét, õ csalódott bennem mint kedvrontó fel-
nõttben, de önmagában is mint karácsonyi megbí-
zottban. Lekászálódott a székrõl, leült, s nézte ma-
ga elõtt a hullott angyalt, én szólni sem mertem,
nagy szürkeállományommal azt sem tudtam, ho-
gyan mentsem a helyzetet. 
Bármilyen magyarázat csak hamisan hatott volna. 

Ekkor azonban felcsillant a kisem-
ber szeme, felvette a könnyû figurát, s
ahogy visszalépett az ágak közé, sike-
resen rögzítette azt egy piros glóbusz
mellé. A zöld tûlevelek közül boldo-
gan mosolygott rám, s csak annyit

mondott, az ég kerek világon min-
denre a legjobb választ adva: „Tud-
nak repülni, nézd ez leszállt, de

vissza is szállt.”Ady András
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Az RMDSZ-nek éppen-
séggel a „nyugalmi vagy
félnyugalmi idõk” stra-
tégiája nincs kidolgozva.

Lokodi Imre

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha szerinted az oktatás drága, 
próbáld ki a tudatlanságot.” Derek Bok

A meghívott

A félelem

Tézis 
születése

A nap címe. „Fuck the system!”, Ovidiu
Nahoi, Adevãrul.

Magyarázat. Az Adevãrul újságírója azon há-
borodik fel, hogy a „rendszer” hibája miatt
Remus Cernea (tudják, az a kedves, okos, rá-
tarti természetvédõ fiatalember, aki az elnök-
választásokon tûnt fel és le) nem indulhatott
az ifjú Prigoanával szemben a megüresedett
képviselõi helyért a pótválasztásokon. A cím
már jelentésénél fogva is merész... hogyan is
fordítsuk le, valami olyasmit mond, hogy mit
csináljanak a rendszerükkel a rendszeretõk.
Amúgy ez az egész cirkusz jelzi azt is, hogy
mihez fog vezetni a politikai rendszer „meg-
váltása”, „megreformálása”: valahogy úgy
fog megváltódni, ahogy a politikai osztály
lett jobb az elsõ szélhámosság, az „uninom-
inális” bevezetése után. Persze fokozatosan
mégis mindenki megújul: minden helyet a
demokrata liberálisok eltartott csemetéi fog-
nak betölteni.

Túlélési lecke. A Gândulban olvassuk, hogy
a Boc-kormány dúsgazdag demokrata-liberá-
lis miniszterei túlélési leckét adnak a lakos-
ságnak. Konkrétan Elena Udrea területfej-
lesztési miniszterrõl, Adriean Videanu gazda-
sági miniszterrõl és Gabriel Oprea védelmi
miniszterrõl szól a fáma, akik többszázezer,
esetenként többmillió eurós bankbetétekkel
rendelkeznek külföldi hitelintézetekben, mi-
közben a lakosságot arra biztatják, tartsák
csak megtakarításaikat a hazai bankokban –
lejben. Eurót isznak és lejt prédikálnak...

Senki többet? Szintén a Gândul szellõzteti
meg, hogy a büdzsé megszavazásáért hetven-
ezer eurót ígért – honatyánként – a miniszter-
elnök. Iskolajavításra, templomépítésre, útjaví-
tásra, kerítésfestésre, és még ki tudja mi min-
den olyasmire, amit a szenátor, illetve képvise-
lõ hölgyek és urak szavazókörzetében halaszt-
hatatlan fontossággal bír. Nem elsõ eset, ta-
valy ugyanez történt a kormánypártok parla-
menti képviselõivel, úgyhogy most már nem is
olyan nagy szenzáció, alig került ki a tekinté-
lyes napilap címlapjára, lent. Hetvenezer euró
elõször, hetvenezer euró másodszor… 

A nap álhíre. Emil Boc panaszosan kérdez-
te meg Elena Udreától: hogy tudja, az õ el-
sõszülöttének mikor esik már le valamilyen
állás (miniszter, képviselõ, tanácsadó,
mindegy).



Sz. Zs. 

Saját erõforrásainak és
vagyonának „megforga-

tásából” tervezi pénzalapjai-
nak felduzzasztását a Regio-
nális Fejlesztési és Turiszti-
kai Minisztérium: az Orszá-
gos Lakásügynökség által
épített ingatlanok (úgyneve-
zett ANL-lakások) eladásá-
ból kíván 360 millió eurós
többletbevételre szert tenni.
„Amikor infrastrukturális
befektetésekrõl beszélünk,
nem kell feltétlenül megáll-
nunk a regionális fejleszté-
sekre meghatározott költség-
vetési összegnél” – nyilat-
kozta Elena Udrea  tárcave-
zetõ tegnap a parlament
szakbizottságai elõtti meg-
hallgatásán, melyen a jelen-
levõk egyhangúan bólintot-
tak rá a minisztérium költ-
ségvetésére.

Pénzkeret önerõbõl

Lakásépítésre több mint
186 millió lejes keret van
elõirányozva a minisztéri-
umnak a 2010-es költségve-
tésben – derül ki a Mediafax
beszámolójából. Az össze-
vont tárca kétmilliárd lejes

idei büdzséje mintegy har-
mincnyolc százalékkal ki-
sebb, mint a tavaly még
önállóan mûködõ regionális
fejlesztések és lakások mi-
nisztériumának 2009-es
pénzkerete. A hiányzó pénz-
források elõteremtésére a
miniszter asszony nagysza-
bású, többlépcsõs befekteté-
seket helyezett kilátásba.
„Amennyiben sikerül leg-
alább kilencezer ANL-lakást
értékesítenünk, negyvenezer
eurós átlagérték mellett 360
millió euró folyna be a tárca
kasszájába, mely teljesen fe-
dezné az idei évben fiatalok-
nak építendõ ingatlanok
költségeit” – fejtette ki
Udrea, aki az így felszaba-
duló költségvetési pénzala-
pokat hõszigetelésekre és
egyéb fejlesztésekre fordíta-
ná. A tárcavezetõ elmondá-
sa szerint már tárgyalt a mi-
niszterelnökkel az ANL-
lakások Elsõ ház programba
való felvételérõl. 

Félkész Elsõ ház

Ezzel egy idõben az orszá-
gos lapok arról számoltak
be, hogy megtorpanni látszik
az Elsõ ház program, mely

eredetileg kormányzati ga-
ranciavállalással ösztönözte
az ingatlanvásárlást. Az ille-
tékes hivatal ma tárgyal a
Pénzügyminisztériummal,
illetve a jegybankkal, miután
tavaly év végén meghatáro-
zatlan idõre felfüggesztették
a garancianyújtást – arra hi-
vatkozva, hogy nem létezik
törvényi szabályozás a fel
nem használt hitelalapok
másik költségvetési évre való
átirányítására. Mint arról
korábban beszámoltunk,
szakértõk már az Elsõ ház
indulásakor utaltak arra,
hogy a kormányzati prog-
ram eredetileg épp az ANL-
lakások gyors és minél ked-
vezõbb értékesítését célozta.
Az ÚMSZ által megkeresett

banki szakemberek óvatos-
ságra intettek a kedvezõ köl-
csönöket illetõen, mivel sze-
rintük nagy az esélye annak,
hogy tömegével dõljenek be
a hitelek. „Magát a progra-
mot kockázatosnak tartom,
hiszen nagyon alacsony az
önrész aránya, és korlátozott
a hozzáférési lehetõség. A
hatóságok azt szeretnék,
hogy több legyen a lejben fel-
vett hitel” – fejtette ki koráb-
ban lapunknak Diósi László,
az OTP Románia vezérigaz-
gatója.    

Román luxusturizmus?

A minisztérium egyéb újí-
tó jellegû beruházásokat is
tervez 2010-re, ezek között

szerepel egy Bukarest közelé-
be tervezett ötvenhektáros
golfpálya létrehozása – mely-
nek pontosan meg nem neve-
zett, de Udrea elmondása
szerint „pár millió euróra”
rúgó költségeit a köz- és a
magánszféra közösen finan-
szírozná. A befektetés a sike-
res bolgár és magyar példa
alapján szeretné Romániába
vonzani, illetve itt marasz-
talni azokat, akik ennek a
drága sportnak hódolnak.
Ez a terv különben össz-
hangban áll Elena Udreának
a tegnapi parlamenti meg-
hallgatáson is hangoztatott
véleményével, miszerint a
regionális fejlesztést a turiz-
musban rejlõ erõforrásokra
kell alapozni. 
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Röviden

Meglepõ kamatvágás

Meglepetésre ötven bázis-
ponttal, 7,5 százalékra csök-
kentette az irányadó kama-
tot tegnap a Román Nemze-
ti Bank monetáris tanácsa.
A Reuters és Bloomberg hír-
ügynökségeknek nyilatkozó
szakértõk többsége egyaránt
kamattartásra számított, a
döntésnek azonban legin-
kább váratlan idõzítése oko-
zott meglepetést, ugyanis azt
a 2010-es költségvetés elfo-
gadása elõtt hozták meg. 

IMF: optimizmus

Nagy valószínûséggel javíta-
ni fog globális gazdasági elõ-
rejelzésén a Nemzetközi Va-
lutaalap, mivel a recesszió-
ból való kilábalás gyorsabb-
nak bizonyul az eddig  jel-
zettnél – nyilatkozta a
Mediafax szerint a The
Economic Timesnak John
Lipsky, a pénzintézet vezér-
igazgató-helyettese.

Értékes roncsprogram

A tavalyinál több mint húsz
százalékkal nagyobb pénzke-
ret juthat a roncsautóprog-
ramra, a környezetvédelmi
minisztériumnak a tervek

szerint 2010-ben 228 millió
lej áll rendelkezésére, hogy
az autóvásárlást ösztönözze
– közölte Borbély László tár-
cavezetõ nyilatkozatára hi-
vatkozva az Agerpres.

Hatvanhét pont

Hatvanhét intézkedésterve-
zetbõl álló listát nyújt be a
kormánynak a kis- és köze-
pes vállalkozások országos
szövetsége, melytõl a ma-
gánszektor nagyobb támo-
gatását várják – írta Ovidiu
Nicolescura, a szervezet el-
nökére hivatkozva a
Curierul Naþional. A csomag
elsõsorban a bürokrácia le-
építését és a magánszférá-
nak nyújtott hitelezést várja
a kabinettõl.

Ökoenergia Európából 

Németország, Franciaország
és további hét európai állam
együttmûködésével indul út-
jára egy csúcstechnológiával
készülõ ökoelektromos ener-
giahálózat programja – adta
hírül német lapokra hivat-
kozva a Mediafax. A hálózat,
melynek legnagyobb része
az Északi-tenger alatt halad
majd, megújuló energiákból
fog táplálkozni – többek kö-
zött tengeri szélerõmûvek-
bõl, vízturbinákból vagy
napkollektorokból.

Lakásboom közpénzbõl

ÚMSZ

Támogatást várnak a Da-
cia-kereskedõk az autó-

gyártótól amiatt, hogy janu-
ártól már az Euro 4-es szeny-
nyezési kategóriába sorolt
autók után is kell környezet-
védelmi adót fizetni, s ez
ronthatja például a Loganok
iránti keresletet. „A forgal-
mazó nem tudja lenyelni a
regisztrációs illeték összegét,
fél vagy egy százaléknál na-
gyobb árengedményt nem tu-
dunk tenni” – nyilatkozta a
Mediafaxnak Paul Schiaucu,
a Dacia- és Renault-forgal-
mazók egyesületének alelnö-
ke, aki arról is beszélt, hogy
az eladott gépkocsikon a ha-
szonkulcs mindössze három
százalék. 

A gyártó képviselõje a hír-
ügynökség érdeklõdésére el-
mondta, hogy a marketing-
osztályon gondolkodnak va-
lamilyen támogatási for-
mán, egyelõre január végéig
átvállalják a vevõtõl a kör-
nyezetvédelmi díj költségét.
Ez legkevesebb 363 euró, de
maximum 774 euró lehet a
modell szén-dioxid-kibocsá-
tásának és a motor teljesít-
ményének függvényében.
Mint ismeretes, az elõirány-
zottnál fél évvel korábban,
januártól lejárt a kétezer
köbcentiméter alatti henger-
ûrtartalmú, Euro 4-es moto-

rokkal felszerelt autók men-
tessége a környezetvédelmi
adó alól. Csupán a decem-
ber 31-ig megvásárolt új
vagy külföldrõl behozott
ilyen típusú gépkocsikat le-
het még beíratni január else-
jétõl számítva 45 napon ke-
resztül az illeték kifizetése
nélkül. 

A Dacia Logan mellett
többek között a Volkswagen
Polo 2003-as kiadását, az
Opel Astra 2005-ös kiadá-
sát, a Hyundai Accentet és a
Ford Focust is érinti a múlt
év végén nyilvánosságra ho-
zott módosítás. Továbbra is
költségmentes azonban az
Euro 5-ös szabványnak
megfelelõ jármûvek forga-
lomba helyezése, amelyek
kevesebb káros gázt bocsáj-
tanak ki, mint az Euro 4-es
követelményeket teljesítõk.
„Az Euro 4-es típusok
aránylag drágább autók, fõ-
képp 2000–2005 környékén
gyártották ezeket a gépko-
csikat” – mondta lapunk ér-
deklõdésére Makkai Zoltán
autóipari mérnök, aki azt is
hozzátette, hogy egy régebbi
autótípus esetében a környe-
zetvédelmi díj akár három-
négyezer euró is lehet. De a
Mercedes, a BMW és az Au-
di például már 2007-tõl
Euro 5-ös s mostanra még
egy fokkal performánsabb
jármûveket készít. 

Háborgó Dacia-eladók

Gyulay Zoltán

Az olyan katasztrofális
esztendõk, mint amilyen

2009 is volt, sokféle hatással
vannak a fiatalokra. Embe-
rek veszítik el az állásukat
vagy rettegnek attól, hogy az
utcára kerülnek, keveset ke-
resnek, állami segélyekre szo-
rulnak, vagy fölélik tartaléka-
ikat. S ehhez még hozzájön
az is, hogy aki serdülõként
kénytelen megélni a recesszi-
ót, másfajta beállítottság és
meggyõzõdés alakul ki ben-
ne, mint azokban, akik a föl-
lendülés idõszakában hason-
ló korúak. Két közgazdász,
Paola Giuliano a kaliforniai
egyetemrõl (UCLA) és
Antonio Spilimbergo a Nem-
zetközi Valutaalaptól (IMF)
ezt a jelenséget vizsgálta.

A két kutató szerint a 18.
és 25. év közötti kor a meg-
határozó: a társadalom és a

gazdaság mûködésérõl alko-
tott központi elképzelések
ekkor alakulnak ki. A tanul-
mány alapjául 1972 és 1996
között született amerikaiak
meg kérdezése szolgált. A
fölmérés eredménye egyér-
telmûnek bizonyult. A meg-
határozó éveikben recessziót
átélõ fiatalok ugyanis fonto-
sabbnak tartották az állam
újraelosztó szerepét, mint
azok, akiknek nem voltak
hasonló tapasztalataik. Ter-
mészetesen egyéb motiváci-
ók is közrejátszottak az
ilyesfajta vélekedésben: a
családi állapot, a tehetõsség
és a magasabb képzettség
szemben áll a szkeptikusabb
beállítottságot elõidézõ
munkanélküliséggel, a
szingliséggel, a szegénység-
gel, a képzetlenséggel. 

A tanulmány arra is rávilá-
gított, hogy a recesszió nem
változtat számottevõen a po-

litikai irányultságon. Egy fia-
talon átélt válság egyfelõl nö-
veli az újraosztásra igent
mondók számát (ez inkább
baloldali felfogás), ugyanak-
kor a kétkedést is, hogy az ál-
lami intézmények valóban
hatékonyan végzik a munká-
jukat (inkább konzervatív ál-
láspont). Érdekes módon a
gazdasági föllendülés nincs a
véleményekre fordított ha-
tással. Giuliano és Spilim-
bergo kimutatta, hogy a 18.
és a 25. életév azért is meg-
határozó, mert ezt követõen
egy esetleges recesszió már
csak az állami intézmények-
kel szemben elfoglalt kritikus
szemléletet befolyásolja, és
40 fölött gyakorlatilag már
ez a jelenség is eltûnik. A
szerzõk szerint a politikai
meggyõzõdés a fiatal kor ké-
sei szakaszában alakul
ugyan ki, de csak utóbb szi-
lárdul meg. 

A vizsgálat arra is rávilá-
gít, hogy a háborút közvetle-
nül átélt nemzedékek miért
tartalékolnak a szükségesnél
több élelmiszert és más fon-
tos árucikket. Azt is megtud-
juk belõle, hogy sokan elér-
hetetlennek érzik a „fogyasz-
tói társadalmat”, s amikor
végre lehetõségük nyílik a jó-
lét jelképéül szolgáló javak
megvásárlására, nyakló nél-
kül költekezni kezdenek. 

A gazdasági válság gyermekei

Ház a köbön: a meglévõ ANL-lakások értékesítésébol újabb ingatlanokat építtetne Elena Udrea

Merész befektetési ötletekkel igyek-
szik szerény 2010-es büdzséjét bõví-
teni a regionális fejlesztések és turiz-
mus minisztériuma. Elena Udrea
nagyszabású ingatlanbizniszben, 
illetve golfpályatervezésben látja 
tárcája felvirágoztatását.

Fotó: archív

A recesszió idején született gyermekek
felnõtt korukban sem tudnak szaba-
dulni rossz élményeiktõl, beidegzõdé-
seiktõl (akárcsak a háború idején világ-
ra jött nemzedékek), ugyanakkor a fo-
gyasztói társadalomra úgy néznek föl,
mint az elérhetetlenre – áll egy ameri-
kai közgazdasági tanulmányban.



Antal Erika, 
Sipos M. Zoltán, Totka László

Megkezdõdött az ügyfe-
lek év eleji vándorlása a

kötelezõ baleseti biztosítást
nyújtó cégek között. Az au-
tótulajdonosok azt keresik,
hol kell kevesebbet fizetni
ezért a január elsejétõl jelen-
tõsen megdrágult szolgálta-
tásért. Az idén új, úgyneve-
zett „bonus-malus” rendszer
szerint lehet szerzõdést köt-
ni, sokan attól tartottak,
hogy ez rendkívül megnöve-
li a biztosítási díjakat, ezért
még tavaly szerzõdést kötöt-
tek. Bulyovszky Loránd, a
Generali Biztosító Maros
megyei kirendeltségének
igazgatója szerint az áreme-
lésre nemcsak azért volt
szükség, mert a kötelezõ biz-
tosítások értéke soha nem
követi a piaci igényeket, ha-
nem mert ezzel a spekulán-
sok ellen is lehet védekezni.

Nincs több „kecmec”

Bulyovszky lapunknak el-
mondta, az idei év elsõ nap-
jától két újdonsággal kell
számolni: január 1-tõl nem
lehet kézzel írott szerzõdést
kötni, csakis számítógépen,
amelynek egyik elõnye,
hogy nem lehet önkényesen
dátumot módosítani, baleset
esetén nem lehet egy már le-
járt biztostást meghamisíta-
ni. A másik újdonságnak az
összesített adatbázis számít,
amivel kiszûrhetõek azok a
balesetet okozó személyek,
akik biztosítói céget változ-
tatva elhallgatták a korábbi
eseményt. „A drágulás, bár
senkinek sem tetszik, termé-
szetes, hiszen egy-egy bal-
esetet követõen a kifzetett
összegnek akár a több tízsze-
resét-százszorosát fizetjük
vissza. Ha nincs biztosítás, a
tulajdonosnak sokkal több
pénzébe kerül a javítás, vagy

a kártalanítás” – magyarázta
a szakember. A „bonus-
malus” rendszer újdonsága
abban rejlik, hogy aki az
utóbbi egy évben nem oko-
zott balesetet, akár tíz száza-
lékkal is kevesebbet fizethet
szerzõdéskötéskor. 

Fiktív baleset 
nem baleset

Bíró Albin, az Országos
Biztosításfelügyeleti Tanács
(CSA) tagjaként lapunk
megkeresésére elmondta, va-
lóban elõnyt jelent a baleset-
mentes vezetés, de érdemes
tisztában lenni a „bonus-
malus” rendszer alapelvei-
vel. E szerint a malus-
kategória akkor lép életbe,
ha az elõzõ évben kifizetésre
került az okozott  kár. Ha a
felelõsség megállapítása ér-
dekében peres eljárás folyik,
a per lejárta elõtt nem érvé-
nyes a malus. Évi egy baleset
után 30, két baleset után 50,
három baleset után 180 szá-
zalékos felárat számolnak fel
a biztosítók. Bíró szerint a
rendszer gyengéje, hogy még

nem tudni, mennyire mûkö-
dik hatékonyan a baleseti be-
jelentések központi adatbázi-
sa, amely egyesíti a biztosító-
társaságok összes adatát és
átjárhatóvá teszi a rendszert.
„Ez a rendszer Magyaror-
szágon már húsz éve siker-
rel mûködik, nálunk is idõ-
szerû volt bevezetni. Tavaly
júliusban lépett érvénybe a
baleseti kárbejelentõ lap,
amely révén sokan fiktív
balesetek bejelentésével csa-
polták meg a társaságokat.
Az új rendszerben már nem
éri meg így ügyeskedni” –
véli a szakértõ.

Mindenki jól jár?

Az autósok többsége pozi-
tívan értékeli a változást.
„Novemberben kötöttem
meg a kötelezõ gépjármûbiz-
tosítást, egész évre, mert hal-
lottam, hogy drágul. Máskor
csak félévre szoktam megköt-
ni. A tavaly még nem volt a
kínálatban a bonus-malus
rendszer, de jövõben figyelek
arra is, hogy melyik cég mit
kínál, és ennek alapján vá-

lasztom meg a biztosítót.
Balesetem soha nem volt, te-
hát fontos, ha ezt is figyelem-
be veszik” – mondta az Új
Magyar Szónak Bíró Sándor
marosvásárhelyi gépkocsitu-
lajdonos.

Bogdan Manole, az
Asirom biztosító cég kolozs-
vári kirendeltéségének igaz-
gatója. szerint a biztosítótár-
saságok számára azért jó ez a
rendszer, mert kevesebb vesz-

teséggel jár. „A statisztikák
az elmúlt években azt mutat-
ták, hogy a megyei biztosító
cégek a többszörösét költöt-
ték a balesetekben megron-
gálódott autók javíttatására,
mint amennyi az év eleji
bitosítási szerzõdések után a
kasszába befolyt. A „bonus-
malus” rendszerben szinte
teljesen az autó vezetõjétõl
függ, hogy mennyit fizet a
biztosításért. Remélem, ez a
rendszer hozzájárul a hazai
autóvezetõk öntudatosabb
közlekedéséhez is” – véleke-
dett lapunknak az igazgató,
aki elismerte, hogy ez a rend-
szer még kezdetleges, mert
csak a magánszemélyek ese-
tében mûködik hatékonyan.
A jogi személyek tulajdoná-
ban levõ gépkocsikra nem ér-
vényes az új biztosítási for-
ma. Bíró Albin a CSA tagja
lapunk kérdésére elmondta,
csak idõ kérdése, hogy mikor
válik érvényessé a cégek ese-
tében is a rendszer. „Azok a
magánszemélyek, akik  több
autóval rendelkeznek, min-
dig az után az autó után fize-
tik a malust, amellyel balese-
tet okoztak, a többi autóra ér-
vényes marad a kedvez-
mény” – hívta fel a figyelmet
a szakértõ. 
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Aki koccan, fizet. A kötelezõ felelõsségbiztosítás idéntõl bonus-malus rendszerben mûködik Fotó: NewsIn
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Ismert színész hunyt el
sertésinfluenzában

H1N1 fertõzés okozta szö-
võdmények következtében
elhunyt a román média
egyik ismert személyisége,
Tony Tecuceanu.  Az ENSZ
béke-nagyköveteként is
tevékenykedõ színész szóra-
koztató mûsorokban, paro-
distaként vált ismerté. Beteg-
ségét karácsonykor diag-
nosztizálták, az elmúlt na-
pokban esetében kétoldali
tüdõgyulladást állapítottak
meg. Rajta kívül még ketten
hunytak el a fertõzés követ-
keztében, és újabb 120 em-
ber esetében azonosították a
vírust. Adrian Streniu-
Cercel, az Egészségügyi Mi-
nisztérium államtitkára sze-
rint a vakáció lejárta után,
január végére megugrik a
megbetegedések száma.

Sárga vészjelzés 

Összesen 14 megyében lé-
pett érvénybe az Országos
Meteorológiai Intézet sárga
vészjelzése a napokban vár-
ható heves havazás és a je-
lentõs mennyiségû havas
esõ miatt. Különösen nehéz
idõszakra számíthatnak a
Beszterce-Naszód, Mára-
maros, Szilágy, Szatmár,
Kolozs, Bihar, Fehér, Arad,
Hunyad, Temes, Krassó-
Szörény, Gorj, Mehedinþi
és Vâlcea megyékben la-
kók. Éjszaka havazásra,
nappal havas esõre lehet
számítani, több helyen jege-
sedés, fokozott csúszásve-
szély léphet fel. 

RCA: büntetés vagy jutalom?
Vegyes a fogadtatása az autósok körében az idéntõl bonus-malus rendszerû biztosításnak

Hamburgeradó Cseke Attilától
Fleischer Hilda

A kórházak átszervezé-
sét, decentralizációját,

az élvezeti cikkek adójához
hasonlóan,  a gyorséttermek
termékei, cukrászáruk, illet-
ve a szénsavas italok utáni
illetékek bevezetését, vala-
mint a családorvosok szere-
pének átértékelését tervezi
az újévben az Egészségügyi
Minisztérium, amely idén
4.191,6 millió lejbõl gazdál-
kodik.

Bukarestbõl, 
nem lehet irányítani

„A kórházak rendszerei-
nek átszervezése az idei év
egyik legkomolyabb kihívá-
sa lesz, és ez lényegében a
decentralizációval köthetõ
össze. A fõvárosból, ver-
senyvizsgák meghirdetésé-
vel sem lehet kórházmene-

dzsereket kinevezni úgy,
hogy az hatékony legyen” –
fogalmazott tegnap lapunk-
nak Cseke Attila, a nemrég
kinevezett, új egészségügyi
miniszter. Elmondta, ezt a
feladatot az önkormányzat-
okra kell átruházni, mert lé-
vén, hogy õk helyben van-
nak, jobban látják a kórhá-
zak vezetõségeinek a mun-
káját, ezért biztosítani kell

nekik azt a hatáskört, hogy
léphessenek. Az átszervezés
egyébként azokra a kisebb
kórházakra is ki fog terjedni,
amelyeknek a fõbb ismérve,
hogy a betegeik nem feltétle-
nül egészségügyi problé-
mákkal, hanem inkább szo-
ciális gondokkal küzdenek.
„Ezen intézmények minõsí-
tését át kell gondolni, és ha
szükséges szociális közpon-
tokká kell azokat átalakíta-
ni” – magyarázta az ÚMSZ-
nek Cseke. 

Megadózzák 
a hotdogot is

A cigaretta és az alkohol
megadóztatása után, a la-
kosság egészségét tartva
szem elõtt, az Egészségügyi
Minisztérium idéntõl a „fast
food”-ok termékeire, a cuk-
rászdai ínyencségekre, vala-
mint a szénsavas üdítõita-

lokra is illetéket szab ki. „Ez
az adó nem fogja feltétlenül
a fogyasztót terhelni, mivel
az összeg nem lesz akkora,
hogy a gyártók vagy a for-
galmazók ne tudják elvisel-
ni” – mondta a miniszter,
hozzátéve: az illeték, a mi-
nisztérium közegészségügyi
politikájának része. 

„A káros termékeket Eu-
rópa több országában adóz-
zák már, így például a fran-
ciáknál, a németeknél, vagy
Nagy Britanniában, s eljött
az ideje, hogy végre Romá-
nia is állást foglaljon a
gyorséttermekkel szemben,
kivált, hogy országunkban
egyre nagyobb a túlsúllyal
küzdõ gyerekek száma” –
magyarázta Adrian Streniu-
Cercel szakállamtitkár.

A tervek szerint az illeté-
kek teljes összege az Egész-
ségügyi Minisztériumhoz
folyik be, mellyel már meg-

lévõ programokat finanszí-
roznak majd. Cseke Attila
lapunknak elmondta, a csa-
ládorvosok munkájának
megkönnyítése is a minisz-
térium prioritásai közé tar-
tozik, ezért egy úgynevezett
call center-t, vagyis, egy hí-
vóközpontot akarnak létre-
hozni. „A 112-es számot
tárcsázva, a beteget egy
szakember irányítja az ille-
tékes egészségügyi központ-
hoz, mentõt, tûzoltót vagy
szociális munkást küld, ép-
pen azt, amire szükség van”
– nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Cseke Attila, majd hozzá-
tette: mint újonnan kineve-
zett miniszternek, az a prio-
ritása, hogy az állampolgár
érezze, hogy õ áll az ország
egészségügyi rendszerének
központjában, és a rendszer,
amelynek elvégre járulékot
is fizet – már amennyiben fi-
zet –, megbecsüli õt. 

ÚMSZ

K o m p r o m i s s z u m o s
megoldást javasolt Da-

niel Funeriu tanügyminisz-
ter a pedagógusok tervezett
leépítése ellen tiltakozó
szakszervezeteknek a tegna-
pi egyeztetésen. A tárcaveze-
tõ szerint a megtakarítás jár-
ható útja a tanügyi normák
csökkentése. A minisztéri-
um összesen háromezer nor-
mával csökkentené a meglé-
võ keretet úgy, hogy növelné
az igazgatók, az I-es foko-
zattal rendelkezõ pedagógu-
sok kötelezõ óraszámát, il-
letve módosítanák az indít-
ható osztályok létszámát. E
szerint a városon mûködõ
tanintézményekben I., V. és
IX. osztályt csak harmincas
gyereklétszámmal lehet in-
dítani. Aurel Cornea, a Tan-
ügyi Szabad Szakszerveze-
tek elnöke, a tárgyalás után
úgy nyilatkozott, a leépítést
elõirányzó sürgõsségi kor-
mányrendeletet mindenkép-
pen megtámadják az érdek-
védõk az Alkotmánybírósá-
gon, mert az nem szolgálja
sem a diákok, sem a pedagó-
gusok érdekeit. A következõ
napokban Daniel Funeriu a
megyei tanfelügyelõségek
képviselõivel tárgyal a javas-
latokról, január 12-én pedig
újra egyeztet a szakszerveze-
tekkel. 

Háborgó
érdekvédõk

Biztosító- Motor Természetes személyek Növekmény
társaság ûrtartalma biztosítási díja
AABBCC  BBiizzttoossííttóó 1201-1400 cmc 360 11,1%

1601-1800 cmc 480 11,1%
AARRDDAAFF 1201-1400 cmc 444 8,8%

1601-1800 cmc 612 10,9%
AAssiirroomm 1201-1400 cmc 528 34%

1601-1800 cmc 792 34,7%
CCaarrppaattiiccaa  AAssiigg.. 1201-1400 cmc 396 10,%

1601-1800 cmc 581 10 %
OOmmnniiaassiigg 1201-1400 cmc 420 2,9%

1601-1800 cmc 708 9,3%
AAssttrraa 1201-1400 cmc 408 21,4%

1601-1800 cmc 576 20%
UUnniiqquuaa 1201-1400 cmc 396 10,%

1601-1800 cmc 640 10,3%

2010. január 1-jétõl érvényes biztosítási díjak

Forrás: zf.ro

Cseke Attila miniszter



Munkatársainktól

„Az újévi az egyik legsi-
keresebb és leglátogatot-

tabb koncertünk, épp ezért
nem is a székhelyünkön
tartjuk, ugyanis az csak
négyszázhetven férõhelyes
és ennél jóval többen szok-
tak érdeklõdni ilyenkor. Ezt
a koncertet a Szakszerveze-
tek Mûvelõdési Házában
szoktuk megtartani” –
mondta el lapunknak Tóth
Gábor a Nagyváradi Álla-
mi Filharmónia mûvészeti
titkára. A koncert a bécsi
tradíciót követi, mely Vára-
don is lassan hagyomány-
nak számít. Ez egy könnye-
debb hangulatú koncert,
utószilveszter jelleggel, 19.
századi bécsi – Strauss –
tánczene, operettrészletek-
kel, hogy vidáman kezdjük
az új évet, ez határozza
meg az év elsõ napjainak a
hangulatát – mondta a mû-
vészeti titkár. A Staruss-
muzsika egy kicsit a ko-
molyzene tánczenéje, köny-
nyûzenéje. Ilyenkor be
szoktunk építeni egy egy
áriát, vagy operett betétet,
mely színesíti a programot.
Emellett olyan meghívott
mûvészek lépnek fel, mint
például Veress Orsolya –
szoprán a Kolozsvári Ma-
gyar Opera mûvésze, vala-
mint Sorin Lupu – tenor a
Kolozsvári Román Állami
Opera mûvésze. Az idei új-
évi koncert különleges
újdonsága, hogy beépítet-

tünk egy híres Puccini-te-
nor áriát a Nessun Dorma-
t, melyet Pavarotti is igen
gyakran énekelt. További
érdekesség, hogy lesz egy
hárfás átirata A hattyúnak,
Camille Saint-Saëns szerze-
ményének, amely részlet az
Állatok farsangjából. Az
ének, a tánc, a balett is jelen

lesz ezen a koncerten –
mondta el a Nagyváradi Ál-
lami Filharmónia mûvésze-
ti titkára. 

Gospel muzsika újévre

Sepsiszentgyörgyön és
Kézdivásárhelyen a Snaps
Vocal band együttes és meg-
hívott zenésztársaik adtak új-
évi koncertet. A Cserkész
Emese irányításával mûködõ

zenekar hétfõn a Tamási
Áron Színház nagytermében
lépett fel, míg tegnap este a
kézivásárhelyi Vigadóban
mutatta be ünnepi mûsorát,
amelyen gospeleket és spiri-
tuálékat illetve standard fel-
dolgozásokat adtak elõ, és
bemutatták a Rockquiem címû
misét, amely formailag köve-
ti a hagyományos mise fel-
építését, de hangszerelése a
rock felé irányul. Sepsiszent-
györgyön ma a Gyár utcai
Krisztus Király katolikus
templomban lesz ünnepi
hangverseny, amelyen fellép
a brassói Fekete templom
Jugendbach kamarakórusa, a
sepsiszentgyörgyi Laudate

kamarakórus és kamarazene-
kar. Vezényel: Steffen Sch-
landt és Lõfi Gellért.

Meglepetések 
a Kolozsvári 
Filharmóniánál

„A Kolozsvári Filharmó-
nia idén is, mint minden év-
ben különleges repertoárt
készít elõ az újévi koncertjé-
re. A világszerte közismert

bécsi filharmónia program-
jával szemben, amely min-
den újévi koncertjén fõleg
Strauss mûveket játszik, mi
megpróbálunk egy színe-
sebb zenei felhozatalt bizto-
sítani a kolozsvári közönség-
nek. Így idén többek közt
Rossini, Verdi, Cherubini és
persze Strauss zenéi is fel-
csendülnek majd január 8-
án, a kolozsvári Diákmûve-
lõdési Házban, este 7 órá-
tól” – tudtuk meg Marius
Tabacutól, a Kolozsvári Fil-
harmónia vezetõjétõl. Sztár-
elõadókban sem lesz hiány
az év elsõ filharmóniai kon-
certjén: többek között a ko-
lozsvári származású, ma

Olaszországban élõ Horváth
László hegedûmûvész is fel-
lép majd. A januári hónap
még tartogat meglepetéseket
a filharmónia kolozsvári
kedvelõinek: Freddy Kempf,
a világ egyik leghíresebbnek
tartott zongoristája Románi-
ában elsõ ízben fog koncer-
tezni január 15-én a Diák-
mûvelõdési Házban, a ko-
lozsvári Filharmónia meghí-
vottjaként.  

Rájátszás kell 
Marosvásárhelyen 

A szokásos év végi düssel-
dorfi turnéjáról hazaérkezõ
filharmónia két újévi hang-
versennyel várja a marosvá-
sárhelyi koncertlátogatókat:
csütörtökön és pénteken
Horia Andreescu vezényleté-
vel a Kultúrpalota nagyter-
mében Beethoven-, C.
Nielsen, O. Nicolai, Offen-
bach, Csajkovszkij és Strauss-
mûvek szólalnak meg. Szil-
veszterutó-hangversenynek
nevezte Vasile Cazan, a fil-
harmónia igazgatója a jövõ
hét csütörtökére hirdetett
koncertet. Ezt a népszerû ja-
pán karmester Shinya Ozaki
vezényli és Dobay Kinga
mezzoszoprán énekes, vala-
mint a filharmónia vegyes ka-
rával együttmûködve lépnek
színpadra a szimfonikusok,
olyan népszerû szerzõk mû-
veivel, mint F. Suppé, Joseph
Strauss, Johann Strauss, Mo-
zart, Offenbach, Verdi, Bizet,
Rossini.  

Shinya Ozaki 
vezényel Szatmáron is

Biztos teltház lesz holnap
este fél hétkor a Szatmárné-
meti Filharmónia díszes
nagytermében tartandó újévi
hangversenyen, mert már a
hét elején minden jegyet elad-
tak. A fennállásának nemrég
60. évfordulóját ünneplõ ze-
nei intézmény fõigazgatója,
Fátyol Rudolf hegedûmû-
vész szerint általában telthá-
zasak az ilyen rendkívüli kon-
certek, de most van egy külön
vonzata is: a világhírû japán
karmester, Shinya Ozaki diri-
gál, aki  „kitalálta” mi kell
ilyenkor a szatmári közönség-
nek. Strauss, Suppé, Brahms,
Csajkovszkij, Offenbach, Bi-
zet és a többiek. 
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Sting lehet Pécs 
sztárvendége 

A világhírû brit rockzenész,
Sting lehet a pécsi Európa
Kulturális Fõvárosa prog-
ramsorozat sztárvendége –
írta a bama.hu internetes
portál. A hírt Ruzsa Csaba,
a Pécs2010 Menedzsment
Központ ügyvezetõ igazga-
tója sem megerõsíteni, sem
cáfolni nem kívánta, mert
mint mondta a találgatások
kedvezõtlenül befolyásol-
hatják a tárgyalások kime-
netelét. Ruzsa az MTI ér-
deklõdésére elmondta, több
sztár menedzsereivel is foly-
tatnak tárgyalásokat, olyan
világhírû könnyûzenei elõ-
adó koncertjét készítik elõ,
akinek produkciója illeszke-
dik a pécsi program szelle-
miségéhez. 

Magyarországon 
vendégszerepel 
az Aradi Kamaraszínház

A Határtalan Város-
Határtalan Színház elneve-
zésû programsorozat kere-
tében, a Pécs2010-Európa
Kulturális Fõvárosa prog-
ramsorozatának részeként
holnap 19 órától az Aradi
Kamaraszínház a Lovak az
ablakban címû, a Pérmadik
Színházzal koprodukció-
ban bemutatott elõadást
játssza Pécsen. A Párizs-
ban élõ román szerzõ,
Matei Viºniec magyar
nyelven eddig még soha
nem játszott színmûvének
érdekessége, hogy a dara-
bot két magyarországi, il-
letve egy romániai magyar
színész játssza, az elõadást
pedig egy román rendezõ
jegyzi. A darab parabola a
háborúról, a háborút meg-
elõzõ borzalmakról, az
emberi viszonyok párhuza-
mos világokban futó elle-
hetetlenülésérõl.

ÚMSZ

„Az utóbbi húsz évben
mindenik kormány azok-

nak a minisztériumoknak
utalta a legkevesebb összege-
ket, amelyek a nemzet fizikai
és szellemi »karban-
tartásáért« felelõsek, így az
egészségügyinek, oktatási-
nak és kulturálisnak” – jelen-
tette ki tegnap Cristian
Þopescu szenátor, miután a
két ház kulturális szakbizott-
sága együttes ülésén jóvá-
hagyta a Kelemen Hunor ve-
zette mûvelõdési minisztéri-
um 690 millió lejes költségve-
tését. A tárcának megszava-
zott összegrõl Mãdãlin Voicu
képviselõ hasonlóképpen vé-
lekedett: szerinte annak elle-
nére, hogy a kultúra nem az
az ágazat, amely „termel” és
pénzt hoz, presztízsteremtõ,
tiszteletet és elismerést hoz-

hat az országnak. A kulturá-
lis szakbizottságok tagjai –
amellett, hogy jóváhagyták a
2010-re elõirányzott összeget
– ígéretet tettek arra, hogy a
költségvetés parlamenti vitá-
ján megpróbálják kiharcolni
a mûvelõdési tárcának a
bruttó nemzeti termék
(GDP) egy százalékát, mint-
egy 1,3 milliárd eurót. 

„A mûvelõdési tárca költ-
ségvetésének csökkentése el-
fogadhatatlan. Éppen ezért
javasolni fogom a GDP egy
százalékát. Igyekszünk min-
dent elkövetni, hogy tisztes-
ségesebb összeggel tudjon a
minisztérium gazdálkodni” –
tett ígéretet Kelemen Hunor
miniszternek Sergiu Nico-
laescu, a szenátus kulturális
bizottságának elnöke.  

Kelemen azonban ezt az
ígéretet nem látja teljesíthe-
tõnek ebben az évben. A

szakbizottsági ülés után el-
mondta, hosszú távú megol-
dást kellene találni, hiszen
lehetetlen harmincezer mû-
emlék felújítása húsz millió
eurós költségvetésbõl.  „Ab-
ban reménykedem, hogy a
feltehetõen júliusra várható
költségvetési kiigazításkor
adódik még valamennyi a
690 millió lejhez, másképpen
csak az elmúlt évre jellemzõ
túlélésre lesz képes a kulturá-
lis tárca”– nyilatkozta az
Agerpresnek a miniszter. 

A tavalyi költségvetéshez
képest viszont nõtt idén a
Román Kulturális Intézet
(ICR) anyagi kerete;  2009-
ben 38,482 millió lejbõl kel-
lett gazdálkodnia, 2010-re
pedig 55 millió lejt hagytak
jóvá. Mircea Diaconu liberá-
lis szenátor azt javasolta,
hogy az ICR-nek megadott
pénztöbblet, a mintegy 16
millió lej kerüljön inkább a
mûvelõdési minisztérium
költségvetésébe. A javaslatot
a szakbizottságok tegnap
megszavazták, ám ezt a
pénzügyi szakbizottságnak
is jóvá kell hagynia. 

A második világháború bécsi
döntése a hétfalusi csángóságot
nem csatolta vissza a Székely-
földhöz, így a román hatóságok
a csángó legényeket gyorsan be-
sorozták katonának. Semmiféle
kiképzés nélkül, töltelékként a
szovjet hadigépezet elé taszítot-
ták. Aki tehette, már a behívó
elõl megszökött a kökösi határ-
nál, akit mégis elvittek, az a
harctérrõl próbálta meg a szö-
kést. Így Kolozsváron és Csík-
szeredában számos hétfalusi
csángó talált menedéket, kiala-
kítva egy-egy kis közösséget. A
kolozsvári csángó közösség na-
gyon szerette a lacikonyhákat, a
magyar zenét is szolgáltató
hangulatos kocsmákat, a „fino-
mabb” lelkületûek pedig operá-
ba, de fõként a Magyar Szín-
házba jártak heti rendszeresség-
gel. A Magyar Színház végre
visszakerült a saját, Hunyadi
téri épületébe, amit két évtizedig
új honfoglalók bitoroltak. Gye-
rekkoromban a csángó majáli-
sokon, az egybegyûlt egykori
kolozsvári csángók átszellemül-
ten mesélték a színházi élmé-

nyeiket, a János vitézt, a Bánk
bánt, és akkor rázendítettek a
„Hazám, hazám te minden-
em…” dalra. 
Még egyetemista korom-
ban Mihály napját ünnepeltük
három barátommal a csernát-
falusi Fényes kocsmában. Hoz-
zánk ült egyik rokonom, aki a
második világháború poklát élte
túl, és sok érdekes történetet me-
sélt. Tordáról már nyomultak a
szovjet csapatok. Õ is Kolozsvá-
ron élt már negyedik éve, és
1944. október 10-én a Magyar
Színházban õ is jelen volt, ami-
kor egy érdekes színdarabot ját-
szottak, de a darab címére már
nem emlékezett. Hirtelen a játék
magszakadt, egy fekete ruhás
hölgy lépett ki a színpadra, és
elszavalta Ady Endre A legokta-
lanabb szerelem címû versét,
amelyet ismerõsöm is elszavalt.
A kolozsvári Magyar Színház
függönye ezután végleg leeresz-
kedett. Másnap, október 11-én
Kolozsvárra bevonultak a szov-
jet csapatok, a 27. hadsereg és
a 18. lövész hadosztály egysé-
gei. Rokonom, tudva azt,

hogy Kolozsváron vagyok egye-
temi hallgató, arra kért, hogy
tudjam meg a címét annak az
utolsó színdarabnak, amelyet
akkor ott, a Magyar Színház-
ban játszottak. És ha lehet, an-
nak a drága színésznõnek a ne-
vét, aki akkor azt a gyönyörû
Ady-verset szavalta. Idõközben
a Fényest a kommunista ható-
ságok megszüntették, én meg
elkerültem Kolozsvárról, Adyt
még jobban megszerettem, ro-
konom égi dimenziókban jár,
de a kérdésére soha nem tud-
tam meg a választ. A minden-
napi élet sodrásában lassan én
is elfelejtettem az ígéretemet.
De mit ad az Isten,  néhány
hete kinyitották a Fényest, Mi-
hály napjára egynéhány jó ba-
ráttal oda vitt a sors, és hirtelen
minden eszembe jutott. És na-
gyon fáj, hogy most se tudok
válaszolni a kérdéseire. Ezért
mindenkihez szólok, és kérem,
tudjuk már meg, melyik volt az
az utolsó színdarab, és ki sza-
valta az Ady-verset. 

Bencze Mihály

Szótárlat

Egy félbeszakított színházi elõadás

Röviden

Shinya Ozaki japán karmester vezényli a szatmári újévi hangversenyt

Lapos a kultúr(pénz)tárca

Újévi muzsika bécsi mintára 
Bécsi mintára városainkban is telt ház-
zal, rájátszással, a hangverseny ismét-
lésével tartanak újévi hangversenyeket,
amelyek mûsorából nem hiányozhat a
Strauss-muzsika, de újdonságokkal is
készültek a filharmóniák.

Összesen 690 millió lejes költségvetést
hagytak jóvá a mûvelõdési minisztéri-
umnak tegnap a két ház kulturális
szakbizottságának együttes ülésén.
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Az új média legtöbbet elemzett és
emlegetett megnyilvánulásai a kö-
zösségi oldalak. Facebook, Twitter,
Hi5, IWIW stb. Lassan a nagy-
mamák is felkerülnek az iWiW-re,
és már kezdem azt hinni, hogy az
újszülöttek nemsokára nem szüle-
tési bizonyítványt, hanem Face-
book-accountot fognak majd kap-
ni, és egy általános sajtóetikai ren-
deletben megtiltják majd a nõ-
gyógyászoknak meg a titkosügy-
nököknek, hogy a személyes olda-
lukon, blogjukon utalást tegyenek
a munkájukra.  Aki azonban meg-
nyilatkozik, közzé teszi valamelyik
netes oldalon a jellemvonásaira,
preferenciáira vonatkozó informá-
ciókat, automatikusan sérülékeny-
nyé is válik, mert bekerül a fárad-
hatatlan klienskeresõk látómezejé-
be, akik valamilyen terméket vagy
ideológiát szeretnének rásózni. A

közönségkapcsolat, vagyis a PR-
szakma úgy vélte, hogy a virtuális
világban könnyebben és fõleg ol-
csóbban megy majd az általuk
képviselt cégek, termékek, szolgál-
tatások reklámozása, hogy itt ered-
ményes lesz a fogyasztókkal való
párbeszéd, könnyebbé válik majd
a visszajelzések gyûjtése és rendsze-
rezése. A marketing azonban még
online is költséges, és a cégek rájöt-
tek, hogy az online szervezõdõ kö-
zösségek a valóságban nem mindig
azok, amiknek mutatják magukat
a weben. Sajnos az online piaco-
kon történõ felmérések hibaszáza-
lékait a legtöbb marketinges hirde-
tésdömpinggel próbálta ellensú-
lyozni, emiatt elképesztõen megug-
rott a kéretlen reklámüzenetek
mennyisége, és elõrejelzések szerint
ez a tendencia érvényesülni fog
2010-ben is. A szakemberek viszont

megállapították azt, hogy az inter-
net által kínált, körlevélszerû, sze-
mélytelen tömegreklám-dömping-
nek nincs sok értelme, ehelyett ja-
vallottabb személyre szabott, egyé-
nibb PR-üzenetekkel felkeresni a
netezõket. Az eddigi spam-divat-
nak azonban nem fog leáldozni a
napja, mert a kevésbé kreatív cégek
még egy ideig tömegüzenetekkel
fogják bombázni a netezõket. En-
nek ellenére az optimista
webelemzõk úgy vélik, hogy nem-
sokára csökkenni fog a levélszemét-
áradat, és úgy alakul az interaktív
netes piac, hogy a felhasználó fel
tudja majd keresni a reklámot, de
csak akkor, ha akarja, és a hirdetõ
cégek csak nagyon zárt körökben
fogják majd terjeszteni újdonsága-
ikra vonatkozó értesüléseiket.
Tényleg ideje lenne már intelligens
PR-t mûvelni, de szomorú, hogy

erre csak azután jöttek rá, miután
már majdnem megfullasztotta a
közösségi oldalakat és a webes leve-
lezõ-szervereket a sok kéretlen rek-
lámüzenet. Az internetes reklámo-
zás tehát idén új szakaszba készül
lépni, ami sokkal kellemesebb él-
ménnyé teszi majd a webláto-
gatást, és nem fogják kiszolgálta-
tottaknak érezni magukat azok
sem, akik valamilyen közösségi ol-
dalra iratkoznak fel – tehát nõni
fog ezen felhasználók száma is. Kí-
váncsian várjuk, hogy ebbõl a
nagyszabású ígéret-sorozatból 
mennyi fog megvalósulni ténylege-
sen, és ebbõl az emberséges kezde-
ményezésbõl mennyit fog elgáncsol-
ni a kisebb-nagyobb cégek mohósá-
ga, illetve a PR-guruk beteges érvé-
nyesülési vágya.

Péter Árpád

Médiagnózis

Idén kellemesebb lesz a netezés

Farkas István

Új tévéadóval gazdagodik
februártól a romániai audio-

vizuális szféra. Az egyelõre csak
online „fogható” Juridic Tv,
melynek 150 ezer eurós indítási
költségeit a Coltuc Ügyvédi Iro-
da állja, jövõ hónap elejétõl 24
órás programban sugároz majd
fõként jogi jellegû mûsorokat,
ám természetesen nem hagyja ki
a szórakoztatást sem – a tervek
szerint rendszeresen beszámol a
sztárok, közéleti személyiségek
jogügyeirõl is. „Az adó megala-
pításának az oka az, hogy a ha-
zai tévécsatornák kínálatából hi-
ányoznak a jogi kérdéseket bon-
colgató mûsorok, és azt is cél-
ként tûztük ki magunk elé, hogy
a lakossággal ingyenesen megis-
mertessük a románai jogrend-
szert” – fogalmazott Dumitres-
cu Alina, a ügyvédi iroda PR-
igazgatója, az ÚMSZ azon kér-
désére, hogy milyen társadalmi
jelenségre kíván választ adni az
új televízió indítása.

Az igazgató elmondta: mivel
folyamatosan azt tapasztalják,
hogy a romániai közember ne-
hezen látja át a hazai jogrend-
szert, úgy vélik, hogy a tévés
kezdeményezés segíteni fog ab-
ban, hogy az állampolgárok tel-
jesebb mértékben tudjanak élni
a törvények által nyújtott lehetõ-

ségekkel. „A Juridic TV mûsorai
ingyenesen követhetõek lesz-
nek, tehát anyagi helyzetre való
tekintet nélkül fog felvilágosíta-
ni mindenkit a hazai törvényke-
zés bonyolultabb kérdéseirõl” –
nyilatkozta lapunknak Dumit-
rescu Alina. Érdeklõdésünkre

elárulta, hogy a tervek szerint
külön mûsoridõt szentelnek az
egyes releváns jogsérelmek be-
mutatásának, fontosabb perek
elemzésének, illetve egyenes
adásban közvetítik majd több
(jellegzetes) peres ügy tárgyalá-
sát is, de emellett különösen

nagy hangsúlyt fektetnek majd
az Európai Emberjogi Bíróság
ügyeinek az ismertetésére is. A
kezdeti stádiumban kizárólag
csak online platformon követhe-
tõ tévéadónak jelenleg 15 alkal-
mazottja van, akik jogi, zsurna-
lisztikai és közgazdasági képzett-
séggel rendelkeznek, illetve a
mûszaki részlegen két számítás-
technikai szakember dolgozik.

Arra a kérdésünkre, hogy mi-
lyen nézettségre számítanak a
projekt indítói, az ügyvédi iroda
PR-igazgatója elmondta, hogy
egyelõre nehéz ezt megbecsülni,
ugyanis az elsõ hatástanulmá-
nyokat csak márciusban fogják
elvégezni. „Elõzetes számítása-
ink szerint körülbelül 10 millió
nézõje is lehet majd egy-egy ér-
dekesebb, fontosabb adásunk-
nak, ugyanis úgy becsüljük,
hogy Romániában nagyon sok
ember igényli a jogszolgálatot,
de keveseknek jut erre pénze –
fogalmazott az ÚMSZ-nek Du-
mitrescu – A magas nézõszám
meg, természetesen, azt fogja
eredményezni, hogy mi is bõví-
teni fogjuk a stábunkat. A tevé-
kenységi kör és a mûködési pa-
raméterek bõvítéséhez szüksé-
günk van az Országos Audiovi-
zuális Tanács engedélyére, de
már megtettük a licensz kiváltá-
sához szükséges lépéseket” – tet-
te hozzá. 

Egy gyulafehérvári férfi negyvenezer eurót
rejtett el felesége régi csizmájában az asz-
szony tudta nélkül. Karácsony elõtt, ami-
kor férje nem volt otthon, a nõ nagytakarí-
tásba fogott, és az elnyûtt lábbelivel együtt
a pénzt is kidobta a szemétgyûjtõbe. A szo-
katlan rend feltûnt a férfinak, hamarosan
a csizma, illetve a pénz eltûnése is tudato-
sult benne. Értesítette a rendõrséget, így
hamar megtalálták azt a nõt, aki a konté-
nerben rábukkant a pénzt rejtõ csizmára.
A rendõrök azonban csak tizenegyezer
eurót foglaltak le nála, huszonkétezer
euróból egy kis parasztházat vásárolt ma-
gának, hétezerrel pedig sehogyan sem tu-
dott elszámolni.
No de rendõr urak, mióta kell a szeméttel
elszámolni?

(szûcs el)

Száz szó

Postafiók

Bakik, ámokfutók és marhák

ÚMSZ, 2009. december 28., 12. oldal:
„Útnak indult a válogatott” – a fényké-
pen álló sorban, középen, esküdni mer-
nék, hogy Marian Cozma, a meggyilkolt
sportoló látható. ÚMSZ, 2009. december
29, 2. oldal: „Szilágymenyõben ért véget
ért Tõkés forradalmi emlékéve”. Gratulá-
lok a jó fogalmazáshoz. A pécsi ámokfu-
tóról pedig hetek óta mindent megírtak.
Azt is, hogy már tíz éves korában ápolás-
ra szorult. Csupán egy dologról nem esett
még szó, ezt szeretném pótolni szeré-
nyen, a magam kis egyszerûségével: Ki
az a marha, aki egy ilyennek fegyvervise-
lési engedélyt adott?

Kopacz Zoltán, 
Csíkszereda 
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F. I.

A két ház kulturális és média
szakbizottságának együttes

ülésén tegnap pozitív elbírálás-
ban részesült a Román Televízió
Társaság (SRTV), a Román Rá-
dió Társaság (SRR) és az Ager-
pres országos hírügynökség költ-
ségvetéstervezete, az Országos
Audiovizuális Tanácsé (CNA)
pedig még ki is egészült egymil-
lió lejjel, ezzel a költségvetésük
10, 6 millió lejre rúg. Amint arról
tegnap beszámoltunk, a SRTV
idénre 185 millió lejt igényelt a
kormánytól; a tavalyihoz képest
25 százalékkal magasabb összeg

a mûködési költségek 28 százalé-
kát fedezné, a maradék 72 száza-
lékot a tévétársaság saját forrá-
sokból szeretné elõteremteni. A
SRR 191,5 millió lejt igényelt,
ami csak a kiadások 47 százalé-
kát fedezi, a fennmaradó 53 szá-
zalékot saját forrásokból keríti
elõ. Az Agerpresnek 23,08 millió
lejbõl kell gazdálkodnia. A CNA
a fentiekkel ellentétben nemcsak
pozitív költségvetéstervezet-elbí-
rálásban részesült, hanem a kért
9,34 millió lej helyett 10,6 milliót
kapott, az állam mintegy egymil-
lióval egészítette ki a tanács fize-
tésekre szánt költségvetését.

Szász Attila, a CNA magyar

tagja az ÚMSZ megkeresésére el-
mondta, hogy szó sincs emelés-
rõl, hisz a tanács, a válságra való
tekintettel, idénre kevesebb pénzt
kért, mint amennyibõl tavaly
gazdálkodott. „Az intézmény to-
tálisan alulfinanszírozott. A 41
megyére 31 inspektor jut, akik-
nek több mint tízezer települést
kell felügyelniük. Jelenleg több
mint 1300 licensz van érvény-
ben, melyeket ellenõriznünk kell.
Bukarestben 22 emberre 68 rá-
dióadó, 98 tévécsatorna és öt ká-
belhálózat jut, amit nagyon ne-
héz figyelni” – érvelt Szász a
CNA által kiharcolt büdzsénö-
velés jogossága mellett. 

„Kifizették” a közmédiumokat

Coltuc Marius Vicenþiu, a februárban induló Juridic Tv tulajdonosa 

Az évvégi nyereményjátékunkon
egyéves Új Magyar Szó-elõfize-
tést nyert olvasóink figyelmébe!

Amennyiben vannak olyan nyertesek,
akik már amúgy is elõfizettek az Új
Magyar Szóra a teljes 2010-es évre
(vagy annak egy részére), felkérjük
õket, közöljék szerkesztõségünkkel (a
difuzare@maszol.ro címen vagy a 
0788-318 353-as telefonszámon) ezt
az információt. Egyúttal jelezzék,
hogy átadnák-e nyereményüket egy
másik személynek (az illetõ adataival
– teljes név, hivatalos lakcím, telefon-
szám – együtt), vagy pedig inkább
meghosszabbitanák saját elõfizetésü-
ket a 2011-es évre, illetõleg azzal a pe-
riódussal, amely a már létezõ elõfize-
tésük felett a nyeremény értelmében
jár nekik.

Köszönjük, 
és még egyszer gratulálunk!
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Válogatás
9.40 Élő egyház
10.15 Hegyen-völgyön
Karintia
10.55 Lélek Boulevard
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár (ma-
gyar szór. műsor)
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Friss
15.15 Univerzum
16.05 Kisenciklopédia
16.15 Mindaz, amit az
ételről tudni kell
17.10 Onkológiai kutatás-
fejlesztés
17.40 Győztesek Világa –
Magazinműsor
18.10 Zorro (kalandfilm-
sor.)
18.40 Mese
19.00 Híradó, Időjárás-je-
lentés
19.30 Térkép - Integrációs
magazin
20.00 Török kezdőknek
21.00 Közbeszéd
21.30 Színházi Műhely
22.00 Külvárosi rendőrök
22.50 Híradó
23.10 Sport – Esti
23.15 Időjárás-jelentés
23.20 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.30 A szamuráj (japán
akcióf.)
2.05 Vers
2.10 Himnusz

PRO TV, 20.30
Tor-túra

Nick, aki utálja a gyerekeket, most alaposan kifogta. Bomla-
na Suzanne-ért, de a nőnek van két rosszcsont kölke, akik
megesküdtek arra, hogy minden hódolónak elveszik a ked-
vét - még az élettől is. Nick azonban nem az a fajta, aki kön-
nyedén feladja. Mikor Suzanne-nak sürgősen Vancouverbe
kell utaznia, a hős szerelmes felajánlja, hogy elkíséri a srá-
cokat Kanadába. Nick tűri a megpróbáltatást.

TV2, 22.20
Igazából szerelem

A történet mozgatórugója a szerelem, legyen az első látás-
ra, vagy éppen beteljesületlen, rangra, életkorra és családi
állapotra való tekintet nélkül. Megérinti az agglegény mi-
niszterelnököt, az anya nélkül maradt iskolásfiút, a koroso-
dó, kiégett rocksztárt, és nem kerüli el a szerelmében csaló-
dott, összetört szívű írót sem. Londoni életek és szerelmek
találkoznak össze és bontakoznak ki.

DUNA Televízió, 23.30
A szamuráj

A történet XIX. századi Japánba vezet minket. Főhőse Zato-
ichi, látszatra csupán egy vak vándor, aki szerencsejátékból
és masszírozásból él. De az álarc mögött valójában egy kard-
forgató mester rejtőzik, megáldva a lélegzetelállítóan pontos
szúrások és a villámgyors kardrántás tehetségével. Zatoichi
vándorlása során egy eldugott kis hegyi városkába ér, me-
lyet Ginzo bandája tart hatalmában.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Connect with
English
12.05 Négyszázezer
nap
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.29 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
15.35 Szabadlábon Er-
délyben
16.00 Vizsgálat, lépj be!
16.30 Magyar retro
17.25 Jó kis bagázs
(francia filmsor.)
17.50 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.15 Múzeumtúra
18.40 Ez történt ma
reggel
20.30 Az időjárás titkai
20.35 Marci (rajzf.
sorozat)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Therese
nővér.com (francia film)
21.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.10 Magyar retro
0.05 Záróra
0.55 A lekötözött lég-
gömb (bolgár filmszat.)
2.25 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sorozat)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
12.25 A dadus (am. vígj.
sor.)
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.20 Schmidt története
(am. vígj., 2002)
17.25 Második esély
(am.-mex.-kol. filmsor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 A Széf - A celebek
hete – Ki viheti el a milli-
ókat?
21.00 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.35 Barátok közt (ma-
gyar filmsor.)
Közben: RTL-hírek
22.15 B13 - A bűnös ne-
gyed (francia akció-vígj.)
0.05 Alias (am. akció-
film-sor.)
1.00 Reflektor - Sztárma-
gazin
1.10 Infománia - Multimé-
dia magazin
1.30 Műsorszünet

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka - A TV2
reggeli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
11.00 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.50 Teleshop
13.05 Az Alpesi klinika
(dráma)
14.45 Kvízió - Telefo-
nos játék
15.45 Charly, majom a
családban (német film-
sor.)
16.35 Bostoni halottké-
mek (am. krimisor.)
17.30 Bűbájos boszor-
kák (am. filmsor.)
18.25 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán
21.10 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Igazából szere-
lem (angol rom. vígj.)
22.25 Drakula halott
és élvezi (am.-francia
vígj.)
0.50 Agy-kontroll (am.
tévéfilm sor.)
1.45 Tények Este – Hír-
műsor
2.15 DAKAR 2010
2.45 Ronda ügy (am.
vígj.)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Arcok a liftben
(ism.)
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló - A vidék ma-
gazinja
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 A vidék magazinja 

10.05 Halálbiztos diagnó-
zis 10.55 Gyilkos sorok
(sorozat) 11.45 Small-
ville 12.35 Jóbarátok
13.25 A nagy házalakítás
14.15 Meztelenül is szép
vagyok! 15.10 Nyomtala-
nul 16.00 Nyomtalanul
16.50 Miami helyszíne-
lők 17.40 Jóbarátok
18.05 Jóbarátok 18.35 A
nagy házalakítás 19.20
Meztelenül is szép va-
gyok! 21.30 Miami hely-
színelők 23.10 New York-
i helyszínelők

7.00 Hírek 11.05 Box-
Buster: Mayweather -
Marquez 12.05 Resita Eu-
rópában 13.00 Hírek
13.05 Fpgadás a félelem-
mel 14.00 Hírek 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Box-
Buster: Chad Dawson -
Glen Johnson 17.00 Hírek
18.00 Kézilabda: Zare-
chie Odintsovo - Metal
Galati 19.30 Hírek 20.00
Labdarúgás: Andorra - Ro-
mánia, Lettország - Romá-
nia 21.00 Hírek 22.00
Wrestling   

8.00 Dona Barbara (soro-
zat) 9.45 Teleshopping
10.00 Szerelmek (soro-
zat) 11.45 Teleshopping
12.00 Sosem feledlek (so-
rozat) 14.30 Szenvedély
Sonya Smith-tel 15.30 El-
rabolt sorsok 16.30 Átko-
zott paradicsom (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevé-
ben 19.30 Dona Barbara
(sorozat) 21.30 Éjszakai
történetek 23.00 Terra
Nostra (sorozat) 0.15 Éj-
szakai történetek 

8.25 Programozott halál
(amerikai thriller) 10.00
Televíziós vásárlás 13.15
Mama Jack (amerikai-
dél-afrikai vígj.) 15.05
Pasik, London, Szerelem
(vígj.) 16.40 Szuperzsaru
(amerikai-spanyol-olasz
akció-vígj.) 18.40 Sokk a
jóból (amerikai vígj.)
20.15 Zsoldoskatona
(olasz-francia vígj.)
22.10 A cápák visszatér-
nek 23.50 Mozdulatlan
túsz 1.30 Underworld:
Evolúció (thriller)  

7.00 Mondd mennyibe ke-
rül 7.45 Just joking 8.15
Kisasszonyok (ism.)
10.00 Menyet az anyá-
nak 12.30 Hírek 13.15 Az
ajkaktól a szívedig (soro-
zat) 16.00 Terefere Bah-
muval (show) 17.30 Va-
canţa Mare Reloaded
18.30 Hírek 19.30 Mondd
mennyibe kerül 20.30 Vis-
sza a jövőbe (amerikai
film, 1985)  23.00 Szelle-
mi párbaj (amerikai akció-
film, 2001) 1.00 Szenve-
délyes történetek   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 A győztes is ve-
szít (kan. filmdráma)
13.00 McLeod lányai (so-
rozat) 14.00 Amy-nek ítél-
ve (sorozat) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok 17.00
Bűnök ideje (am. wes-
tern) 19.00 A Partiőrség
(sorozat) 20.00 Amy-nek
ítélve (amerikai filmsor.)
21.00 Őrangyal (amerikai
filmsor.) 22.00 Az ártat-
lanság eladó 0.00 Veszé-
lyes magány (amerikai-
kan. thriller)  

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (port. filmsor.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar filmsor.)
14.30 Slovenski Utrinki
15.00 Roma Fórum
15.30 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.00 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
19.20 A palota ékköve
(dél-kor. filmsor.)
20.28 Föld TV
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
22.10 Montalbano fel-
ügyelő
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.35 Hajónapló
(kisjátékf., 2009)
23.30 Prizma
23.45 Hírek – Időjárás-je-
lentés
23.55 Teadélután
0.40 Nappali (ism.)
2.45 Prizma

7.00 Hírek
7.30 A vadló (anim.
film)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin filmsor.)
11.15 100%-os jótállás
(ism.)
12.20 Kvartett
12.50 Vihar a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
14.50 Rajzfilmek
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Mansfield Park
(filmsorozat)
18.00 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
18.25 Vihar a palotában
(filmsor.)
19.40 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
19.50 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Külön kiadás
22.25 A mágikus szem
23.00 Doktor House
(amerikai filmsorozat)
23.55 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
0.00 Hírek 
(ism.)

6.00 Románia, szeretlek!
(kulturális műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Expedíció a szige-
ten (francia kalandfilm,
2007, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Pokoli tévétorony
(német akciófilm, 2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
18.00 Szellemekkel sutto-
gó (amerikai filmsorozat)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Tor-túra (amerikai
vígjáték, 2005)

22.15 Vak végzet (ameri-
kai akciófilm, 1989)
0.00 Tor-túra (amerikai
vígjáték, 2005, ism.)
2.30 Vak végzet (amerikai
akciófilm, 1989, ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
10.00 Koldus és királyfi
(am.-magyar-angol családi
film, 2000)
12.00 A szerelem taliz-
mánja
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Az igazság nyomá-
ban (amerikai filmdráma,
2000)
14.30 Kikezdesz a szőkék-
kel? (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Reality show
17.45 Mutassalak be a
szüleimnek - Szórakoztató
műsor
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Pénzvonat (ameri-
kai akció-vígjáték, 1995)

22.30 Híradó, Sport
23.30 Johnny Mnemonic -
A jövő szökevénye (kana-
dai-amerikai akciófilm,
1995)
1.15 Pénzvonat (amerikai
akció-vígjáték, 1995, ism.)

7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Flash Gordon (ameri-
kai filmsor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
(sportműsor)
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat, ism.)
10.30 Vírus a fedélzeten
(amerikai akciófilm, 2007,
ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 A médium (filmsor.)
15.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)

16.00 Lakodalom lengyel
módra (amerikai film,
1998)
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Mondenii Show
22.00 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 A médium (filmsor.)
0.15 Gyilkos számok (ame-
rikai krimisorozat)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Motorkerékpár-építő
VB
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Sertéstenyésztő
11.00 Miami Ink - A tetová-
lók
12.00 X-Machines - A szu-
pergépek
13.00 Hogyan csinálják? –
Helikopter, Luxusjacht
14.00 A túlélés törvényei -
Moab sivatag
15.00 Állítólag - A földren-
gésgép
16.00 Hogyan készült?
17.00 Miami Ink - A tetová-
lók
18.00 Újjáépítők - Kedvenc
kocsik
19.00 Iparkodjunk
20.00 A túlélés törvényei -
Sierra Nevada
21.00 Hogyan készült? -
Ipari üveg
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 Halálos fogás – Po-
koli órák
23.30 Halálos fogás - Ho-
márhalászok
0.30 Cella-napló

1.30 Bűnös vagy ártatlan?

5.25 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
6.15 Teleshopping
7.00 Szépségközpont
(olasz filmsor., ism.)
8.10 Film
9.45 Világutazó
10.00 Gitárok ideje
11.00 Bazár
12.00 Berlin, Berlin
(filmsor.)
12.30 Hírek, Sport
12.45 Detektív tanárnő
(filmsor.)
13.45 Teleshopping
14.30 Természet és ka-
land
15.00 Együtt Európában
16.00 Szépségközpont
(olasz filmsor.)
17.00 IT Zon@
17.30 A világ városai
18.00 Euronews
18.15 Csodák (sor.)
18.45 Berlin, Berlin
(filmsor.)
19.20 A pilóta felesége
(kanadai-amerikai film-
dráma, 2002)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek, Sport
23.10 Jane Doe (ameri-
kai akciófilm, 2001)
0.45 Bajnokok 
(ism.)
1.20 Szerelmi történet
(amerikai romantikus
filmdráma, 2002, 
ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló, mű-
sorism. 16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rock-
malom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók kö-
zéphullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Ma-
gyar zenei lexikon 15.30 EU információs magazin 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Hitvilág, Ko-
molyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Híradás, Ze-
nés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás

CSÜTÖRTÖK
2010. január 7.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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A békesség jó dolog ugyan, de
nem anélkül, hogy ne lenne
alárendelve az igazságnak. A
békesség egyenesen ördögi is le-
het, ha csak a gyávaságot vagy
a lustaságot palástolja, ami
megengedi az igazságtalansá-
got. Az ilyen békesség nem a
nyugalom és a derû állapota,
hanem cinikus hazugság. Min-
den diktátor és gazember erre a

vak, szemet hunyó békességre
épít. Az igazság helyreállítása né-
ha háborúsággal jár. De amint
szomorúság nélkül sem lehet iga-
zi vigasztalás és harc nélkül gyõ-
zelem, úgy küzdelem és az igaz-
ság védelmezése nélkül sem békes-
ség. A történelem nem tartja szá-
mon a gyávákat és a lustákat. De
az általuk okozott mérhetetlen
kárt és szenvedést igen.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Azzal, hogy minél többet megtud
arról, mit szeret a másik, sokkal
gazdagabbá teheti a szexuális
életüket. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az együttélés alatt sokféle problé-
mával kell megküzdeni. Egy iga-
zi társ lehetõséget ad ezeknek a
problémáknak a legyõzésére.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Gyakorlatiassága és önuralma
ma cserbenhagyja, ami családi
perpatvarhoz vezethet, de a sors
olyan férfival/nõvel hozza össze,
amilyenrõl álmodott.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Az állásváltoztatás, a nyugdíjas
évekre való felkészülés vagy a ro-
konságról való gondoskodás
olyan teher, amelynek megvan-
nak a pénzügyi vonzatai. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy új kapcsolat kezdetén kerül-
je a személyes kérdéseket, ne fir-
tassa partnere korábbi kapcsola-
tait. Egy elõadáson közelebb ke-
rülhetnek egymáshoz.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Mivel kissé felemésztõdött a
pénzügyi és szerelmi kalandok-
ban, most szüksége van egy kis
pihenésre. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Tele van szenvedéllyel, az ellen-
kezõ nemûek sorra a lába elõtt
hevernek, de rokonai váratlan
húzásai miatt bosszúság érheti. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Gyakran aggódik a jövõ miatt,
elkezd biztos dolgok után kutatni
– ez szinte bármi lehet, egy mun-
kahelyi viszonytól kezdve egy ál-
láson át egészen egy könyvig.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem kell attól tartania, hogy el-
riasztja ezt a Mérleget vagy Skor-
piót. Azok a partnerjelöltek, akik
egyszer felfigyeltek önre, rendü-
letlenül folytatták az ostromot.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A szerelem pénz kérdése is. Ha
mégis kínosan érzi magát ami-
att, hogy minden kiadást szívsze-
relme áll, fizesse az apróságokat:
például a ruhatárat a színház-
ban vagy az esti sörözést. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nem elég, ha kedvesével ezt érzé-
kelteti: fogadja el olyannak, ami-
lyen. Egy kapcsolat az adok-ka-
pok egyensúlyát követeli meg.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A pénzen megvásárolhatja az él-
vezeteket, de megveheti rajta a
biztonságát is. Komoly feladatot
jelent megtalálni az egyensúlyt e
között a két dolog között.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Boldizsár, Gáspár,
Menyhért nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Boldizsár babilóniai ere-
detû férfinév, a Baltazár
magyaros formája.
A Gáspár bizonytalan ere-
detû név. A hagyomány
szerint a három napkeleti
bölcs neve, de a Bibliában
ez a név nem szerepel, csak
a 6. századtól bukkan fel.
Lehet, hogy perzsa erede-
tû, a jelentése ez esetben
kincset megõrzõ, kincstár-
nok.
A Menyhért férfinév erede-
te nem egyértelmû. Lehet,
hogy a héber Melchior név-
bõl származik, amelynek
jelentése: királyi fény, de az
is lehetséges, hogy a német
Meinhard név az alapja. 
Holnap Attila napja van.

Évforduló
• 1568-ban Tordán megkez-
dõdött az az erdélyi ország-
gyûlés János Zsigmond fe-
jedelemsége idején, ame-
lyen a vallási türelmet a vi-
lágon elsõként meghirdet-
ték és törvényben szabá-
lyozták.

Vicc
Vállalkozó üti a falat a bör-
tönben:
– Az ügyvédemmel akarok
beszélni!
– Semmi gond, de a másik fa-
lon kopogjon, az ügyvéd úr
abban a cellában ül!

Recept
Birsalmás káposzta 
füstölt oldalassal
Hozzávalók: 50 dkg savanyú
káposzta, 2 birsalma, 2 ba-
bérlevél, 80 dkg húsos füstölt
oldalas, 3 evõkanál olaj, 1
paprika, petrezselyem, bors,
1,5 dl zöldségleves.
Elkészítése: Egy kiolajozott
tepsiben terítsük  szét a ká-
poszta felét, fektessük rá a
cikkekre vágott birsalmát, a
babérleveleket, a kisebb da-
rabokra vágott oldalast, és
fedjük be a maradék káposz-
tával. A tetejét szórjuk meg
a vékony csíkokra darabolt
paprikával, petrezselyem-
mel és a borssal. Öntsük rá a
zöldséglevest, és takarjuk le
fóliával. 200 °C-os sütõben
pároljuk puhára, majd a fó-
liát levéve pirítsuk meg a te-
tejét. 

Január 6., szerda
Az év 2. hete, eltelt 6 nap, hátravan 359 nap

Okostojás

Eladó 2002-ben gyártott Suzuki

GSX-R 1000 sportmotorkerékpár.

168 LE, 27000 km-ben, kitûnõ ál-

lapotban. 
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Röviden
Viorel Hizo Kolozsvárra szerzõdött

A másodosztályban folytatja pályafutását
Viorel Hizo, a Rapid élvonalbeli futballcsa-
patának volt edzõje. A 62 éves szakember
a Kolozsvári Universitateával kötött szer-
zõdést, és a menedzseri feladatokat látja
majd el.

ªumudricã Besztercére költözött

Marius ªumudricã lett a Besztercei Gloria
élvonalbeli futballcsapatának új vezetõ-
edzõje. A feladata az lesz, hogy megment-
se az együttest a másodosztályba való visz-
szaeséstõl.

Constantin ªtefan leszerzõdött

Constantin ªtefan, a Székelyudvarhelyi KC
élvonalbeli futballcsapatának volt edzõje
már tegnap talált magának új együttest. A
hargitaiakkal hétfõn szerzõdést bontott tré-
ner mostantól Kolozsváron, a helyi Uni-
versitatea együttesét irányítja majd. A Sza-
mos-partiaknál Remus Moldovant váltja a
kispadon, s az európai szereplést biztosító
helyeket célozzák meg a pontvadászatban.

Megmûtötték Erõss Zsoltot

Ahogyan arra számítani lehetett, tegnap
Szlovákiából hazaszállították Magyaror-
szágra Erõss Zsoltot, s Budapesten mûtöt-
ték meg. A Magas-Tátrában hétvégén lavi-
nabaleset szenvedett hegymászónak mind-
két bokája eltörött, nyílt töréssel, továbbá
több bordáját is eltörte, és kisebb agyrázkó-
dása volt. Kollár Lajos, a Magyar Hegy- és
Sportmászó-szövetség expedíciószervezõje
tegnap azonban az MTI-nek elmondta:
Erõss – aki elsõnek mászta meg a magya-
rok közül a világ legmagasabb hegycsúcsát,
a Mount Everestet – a körülményekhez ké-
pest jól van.

Stuttgartba kölcsönözték Molinarót

A szezon végéig a Stuttgart csapatához ke-
rült kölcsönbe Cristian Molinaro, a Ju-
ventus labdarúgója. A 26 éves hátvéd már
át is esett az ilyenkor szokásos orvosi vizs-
gálatokon, új együttese az idény végén op-
ciós joggal rendelkezik a megvételére. 
A Stuttgart jelenleg csak a 15. a német
Bundesligában.

Egy francia bíróság 
eltörölte Briatore büntetését

Egy francia bíróság tegnap eltörölte Flavio
Briatorénak, a Forma–1-es Renault-istálló
korábbi csapatfõnökének örökös eltiltását,
amelyet a Nemzetközi Automobil-szövet-
ség (FIA) rótt ki rá szeptemberben. A FIA

motorsport-világtanácsa az olasz sportve-
zetõ számûzése mellett két év felfüggesztett
eltiltással büntette a Reanult-t, mert a szin-
gapúri versenyen ifjabb Nelson Piquet –
elöljárói utasítására – szándékosan okozott
balesetet, elõsegítve ezzel csapattársa,
Fernando Alonso gyõzelmét.

Mérlegen a 2009-es,
„tárcán” a 2010-es év

Jégkorong

Vásárhelyi-Nyemec Réka

„Az utánpótlás-válogatot-
tak szereplése, a MOL-liga

második kiírásának megszerve-
zése elõrelépés a fiatal generáció
felkészítésében, valamint a ka-
pusképzés újraindítása minden-
képp az elmúlt esztendõ pozití-
vumai közé sorolandó” – érté-
kelte lapunknak a 2009-es ka-
lendáriumi évet a hazai jégko-
rongozás szempontjából Tán-
czos Barna, a román sportági
szövetség elnöke. A legnagyobb
negatívumként a felnõtt váloga-
tott körül tavasszal kialakult
helyzetet említette, amikor a
Csíkszeredai HC bojkottjával
gyakorlatilag lehetetlenné vált a
csapatnak a divízió I-ben való
bennmaradás. A szervezet elnö-
ke sajnálja, hogy Kurkó János,
a HC tulajdonosa kiszállt a jég-
korongozásból, a csapat eltûné-
sével pedig egyértelmûen esett
a hazai pontvadászat színvona-
la is. Az is tény, hogy miközben
a magyarországi csapatok kö-
zül a Dunaújváros például óri-
ásit fejlõdött, addig a MOL-
ligában szereplõ Brassó és a

Csíkszeredai Sportklub eddig
nem tudott ilyen elõrelépést
mutatni a tavaly.

Anyagi téren viszont stabili-
zálódott a helyzet a szövetség-
nél, a minisztériumtól kirendelt
költségvetésbõl és a meghozott
intézkedések révén sikerült fi-
nanszírozniuk   projektjeiket.
Tánczos szerint részben ennek
köszönhetõen a felnõtt váloga-
tottban is javult a hangulat. A
bukaresti jégpálya adminisztrá-
lása sikeresen alakul, amellett,
hogy mintegy a duplájára nõtt a
bevétel, javításokat is el tudtak
végezni. 

„Sajnos 2010 sokkal rosszab-
bul kezdõdik. Már napok óta
dolgozunk azon, hogy az idei
költségvetésünk ne legyen a ta-
valyinak a fele, legalább annyit
kapjunk a minisztériumtól,
mint 2009-ben. És ez nem csak
minket érint, hanem minden
profi szervezetet. Remélem,
hogy az utolsó száz méteren si-
kerül megmenteni a helyzetet,
különben minden sportág szá-
mára szomorú lesz ez az év” –
magyarázta Tánczos. Már csak
napok kérdése a büdzsé
elkészítése, s bár Tánczos sze-
rint nem kimondottan az a

probléma, hogy a sport átkerült
a tanügyi tárcához, hanem az,
hogy amikor ilyen összevoná-
sok történnek, nem fordítanak
elég figyelmet rá. A szervezet el-
sõ embere azonban még nem
adta fel: „Az utolsó pillanatig
reménykedem.”

A tervek már elkészültek a
2010-es évre, már csak a pénz
kell a megvalósításukhoz. A fel-
nõtt válogatottal szeretnének

visszajutni a divízió I-be, az U16-
osoknak országos felmérõket és
edzõtáborokat terveznek, a Ro-
mán Kupát népszerûbbé tennék,
és már az idén megkezdenék a
felkészülést a 2013-as ifjúsági
olimpiára. „A programot már
papírra vetettük, már csak a költ-
ségvetést kell hozzárendelni. Eb-
ben az országos olimpiai bizott-
ság támogatására is számítunk”
– magyarázta Tánczos. 

Tánczos még reménykedik abban, hogy megkapják a szükséges költségvetést

Esett a hazai bajnokság színvonala, s a fel-
nõtt válogatott körüli botrány a negatívu-
mokhoz sorolható, javult ugyanakkor az
utánpótlásképzés, és pénzügyi téren is ren-
dezett volt a romániai jégkorongozás 2009-
es éve Tánczos Barna szövetségi elnök sze-
rint. Az idei esztendõre már elkészültek a
tervek, de ehhez költségvetés is kell.
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Tizenegyedik a világon a Liga I
Labdarúgás

ÚMSZ

Románia élvonalbeli labda-
rúgó-bajnoksága nem keve-

sebb, mint tíz helyet javítva tavaly
januári helyezéséhez képest, im-
már a tizenegyedik helyen áll a
labdarúgás történetével és statisz-
tikáival foglalkozó nemzetközi
szervezet, az IFFS hivatalos
rangsorában. A frissen kiadott
statisztika alapján a Dumitru
Dragomir vezette Liga I  olyan

pontvadászatokat elõzött le, mint
amilyen a portugál, a görög vagy
az orosz, ám még mindig le van
maradva például az ukránok
vagy a törökök bajnokságától.

A mértékadó IFFHS szerint a
tavaly az angol Premier League
volt a világ legerõsebb bajnoksá-
ga, mögötte jócskán lemaradva
a spanyol Primera División és a
német Bundesliga kapaszkodott
meg a dobogó második, illetve
harmadik fokán. A top tízben
tartják számon még sorrendben
Brazília, Olaszország, Francia-

ország, Argentína, Hollandia,
Ukrajna és Törökország pontva-
dászatát. Magyarország a ko-
rántsem elõkelõ 52. helyen áll,
de még így is sokat javított a ta-
valyi 73. helyéhez képest. Jelen-
leg le van maradva például az
iráni és a lett pontvadászattól, s
csak kevéssel elõzi meg a zam-
biai bajnokságot.

Az IIFHS a hazai versenyso-
rozatokban, illetve a nemzetkö-
zi klubtornákon elért eredmé-
nyek alapján állítja össze a rang-
sort. 

Mark Coma 
is sorra került

Hãnescu megsérült Ausztráliában
Tenisz

V. Ny. R.

Nem sikerült a bravúr Ro-
mániának az ausztráliai ha-

gyományos Hopman Kupán,
azaz a teniszezõk nem hivatalos
vegyescsapat-világbajnokságán,
a házigazdák elleni hétvégi siker
után tegnap 3-0-ra kikaptak Spa-
nyolországtól. Ebben legfõképp
Victor Hãnescu sérülése játszott
közre, hiszen az elsõ szett után
kénytelen volt feladni a Tommy

Robredo elleni meccset. Elõtte
Sorana Cârstea is kikapott 6-4,
6-3-ra Maria Jose Martineztõl, a
vegyes párost pedig már meg
sem rendezték, azt játék nélkül
nyerték meg a spanyolok.

Ebbõl az A csoportból tehát
eddig csak a spanyolok veretle-
nek, az Egyesült Államok pedig
már két vereségnél tart, miután
tegnap 2-1 arányban alulmaradt
a házigazdák csapatával szem-
ben. Samantha Stosur 6-2, 6-4-
re legyõzte Melanie Oudint,
Lleyton Hewitt pedig 6-1, 7-5-re

felülmúlta John Isnert, az auszt-
rálok csupán a párosban marad-
tak alul 6-2, 1-6, 5-10-re. Az ál-
lás: 1. Spanyolország 2 gyõ-
zelem/0 vereség, 2. Ausztrália
1/1 (3-3), 3. Románia 1/1 (1-4),
4. Egyesült Államok 0/2. Ro-
mánia holnap az amerikaiakkal
játszik.

A hagyományos perth-i via-
dal B csoportjában az oroszok,
a németek, a britek és a kazahok
szerepelnek, a szombati döntõ-
be a két kvartett elsõ helyezettjei
jutnak. 

Tereprali

ÚMSZ

Mark Coma (KTM) nyerte
tegnap a Dakar-rali Fiam-

bala és Copiaco közötti, 203 ki-
lométeres speciálját. A spanyol
klasszisnak ez volt az idei elsõ
szakaszgyõzelme, mögötte a két
francia, David Casteu (Sherco)
és Cyril Despres (KTM) ért cél-
ba. Az autósok lapzártánkig
nem értek célba. A Dél-Ameri-
kában zajló tereprali hétfõi,
harmadik szakaszát azonban a
francia sztár, Stéphane Peter-
hansel (BMW) nyerte meg az
autósok mezõnyében, s azzal
az összetettben is átvette a veze-
tést a spanyol Carlos Sainz
(Volkswagen) és a katari Nasszer
al-Attijah elõtt (Volkswagen).
Hétfõn késõ este amúgy újabb
baleset történt a Dakaron, ezút-
tal egy újságírókat szállító heli-
kopter zuhant le a Fiambala kö-
zelében lévõ folyóba, a két ar-
gentin tévés állapota nem sú-
lyos. A védelmi minisztérium
szerint az idõjárási viszonyok
miatt a helikopternek nem volt
engedélye arra, hogy ezen a te-
rületen áthaladjon. 
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