
A jelenleginél is alacsonyabb szintre, négy lej alá csökkenhet nyárra az euró árfolyama – vélik
pénzügyi szakemberek. Az ÚMSZ-nek nyilatkozó Nagy Ágnes, a Román Nemzeti Bank igaz-
gatótanácsi tagja szerint az erõs lej nem kimondottan az ország érdeme, összefügg a dollár–
euró árfolyammal, amely pillanatnyilag kedvezõ fuvallatokat hozott a gazdaságnak. Segítséget
jelent ugyanis a valutában eladósodott háztartásoknak, mert hatására zsugorodnak a tör-
lesztõrészletek, ám a Valutaalaptól várt pénz izmosabb lejben mérve kevesebb lehet. 6. oldal 

Cs. P. T.

Kínos vitákkal, gyakori szüne-
tekkel megszakítva zajlott teg-

nap a parlament két házának
együttes ülésén a költségvetési
törvény cikkelyenkénti vitája: a
honatyáknak nyolc óra alatt a
jogszabály huszonkilenc paragra-
fusából csak ötöt sikerült elfogad-
niuk. A konzultációs szüneteket
hol a Demokrata–Liberális Párt
(PD-L), hol a Szociáldemokrata
Párt (PSD) politikusai kérték, an-
nak függvényében, hogy a tör-
vénynek melyik cikkelye került
terítékre. Az ülés eleve késéssel
indult, mert a honatyák nem je-
lentek meg a döntéshozatalhoz
szükséges létszámban a terem-
ben. Folytatása a 2. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1355 ▼
1 amerikai dollár 2,8511 ▲
100 magyar forint 1,5463 ▼

Bedugult Budapest

Határozatlan idejû sztrájkot kezdett kedden
nulla órától Budapesten tizennégy BKV-
szakszervezet. A buszok és villamosok
nagy része nem járt, az elõvárosi vonalakon
fennakadások voltak, a megállókban pedig
egész nap a szokásosnál jóval többen álltak.

Aktuális 2

Kultúra 8

Vezércikk 3

Áthahotázzák Erdélyt

Csíkszereda után Marosvásárhelyen,
majd újabb székelyföldi városokban lép
fel a 25 éves évfordulóját ünneplõ Haho-
ta Színtársulat. A szilveszteri kabarét ját-
szó csapat, amelyet 1985 nyarán Puskás
Gyõzõ alapított, nem gyõz eleget tenni 
a meghívásoknak, februárig betáblázott
naptárral játszik.

Háttér 4
Egy év a Cotroceni-palotában

„Nem vagyok
nyugalomra vágyó
politikus, mint-
hogy Bãsescu ál-
lamelnök is azzal
biztat, nem fog
olyan nyugalmat
nyújtani, ami elv-
telen kiegyezést je-
lentene.” Interjú
Eckstein-Kovács
Péterrel, Traian
Bãsescu államel-
nök kisebbségügyi
tanácsosával.

Az egy nappal korábban Bu-
karestben kapott „utasítás”

értelmében egyes erdélyi me-
gyékben máris asztalhoz ültek a
Demokrata–Liberális Párt (PD-
L) és az RMDSZ vezetõi, hogy
kidolgozzák a koalíciós pártok
helyi együttmûködésének rész-
leteit. A január 20-ig tartó osz-
tozkodás várhatóan nem lesz
feszültségektõl mentes, ugyanis
az országos vezetõségek által
iránymutatóként adott etnikai
arány hol egyik, hol a másik fél-
nek nem kedvez. Gondok adód-
hatnak még azokban a megyék-
ben, ahol az RMDSZ-nek a li-
berálisokkal, illetve szociálde-
mokratákkal van jól mûködõ
együttmûködési szerzõdésük.
3. oldal

Visszakapják 
az igazgatókat Eredménytelenül tárgyaltak

újra tegnap a tanügymi-
nisztérium és a szakszervezetek
képviselõi a leépítésekrõl. Daniel

Funeriu tárcavezetõ mindenkép-
pen karcsúsítást akar, de nem dõlt
el, milyen kritériumok szerint
történnek a leépítések. 7. oldal 

Ott fent, itt lent
Nehéz gazdasági helyzetben egy jóval
szûkebb réteg, a vállalkozók számára
létezik egy másik megközelítés is,
amely jó érzékkel veszi figyelembe,

hogy ingatag piacokon el-
sõsorban a közpénzek je-
lentik a biztonságot. Az-
az amennyire csak le-

het, a helyi és a központi
költségvetési megrendelé-

sekre kell ráhajtani,
mert ott elõbb-utóbb
fizetnek is.

Le(j)értékelt euró
Folytatódott a román pénznem erõsödése, nyárra négy lej alá eshet az uniós valuta

Tétova tanügyi leépítésekVontatott 
büdzsévita

Gheorghe Isvoranu szakszervezeti vezetõ az egyeztetés után Fotó: Fleischer Hilda

Székedi Ferenc

Az euró–lej árfolyam alakulása 2009. január–2010. január között, illetve a következõ félév prognózisa



Kánya Gyöngyvér

Határozatlan idejû sztrájkot
kezdett kedden nulla órától

Budapesten tizennégy BKV-
szakszervezet. A buszok és villa-
mosok nagy része nem járt, az
elõvárosi vonalakon fennakadá-
sok voltak, a megállókban pedig
egész nap a szokásosnál jóval
többen álltak. 

A buszközlekedésben volt a
legnagyobb a fennakadás. A reg-
geli fél ötös üzemkezdet óta a
mintegy kétszáz vonalból csak
huszonötön közlekedtek a BKV
alvállalkozói által üzemeltetett
jármûvek. A szokásosnál jóval
nagyobb volt a követési idõ, így
mikor végre befutott a megállóba
„valami”,  ész nélkül furakodtak
fel rá az emberek. Budapest négy
buszgarázsában százszázalékos
volt a sztrájk, egyetlen járat sem
indult el. A pesti oldal három vil-
lamosgarázsból összesen tizen-
egy jármû indult el üzemkezdet
után, míg a budai oldalon egy
sem. S bár a metrók és a trolik
egész nap menetrend szerint jár-

tak, a legtöbben az autós közleke-
dést választották, így reggel óriási
dugók alakultak ki a belvárosban.
S talán csak a szikrázó nyári nap-
sütésben lehet annyi gyalogost
látni, mint amennyit lehetett a
tegnapi nap folyamán, de õk nem
jókedvükben választották ezt a
közlekedési formát. „Nem is tud-
tam, hogy sztrájk van, akkor el
sem indultam volna” – nyilatkoz-
ta az ÚMSZ-nek egy hölgy, aki el-
mondása szerint már 35 perce állt
hiába a buszmegállóban, ami
nem csoda, hiszen a 17. kerület-
ben összesen egy buszjárat sofõr-
jei vették fel a munkát, a többiek a
fûtött telephelyen beszélgettek,
kártyáztak.

A BKV és a szakszervezetek
december 22-én jelentették be,
hogy nem tudtak megállapodni
az év végén lejáró kollektív szer-
zõdés szövegérõl, ezért 2010. ja-
nuár 1-jétõl a BKV a munka tör-
vénykönyve szerint mûködik.
Bár a Városi Tömegközlekedési
Dolgozók Szakszervezeti Szö-
vetsége december 29-én megálla-
podott a BKV-val egy ideiglenes
kollektív szerzõdésrõl, azt a
szakszervezetek 65 százaléka
nem írta alá, így nem lépett élet-
be. Az érdekképviseletek há-
romszázalékos nyugdíj- és
egészségpénztári támogatást
akarnak a kollektív szerzõdés
keretében.  
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Röviden

Változások az RMDSZ szenátusi 
frakciójának élén

Fekete Szabó András váltja Markó Bélát az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõi tisztségé-
ben, amelyrõl ez utóbbi azután mondott le,
hogy kormányfõ-helyettesi megbízatást ka-
pott. A döntés értelmében a frakcióvezetõ-
helyettesi feladatokat Gyerkó László látja
el, aki Fekete Szabó András korábbi tisztsé-
gét veszi át. A frakció titkára Bokor Tibor
szenátor lesz, aki az egészségügyi minisz-
terré kinevezett Cseke Attilát váltja ebben a
funkcióban. 

Halálos balesetet okozott 
Magyarországon egy horvát politikus

Halálos balesetet okozott Magyarországon
Radimir Cacic, a Horvát Néppárt (HNS)
vezetõje – közölte tegnap a Croatian Times
címû horvát weblap. A lap szerint Cacic
maga tájékoztatta a horvát médiát a Buda-
pest közelében január 8-án történt baleset-
rõl, miután – szavai szerint – hétfõn tudo-
mására hozták, hogy az ütközés egyik ál-
dozata meghalt a kórházban. Sajtóközle-
ményében a pártelnök hangsúlyozta, hogy
a szélsõ sávban haladt, s nem volt alkohol
hatása alatt.

Szlovákia vezetõi bírálják 
az ellenzéket és a sajtót

Szlovákia legfõbb politikai vezetõi közösen
és élesen elítélték az ellenzéket és a sajtót,
mert a kormány és a fuvarozók között az
elektronikus útdíj bevezetésével kapcsolat-
ban kirobbant vitában a fuvarozókat támo-
gatták. Ivan Gasparovic államfõ, Robert
Fico kormányfõ és Ivan Paska parlamenti
elnök kedden délután Pozsonyban találkoz-
tak, s azután nyilatkoztak a sajtónak. A tör-
vények megsértésének szorgalmazása “po-
kolba vezetõ út” és “komolyan veszélyezte-
ti a demokráciát Szlovákiában” – jelentette
ki Fico, aki ismételten azt állította, hogy a
fuvarozók tiltakozása törvénysértõ volt. 

Koszovó elutasítja 
a tárgyalást Szerbiával

A koszovói kormány kedden a leghatáro-
zottabban elutasította, hogy tárgyaljon
Belgráddal a volt szerb tartomány státusá-
ról. Pristina sosem lesz hajlandó tárgyalni
Belgráddal Koszovó jogállásáról. Orszá-
gunk státusa megváltoztathatatlan – közöl-
te a Zeri címû újsággal Memlji Krasnici
kormányszóvivõ. A nyilatkozatra az adott
okot, hogy a Blic címû belgrádi újság meg-
szellõztette: a szerb kormány már csak azt
várja, hogy a hágai Nemzetközi Bíróság
véleményt mondjon arról, sérti-e a nemzet-
közi jogot Koszovó függetlenségének egyol-
dalú kikiáltása, s utána rögtön az ENSZ
Biztonsági Tanácsához fordul azzal az
igénnyel, hogy kezdõdjenek új tárgyalások. 

Pokolgép megölt 
egy iráni atomtudóst 

Pokolgép megölt egy magas beosztású iráni
atomtudóst, egyetemi tanárt kedden Tehe-
ránban – jelentette az iráni média. A pokol-
gépet egy motorkerékpárra szerelték, és a
jármûvet Maszúd Mohammadi professzor
otthona közelében állították le. A robbanó-
szerkezetet távirányítással hozták mûködés-
be, amikor Mohammadi a közelébe ért –
ette hozzá a Press TV állami televízió.

Holland vizsgálat: 
nem volt törvényes az iraki invázió

Nem volt törvényes a nemzetközi jog
szempontjából Irak 2003-ban történt lero-
hanása egy független holland vizsgálóbi-
zottság szerint, amely kedden Hágában
tette közzé megállapításait. Az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsának az 1990-es években el-
fogadott határozatai nem adtak felhatal-
mazást egy amerikai-brit katonai interven-
cióra – jelentette ki Willibrord Davids, a
bizottság elnöke. 

Kinél az adu ász? Miközben Budapest dugóban vergõdött, a buszjáratok sofõrjei kártyáztak A szerzõ felvétele

Folytatás az 1. oldalról

Az egyik leghevesebb vitát az a
szociáldemokrata indítvány vál-
totta ki, amellyel 6,5 százalékra
módosulna a 2010-re 5,9 százalé-
kosra tervezett költségvetési defi-
cit. Az ellenzék arra hivatkozott,
hogy az EU tagállamainak szinte
mindegyikében 6,5 százaléknál
nagyobb a büdzsé hiánya. Az
ülésteremben jelen lévõ Sebastian
Vlãdescu határozottan ellenezte
ezt az elképzelést, amelyet a kor-
mánypárti honatyák szavazatai-
val el is vetett a parlament. 

Mint ismert, még a PSD és a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)
még a hétfõi, általános vita elõtt
jelezte: ebben a formájában poli-
tikusai nem szavazzák meg a
költségvetést. Gheorghe Gher-
ghina pénzügyi államtitkár arról
biztosította az ellenzéket, hogy
számtalan módosító indítványuk
bekerül majd a törvénybe. Az
RMDSZ-nek szándékában áll
megszavazni a büdzsét. „Tetszik,
nem teszik, megszavazzuk a költ-
ségvetést” – mondta el a
Realitatea hírtelevíziónak Markó
Béla szövetségi elnök. 

Vontatott a büdzsé vitája
ÚMSZ

Elena Udrea azt sugallta egy
hétfõ esti televíziós adásban: a

2005 tavaszán Irakban elrabolt ro-
mán újságírók egyike, Marie
Jeanne Ion tudta, hogy el fogják
rabolni, mégis vállalta meghur-
coltatását, hogy hírnevet szerez-
zen. A regionális fejlesztési és tu-
risztikai miniszter szerint a túszej-
tést Omar Hayssam szíriai üzlet-
ember tervelte ki, hogy 2004-es le-
tartóztatását követõen így férkõz-
zön az új hatalom kegyeibe.

Elena Udrea akkoriban elnöki
tanácsos volt, az államelnöki hi-
vatal vezetõje. Elmondta, Marie
Jeanne Ion, Sorin Miºcoci és
Ovidiu Ohanesian elrablása elõtt
egy évvel Omar Hayssam már ha-
zahozott olyan embereket, akiket
elõzõleg elraboltak. Abban re-
ménykedett, hogy látszólag elra-
bolják az újságírókat, közbeavat-
kozik és hazahozza õket, az újon-
nan hatalmon lévõk kegyeibe fo-
gadják, és nem lesz több gondja a
bírósággal. Számítása viszont
nem jött be, mert a rablás nagyon
komolyra és tragikusra fordult,
mondta a miniszter, aki szerint
Omar Hayssam nagyon jó vi-

szonyt ápolt Marie Jeanne Ion
édesapjával, a szociáldemokrata
szenátor Vasile Ionnal.

Tegnap reggel újságírói kérdés-
re Udrea azt mondta, nem bizal-
mas információkat hozott nyilvá-
nosságra, hanem elmondta a saját
véleményét az ügyrõl közismert
információk alapján. A sajtó ko-
rábban valóban írt már arról,
hogy Marie Jeanne Ion tudta, mi
várja Irakban. Tegnap egyébként
az újságírónõ azt mondta: sem-
milyen bizonyíték nem támasztja
alá Udrea állításait. 

Udrea újabb „leleplezése” 

Bedugult Budapest
Hírösszefoglaló

Tovább kívánja vinni az EU
bõvítési folyamatát a Nyugat-

Balkán és Törökország az unió-
hoz való közelítésével Stefan Fü-
le, az új bõvítési biztosjelölt.
Tegnap tartott európai parlamen-
ti (EP) szakbizottsági meghallga-
tásán a cseh Füle kijelentette: biz-
tosítani kívánja, hogy „a Nyugat-
Balkán egyetlen országa se ma-
radjon kinn a hidegben”. Aggo-
dalommal nyilatkozott ugyanak-
kor a Bosznia-Hercegovinában
szükséges reformok helyzetérõl.
Törökországgal kapcsolatban le-
szögezte: folytatni kívánja a török
csatlakozási tárgyalásokat, de
Ankarának a vámunió terén is
nyitnia kell Ciprus felé, valamint
biztosítania kell a kisebbségi jogo-
kat, illetve a vallásszabadságot. A
47 éves cseh Stefan Füle az eddig
a finn Olli Rehn által betöltött bõ-
vítési biztosi tisztség várományo-
sa, és e portfólió most kiegészül a
szomszédságpolitikával, tehát a
poszt ellátása szoros összehango-
lást kíván az EU kül- és bizton-
ságpolitikai fõképviselõje, a brit
Catherine Ashton tevékenységé-
vel. Az eddigi cseh biztos a foglal-
koztatás- és szociálpolitikai tárcá-
ért volt felelõs, amely a terv sze-
rint a ma meghallgatandó magyar
Andor László portfóliója lesz. A
csehországi Sokolovban született
Füle – hivatalos életrajza szerint –
cseh anyanyelvén kívül angolul és
oroszul jól, franciául és németül
alapszinten beszél. A moszkvai
Nemzetközi Kapcsolatok Intéze-
tében (IMO) 1986-ban végzett
diplomácia szakon, 1987–1990-
ben a külügyminisztérium
ENSZ-osztályán dolgozott, majd
több külügyi poszton szolgált.
Tegnap az EP-ben meghallgatták
az adóügyi biztosjelöltet, a litván
Algirdas Semetát, a belga Karel
De Gucht leendõ kereskedelmi
biztost, a spanyol Joaquín
Almunia versenypolitikai, továb-
bá a bolgár Rumjana Zseleva
nemzetközi együttmûködéssel
foglalkozó EU-biztosjelöltet is. 

Nem ér véget
az EU-bõvítés

Miközben a földi közlekedés kiszámíthatatlanná vált, határozat-
lan idejû országos szolidaritási sztrájkot hirdetett a Vasúti Dol-
gozók Szabad Szakszervezete is, ám ennek kezdete egyelõre bi-
zonytalan. Az azonban biztos, hogy 20–30 percet késtek a jára-
tok Ferihegyen, mivel a kétszáz fõs földi kiszolgáló személyzet-
bõl negyvenen nem tudtak munkába állni. Járat azonban nem
maradt ki, ami Hegedûs Ádám, a Malév szóvivõje szerint a ja-
nuári gyér utasforgalomnak is köszönhetõ. 

Sztrájk vasúton és levegõben

Cáfolta lapunknak Márton Árpád képviselõházi frakcióvezetõ a
Gândulnak azt az értesülését, miszerint a költségvetés általános
vitája elõtt a hétfõi RMDSZ–PD-L-tanácskozáson Emil Boc
ezekkel a szavakkal fordult a magyar politikusokhoz:
„Szavazzátok meg a büdzsét, és mindegyikõtök szavazókörzete
kap 3-3 milliárd régi lejt”. A napilap RMDSZ-es forrásokra
hivatkozva tegnap számolt be a találkozón történtekrõl. „Ilyesmi
nem hangzott el a keddi tanácskozáson. Ma (tegnap – szerk.
megj.) kollégáim mindegyike tagadta, hogy ilyesmikrõl számolt
volna be a Gândulnak” – mondta az ÚMSZ-nek a frakcióvezetõ.
Mint ismert, a honatyák „lekenyerezésére” volt már precedens. A
múlt évi költségvetés vitája elõtt a kormánypárti honatyák
szavazókörzetei számára egyenként 70 ezer eurót (3 milliárd lejt)
utalt ki a miniszterelnök, hogy szavazzák meg a büdzsét. 

Márton Árpád cáfolja a „lekenyerezést” Elena Udrea



ÚMSZ-összeállítás

A helyi együttmûködési szer-
zõdések, illetve a dekoncen-

trált intézményvezetõi tisztségek
elosztására szólították fel az
RMDSZ és a Demokrata–Li-
berális Párt (PD-L) országos veze-
tõi a két alakulat erdélyi megyei
szervezeteit. A hétfõn kötött
egyezség szerint a posztok elosz-
tásánál az etnikai arányokat ve-
szik majd figyelembe, ami bizo-
nyos értelemben hátrányos az
RMDSZ számára, ugyanis a szö-
vetség parlamenti súlya szerinti
osztozkodás esetén több tisztséget
kaphattak volna magyar szakem-
berek.

Háromszék: lemondanának 
a szórvány érdekében 

Háromszéken egy héten belül
döntenek az intézményvezetõi
tisztségek elosztásáról – tájékoz-
tatta lapunkat Tamás Sándor. A
Kovászna megyei RMDSZ elnö-
ke szerint ez ügyben már múlt
héten folytattak nem hivatalos
tárgyalást a PD-L helyi vezetõi-
vel. Kovászna megyében még

ezen a héten elkezdik a hivatalos
tárgyalásokat, és a 75 százalék
magyar, 25 százalék román la-
kosság arányból indulnak ki. Ta-
más Sándor szerint hosszú távú
cél, hogy érvényesüljön az etni-
kai elv, sõt be szeretnék vezetni a
dél-tiroli mintát is, ahol törvény-
ben rögzítették az etnikai ará-
nyok betartásának elvét. A
Kovászna megyei RMDSZ elnö-
ke lapunknak elmondta: rövid tá-
vú céljuk, hogy többet kapjanak,
mint ahány vezetõ tisztségük volt
egy évvel ezelõtt, amikor „lefe-
jezték” a magyarok által vezetett
intézményeket. Tamás Sándor
szerint akkor a 37 háromszéki
dekoncentrált intézménybõl hú-
szat román és tizenhetet magyar
igazgató vezetett. A Kovászna
megyei RMDSZ elnöke hozzá-
tette: ha a megye magyar lakos-
ságának arányában alatt kapnak
vezetõ tisztségeket, akkor garan-
ciát kérnek arra nézve, hogy
kompenzálásként több tisztség
jut azokban a megyékben, ahol
kicsi a magyarság aránya. Tamás
Sándor szerint a székelyföldi me-
gyék részérõl ez mindenképpen
jár a szórvány megyéknek. 

Magyarokat 
a szolgáltatásokhoz

Pénteken ülünk le a PD-L Har-
gita megyei vezetõivel kidolgozni
a elvi szintû együttmûködés rész-
leteit. Ötven-hetven tisztség járna
az RMDSZ-nek a megyében mû-
ködõ intézményeknél, állami hi-
vataloknál” – nyilatkozta az Új
Magyar Szónak Borboly Csaba, az
RMDSZ Csíki Területi Szerveze-
tének elnöke. Hozzátette: hason-
lóképpen a kovásznaiakhoz, õk is
készek lemondani két-három
posztról annak érdekében, hogy
más, szórványmegyékben is kap-
janak tisztséget magyar emberek.
Lapunk kérdésére, hogy melyik
szakterületeket tartja stratégiailag
fontosnak, Borboly elmondta: az
oktatás, a gazdaság, a szállítás te-
rületén szeretnék elhelyezni em-
bereiket, tulajdonképpen minden
olyan szolgáltatási szférában,
amely közvetlen kapcsolatban áll
az emberekkel. Az RMDSZ-es
politikus nem tudta megmonda-
ni, hogy Hargita megyében is kö-
vetik-e az etnikai arányokat, hoz-
zátéve, eddig nem követték, soha
sem volt 50 százaléknál nagyobb

az intézményekben a magyar ve-
zetõk számaránya. 

Bihar: az etnikai arányok 
mentén osztozkodnak

Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar
megyei ügyvezetõ elnöke elmond-
ta, a szövetség és a PD-L közötti
protokollum értelmében a tisztsé-
gek elosztásáról szóló tárgyalások
már tegnap lezajlottak. Kérdé-
sünkre, hogy az RMDSZ hány
igazgatói tisztséget igényelt Bihar
megyében, Szabó azt nyilatkozta,
hogy ez nem igénylés kérdése,
ugyanis a nemzetiségi arányokat
tiszteletbe tartva kap az RMDSZ
igazgatói posztokat. Tekintettel,
hogy a partiumi megyében a ma-
gyarok aránya 27 százalék, és Bi-
harban 35 dekoncentrált intéz-
mény mûködik, mintegy kilenc-
tíz magyar vezetõre van kilátás.

A Kolozs megyeiek 
esélyegyenlõséget kérnek

A Kolozs megyei RMDSZ is a
magyar lakosság arányához mér-
ten tart igényt a megyében szét-
osztandó igazgatói posztokra, az-

az a tisztségek 16,67 százalékáról
szeretne dönteni – tudta meg la-
punk László Attila kolozsvári al-
polgármestertõl, az RMDSZ
Kolozs megyei szervezetének el-
nökétõl. Mint elmondta, jelenleg
a megyében összesen 84 igazgatói
tisztség van, ezért számításaik
szerint 14 vezetõi állásra számít-
hat a szövetség. „Természetesen
van egy prioritási listánk a tisztsé-
geket illetõen: elsõsorban azokra
a posztokra tartunk igényt, ame-
lyeket eddig is RMDSZ-es tiszt-
ségviselõk töltöttek be. Még a tár-
gyalások elõtt vagyunk. A PD-L-s
kollégákkal szembeni elvárásunk,
hogy korrekt módon biztosítsa-
nak esélyegyenlõséget a tisztségek
betöltéséért induló jelöltjeinknek,
akiktõl ugyanakkor elvárjuk,
hogy szakmájukon belül folyama-
tosan fejlõdjenek” – fejtette ki la-
punknak RMDSZ Kolozs megyei
szervezetének elnöke. 

Algoritmus 
szerint egyezkednek

„Maros megye magyarságá-
nak aránya 39,5 százalékos, in-
tézményeinek száma 57. A ma-

gyarság arányának, valamint az
RMDSZ kormányban való hely-
zetének megfelelõen fogunk
egyezkedni az intézményvezetõi
posztokról” – mondta lapunk-
nak Szabó Árpád, az RMDSZ
Maros megyei ügyvezetõ elnöke.
A Demokrata-Liberális Párt me-
gyei szervezetével az elkövetke-
zendõ két hétben fognak tárgyal-
ni, és létrehozzák  az együttmû-
ködési szerzõdést. Ez Szabó sze-
rint nem lesz könnyû, de a me-
gye érdekeit szem elõtt tartva
igyekeznek a legjobb kompro-
misszumokat kötni. 

Szatmáron többet kérnek, 
mint ami járna

„Több, már elõre lekötött ta-
nácskozás, illetve az RMDSZ
megalakulásának 20. évfordu-
lója alkalmából rendezendõ
hétvégi ünnepségek miatt való-
színûleg csak a jövõ hét elején
ülhetünk le tárgyalni a PD-L
helyi vezetõivel az igazgatói
posztok elosztásával kapcsolat-
ban” – mondta lapunknak
Gáman Mihály, a Szatmár me-
gyei RMDSZ ügyvezetõ elnö-

ke. Szerinte bár a magyar lakos-
ság aránya 50 százalék alatt
van, az RMDSZ mégis az állá-
sok felére igényt tart (ez 20-23
tisztséget jelent), hogy ezzel is
kárpótolják az RMDSZ korábbi
kiszorítását. Egy másik érv az
RMDSZ „nyomulása” mellett,
hogy a szövetség által javasolt
személyeket a románok is elis-
merik – jó szakemberek, és ki-
válóan ismerik a helyi viszo-
nyokat. Gáman külön hangsú-
lyozta, hogy az RMDSZ ke-
mény tárgyalópartnere lesz a
PD-L-nek és nem engedi, hogy
a helyi magyarság érdeke csor-
buljon.

Nem lehet 
sablon szerint alkalmazni

„Tizenöt éve érvényes együtt-
mûködésünk van a demokraták-
kal, tehát az országos szinten kö-
tött szerzõdés életbe léptetése ná-
lunk nem okoz majd gondot” –
mondta el tegnap Király András
Arad megyei RMDSZ-elnök.
Hozzátette: a megyében 12 szá-
zalékos a magyarság aránya,
eszerint számítanak igazgatói
tisztségekre is. Király ugyanak-
kor felhívta a figyelmet arra is,
hogy Erdély tizenhat megyéjé-
ben legalább nyolc különbözõ
helyzet alakult ki, és nehéz lesz
egységes sablon szerint alkal-
mazni az együttmûködési szer-
zõdést. 

Máramaroson 
gondok lesznek

Mircea Man, a PD-L mára-
marosi elnöke tegnap elmondta,
hogy az RMDSZ mindaddig
nem léphet fel igényekkel, amed-
dig nem mondja fel helyi együtt-
mûködését a Nemzeti Liberális
Párttal (PNL). Ludescher István
máramarosi RMDSZ-elnök el-
lenben bizakodik, hogy a rendel-
kezésre álló tíz nap alatt meg
tudnak egyezni a PD-L-vel.
„Egyelõre nem fogadták el javas-
latainkat, de megoldást kell talál-
nunk” – fejtette ki Ludescher.
Hozzátette: a PD-L-nek nem áll
jogában beleszólni a liberálisok-
kal kötött helyi együttmûködési
szerzõdésbe, ugyanis az a 2008-
as helyi választások óta sikeres-
nek bizonyult. 

Fehér megyében 
ma ülnek le osztozkodni

A dekoncentrált intézményve-
zetõi tisztségek öt százalékára
számíthat a Fehér megyei
RMDSZ. Ion Dumitrel, a PD-L
megyei ügyvezetõ elnöke az
Agerpres hírügynökségnek el-
mondta: ma ülnek le az RMDSZ-
szel, hogy megtárgyalják az
együttmûködés részleteit. Hozzá-
tette: nem zárja ki azt a lehetõsé-
get, hogy egyes intézmények élére
magyar vezetõ kerüljön.
Alexandru Pereº, a szenátus Fe-
hér megyei alelnöke múlt héten
úgy nyilatkozott, hogy az
RMDSZ helyi szinten „nem kap
semmit, mert Bukarestben kaptak
eleget, és amúgy is Geoanára sza-
vaztak” A megyei választási iroda
összesítése ellentmond a PD-L-s
honatya „érvének”, a Fehér me-
gyei magyarok által lakott telepü-
léseken Traian Bãsescu kapta a
legtöbb szavazatot. 

ÚMSZAKTUÁLIS2010. január 13., szerda   www.maszol.ro 3

A kisebb településeken a köz-
életi nyitottságot és de-

mokráciát szokás igazol-
ni azzal, hogy az év vége
fele közeledve rendsze-

rint a polgármester beszámol
nem túl nagy számú hall-

gatóságának a költ-
ségvetési mérleg ala-

kulásáról, illetve a jövõ évi kilátásokról. A
hasonló összejöveteleken jól megfigyelhetõ,
hogy az elsõ húsz-harminc mutató felsoro-
lása után már lanyhul a figyelem, és fél óra
után a legtöbben már tûkön ülnek, hogy
valamiképpen megszabadulhassanak a szá-
mok tömkelegétõl. 
A nem szakmabeliek számára ugyanis még
a helyi adathalmazok is a bejárhatatlan
dzsungel képzetét keltik, hát még akkor az
olyan országos költségvetés, amelyhez – ka-
paszkodjunk meg – hét-nyolcezer módosító
javaslatot fûznek. A közembernek rendsze-
rint annyi az elképzelése az országos költség-
vetésrõl, hogy „a fináncok” összegyûjtenek
mindenféle adókat – minél többet, ha lehet
–, majd az így nyert összegeket ott fent, a
központban valamiképpen szétosztják, min-
denekelõtt arra ügyelve, hogy az osztogatók-
nak minél több maradjon. 
Nehéz gazdasági helyzetben egy jóval szû-
kebb réteg, a vállalkozók számára létezik egy
másik megközelítés is, amely jó érzékkel ve-
szi figyelembe, hogy ingatag piacokon elsõ-
sorban a közpénzek jelentik a biztonságot.
Azaz amennyire csak lehet, a helyi és a köz-
ponti költségvetési megrendelésekre kell rá-
hajtani, mert ott elõbb-utóbb fizetnek is.
Tekintettel arra, hogy a helyi költségveté-
sek adott hányadát még mindig az orszá-
gos költségvetésbõl osztják vissza, ilyenkor
a megyei és helyi tisztségviselõk is igyekez-
nek szorosabbra fûzni kapcsolataikat a bu-
karesti képviselõkkel, szenátorokkal, ki-
mondottan forrásmegszerzésre ösztönözve a
választottakat. 
A média hol ilyen, hol meg amolyan költ-
ségvetési morzsát felkapó és felnagyító ide-
oda rohangálásából pedig az ország lakos-
sága mindig megtudja a következõ bölcses-
ségeket: csak azt lehet elosztani, amivel
rendelkezünk. Ha növelni szeretnénk a ki-
adásokat, akkor növelni kell a bevételeket.
Ha nõnek a fizetések és a nyugdíjak, akkor
elindul az infláció, és hiába kap valaki
többet, mert ez látszólagos, mivel a valós
vásárlóerõ csökken. 
Mi szeretnénk természetesen sokkal többet
adni, de nem engedi a Nemzetközi Valuta-
alap, és így tovább. Ráadásul a költségvetés
elfogadásának különbözõ állomásait, az öt-
leteket, a javaslatokat, a nagyobb és kisebb
bemondásokat a média segítségével sikerül
úgy összekeverni, hogy már senki nem tud-
ja, milyen szövegeknek van súlya, és melyek
rekednek meg csupán véleményszinten.
Ezért egyáltalán nem kell csodálkozni azon,
hogy az idõ szorította, hevesnek mondott
parlamenti költségvetési vita nem ugyanúgy
néz ki lentrõl, mint fentrõl, és noha a költ-
ségvetés valóban milliókat érint, mégis ezek-
nek a millióknak van egy olyan érzése,
hogy úgyis azt tesznek Bukarestben, amit
éppen akarnak.

Román lapszemle

Ott fent, itt lent

Romániában rak fészket a Magyar Gárda.
A gyõri Wass Albert zászlóalj Székely osz-
tag néven Csíkszeredában alegységet nyi-
tott. (Adevãrul) Ötvennyolc éves korában
adott életet a Károly Ferdinánd névre ke-
resztelt „királyi utódnak” Lia hercegnõ, az
egykori román uralkodóház oldalági le-
származottja. (Gândul) Több halálos ál-
dozata van a „Special Gold” név alatt, állí-
tólag fürdõsóból készült készítménynek,
melyet Románia boltjaiban és az inter-
neten legálisan forgalmaznak. (Evenimentul
zilei) Kedvezõ áron kapható luxuscikkek
(prémbundák, óborok és ételkülönlegessé-
gek), valamint olcsó szállási lehetõségek
román vásárlók tömegét vonzzák Moldo-
va Köztársaságba. (Evenimentul zilei) 

Székedi Ferenc

Remember. Tavaly tavasszal élõlánccal tüntettek Sepsiszentgyörgyön a magyar intézményvezetõk elbocsátása ellen
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„Vissza az igazgatókat!”
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Lokodi Imre

Egy éve dolgozik Traian
Bãsescu mellett, az Állam-
elnöki Hivatal kisebbség-
ügyi tanácsosaként. Ez az
egy év úgy telt el, hogy az
RMDSZ,  amelynek ön is
tagja, ellenzékben volt, mi-
közben az államfõhöz közel
álló Demokrata–Liberális
Párt hatalmon. Most, hogy
kormányra került az
RMDSZ a PD-L oldalán,
kényelmesebb a helyzete?
– Természetesen más a hely-
zet most, mint amikor az
RMDSZ ellenzékben volt.
Az államelnöki hivatal az al-
kotmány szerint pártsem-
leges, ebbõl a szempontból,
mondhatnám, talán egy ki-
csit kényelmesebb lett a hely-
zetem. Ha úgy vesszük, eb-
ben a helyzetben tehát nem
egy ellenzéki pártot, hanem a
kormányon levõ, elnöki hiva-
tallal együttmûködõ
RMDSZ-t képviselem az el-
nöki hivatalban. 

Megbízatása egyéves idõ-
szakának talán legnagyobb
magyar–román konfliktusa
az a botrány volt, amely a
Magyar Köztársaság elnö-
ke, Sólyom László erdélyi
látogatása körül robbant ki.
– Egyrészt az úgynevezett
botrány nem kapcsolható
egyértelmûen az államelnöki
hivatalhoz, másrészt – úgy,
összehasonlításként – távol-
ról sem Sólyom László köz-
társasági elnök szlovákiai
esetének voltunk itt is tanúi.

Amikor decemberben Te-
mesváron Bãsescu államfõ
megbízásából átnyújtottam
Tõkés Lászlónak Románia
legjelentõsebb érdemrendjét,
mindezt kétnyelvû ceemónia
keretében, nehezen tudtam
volna elképzelni, hogy
Robert Fico szlovák minisz-
terelnök megbízásából egy
felvidéki magyar tanácsos át-
adhatja Duray Miklósnak a
legmagasabb szlovák állami
kitüntetést.

Visszatérve az államfõ-
höz, illetve az RMDSZ-hez
fûzõdõ viszonyához, az el-
nökválasztási kampányban
feszültségek keletkeztek e
miatt a kettõsség miatt. Ak-
kor Kovács Péter ügyvezetõ
alelnök megüzente: Eck-
steinnak vagy el kell fogad-
nia az RMDSZ álláspontját,
vagy pedig fel kell függesz-
tenie szövetségi tagságát.
– Mostanában mind a politi-
kai életben, mind a médiá-
ban gyakran esik szó arról,
hogy meddig tart a pártfegye-
lem, milyen kritériumok
alapján juttatnak a pártok ve-
zetõ beosztásba embereket.
Noha nekem a húsz év alatt
többször is vonzó ajánlatokat
tettek különbözõ pártok,
nem látok más pályát ma-
gam elõtt, csakis az
RMDSZ-ben való politizá-
lást. Ebben a perspektívában
nem számításból mondtam
azt sem, hogy amennyiben
az RMDSZ megvonja tõlem
a bizalmat, távozom
cotroceni-i beosztásomból. 

Kisebbségi sor(s)ból jövõ
szabadelvû politikus milyen
tanácsokat tud adni egy ma-
gát jobboldalinak beállító
államfõnek?
– Elsõsorban jó tanácsokat.
A szabadelvûség, a liberaliz-
mus sok egyéb mellett azt is
jelenti, hogy adott helyzet-
ben hogyan tudunk pragma-
tikusan gondolkozni és a le-
hetõ legnyitottabb álláspon-
tot képviselni, ilyen szem-

pontok szerint tanácsolom
az államfõt. 

Az államfõ a pártállami
idõkhöz hasonlóan televízi-
ós beszédeiben nem tesz em-
lítést a Romániában élõ
nemzeti kisebbségekrõl, ki-
zárólag románokról beszél.
Ebben a kérdésben nem
tanácsolta soha az államfõt?
– Újévi beszédében az ál-
lamfõ külön köszöntötte – a

romák, ukránok és más ki-
sebbségiek mellett – a ma-
gyarokat is. Ugyanakkor
bosszantó, hogy miközben
Traian Bãsescu szerintem is
vitatható kijelentését – mi-
szerint Székelyudvarhely
annyi autonómiát érdemel,
mint Caracal – minden kerí-
tésre felírtuk, a szociálde-
mokraták államfõjelöltjét,
Mircea Geoanát – akit az
RMDSZ is támogatott az el-
nökválasztási kampányban
– egyszer sem kérdeztük
meg, mi a véleménye a kul-
turális és a területi autonó-
miáról. Ezt a kérdést
Geoanã úr esetében teljesen
jegeltük. 

Az államfõ a székelység-
tõl kapott szavazatoknak
köszönhetõen lett újra el-
nök. Lesz még Székelyföld-
re sûrû elnöki „búcsújá-
rás”?
– Nem szeretem, ha a sajtó
rosszindulatúan fogalmaz...

Pedig nem annak szán-
tuk...
– Nincs arról szó, hogy
Bãsescu úr búcsúra járt volna
Csíksomlyóra vagy máshova.
Mikor az államfõ a Székely-
földön járt, találkozott a me-
gyei tisztségviselõkkel, ön-
kormányzati vezetõkkel, és
nem utolsósorban a székely
emberekkel, azt tette, amire
elõdei valahogy nem voltak
hajlandók. 

Az RMDSZ elnöke nem-
rég azt mondta, még az idén

a parlament elé viszik a ki-
sebbségi törvényt. Errõl a
kérdésrõl, mint kisebbség-
ügyi elnöki tanácsost, meg
fogják kérdezni?
– Emlékszünk, Bãsescu úr
az RMDSZ tavalyi kolozs-
vári kongresszusán kijelen-
tette, támogatni fogja a ki-
sebbségi törvény elfogadá-
sát. Az államfõ nagyon is
számon tartja, kinek mit
ígért, az ígéreteket pedig
igyekszik teljesíteni. Amúgy
a kisebbségi törvényt nem
neki, hanem a parlament-
nek kell elfogadnia. 

Az, hogy Bãsescu állam-
fõ újabb ötéves mandátumot
nyert, az Ön számára meg-
nyugtató?
– Nem tudom, ön mit ért
megnyugvás alatt, de hadd
mondjam el, hogy nem va-
gyok nyugalomra vágyó po-
litikus, mint ahogyan
Bãsescu államelnök is min-
dig hangsúlyozza, hogy
nem fog olyan nyugalmat
nyújtani, ami visszalépést
vagy elvtelen kiegyezést je-
lentene. Én nem a nyugalo-
mért vállaltam el az elnöki
tanácsosi beosztást, hanem
azért, hogy olyan helyzet-
ben lehessek, hogy ahol le-
hetséges, ott tudjak segíteni,
esetleg jóra fordítani a dol-
gokat. Egyébként sem kívá-
nom a következõ öt eszten-
dõt elnöki tanácsosként
Cotroceni-xben kitölteni,
nem ebbõl a beosztásból kí-
vánnék majd nyugállo-
mányba vonulni. 

Egy év a Cotroceni-palotában
Interjú Eckstein-Kovács Péterrel, Traian Bãsescu államelnök kisebbségügyi tanácsosával 

Obama sikerei: bõvülõ problémalista

Sz. L.

A január huszadikán be-
iktatásának elsõ évfordu-

lóját ünneplõ Barack Obama
nemigen dicsekedhet egyéb-
bel, mint az egészségügyi re-
form elfogadásával, csak-
hogy ez belügy. Ami a világ-
politikát illeti, a megoldásra
váró kérdések sora semmivel
sem lett kurtább az elmúlt év-
ben – ellenkezõleg. 

Jemen: 
katonák helyett pénz

Alig vette át tavaly decem-
berben a Nobel-békedíjat, az
elnöknek szembesülnie kel-
lett azzal, hogy a mai bo-
nyolult világban soha sem-
minek nem zárható ki a le-
hetõsége – õ maga fogalma-
zott így a People folyóiratnak
adott interjúban. Obama
számára azzal kezdõdött a
2010-es esztendõ, hogy cá-
folni kényszerült a híreszte-
lést, miszerint az Egyesült

Államok csapatokat készül
küldeni Jemenbe. 

A koldusszegény arab or-
szág karácsony elõestéjén
került a figyelem központjá-
ba, amikor is egy nigériai fi-
atalember megpróbálta fel-
robbantani a Delta-
Northwest amerikai légitár-
saság Amszterdamból Det-
roitba tartó járatát. A vizs-
gálatok során kiderült, hogy
az al-Kaida arab-félszigeti
szárnya szervezte be a 23
éves Umar Farouk Abdul-
mutallabot, aki aztán Je-
menben kapott kiképzést.
Obama a People-nak nyilat-
kozva hangsúlyozta, hogy
az Egyesült Államok szoro-
san együttmûködik a jemeni
kormánnyal a terroristasej-
tek és kiképzõtáboraik fel-
számolása érdekében. Kato-
nai vezetõk szerint szóba
került a jemeni csapatkül-
dés, azonban Szanaa ezt el-
utasította. Következésképp
az Egyesült Államok hír-
szerzési adatok megosztásá-

val, katonai felszereléssel és
kiképzéssel nyújt segítséget
Jemennek a terrorellenes
küzdelemhez. E célra a ta-
valyi 70 millió helyett idén
legalább 150 millió dollár
értékû támogatást kap az
arab ország.

Vissza Guantanamóra?

A karácsonyi incidens
nemcsak szaporítja a problé-
malistát, de megtorpedózhat-
ja Barack Obama egyik leg-
fontosabb választási ígéreté-
nek a teljesítését: a guan-
tanamói fogolytábor bezárá-
sát. Obama tavaly januárban,
egyik elsõ elnöki intézkedé-
seként egyéves határidõt sza-
bott meg a fogolytábor bezá-
rására. Már õsszel kiderült,
hogy nem tudja teljesíteni ezt
a vállalást, ugyanis a foglyok
elhelyezésére nagyon lassan
találnak megoldásokat, most
viszont a késés felfüggesztés-
sé alakulhat. Dianne
Feinstein, a szenátus hírszer-
zési bizottságának demokra-
ta elnöke vasárnap felszólí-
totta az Obama-kormányza-
tot, hogy állítsa le a foglyok
szabadon bocsátását. Arra
hivatkozott, hogy a korábban
elengedettek közül többtucat-
nyian csatlakoztak ismét ter-

roristákhoz. Feinstein szerint
a bizonyítottan és feltétele-
zetten visszaesõk száma het-
vennégyre rúg, egyharmaduk
jemeni. A guantanamói tá-
borban még 198 rabot õriz-
nek, közülük 91 Jemenbõl
származik.

Háborgó afgánok

Obamának rossz tapaszta-
latai vannak Afganisztánnal
is, ahonnan a szövetségesek
nagy része hazahívta csapa-
tait, s még a britek is az ame-
rikaiakra hagyják a veszélye-
sebb tartományokat. Ráadá-
sul a tavalyi év végén újravá-
lasztott elnök, Hamid Karzai
a napokban interjút adott a
katari székhelyû al-Dzsazíra
hírtelevíziónak, amelyben
egyértelmûvé tette, hogy az
afgánoknak kezd elegük len-
ni az idegen katonák jelenlé-
tébõl. Úgy fogalmazott, Af-
ganisztánnak „nincs szüksé-
ge a nemzetközi közösség ke-
gyeire”, majd utalt arra,
hogy valójában nem is kegy-
rõl van szó: „A nyugati or-
szágoknak megvan a maguk
célja Afganisztánban: a terro-
rizmus ellen harcolnak.”
Karzai arról is beszélt, hogy
nem pénzt fog kérni a Nagy-
Britanniában három hét múl-

va tartandó Afganisztán-kon-
ferencián, hanem azért fog
szót emelni, hogy a külföldi
katonák hagyjanak fel az af-
gánok otthonaiban végrehaj-
tott éjszakai rajtaütésekkel,
és igyekezzenek tovább csök-
kenteni mûveleteik polgári
áldozatainak a számát. „Azt
szeretnénk elérni, hogy a
NATO megértse: a terroriz-
mus elleni háború nem abból
áll, hogy üldözõbe veszik az
összes turbános, szakállas,
hagyományos afgán viseletbe
öltözött embert” – jelentette
ki Karzai, majd azt is hozzá-
fûzte, hogy az afganisztáni
korrupció nagy része, ame-
lyet szerinte a nyugati média
aránytalanul felnagyít, „kül-
földrõl érkezett” az országba.

A problémalistán szere-
pelt, de kevésbé „elõnyös”
helyen Pakisztán is. A foko-
zódó feszültség forrása a két
ország között a pilóta nélkü-
li repülõgépek pakisztáni be-
vetése. Iszlámábád a minap
is követelte az Egyesült Álla-
moktól, hogy szüntesse be a
drónokról végrehajtott raké-
tacsapásokat az ország terü-
letén. Az Egyesült Államok
terroristákra és tálib láza-
dókra vadászik ezekkel a gé-
pekkel Pakisztán Afganisz-
tánnal határos északnyugati

részén, és rakétával már szá-
mosat megölt közülük. Isz-
lámábád nem a módszert el-
lenzi, hanem azt, hogy a gé-
pek megsértik az ország szu-
verenitását. Ezért azt kéri
Washingtontól, hogy bo-
csássa a drónokat az õ ren-
delkezésére.

Izraeli békétlenség

Észak-Koreával gyakorla-
tilag megszûnt mindenféle
párbeszéd, a sokak által várt
tárgyalások Iránnal el sem
kezdõdtek, és jóformán
ugyanez érvényes az izrae-
li–palesztin békefolyamatra.
A fõ ok, mint annyiszor ko-
rábban, hogy Izrael hallani
sem akar a megszállott terü-
letek zsidó telepeinek a fel-
számolásáról, sõt az építke-
zések leállításáról sem. Ho-
lott a telepek teljes befa-
gyasztása a palesztinok
alapfeltétele – ezt legutóbb
múlt szombaton szögezte le
Száeb Erekat fõtárgyaló a
2003-as útitervre hivatkoz-
va. Ez volt a válasz arra,
hogy egy nappal korábban
Hillary Clinton amerikai
külügyminiszter a tárgyalá-
sok újrakezdését sürgette „a
lehetõ leghamarabb és felté-
telek nélkül”. 

Több kérdést vetett fel, mint amen-
nyit megoldott az egy éve hivatalba
lépett amerikai elnök. A megállapítás
feltétlenül igaz, ha csupán a világpo-
litikára vonatkoztatjuk is.
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Londonban személyesen akartam felügyelni hamburgi barátaim-
nak szánt küldeményeim behajózására. Elmentem hát a kikötõbe.
A rakodás végeztével a Toweron, vagyis a londoni várbörtönön át
indultam haza. A déli nap szörnyen perzselt, a hõség elbágyasz-
tott, egyébként is nagyon elfáradtam. Gibraltárban újból vissza-
vedlettem katonává, s a katonaélethez hozzátartozik az ágyúk
meghitt közelsége, így nem sokat teketóriáztam, hanem bemász-
tam egy nagy ágyú csövébe, hogy annak hûvösében kissé kifújjam
magam, és némileg felüdüljek. Karomra hajtottam a fejem, és már
aludtam is, akár a bunda.
Sajnos egyvalamirõl megfeledkeztem, mégpedig õfelsége az angol
király születése napjáról. Ezen a napon az a szokás, hogy déli egy
órakor minden ágyút elsütnek, díszlövést adnak le az uralkodó
tiszteletére. Miután az ágyúkat már reggel megtöltötték, persze
csak fojtásra, senki sem bukkant rám, a hétalvóra.
Pontban egy órakor aztán megtörtént a baj: eldördültek a díszlövé-
sek, s én a londoni tetõk felett átrepültem a folyó túlsó partjára,
ahol egy messzi szérûskertben pottyantam le, egyenest egy széna-
boglyába.
A repülés és zuhanás következtében elvesztettem az eszméletemet.
Testem mélyen belefúródott a boglyába. Öntudatomat csak három
hónap múlva nyertem vissza, amikor is hirtelen felszökött a széna
ára, és a majorság kapzsi bérlõje nyerészkedési céllal piacra akarta
dobni tartalékait. 
(...) A szekerekre rakodást épp ennél a boglyánál kezdték. 

Münchhausen vidám kalandjai. Feldolgozta G. A. Bürger nyomán Elena
Chmelová. Fordította Tordon Ákos 

Jelentem, tavaly házat építettem, azt mond-
ják, szépet, karcsút, mindenekelõtt lakhatót,
közel a havasokhoz. Ez az a hely, ahol még
nem akadnak fenn az emberek a koppenhá-
gai csúcs kudarcán. Fogalmam sincs, a
széndioxid-kibocsátás marosvásárhelyi fel-
legvárától úgy félszáz kilométerre mennyi
az én leszívandó fejadagom, de megnyugta-
tó a tudat, hogy kétlakiságomból kifolyólag
egy héten egyszer lecserélhetem városi tüdõ-
met a magaslati levegõn, úgyhogy ezzel a
nyavalyával most nem foglalkozom. 
Mondjam, hogy házépítés dolgában
enyém volt az ötlet, a forrás már kevésbé,
sõt egyáltalán nem az enyém. Egyszer
megfogadtam az egyszerû póri tanítást:
felmenõidet mindig becsüld meg, mert ke-
zük ki tudja, meddig ér. Elõbb megleltem

telkemet, vizemet, fáimat,
szomszédomat, rokonomat,
és megleltem temetkezési he-
lyemet, aztán usgyi bele, leg-
alább olyan hévvel, kedvvel

és számítással, mint a hatva-
nas években futtatták csali-
ra a lobogó és tettrekész ér-
telmiséget: elvtársak, vissza

a vidékhez. 

Mondhatnám, akkor könnyû volt, mert a
szelektív hulladékgazdálkodás nem volt na-
pirenden, és mínusz fokokban Szováta alatt
a csorgónál sem kellett bokázni flakonok-
kal, mert a szennygödör átfolyásos kapcso-
latot tart fenn a mi gémes kútunkkal. Sõt az
Amerikába elszármazott
rokon sem állított haza az-
zal a képtelen ötlettel,
hogy házat, mit házat,
vendégfogadót építene. 
Úgy számította, jó alapok-
ra teszi a köveket. Nem
csak az, hogy tiszta forrás-
ból, hanem a hely tiszta történelem, mert
épített itt kasztrumot valamelyik római lé-
gió, késõbb kolostort és iskolát Kájoni, ki
tudja, ki még. Azt mondtuk, itt reneszán-
szát fogja ülni az ókor és a reneszánsz kor
maradéka, s akkor már nem volt kunszt
hozzá kitalálni: dõlni fog a pénz, akárki
meglássa, dollárban, aztán euróban hízik
kassza és erdélyi magyar önbizalom. 
Hogy mennyi a fogadó havi bevétele, arra
nincs rálátásom, az önbizalom is egyelõre
New Yorkban található, de azt, hogy a tu-
rizmus kezdeti fázisa nem múlt el a lelkek-
ben nyomtalanul, holtbiztosan állíthatom.

Ha nem több, az is valami, hogy a kisöcs-
kös Az én falum címmel a szóban forgó fo-
gadót rajzolta meg eléggé élethûen, bár az
autó márkáját ki nem találnám. 
A másik – Burgenlandba szakadt – atyánk-
fia azt mondta, azt nem úgy kell, õ majd

megmutatja. Hozott tervet
termetes dél-tiroli paraszt-
házról, lesz benne vendég-
lõ, fürdõ és parasztbútor,
úgy tervezi, lesz benne dél-
tiroli autonómia, saját
pisztrángos, ki-ki eszik a
saját szakállára, ha jönnek

monarchiát nézni az osztrákok. 
Itt tartunk, mit mondjunk, a szituáció nem
is lenne annyira csapnivaló, fõleg ha hoz-
záadom az én házamat, fürdõvel, man-
zárddal, régi parasztistállóval, sõt tudnék
fejni is, ha nem ütött volna be a krach, ha a
történelem kárából nem tanulva állandóan
nem csatolnának el valahonnan valahova,
egy országon belül is. Most megnézhetem
a házamat, az amerikás is megnézheti, to-
vábbá megnézhetem Kájonit, és megnézhe-
tem a római légió nyomait, az egész
Nyárád völgyét, úgy ahogy van, Szovátát
és Marosvásárhelyt is megnézhetem. 

Nem tudom, mit csinált névrokonom
Lokodiné, Kovászna és Hargita megye
elöljárói voltak csak ott a Madarasi Hargi-
tán, ahol a napokban egy közös turisztikai
ügynökség létrehozásáról döntöttek. Hírek
szerint az ügynökség fõ feladata Székely-
föld promoválása lesz, illetve lehetõségek
keresése a régió turisztikai adottságainak
kihasználására. Ez így mondva – mi taga-
dás – kissé bántóan bikkfanyelv, a tapasz-
talat azt mutatja, hogy ilyen szövegkísére-
tû tervekbõl vagy lesz valami, vagy nem.
De inkább lesz, mert miért ne lenne, fõleg,
ha – jól értem – a tervhez legendatérképet
is fognak rajzolni, mert mi már úgy va-
gyunk vele, elõbb a legendákra szeretünk
építeni. 
Ha tehetném, vinném magammal a Szé-
kely Mezõség peremét, vinném magam-
mal a bándi tó alig-alig ismert rejtélyét,
ahol egyszer átkozott ember helyébe fene-
ketlen tó fakadt. De hogy vigyem magam-
mal, ha megyémet, Marosszéket, az egy-
kori Maros-Torda vármegyét szépen letol-
ták a Székelyföld térképérõl? 
Székelyföld neve alatt politikusaink szájá-
ból csak két megye fért ki. Akkor menjünk
a Székely Mezõség pereme felé?

A bándi tónál
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A nemzetközi terrorizmus elleni néha csak verbális,
olykor masszív katonai csapásmérés mintha a Bush-
éra védjegye lett volna, de a regnum végén, illetve
az Obama révén történt váltás után a washingtoni
kormányzat óvatosabban kezelte a ’harc’ kifejezést.
A fogalom ugyanis hordozza a gyõzelmet, de a ku-
darcokat is, és az Irakból kivonulni akaró, Afganisz-
tánban pedig hosszan idõzõ amerikaiak nem enged-
hetik meg maguknak Bush hazárdírozását a veszte-
ségekrõl. A gyõzelmekhez csak remegõ kézzel ír-
hatnák Irakot, Afganisztánt vagy akár Pakisztánt,
míg a veszteséggyanús, elhúzódó ügyekhez már saj-
nos bevéshetõ az afrikai iszlám radikalizmusstoppo-
lása, Irán ügye, vagy a palesztin-izraeli viszály ren-
dezése is. 
Mindez köszönhetõ az al-Kaidának is, amelyrõl el-
kapkodva nyilatkozták az eredménykényszeres ame-
rikaiak, angolok, hogy visszahúzódóban van, felszá-
molás elõtt áll Pakisztán, Afganisztán területén. En-
nek ellentmondanak a hírszerzõi csõdök vagy, hogy
az éppen „haldokló” al-Kaida jemeni szárnya hallat
magáról – nem véletlenül abból az országból, amely
veszélyes közelségben van Szomáliával, Szaúd-Ará-
biával, de fundamentalista rokonságot tart Algériá-
val és Szudánnal is. 
Ugyanitt említhetõ a szunnita al-Kaida és a libanoni
síita Hezbollah rivalizálásból eredõ, bármikor újra-
lobbanó régiós feszültség, de az is, hogy az al-Kaida
nem hiába használja ki a jemeni helyi törzsek, síiták
és a kormányerõk közti állandósult villongásokat.
Tény, hogy Londonban konferenciára készülnek
pont a legutóbb az angol, amerikai, francia külkép-
viseletek számára a terrorfenyegetések miatt túlfor-
rósodott Jemennel kapcsolatban. 
Kérdés, hogy mindez hogyan passzol a gyengeség-
tõl ájuldozó al-Kaida mítoszával, s nem arról van-e
szó tulajdonképpen, hogy az újracsoportosulásért
egy számára kedvezõbb bázis-országot keres magá-
nak. Vagy tán túlnõtte az eddigi kiindulási országo-
kat és folytatja a szóródást? Esetleg Jemen része
egy nagyobb léptékû játszmának, amely elirányítja
a figyelmet a támadott al-Kaida-területekrõl. Újabb
eshetõség lehet, hogy a terrorszervezetet imitáló, il-
letve annak nemzetközi identitását álcaként fel-
használó, de szintén egy gyökérbõl táplálkozó szer-

vezetekrõl van szó. 
Ez esetben ezek újgenerációs „csatlós-
szervezetek” lehetnek, közös célokkal,
de viszonylagos függetlenséggel, ami
csak növeli az anyaszervezet operatív
területét. Találgatni lehet, sõt kell, de az

angolból „alapra”, vagy „bázisra” for-
dítható hálózat nevét egyelõre nem
érdemes átírni a nyugdíjas önsegély-

zõ szervezetek listájára. Ady András
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A tervhez legendatérké-
pet is fognak rajzolni,
mert mi már úgy vagyunk
vele, elõbb a legendákra
szeretünk építeni.

Lokodi Imre

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az utolsó maradványa valami isteninek az
ember becsületes igyekezete.” 

Carl Gustav Jung

Válsághelyzet

Ágyúból boglyába

Oszamával 
vagy nélküle 

A nap címe. A Magyar Gárdának fészke
van Székelyföldön, Adevãrul.

Magyarázat. Nem szoktunk román la-
pokból magyar vonatkozásokat túl gyak-
ran kiemelni, most viszont az Adevãrul ve-
zetõ cikke meglehetõsen aggasztó képet
fest a helyzetrõl. Röviden arról van szó,
hogy – a lap szerint – a Magyarországon
is betiltott paramilitáris alakulat elsõ szé-
kelyföldi mutánsa, „alegysége” Csíkszere-
dában jött létre. Bármennyire vegyesek az
érzelmeink, határozottan ki kell monda-
nunk: a törvénynek érvényesülnie kell. 

Herta hálás lehet? Szenzációs cikket kö-
zöl a Jurnalul naþional arról, hogy ki volt
Herta Müller, az idei Nobel-díjas német
írónõ (egyik) romániai besúgója. Franz
Thomas Schleich maga is romániai német
kisebbségi, jelenleg a németországi
Ludwigshafenben él, és az ARD tévécsa-
torna beszámolója szerint a Ceauºescu re-
zsim idején Voicu fedõnév alatt jelentett
Herta Müllerrõl a Szekuritáténak.
Schleich Németországba emigrált, ahol a
román kommunista rendszer áldozatának
tüntette fel magát, és jelenleg egy padló-
szõnyeg-gyár szóvivõjeként keresi kenye-
rét. Herta Müllernek pedig most bizonyá-
ra azt üzeni, hogy örüljön, mert az õ köz-
remûködése nélkül sosem lett volna belõle
Nobeles. 

Hrebenciuc, az örök. Az Evenimentul
zilei (is) megírja, hogy Viorel Hrebenciuc
fogja megírni a jelentést a Szociáldemok-
rata Párt (jelöltjének) szereplésérõl az el-
nökválasztási kampányban. Az újrázó
államfõ sikerét a lila lángoknak, illetve a
Bãsescu és hívei által viselt lila nyakken-
dõknek, lila pulóvereknek tulajdonító
stratéga ismét egy felelõsségteljes felada-
tot kapott a pártvezetéstõl. Csak nehogy
Geoanát hozza ki gyõztesnek! (Függetle-
nül attól, hogy a másik tábornak jobban
sikerült a csalás.) 

A nap álhíre. Traian Bãsescu és Elena
Udrea sikeres fellépése után a PDL vala-
mennyi tagjának kötelezõ lesz szerepelni,
interjút adni (és trikókat meg parókákat
kisorsolni, valamint mánéléket énekelni)
az OTV-ben.



Szakács Zsuzsanna, 
Totka László

Igaz, az elõzõ napokhoz
képest kevésbé hevesen,

de tegnap tovább erõsödött a
romániai pénznem az euró-
val szemben, kora délután
4,1355 lejt kellett adni a valu-
táért, 0,28 banival keveseb-
bet, mint hétfõn. „Ez a trend
az egész régióban megfigyel-
hetõ, nem elsõsorban a lej ér-
deme” – nyilatkozta lapunk-
nak Nagy Ágnes, a Román
Nemzeti Bank (BNR)  igaz-
gatótanácsi tagja. Szerinte az
euró értékének csökkenését
(a különbözõ kelet-európai
valutákkal szemben) az euró-
pai pénznem árfolyamának
az amerikai dollárhoz viszo-

nyított alakulásával kell ösz-
szefüggésbe hozni. 

Nyolchavi rekord

Nyolc hónapja nem látott
alacsony euróárfolyamot
produkált a lej megerõsödé-
se, miután a BNR váratlanul
kamatot vágott. A nemzeti
valuta „diadalmenete” min-
den jel szerint tovább folyta-
tódik az elkövetkezõ hóna-
pokban. Tekintélyes pénzin-
tézetek, például az Erste

Group vagy a Deutsche
Bank elemzõi egyaránt négy-
lejes euróárfolyamot prog-
nosztizálnak. Más szakem-
berek ennél is tovább men-
nek, amikor négylejes kü-
szöb alatti átváltásról beszél-
nek. Abban majdnem min-
den bankszakember egyetért,
hogy a lej jelenleg alulérté-
kelt, és sokan a 3,8 körüli ár-
folyamot tartanák reálisnak.
Egy hirtelen jött felértékelõ-
déstõl azonban mindannyian
intenek, mivel ez sokkot
okozna a gazdaság még töré-
keny szegleteiben.

Megváltás az adósoknak

Lakossági szinten legin-
kább azokat érinti pozitívan

a hír, akik valutában törlesz-
tik hiteleiket: a recessziót kö-
vetõen ijesztõen „elsza-
badult” valutaárfolyamok
után õk most kissé fel-
lélegezhetnek, fizetési részle-
teik ugyanis visszahúzódó-
ban vannak. „Az árfolyam-
kockázat nagyon jelentõs
volt az elmúlt idõszakban, és
a hátralékok egy részét pont
az okozta, hogy a magas va-
lutaárak miatt nem tudták fi-
zetni ezeket a részleteket. Bár
rövid távon csak egy mode-

rált javulás várható a banki
hátralékok visszafizetésében,
az erõs lej mindenképpen
reménykeltõ“ – mondta el la-
punknak Nagy Bálint, a ko-
lozsvári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem Közgazdaság-
tudományi Karának adjunk-
tusa. A szakember egyben rá-
mutatott, hogy jókor jön a
masszívabb lej az importõ-
röknek is ahhoz, hogy árai-
kat csökkenthessék egy olyan
idõszakban, amelyben eleve
szerényebb a kereslet – ez pe-
dig az ország külgazdasági
mérlegét javítja. 

Zsugorodó IMF-pénz

„A költségvetésre nézve
kettõs hatás figyelhetõ meg: a

különbözõ jövedéki adókat
még a magasabb euróárfolya-
mon számolták, így az adó-
bevételek nagyobbak lesz-
nek. Az erõs lejnek negatív
következménye lehet viszont
a Nemzetköti Valutaalaptól
(IMF) érkezõ hitelrészletek-
re, ha ezeket az alacsonyabb
árfolyamokon váltják át“ –
magyarázta Nagy Bálint. A
befektetõk számára lejvásár-
lást, valamint euróalapú köl-
csönök felvételét ajánlják a
banki szakemberek. Megke-

resésünkre Diósi László, az
OTP Románia vezérigazga-
tója már október folyamán
jelezte, hogy a hitelpiac foko-
zatosan stabilizálódni fog.
„A lejkamatok mennek lefe-
lé, ezért nem kell sokat vár-
nunk, hogy nagyobb legyen a

lej iránti igény. Még a vállal-
kozások is inkább átkonver-
tálják lejhiteleiket euróala-
púra, mert abban csökken a
törlesztõrészletük.“ 

Javuló országimázs

„A piac sok mindent meg-
old, ha a gazdasági mutatók
rendbe jönnek“ – összegezte
korábban Diósi. A román va-
luta megerõsödésében nem
elhanyagolható szerepe van
az idõközben normalizáló-

dott politikai helyzetnek – az
új kormány felállása és a
költségvetés körvonalazódá-
sa visszacsalogatta az elriasz-
tott befektetõket. A kedvezõ
kilátások továbbá szorosan
összefüggenek a piaci szerep-
lõk kockázatvállalási kedvé-
vel is, mely jelenleg a na-
gyobb rizikó irányába mutat
– ha viszont ismét teret nyer
a recesszióra jellemzõ túlzott
óvatosság, újra nyomás alá
kerülhet a lej. Az árfolyam-
változást a dollár gyengülése
mellett jótékonyan befolyá-
solta a megnövekedett tõke-
áramlás is. 

Nemzetközi elismerés

„Bár a lej a fejlõdõ orszá-
gok egyik legveszélyeztetet-
tebb fizetõnemének számí-
tott 2009 elején, az év folya-
mán sikerült nagyon stabilan
tartani az árfolyamát. Az
esetleges kockázatokat leszá-
mítva 2010-ben az euróval
szembeni enyhe megerõsö-
désre számítunk reális és no-
minális értékekben egya-
ránt“ – magyarázta Martin
Stelzender, a Raiffeisen
Research elemzõje a Frank-
furter Allgemeine Zeitung
(FAZ) hasábjain. A német
lap terjedelmes cikkben szá-
molt be arról, hogy a román
kamatcsökkentés nem várt
vásárlási hajlandóságot ger-
jesztett a piacokon. A lej po-
zitív megítélése még jobban
erõsödni fog, ha a Nemzet-
közi Valutaalap zöld utat en-
ged a következõ hitelrészlet-
nek – mutatott rá a lap, me-
lyet a világ egyik legfonto-
sabb pénzügyi központjában
szerkesztenek. 
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Támogatott aranybánya

Nem erõsítette meg, de nem
is cáfolta a Roºia Montanã
Gold Corporation (RMGC)
vállalat a médiában megje-
lent híreszteléseket, misze-
rint Verespatakra tervezett
aranykitermelési projektjé-
hez egymilliárd euró értékû
állami segítségben részesül-
ne – számolt be róla az
Agerpres. A kormány azon
elhatározására, hogy bele-
foglalták a 2010-es prog-
ramba az aranykitermelési
projektet, Dragoº Tãnase,
az RMGC elnöke úgy rea-
gált: ez egyik jele az elöljá-
rók észhez térésének, ami-
kor a válság elleni fellépés
érdekében az államnak
nagy szüksége van a veres-
pataki projektbõl származó
bevételekre. 

Öntörvényû infláció

A jegybank által jelzett 3,5
százalékostól eltérõen maga-
sabbra, 4,74 százalékosra
emelkedett az éves infláció-
ráta tavaly decemberben, mi-
után a fogyasztási cikkek ára
0,3 százalékot nõtt novem-
berhez képest – írta a statisz-
tikai hivatal adataira hivat-
kozva a NewsIn. A hírügy-
nökség által megszólaltatott
szakértõk szerint februárban
ismét lassulni fog az infláló-
dás üteme.

Milliós online üzlet

Mintegy kilencvenhárom
millió eurós forgalmat bo-
nyolított le a romániai elekt-
ronikus kereskedelem 2009-
ben, hetvenöt százalékkal
többet az elõzõ évhez képest
– adta hírül a RomCard ada-
taira hivatkozva a Mediafax.
A banki átutalással inter-
neten bonyolított tranzakci-
ók száma megkétszerezõdött
2008-hoz képest, az ágazat-
ban azonban további növe-
kedési potenciál rejlik.

Obama bankadója

Egy újfajta banki adó beve-
zetését tervezi az Obama-
adminisztráció, melynek be-
vételei a költségvetési deficit
lefaragásához segíthetik hoz-
zá az Egyesült Államokat –
írta a LesÉchos lapra hivat-
kozva a NewsIn. A február-
ban véglegesülõ intézkedés-
csomag alternatívája kíván
lenni a sokat emlegetett
bankárbónuszok, illetve a
pénzügyi tranzakciók meg-
adóztatásának.

Rejtett munkapiac 

Februártól csökken a mun-
kanélküliség, jelentette ki
Silviu Bian, az Országos
Munkaerõ-foglalkoztatási
Hivatal (ANOFM) elnöke a
napokban Gyulafehérváron,
titkos stratégiákra utalva.
Bian szerint a közeljövõben
jobban utánanéznek a mel-
lékkereseti forrásoknak is,
ugyanakkor felhívta a figyel-
met arra, hogy az Országos
Statisztikai Hivatal 2009-es
elõrejelzése a nyolcszázezer
munkanélkülirõl nem igazo-
lódott be. 

A dollár gyengülése erõsíti a lejt

Mivel a válság miatt egyelõre még az elemzõk nem
számítanak amerikai kamatnövelésre, a spekulánsok-
nak igencsak megéri dollárból finanszírozni a kocká-
zatosabb, de nagyobb haszonnal is kecsegtetõ feltörek-
võ piaci valuták vásárlását (ilyen a lej is). Mindez
gyengíti a dollárt és automatikusan a kelet-európai tér-
ségbeli pénznemekre jótékony hatást gyakorol. A dol-
lár az euróval szemben is teret vesztett:  az euró folya-
matosan erõsödve hétfõn áttörte az 1,4500 dolláros el-
lenállási pontot, egészen 1,4535-ig emelkedett – ma-
gyarázta a Privatbankar.hu. 

Hírösszefoglaló

Nyílt tiltakozó levelet in-
tézett a kormányhoz, a

parlamenthez, valamint az
elnöki hivatalhoz az agrár-
termelõk ligájának (LAPAR)
tizennégy egyesülete, mely-
ben azt kifogásolták, hogy
elutasították a mezõgazda-
sági minisztérium 2010-es
költségvetésének kiegészíté-
sét. A tiltakozók válságos
évre számítanak, szerintük
a termelési szint megtartása
és az agrárszektor kilátásai-
nak biztosítása érdekében
„létfontosságú” lenne egy
bõvített pénzkeret. Megíté-
lésük szerint jelenlegi álla-
potában a költségvetés nem
tartja tiszteletben a kor-

mányprogram egyik hang-
súlyos pontját, a mezõgaz-
daság prioritását.

„Úgy véljük, egy jelentõs
mezõgazdasági termés, va-
lamint a rendezettebb piac
hatékonyan járulhat hozzá
a bruttó nemzeti termék-
hez” – fogalmaztak a levél-
írók. Az Agerpres beszámo-
lója szerint céljaik eléréséért
további tiltakozó megmoz-
dulásokat is kilátásba he-
lyeztek.

Az európai mezõgazda-
sági garancia-, illetve vidék-
fejlesztési alapokból közel
1,3 milliárd eurót utalt át a
termelõk számára az agrár-
tárca kifizetéseiért felelõs
ügynökség (APIA) 2009 fo-
lyamán. 

Pénzmagot vetnének

Le(j)értékelt euróárfolyam
Tegnap folytatódott a román pénznem erõsödése, nyárra négy lej alá eshet az euró

Csökken a törlesztõrészlet. Jó hír a lej erõsödése a devizaadósoknak, az euróért már csak 4,1355 lejt kellett fizetni tegnap Fotó: ÚMSZ/archív



ÚMSZ-összeállítás

Elégedetlenül jöttek ki a
tanügyi szakszervezetek

vezetõi tegnap a Daniel
Funeriu tanügyminiszterrel
folytatott találkozóról, ame-
lyen a tervezett, tizenötezer
pedagógust érintõ elbocsátá-
sokról egyeztettek. Született
néhány kompromisszum, de
messze még a béke. 

Sürgõsségi 
hidegzuhany

Gheorghe Isvoranu, a
Spiru Haret Oktatási Szak-
szervezet elnöke az egyezte-
tést követõ sajtótájékoztatón
elmondta, az idén már máso-
dik ilyen találkozó sem volt
több informális beszélgetés-
nél. „A szakszervezetek min-
denképp tudni szeretnének a
minisztérium tervezett intéz-
kedéseirõl, ugyanis az elbo-
csátásról szóló sürgõsségi
rendelet kellemetlen megle-
petésként ért. Funeriu újabb
haladékot kért, reméljük csü-
törtökön pontos számokkal
áll elõ és tárgyalhatunk” –
nyilatkozta tegnap újságírók
elõtt a szakszervezeti vezetõ.
Isvoreanu egyébként néhány
nappal ezelõtt kijelentette, a
tanügyben dolgozók elbocsá-
tását elõíró sürgõsségi rende-
let nem megalapozott, csak a
pedagógusok érdekeit sérti,
és semmi köze a minõségi

oktatáshoz vagy a tanügyi re-
formhoz. „A minisztérium
által javasolt iskolai létszám-
növelés, vagy a választható
tantárgyakról való lemondás
is az oktatás rovására men-
ne” – tette hozzá a Spiru
Haret Szakszervezet vezetõ-
je, aki mint elmondta, az
újabb tizenötezer alkalma-
zott leépítésével a 2008 óta a
tanügybõl elbocsátott alkal-
mazottak száma a negy-
venezret is elérné. 

Magyarázkodik 
a miniszter 

Daniel Funeriu oktatási
miniszter ésszerûsítést és lét-
számcsökkentést akar. „Az

igazgatóknak és aligazgatók-
nak legalább 6, illetve 12 órát
kellene tanítaniuk hetente, az
intézmény nagyságától füg-
gõen, ezzel 2200 tanári állás
szabadulna fel” – vázolta
Funeriu egyik ötletét a sok
közül. A tárcavezetõ elmond-
ta, mindenképpen osztály-
összevonásra kerül majd sor
elsõ, ötödik, valamint kilen-
cedik osztályban. Funeriu
szerint mindez nem sérti sem
a diákok, sem a tanárok érde-
keit, és nem is törvényellenes. 

Király András volt
RMDSZ-képviselõ, a szövet-
ség oktatásügyi államtitkár-
jelöltje úgy véli, a pedagógus-
társadalom már nem karcsú-
sítható tovább. „Az idei tanév

elõtt már átfésültük a poszto-
kat, nincsenek pangó tanárok
a rendszerben, másképp és
máshol kell takarékoskodni”
– vélekedett lapunknak Ki-
rály, aki szerint a nemzetiségi
iskolákban különösen körül-
tekintõen kell eljárni. „Van,
ahol nincs annyi gyerek,
hogy osztályokat lehessen
összevonni, de ilyen esetben
is biztosítani kell az anyanyel-
vi oktatáshoz való alkotmá-
nyos alapjogot” – fogalma-
zott az oktatáspolitikus.

Tanfelügyelõi 
fegyelem

A lapunk által megkeresett
megyei fõtanfelügyelõk

egyetértenek a leépítéssel.
„Bihar megyében 151 posz-
tot kell megszüntetni. A tan-
ügyben pazarlás zajlik, véget
kell vetni a közpénzek elszi-
várgásának” – nyilatkozta az
ÚMSZ-nek Ákos Zoltán Bi-
har megyei fõtanfelügyelõ-
helyettes. Hargita megyében
értesülésünk szerint 328
posztot érint a leépítés. Kál-
mán Ungvári Zsófia Hargita
megyei fõtanfelügyelõ-he-
lyettes a napokban közle-
ményben nyilatkozott arról,
hogy számos helyen tapasz-
taltak visszaéléseket, olyan
posztokat töltenek be az is-
kolák, amelyekre nincs is
szükség, vagy ugyanazt a
munkakört ketten is ellátják,
legalábbis papíron („egy-
másra dolgozik” például az
informatika tanár és a rend-
szergazda). 

Illés Ildikó Maros megyei
intézményvezetõ arról szá-
molt be, hogy idén 400 kilen-
cedikessel van kevesebb, 12
osztály szûnik meg emiatt,
indokolt lehet tehát a 200
posztos leépítés. Ellenvéle-
ményt fogalmazott meg
Keresztély Irma Kovászna
megyei fõtanfelügyelõ. Há-
romszéken 221 poszt vár
megszûnésre, de  a fõtanfel-
ügyelõ szerint inkább átszer-
vezésre és az iskolai admi-
nisztráció egyszerûsítésére
van szükség, mint a tanárok
elbocsátására. 
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Idén másodszor találkoztak az oktatási szakszervezetek Daniel Funeriu tanügyminiszterrel  
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Trichinellózis-katasztrófa

Újabb tömeges trichinellózis-
fertõzés történt Szatmár me-
gyében, ezúttal a megyeköz-
ponthoz közel esõ Udvari-
ban. A tavalyi év végén ház-
tájiban vágott, és bevizsgált
fertõzött sertés húsától negy-
ven ember betegedett meg.
A Megyei Állategészségügyi
Igazgatóság közleménye sze-
rint a húst egy technikus
vizsgálta meg és nyilvánítot-
ta ehetõnek, annak ellenére,
hogy nem rendelkezett a
megfelelõ szakképesítéssel.
Egy mezõfényi húsüzem ter-
mékeitõl 2008-ban közel
száz ember betegedett meg.

Online betegvédelem

Webes betegjogi kezdemé-
nyezés indult a www.infopci-
enti.ro oldalon, ahol a jobb
egészségügyi ellátásért lehet
aláírással kampányolni. Az
itt közölt dokumentum a ro-
mán egészségügy betegköz-
pontú átalakítására tesz ja-
vaslatokat. A szövegváltozat
véglegesítésére nyilvános vi-
tában került sor december
utolsó két hetében. Az
egyeztetést a Sãnãtatea Me-
dia Group kezdeményezte,
és a beérkezõ javaslatok
alapján született a petíció. A
szervezet vezetõje a kam-
pány indításakor emlékezte-
tett arra, hogy márciusban
lesz a betegek hónapja.

Krumplicsempészek

Kilenc tonna hagymát és
húsz tonna krumplit koboz-
tak el az Arad megyei pénz-
ügyõrség munkatársai egy
határmenti ellenõrzés során.
A szállítmány egy németor-
szági cég küldeményeként
érkezett az országba egy
olyan olaszországi vállalko-
zás részére, amelyet nem is
jegyeztek be Romániába.
Mivel az áru forgalmazásá-
nak feltételei nem voltak
tisztázottak, ezért a rendõr-
ség elkobozta a több tonna
zöldséget és hatezer lejes
büntetést rótt ki a szállítást
végzõ vállalatra is.

Segély a segélyezõknek

A dévai polgármesteri hiva-
tal szociális osztályának két
munkatársa kért fûtéstámo-
gatást ebben a hónapban,
mivel  a novemberi és de-
cemberi kényszerszabadság
nyomán 140 lejjel csökkent
a bérük. Így családjukban a
jövedelem családtagonként
615 lej alá esett.

Bíróságon 
a rendõrök

Bíróság elé állították azt a
két aradi közösségi rendõrt,
akit foglalkozás közben elkö-
vetett hivatali eroszakkal vá-
dolnak, mert jogtalanul fog-
va tartottak és megvertek
egy taxist. Múlt év júniusá-
ban a két rendõr behívta az
áldozatot a helyi rendõrség
székhelyére, hogy jegyzõ-
könyvet állítsanak ki egy bír-
ságról. Mivel az érintett el-
utasította ezt, erõszakkal be-
vitték és megverték.

Tétova tanügyi leépítés

Csaló munkaközvetítõ
Kovács Zsolt

Tucatnyi háromszékit
vert át egy csaló, aki né-

metországi munkahely köz-
vetítéséért vett el pénzt,
majd nyomtalanul eltûnt a
közvetítõi díjjal. A sepsi-
szentgyörgyi rendõrségen
tíz személy tett panaszt azu-
tán, hogy egy németországi
munkahelyeket ajánló cég
hirdetésére jelentkezve kifi-
zettek fejenként 200 lejt, de
az állást nem kapták meg.
Drãgici Gheorghe a sepsi-
szentgyörgyi rendõrség he-
lyettes parancsnoka el-
mondta: feltehetõen több
áldozata is van a csalónak,
csak nem mindenki tett még
panaszt. A rendõrtiszt sze-
rint a csaló németországi
építkezéseken ajánlott mun-
kahelyet, 1500–2000 eurós
fizetéssel, és ezért 200 lejes
közvetítõi díjat kért. 

Miután tavaly december-
ben összegyûjtötte a pénze-

ket, megegyeztek az áldo-
zatokkal, hogy az érdekel-
tek január 1-én reggel le-
gyenek az egyik sepsiszent-
györgyi nagyáruház parko-
lójában, mert oda érkezik
utánuk az autóbusz. Az
ígéret szerint a gépkocsi a
munkavégzés helyére szál-
lította volna a jelentkezõ-
ket. Újév elsõ napján a tu-
catnyi sepsiszentgyörgyi,
bükszádi és gidófalvi áldo-
zat útra készen, felcsoma-
golva érkezett a megadott
helyre, ám hosszas várako-
zás után kiderült, hogy rá-
szedték õket. Drãgici
Gheorghe szerint a bejelen-
tések nyomán sikerült azo-
nosítani a gyanúsítottat,
aki ellen csalás vádjával in-
dítanak bûnvádi eljárást.
Az eredményes eljárás ér-
dekében a hatóságok a to-
vábbiakban is várják azok-
nak a károsultaknak a je-
lentkezését, akik még nem
tettek bejelentést. 

Újabb hét H1N1-áldozat
K. Zs.

Az oltási kedv növeke-
dése ellenére is szaporo-

dik az influenzások száma,
az elmúlt 24 órában 44 friss
megbetegedést és hét elha-
lálozást regisztrált az
Egészségügyi Minisztéri-
um. Az egyik áldozat
Kovászna megyében hunyt
el. Deme Judit, a Kovászna
Megyei Közegészségügyi
Hatóság vezetõje, tegnapi

sajtótájékoztatóján el-
mondta: a fiatalember ké-
sõn fordult orvoshoz, így
életét a gyors beavatkozás
ellenére sem sikerült meg-
menteni. Lapunk úgy tud-
ja, a férfi Kovászna város-
ból ingázott Sepsiszent-
györgyre, és karácsony tá-
ján betegedett meg. Szak-
emberek szerint az új típu-
sú influenza elsõ tüneteinél
érdemes azonnal orvosi se-
gítséget kérni. 



Antal Erika

„A siker titka Gyõzõ,
akit, bárhová megyünk a

Székelyföldön, felismernek,
megszólítják, köszöntik. Õ a
motorja az egésznek, no
meg az, hogy szívvel-lélek-
kel csináljuk. Az a szervezõi
munka is nagyon fontos,
amit Jakab Zsombor végez,
aki nagy tapasztalattal ren-
delkezik, és tudja, hogy ho-
vá mikor kell menni, hol te-
lik meg este is és délután is a
nézõtér, hol kell inkább hét-
végén vagy akár hétköznap
is fellépni” – magyarázta a
Hahota Színtársulat sikeré-
nek a titkát Kelemen Barna,
a Hahota Kulturális Egyesü-
let ügyvezetõ igazgatója. A
25. évfordulóját ünneplõ tár-
sulat Jubileumi Expressz cí-
mû, 2010-es szilveszteri ka-
baréjával ezreket vonz a szé-
kelyföldi mûvelõdési házak,
színházak nézõtereire. „A
négy csíkszeredai elõadás
után, hétvégén otthon ját-
szunk, de februárban újra
visszajövünk Szeredába. Így
lesz ez Sepsiszentgyörgyön
is, ahol eddig négy elõadást
szoktunk tartani, most már

hétszer telik meg a nézõtér
zsúfolásig. Baróton tavaly ál-
lójegyet sem lehetett kapni,
az idén két elõadásunk lesz,
Kézdivásárhelyen, Gyergyó-

szentmiklóson, Brassóban
egy nap kétszer léptünk szín-
padra” – sorolja azokat a
helyszíneket, ahol megfor-
dult a Hahota, az elõadás
egyik szereplõje, a egyesület
ügyvezetõ igazgatója. Kele-
men Barna úgy látja, az
utóbbi három-négy évben na-

gyot léptek elõre, a jegyek he-
tekkel az elõadások elõtt el-
kelnek, egyre többen akarják
látni a kabarémûsorukat,
nem ritka az sem, hogy vala-
ki többször is megnézi
ugyanazt a produkciót. A
szebeni Ars Hungarica ren-
dezvénysorozat keretében is
felléptek, ott is megkedvelték
a csapatot, terveznek egy
újabb szebeni kiszállást, illet-
ve Kolozsváron is szeretné-
nek bemutatkozni. 

„Nagyon nagy igény van
erre a mûfajra, hiszen az em-
berek nagy többsége azért
megy színházba, hogy ott jól

érezze magát, kikapcsolód-
jon, nevessen. Mi évente egy
elõadást készítünk, de arra
sok idõt szánunk, nem kímél-
jük sem magunkat, sem az
anyagiakat. Igyekszünk évrõl
évre újat mutatni, ami na-
gyon nehéz, mert 25 év alatt
Gyõzõ negyven figurát elját-

szott már. Szerencsére min-
dig vannak friss ötletek, van-
nak jó darabok” – magyaráz-
ta Kelemen Barna, aki el-
mondta azt is, hogy rendsze-
rint októberben már elkezdik
az olvasópróbákat, Fülöp B.
Erzsébet színésszel, mûvé-
szeti tanácsadójukkal kon-
zultálnak, hozzákezdenek a
jelenetek kidolgozásához. 

Az idei produkció sztár-
vendége Dancs Annamari,
akit azok is a szívükbe fo-
gadják az elõadás láttán,
akiknek fenntartásaik voltak
eddig vele kapcsolatban. Az
énekesnõ nemcsak operett-

részleteket énekel, de olyan
slágereket is, amelyekkel kül-
földön elismerést szerzett. 

Az idei kabaréelõadásban
Puskás Gyõzõ mellett Szé-
kely M. Éva, Szabó Mária,
Csergõffy László, Kelemen
Barna, Cseke Péter és Cseke
Erzsébet lép színpadra.
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Szárhegy 
is Pécs vendége

Tizenhat mûvész 27 alkotá-
sa indul holnap Pécsre,
ahol kiállításon vesznek
részt az Ifjúsági Központ
Kulturális Évének kezdõ-
rendezvénye alkalmából.
„Igazán jó, pozitív vissza-
jelzést jelent számunkra a
tény, hogy részt vehetünk a
kezdõrendezvényen” nyilat-
kozta Kassay Lajos Péter
intézményigazgató. Mivel a
kérés is a kortárs mûvekre
vonatkozott, a mûvésztelep
a Korkép táborokban létre-
jött munkákból válogatott. 

Micsoda útjai voltak

Cseh Tamás emlékestre
várják a dalszerzõ-énekes
kedvelõit Orbán Ferenc
(ének, gitár), Lõfi Gellért
(billentyû) és Kerezsi Cson-
gor (basszusgitár) január
16-án Kolozsváron a
Zanzibárba 20 órai kezdet-
tel, valamint 17-én Maros-
vásárhelyen a Jazz and
Blues Clubba 18 órától. Ja-
nuár 18-án Csíkszeredában
a Nagy István Mûvészeti
Líceum Aulájában lesz lát-
ható-hallható a Micsoda
útjai voltak címû mûsor,
majd a következõ napok-
ban Gyergyószentmik-
lóson, Sepsiszentgyörgyön,
Székelyudvarhelyen,
Székelykeresztúron és
Kézdivásárhelyen
mutatkoznak be. 

Világhírû mûvészeket
csábítanak Nagyváradra

Az anyagi nehézségek elle-
nére sem enged a zenei él-
mények minõségébõl a
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia. Az intézmény 2010-
es terveit Tódor Albert a
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia igazgatója ismertette
tegnapi sajtótájékoztatóján.
Fiatal tehetségeket szeretné-
nek meghívni Nagyváradra,
akik már világ vagy orszá-
gos szinten elismertek, de
Váradon még ismeretlenek.
A vezetõség célja továbbá a
nézõszám növelése, az in-
tézmény és a komolyzene
népszerûsítése elsõsorban a
diákok és az egyetemisták
köreiben. 

Mese a nagyszínpadon

Akár rendhagyó vállalko-
zásnak is mondható, hogy
mesebemutató lesz péntek
délelõtt a szatmári Északi
Színház nagyszínpadán. A
helyi Harag György Társu-
lat kebelében mûködõ
Brighella Bábszínház
Pozsgai Zsolt átdolgozásá-
ban a Grimm testvérek
Holle anyó címû meséjét vi-
szi közönség elé, Szilágyi
Regina rendezésében. A si-
ker máris borítékolható,
mert a bájos tündérmesé-
ben olyan ismert színészek
lépnek fel, mint Méhes Ka-
ti, Csiki Orsolya, Bándi Jo-
hanna, Laczkó Tekla, Gaál
Gyula vagy Bandura Tibor.
Bodor Judit díszlete és jel-
mezei csak hitelesebbé te-
szik ezt a szép mesét.

Inczefi Tibor 

Milyen téren terveznek
újításokat, bõvítéseket eb-
ben az évben?
– „A könyvtár akkor jó, ha
sajtótermékekkel gazdagon
és napra készen ellátott” – e
véleményt Bunta Levente,
Székelyudvarhely polgár-
mestere fogalmazta meg az
elmúlt év végén, amikor el-
látogatott a városi könyv-
tárba. A szép szavak mel-
lett a polgármester úr ígére-
tet tett a költségvetés erre
szánt keretének a kiegészí-
tésére  is, így 2010-ben az
eddigi 28 sajtótermék mel-
lett rendelhetünk olyan ma-
gyarországi lapokat, mint a
HVG, a 168 óra, Nõk Lapja,
a Praktika… 

Ez szép törekvés, vi-
szont én nem találom a
polcon például az Új Ma-
gyar Szó lapszámait.

– Nem újdonság, hogy a
Rodipet vállalat már június
óta nem szállítja a sajtóter-
mékeket, nekünk pedig,
sajnos, velük volt szerzõdé-
sünk. Azóta abban az ál-
datlan helyzetben vagyunk,
hogy csupán 7–8 újság ke-
rül az olvasótermünkbe.

Ebben, nyilván, nem hi-
básak, viszont a „napra-
készség” nem valósul meg.
– Ez sajnos így van, vi-
szont aki búvárkodni akar
az Új Magyar Szó kollekció-
jában, már a közeljövõben
megteheti, mert beszerez-
zük a hiányzó lapszámo-
kat, akárcsak más napilap-
ok esetében. A szerkesztõ-
ségekkel már felvettük a
kapcsolatot, és az elõzõ
évek gyakorlatához hason-
lóan, elküldik a hiányzó
példányszámokat. Ezentúl
pedig a Román Postával
kötünk sajtóelõfizetési

szerzõdést, a Korunkat és a
Látót pedig közvetlenül a
szerkesztõségektõl rendel-
jük meg.

Közismert, mennyire
megcsappant az olvasási
kedv a tanuló ifjúság köré-
ben. Milyen az udvarhelyi
városi könyvtár látogatott-
sága?
– Nem panaszkodhatunk,
sõt. A 2009. évi harmadik
negyedéves statisztika ösz-
szesítésénél az derült ki,
hogy az elõzõ esztendõhöz
viszonyítva 20 százalékkal
nõtt a látogatottság.

Ezt mivel magyarázza?
–  A gazdasági válság kény-
szeríti rá az embereket arra,
hogy ha nem tudnak annyi
könyvet megvásárolni, mint
azelõtt tették, gyakrabban
járjanak a könyvtárba. És a
látogatottságunk méginkább
fog növekedni az elkövetke-
zõkben, hiszen a jelenlegi
két kölcsönzõ és két olvasó-
terem mellett elindítottuk az
internetes részleget is, öt
számítógéppel.

De hiszen eddig is állt
két számítógép az olvasók
szolgálatára.

– Az olvasóteremben talál-
ható jelenlegi két gép a kuta-
tást, a tudományos munkát
hivatott segíteni, dolgozat-
íráshoz használják, elsõsor-
ban diákok. Ezt az öt új gé-
pet külön helyiségben he-
lyeztük el, és a tulajdonkép-
peni nagyközönség, a gyer-
mekek ismerkedhetnek ve-
lük, játszhatnak rajtuk, és
ugyanitt tervezzük, hogy az
idõsebb korúaknak is lehetõ-
séget teremtünk az internet-
tel való megbarátkozásra. 

Gyakran láttam gyer-
mekcsoportokat megfor-
dulni a könyvtárban. Ho-
gyan sikerült „ideédesget-
ni” õket?
– Már általánosan elterjedt
gyakorlatnak számít, hogy
az elsõ osztályosokat a taní-
tók elhozzák a könyvtárba.
Fiatal és idõsebb pedagógu-
sok egyaránt. Aztán létezik a
Kuckó Egyesület, amelyet
Bencze Ilona unitárius hitok-
tató vezet, aki kolléganõivel
rendszeres foglalkozásokat
tart a kisiskolásoknak, mese-
olvasással, kézimunkázással,
festéssel, kézmûvességgel
foglalkoznak. Nos, ezeknek
a foglalkozásoknak mi, már-
mint a könyvtár adunk ott-
hont az egyik erre a célra be-
rendezett teremben. 

Röviden

A tavalyi Kabaré-Express 2. sikerét is felülmúlja a Hahota társulat idei fogadtatása Fotó: hahota.com 

Sajtóra nyit a könyvtár

Csíkszereda után Marosvásárhelyen,
majd újabb székelyföldi városokban
lép fel a 25 éves évfordulóját ünneplõ
Hahota Színtársulat. A szilveszteri
kabarét játszó csapat, amelyet 1985
nyarán alapított Puskás Gyõzõ, nem
gyõz eleget tenni a meghívásoknak,
februárig betáblázott naptárral játszik.

Nemrég versenyvizsga alapján erõsí-
tették meg hivatalában Szabó Ká-
rolyt, a 140 ezer kötettel rendelkezõ,
a Székelyudvarhely mûvelõdési életé-
ben jelentõs szerepet játszó könyvtár
igazgatóját, akit eddigi sikereirõl, az
idei terveirõl kérdeztük.

A könyv 
házhoz megy
Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgyön fõ-
ként az Idõsek Napközi

Otthonában aratott sikert a
Mozgókönyvtár elnevezésû
program, amely 2005-tõl,
kétheti rendszerességgel mû-
ködik, mondta el lapunknak
Szonda Szabolcs, a Bod Pé-
ter Megyei Könyvtár igazga-
tója. A könyvtár vezetõje sze-
rint az intézmény azzal a cél-
lal indította el a szolgáltatást,
hogy azokat a mozgáskorlá-
tozott, idõs embereket segítse
hozzájutni olvasmányokhoz,
akik nem tudják felkeresni a
könyvtárat. Értesülésünk sze-
rint kialakult már egy törzs-
közönsége a szolgáltatásnak,
így átlag 15 megyeszékhelyi
személy igényeli, hogy a
könyvtár dolgozói házhoz
szállítsák a könyveket. Amint
azt Szonda Szabolcstól meg-
tudtuk, a könyveket a 0267-
315 609-es telefonszámon le-
het megrendelni, és két
könyvtáros – Nagy Bákai Ré-
ka és Kovács Hajnalka – vál-
lalta minden második héten
a könyvek házhoz szállítását.
Bár átlag 15 emberhez kell el-
jutniuk, programjuk egészna-
pos, mivel az akció egy kicsit
többet jelent, mint a könyv
átadása az igénylõnek. A
könyvtárosok ugyanis olvas-
mányokról és mindennapi
problémákról is elbeszélget-
nek azokkal, akiket felkeres-
nek. A sepsiszentgyörgyi me-
gyei könyvtár igazgatója sze-
rint a két könyvtáros egy ha-
talmas táskába mintegy 100
kötetet rak be, és a „szállít-
mányból” 30–25 kötetet
szoktak kikölcsönözni. 

Áthahotázzák Erdélyt
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Röviden

Avatarbíráló Vatikán

A világsiker ellenére a Vatikán „felületes-
nek” és „hiteles érzelmekben szûkölködõ-
nek” nevezte James Cameron 3D-s szu-
perprodukcióját, az Avatart. A L'Osserva-
tore Romano mellett és az egyházi állam
rádiója is fagyosan fogadta a sci-fit. Mint
a kritikából kiderült, a remek látványef-
fektusok ellenére túl egyszerûnek találták
a sztorit, és felületesnek a környezetvédõ
üzenetet. A vatikáni rádió leszögezte,
hogy szó sincs remekbe készült sci-firõl,
ugyanakkor „ártalmatlan” szórakozásnak
minõsítette a produkciót. Az Avatar
olaszországi díszbemutatóját Rómában
tartották, egy kohajításnyira a Szent Pé-
ter-bazilikától. Az olasz mozik pénteken
kezdik vetíteni a világszerte már több
mint 1,34 milliárd dolláros jegybevételt
elért filmet.

Hibaigazítás

Tegnapi lapszámunkban megjelent
Jogdíjvita újratöltve címû írásunkban
sajnálatos módon hiba csúszott be.
Laczkó Vass Róbert, akit szabadúszó
színmûvészként tüntettünk fel, a
Kolozsvári Állami Magyar Színház szín-
mûvésze. Az érintett és az olvasóink
szíves megértését kérjük.

F. I.

A köztévé egy éves, a magát
hírcsatornának definiáló

TVR Info-ja a Román Televízió
Társaság (SRTV) egyik legkéte-
sebb hírû vállalkozása. „A TVR
Info a köztelevízió azon stratégi-
ájának része, melynek elsõdle-
ges célja a nézõk szolgálata, 24
órás  hiteles, független tájékozta-
tása” – nyilatkozta a TVR Info
indulásakor Alexandru Sassu, a
SRTV elnöke. Ennek ellenére a
saját gyártású mûsorok sugárzá-
sát mellõzõ csatorna úgy infor-
mál a legfontosabb események-

rõl, hogy fix kameraállásból mu-
tatja meg az ország különbözõ
nagyvárosainak utcáit. 

A kezdet

A TVR Info-projekt Cristina
Leorenþ nevéhez fûzõdik, aki
Sassu engedélyével 2008. de-
cember 31-én indította el az
adót. „Szükség van egy olyan
médiacsatornára, amely objek-
tív, lényegretörõ, és vonzó tájé-
koztatásban részesíti a nézõket.
A tény, hogy a SRTV felvállalta
ezt a kezdeményezést, még
nem jelenti azt, hogy sikerre
vittük az ügyet. Hiszek a TVR
Infoban, mely a kis szerkesztõi
közösségnek köszönhetõen
napról napra erõsebb lesz” – fo-
galmazott Leorenþ a tévé indu-
lásakor. Kevéssel egy év után
azonban mintha semmi sem
változott volna a tévé körül.
Továbbra is óránként mintegy
10 perces, a szó szoros értelmé-
ben vett mûsort közvetít, a
fennmaradó idõt pedig nagyvá-
rosok útkeresztezõdéseinél fel-
állított kamerák továbbított ké-
peivel tölti ki, melyek között so-
sem jelenik meg a breaking
news-felirat.

…és a jelen 

Alexandru Sassu, a SRTV el-
nöke, a köztévé költségvetéster-
vezetének megvitatásán a két
ház médiaszakbizottsága elõtt
elmondta – mintegy magyará-
zatként a TVR Info egyhangú-
ságára –, hogy a hírcsatornának
nincs külön költségvetése, hisz
az a már meglévõ felszerelések-
kel gazdálkodik, és csupán né-
hány fogyóanyag megvásárlásá-
ra kell költeniük. A köztévé saj-
tóosztályán lapunk érdeklõdésé-
re nem árulták el, hogy a TVR
Info milyen részesedést kap a
SRTV büdzséjébõl, mondván,
hogy ennek megállapítása hosz-
szadalmas, és jelenleg semmifé-
le ilyen összesítés nincs a birto-
kukban. Annyit azonban mégis
tudni, hogy a tévé indulásának
elsõ hónapjaiban, tehát egy év-
vel ezelõtt, a SRTV 40 ezer
euróért bérelt helikoptert a hír-
csatornának, mely a köd miatt
nem tudta használni a képeket. 

A szakma támogatja

Stanik István a SRTV igazga-
tótanácsának tagja lapunk meg-
keresésére megerõsítette, hogy a

TVR Info-nak nincs külön költ-
ségvetése, és amíg nem kerül
pénzbe – hisz a mûsorait le-
gyártják a társaság más csator-
nái – jó, hogy jelen van. „Míg a
vezetõ hírtévék a hírek elemzé-
sével vannak elfoglalva, a TVR
Info gyorsan, szárazon informál
például az idõjárásról, utak ál-
lapotáról, árfolyamokról” –
foglalta össze meglátásait
Stanik. „A helikopterbérlésrõl
igazgatótanácsi üléseken nem
volt. Ha nagyon érdekli a saj-
tót, legközelebb megkérdezem”
– mondta az igazgatótanács
tagja a hírcsatorna kétes heli-
kopterbérlésérõl.

Kacsó Sándor, a TVR magyar
adásának fõszerkesztõje az
ÚMSZ-nek elmondta, hogy bár
valóban kis költségvetésû csator-
náról van szó, ami rányomja bé-
lyegét a mûsorrácsra, véleménye
szerint szükség van a TVR Info-
ra. „Ahogy a nagy trösztöknek
van hírcsatornája, ami lényege-
sen több pénzzel gazdálkodik,
úgy a román közszolgálati tele-
víziónak is szüksége van egy in-
formáló hírcsatornára” – fogal-
mazott a fõszerkesztõ, aki ki-
emelte, hogy a csatorna egyre
több híradást juttat éterbe. 

Az alkimisták évszázadokon keresztül keres-
ték hiába az örök élet italát, és az aranycsi-
nálás titkát. Egy amerikai cég most azt su-
gallja, hogy egy termék formájában egyszer-
re találta meg mind a kettõt. Az arany tar-
talmú Exousia víz egyetlen palackja 24 ezer
dollárba kerül. Ugyan a palackozott arany-
ról nem állítják, hogy használói örökké él-
nek, de azt igen, hogy a folyékony fehér-
arany tartalmú ital jótékonyan hat az egész-
ségre, stresszoldó és öregedésgátló hatással
bír. Sajnálatos, hogy a rengeteg jótétemény
kizárólag a leggazdagabbak kiváltásága le-
het, a kispénzûek legfennebb a karikagyûrû-
jüket szopogathatják.
Mi pedig eltöprenghetünk azon, vajon mi fi-
zet jobban: aranyozni a vizet, vagy vizezni
az aranyat?

(szûcs el)

Száz szó

Postafiók

Köszönet a falinaptárért

Betelt egy üres hely! Ezelõtt három évvel
egy váratlan, de annál kellemesebb megle-
petés ért: kedvenc lapomban (amit vagy
aminek elõdeit immár nagyjából hatvan éve
olvasom) a Duna TV Kívánságkosár falinap-
tára érkezett! Nagyon megörvendtem an-
nak, annál inkább, mivel kedvenc csator-
nám, a Duna TV még kedvesebb adásának,
a Kívánságkosár bemondói/vezetõi tekintet-
tek családomra egész 2007-ben. Ráadásul,
még egy ajándékkönyvet is kaptam, a Duna
TV igazgatójának dedikálásával. Azt hit-
tem, álmodom az egészet! Aztán az annak
fenntartott hely a falon üresen maradt két
éven át, de most ez az üres hely betelt. Na-
gyon szépen köszönöm, úgy a Szerkesztõ-
ségnek, mint a Duna TV-nek, akik így
együttesen igyekeznek a magyarságot meg-
és összetartani. Ezáltal nyugodtan engem is
be lehet sorolni a lap elõfizetéséért járó sors-
húzás nyertesei közé, mert én ezt díjnak,
nyereménynek számítom. És bár nem tu-
dom, hogy a Szerkesztõségbe beérkezett-e a
karácsonyi-újévi üdvözletem, jó alkalom ez
további jókívánságaim küldésére, hasonlóan
a Duna TV-nek is. Részemrõl pedig ez le-
gyen a Duna TV-nek a negyedik „Közönségi
díj” elnyerésére vezetõ elsõ, de határozott
szavazata! Tisztelettel és köszönettel, 

Szatmári Ferenc, Medgyes

TVR Info, a fantomtévé

ÚMSZ 

Emberölés szerepel Michael
Jackson halotti bizonyítvá-

nyában, bár a kaliforniai hatósá-
gok egyelõre nem emeltek vádat
a popsztár orvosa ellen – olvas-
ható a TMZ.com magukat meg-
nevezni nem kívánó forrásokra
hivatkozó írásában. Az elmúlt
hónapok nyomozása alapján a
Los Angeles-i rendõrség ember-
ölésre gyanakszik, amit vélhe-
tõen a popsztár orvosa követett

el. Conrad Murray elismerte,
hogy erõs klinikai érzéstelení-
tõvel altatta Jacksont, de tagad-
ja, hogy olyat adott volna neki,
amely megölhette volna. A
TMZ.com szerint a Los Ange-
les-i kerületi ügyészség nem
szándékos emberölés vádját
emelné Murray ellen. Egyelõre
azonban „semmilyen döntés
nem született az ügyben, sem-
milyen vádemelés nem történt”
– nyilatkozta a kerületi ügyész-
ség szóvivõje. 

Gyilkosság áldozata Jacko
F. I.

Ha nincs munkakönyvük, a
szerzõi jogdíjas-, civil szerzõ-

désben, illetve együttmûködési
szerzõdésben álló alkalmazottak
ezentúl kötelesek társadalombiz-
tosítási hozzájárulást (CAS) fizet-
ni – nyilatkozta tegnap Cezar
Corâci, a hazai ipari munkaadói
szövetség elnöke a Mihai ªeitan
munkaügyi miniszterrel, illetve a
médiaszakszervezetekkel folyta-
tott tárgyalások után. Hangsú-

lyozta azonban, hogy az új ren-
delkezések idén még nem lépné-
nek érvénybe. Corâci kiemelte,
hogy ha idéntõl bevezetnék a jog-
díjakra kiszabandó CAS-t, az
csak növelné a munkanélküliek
számát. Cristian Godinac, a
MediaSind sajtós szakszervezet
elnöke elmondta, egyetért a
CAS-val, azzal a kitétellel, ha az
biztosítani fogja az EU-szintû
kedvezményeket az újságíróknak,
ellenkezõ esetben megbontaná a
médiaipar egyensúlyát. 

CAS: lobbiznak a sajtósok

A nagyjából egy
évvel ezelõtt indí-
tott TVR Info a
köztévé fantomcsa-
tornájának tekint-
hetõ. Költségvetése
titkos, közvetíteté-
sei semmitmondó-
ak. És mégis a ve-
zetõ hírtévék ba-
bérjaira pályázik.

3D-ben támad fel Chaplin
ÚMSZ

Több mint százrészes 3D-s
animációs tévésorozat ké-

szül Charlie Chaplin rajzolt fi-
gurájával a fõszerepben – adja
hírül a The Guardian, a soroza-
tot gyártó indiai-francia kopro-
dukciós vállalkozás közlemé-
nyére hivatkozva. A 11,5 millió
dolláros projekt a Method
Aninnation és az MK2 alkotta
francia médiacsoport, valamint
az animációval és speciális ef-
fektusokkal foglalkozó indiai
DQ Entertainment együttmû-
ködésének gyümölcse, melyre
Chaplin családja is áldását adta.
A tervezett 104, hatperces tévé-
epizód a némafilm-korszakot
idézve dialógusok nélkül ké-
szül. A forgatókönyv alapjául a
halhatatlan nevettetõ 70 rövid-
filmje szolgál, de nemcsak az is-
mert gegeket írják át animációs
formába, hanem eredeti ötletek-
kel is gazdagítják majd a filme-
ket. „Meg vagyunk gyõzõdve
arról, hogy vissza kell adnunk
Chaplint a 21. századi gyere-
keknek és szüleiknek” – mondta
a DQ elnöke, hozzátéve, hogy a
hat éven felülieket megcélzó so-
rozat már jövõ év elején a tévé-
képernyõre kerülhet. Száz év után születik 3D-s animáció Charlie Chaplin némafilmjeibõl
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Válogatás
9.40 Élő egyház
10.15 Ötvösremekek a
Kárpát-medencéből
11.00 Lélek Boulevard
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
(szór. műsor)
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Friss
15.20 A világörökség
kincsei
15.35 Ízőrzők: Nikla
16.10 A Városligeti fasor-
tól a Milánói Scáláig
17.00 Bűntettek a termé-
szet ellen
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép - Integráci-
ós magazin
19.00 Híradó, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.00 Külvárosi rend-
őrök
21.00 Anthony Zimmer
(francia thriller)
22.40 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.00 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.15 Szonatina (japán
krimi, 1993)
0.45 Hangverseny auszt-
rál zeneszerzők műveiből
1.30 Vers
1.45 Himnusz

PRO TV, 20.30
Az elveszett zsaru

Furcsa férfira bukkannak a bennszülöttek a sivatagban. A
különös idegennek fogalma sincs, mi a csudát keres azon a
vidéken, hogy hívják, és főleg: kik azok, akik a sivatagba is
utánajönnek, hogy megöljék. Néhány nyomból összeáll a
kép: Whoami kommandós volt, akit társaival együtt átver-
tek, és ő az egyetlen túlélő. Arra kell még visszaemlékeznie,
hogy mindezért kin kell bosszút állni.

DUNA Televízió, 21.00
Anthony Zimmer

Anthony Zimmert, a zseniális bűnözőt minden rendőrség ül-
dözi. Senki sem tudja, hogy néz ki, de Akermannek, az el-
szánt zsarunak van egy aduásza: tudja, hogy Zimmer min-
dent kockára tenne, hogy láthassa Chiarát. Épp mielőtt a nő
találkozna a bűnözővel, kap egy üzenetet. Chiarának meg
kell környékeznie egy vadidegen embert és úgy kell tennie,
mintha ő lenne az, akit mindenki el akar kapni.

film+, 22.10
A jeti bosszúja

Repülőgép zuhan a Himalája hóvadonjába. A túlélők között
van egy focicsapat és a menedzserük, Sarah. Peyton vezeté-
sével a csapat segítségért indul a borzalmas hidegben. Tel-
nek a napok, az élelem pedig egyre fogy. A túlélésért küzdők
számára mégsem a hideg és az élelem hiánya jelenti a legna-
gyobb veszélyt, hanem a kezdetben gyanútlan csapatra le-
selkedő vérszomjas hegyi szörny, a jeti.

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 Színes városok
18.40 Ez történt ma
reggel
20.30 Az időjárás titkai
20.35 Marci (rajzf. sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Therese
nővér.com (francia film)
21.10 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.00 Magyar retro
23.55 Záróra
0.45 Szent Jörgen ün-
nepe (szovjet vígj.)
2.10 Tűzvonalban 
(magyar tévéfilm
sorozat)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
12.25 A dadus (am. vígj.
sorozat)
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.30 Gloriett a hullának
(am. krimi)
17.15 Második esély (am.-
mex.-kol. filmsor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 A Széf – Ki viheti
el a milliókat?
21.00 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.35 Barátok közt (ma-
gyar filmsor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder -
Fábry Sándorral
0.10 Házon kívül - Heti
magazine
0.40 Európai idő - EU-
magazin
2.00 Reflektor - Sztárma-
gazin
2.10 Infománia - Multimé-
dia magazin
2.30 Műsorszünet

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka - A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.50 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.45 Teleshop
13.00 Micsoda házas-
ság! (am. Filmdráma,
1972)
14.45 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Charly, majom a
családban (német tévé-
film sor.)
16.35 Szentek kórháza
(auszt. filmsor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(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 A kábelbarát (am.
vígj., 1996))
0.05 Agy-kontroll (am.
tévéfilm sor.)
1.00 Tények Este – Hír-
műsor
1.30 DAKAR 2010
(sportműsor)
2.00 Rabló menyasszony
(kan.-angol filmdráma,
2007)

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 Befutó (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
(ism.)

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 Sport.ro Hírek 8.00
Sport Hírek 10.05 Infor-
máció 11.00 Sport Hírek
11.05 Információ 12.00
Sport.ro Hírek 12.05 Kü-
lön kiadás 13.00 Hírek
13.05 Fogadás a félelem-
mel 14.00 Hírek 15.00
Külön kiadás 16.00 Box-
Buster: Nonito Donaire -
Raul Martinez 17.00 Hírek
19.00 Információ 20.00
Labdarúgás: Werder Bre-
men – Sahtior Donetk
21.00 Hírek 22.00
Wrestling   

9.00 Dona Barbara
(sorozat) 9.45 Teleshop-
ping 10.00 Szerelmek
(sorozat) 11.45 Teleshop-
ping 12.00 Sosem feledlek
(sorozat) 14.30 Szenve-
dély Sonya Smith-tel
15.30 Elrabolt sorsok
16.30 Átkozott paradi-
csom (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 A szere-
lem nevében 19.30 Dona
Barbara (sor.) 20.30
Aniela 21.30 India 22.30
Éjszakai történetek 23.30
Terra Nostra (sor.)   

8.00 A nagy szám
(amerikai vígj.) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.30
Bazi nagy latin lagzi
(amerikai vígj.) 15.15 A
három királyok (francia
vígj.) 17.00 Sárkányok
háborúja (amerikai-cseh
kalandf.) 18.55 Jackie,
a jó fiú (akció-vígj.)
20.20 Bunyó a hunyó
(amerikai vígj.) 22.10 A
jeti bosszúja (am.-kan.
horror) 23.45 Vérszomj
2 - Elszabadulva 1.20 Vi-
tathatatlan 2   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Just joking 8.15 Kis-
asszonyok (ism.) 10.00
Menyet az anyának
12.30 Hírek 13.00 Az aj-
kaktól a szívedig (sorozat)
15.00 Mondd mennyibe
kerül 16.00 Terefere Bah-
muval 18.30 Hírek 19.30
Vacanta Mare 20.30
Viszsza a jövőbe 2.
(amerikai film, 1989)
22.00 Titkolt titkok (ame-
rikai thriller, 2001) 0.00
A Horror Mesterei (am.
horror, 2006)   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 Vissza a gyöke-
rekhez (amerikai dráma)
13.00 McLeod lányai (so-
rozat) 14.00 McLeod lá-
nyai (sorozat) 15.00 Kis-
városi gyilkosságok 17.00
Válaszút előtt (amerikai
dráma) 19.00 A Par-
tiőrség (sorozat) 20.00
Bostoni halottkémek
(krimisor.) 21.00 A médi-
um (amerikai krimisor.)
22.00 Vak bizalom (drá-
ma) 0.00 Veszélyes ma-
gány (am.-kan. thriller) 

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (port. filmsor.)
11.05 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar tévéfilm sor.)
14.30 Rondó
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
18.35 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
21.00 Montalbano fel-
ügyelő
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.30 Hajónapló (magyar
filmsor., 2009)
23.25 Prizma
23.40 Hírek – Időjárás-je-
lentés
23.50 Teadélután
0.40 Nappali (ism.)
2.30 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.)
12.25 Jelek
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 Közérdek (talk
show)
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, Sport 
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 A nyúl éve (koprod.
film, 2006, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Üstököshámozás
(angol filmdráma, 2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Jackie Chan: Az el-
veszett zsaru (amerikai-
hongkongi akció-vígjáték,
1998)

22.30 Rablójárat (ameri-
kai akciófilm, 2003)
0.15 Jackie Chan: Az elve-
szett zsaru (amerikai-
hongkongi akció-vígjáték,
1998)
3.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
10.00 Baráti gyilkosság
(amerikai krimi, 2001)
12.00 A szerelem taliz-
mánja (orosz filmsor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Robinson Crusoe
(amerikai kalandfilm,
1997)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Három szökevény
(amerikai akció-vígjáték,
1989)

22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.30 John Carpenter:
Vámpírok amerikai ak-
cióthriller, 1998)
1.15 Baráti gyilkosság
(amerikai krimi, 2001,
ism.)
3.00 A szerelem talizmán-
ja (orosz filmsor., ism.)
3.45 Közvetlen hozzáférés
Madalin Ionescuval (ism.)

7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Viharsólyom (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 Láthatatlan anya
(amerikai film, 1998, 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 Néma világ (angol
filmdráma, 2004)
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
22.30 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 A médium (filmsor.)
0.15 Gyilkos számok (ame-
rikai krimisorozat)
1.00 Hírek, sport

7.00 Amcsi motorok
8.00 Motorkerékpár-építő
VB
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák -
Strucctenyésztő
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 X-Machines - A szu-
pergépek
13.00 Hogyan csinálják? –
Panama-csatorna/lerakó-
hely
14.00 A túlélés törvényei -
Afrikai szavanna
15.00 Állítólag
16.00 Hogyan készült?
17.00 Miami Ink - A teto-
válók

18.00 Újjáépítők -
Tuningolt autó
19.00 Iparkodjunk - Robba-
nóanyagok
20.00 A túlélés törvényei -
Everglades
21.00 Hogyan készült? -
Óriás tolózárak
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 Halálos fogás – Ke-
serű könnyek
23.30 Amerikai favágók -
Vérükben van a fa
0.30 Miami alvilág

5.25 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
6.15 Teleshopping
7.00 Szépségközpont
(olasz sorozat, ism.)
8.10 ABC Miért?
9.00 Szabad a szembe-
jövő sáv
10.00 Divathírek
11.00 Bazár
11.30 Hírek, Sport, 
Időjárás
12.00 Bazár
12.30 Hírek, Sport
12.45 Elisa (film-
sorozat)
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európában
16.00 Szépségközpont
(olasz filmsor.)
17.00 Elisa (film-
sorozat)
18.00 Kosárlabda: Mu-
nicipal Targovişte - MBK
Ruzomberok
19.45 Világutazó
20.00 Földi paradicsom
(sor.)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 A Juarez -i szűz
(amerikai film, 2006)
0.50 Bajnokok (ism.)
1.20 Kisvárosi intrikák
(amerikai romantikus
vígjáték, 1998)

Kossuth radio  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 Magánhangzó 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 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek
20.50 Jó éjszakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30
A nap történetei 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 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap
hírei röviden  

CSÜTÖRTÖK
2010. január 14.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



2010. január 13., szerda   www.maszol.ro

Idealista az, aki miután meg-
állapítja, hogy a rózsa illato-
sabb a répánál, azt a következ-
tetést vonja le, hogy a rózsából
jobb zöldséglevest lehet fõzni,
mint a répából. Az idealista ér-
zékeli ugyan a dolgok lényegi
és minõségi különbségét, vi-
szont képtelen ésszerû módon
kapcsolatot teremteni közöt-
tük. Az idealista számára
minden, ami szép és jó, az ab-

szolút értékkel rendelkezik, min-
den körülmények között. És bár
minden idealista jót akar, mégis
sok bajt és bosszúságot okoz az-
zal, hogy nem olyannak fogja fel
a világot, amilyen az valójában,
hanem úgy, ahogy szeretné, hogy
legyen. Az idealista legnagyobb
ellensége a saját józan esze, ame-
lyiket minduntalan meg kell
gyõznie arról, hogy ideáljai meg-
felelõek.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A változó világhoz alkalmazkod-
ni kell, de az ésszerûtlen kockáza-
tokat kerülje el! Csupa kihívás,
kaland most az élete. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Erõsen él önben a vágy, hogy sze-
rethessen és viszontszeressék. A
csillagok szerint jó esélye van ar-
ra, hogy összefusson a sokszor
megálmodott kedvesével.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A munkahelyén pozícióharc dúl.
Ha rosszul helyezkedik, elüthetik
a jól fizetõ feladatoktól. Bátran
harcoljon több pénzért.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma kedvet érez ahhoz, hogy pró-
bára tegye párja türelmét. Ha
súrlódásmentes együttélésre vá-
gyik, ne emlegesse folyton a múlt
hibáit.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kedvesének pénzügyi gondjai
mellett apró titkai is vannak,
amelyeket jobb lenne nem észre-
venni. Ha felébred önben a félté-
kenység, szerezzen bizonyítékot.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Feszült percek, indulatos kifaka-
dások várhatók. Nehezen fogad-
ja el, hogy akad olyan ember,
akinek az okoz örömöt, ha ke-
resztbe tehet önnek.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Gyermekének egészségügyi prob-
lémája adódhat, de aggódnia
nem kell, a segítség idõben érke-
zik. A megbetegedés gyorsan jön,
és gyorsan megy.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Valaki mélyen felkavarja érzése-
it, de attól nagyon fél, hogy ve-
szélyes útra lép. Ön vonzóbb,
mint valaha, ezért nehéz ellenáll-
ni a csábításoknak.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma rutinfeladatokat kell megol-
dania, nincsenek az egzisztenciá-
ját alapvetõen meghatározó fel-
adatai. Kedvére elmélyedhet ter-
veiben és érzelemvilágában. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Bármennyire is elfárad, kimerül,
mindig képes a megújulásra, az
újrakezdésre. Egy fontos cél eléré-
séért a legjobb formájába képes
lendülni.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nem hagyja, hogy az események
magukkal sodorják, hanem tevé-
keny részese és akarója jövõje for-
málásának. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Szerencsés üzletet köthet, átme-
netileg anyagi kockázatot is vál-
lalhat. Hamarosan a vártnál na-
gyobb bevételre számíthat. Csil-
laga arra biztatja, hogy most az
eszére hallgasson.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Veronika, Csongor ne-
vû olvasóinkat köszöntjük.
A Veronika görög–latin
eredetû nõi név. A Bibliá-
hoz kapcsolható apokrif
irat szerint Veronika volt
annak az asszonynak a ne-
ve, aki a keresztúton Jézus-
nak egy kendõt nyújtott át.
A Csongor török eredetû
régi magyar személynév, je-
lentése: sólyom.
Holnap Bódog napja van.

Évforduló
• 1568-ban János Zsig-
mond, Erdély elsõ fejedel-
me jelenlétében, Dávid Fe-
renc szuperintendens köz-
remûködésével, a Tordán
tartott országgyûlés alkal-
mával, Erdélyben, a vilá-
gon elõször, törvénybe ik-
tatták a vallásszabadság fo-
galmát. Ugyanakkor ezzel
a dátummal jelölik az uni-
tárius egyház fennállásá-
nak kezdetét is.

Vicc
A sportolót beviszik a kór-
házba, és megmérik a lá-

zát.
– Mennyi a lázam, doki?
– 39,9 fok.
– Az sok?
– Nagyon.
– És mennyi a világcsúcs?

Recept
Márványsajttal sült 
édesburgonya
Hozzávalók: 1 kg édesbur-
gonya, 1 csokor petrezse-
lyem, fél dl olívaolaj, 1 dl
zöldségleves, 15 dkg már-
ványsajt, 15 dkg camembert
sajt, õrölt bors, só.
Elkészítése: A meghámo-
zott édesburgonyát átlósan
vágjuk ujjnyi vastag szele-
tekre, majd sózzuk, borsoz-
zuk meg, és szórjuk rá az
aprított petrezselymet. Te-
gyük olajjal kikent tepsibe,
öntsük alá a zöldséglevest,
és fóliával letakarva, 200
°C-os sütõben pároljuk 15
percig. A fóliát távolítsuk
el, szórjuk meg a morzsolt
márvány-, és camambert
sajttal, majd a forró sütõbe
visszatolva süssük pirosra.
Forrón kínáljuk.

Január 13., szerda
Az év 3. hete, eltelt 13 nap, hátravan 352 nap

Valahol Kelet-Európában
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Röviden
Spanyol siker a tizedik szakaszon

A motorosok és az autósok között is spa-
nyol siker született a Dél-Amerikában zajló
Dakar-rali tegnapi, tizedik szakaszán. A
kétkerekûek között Mark Coma (KTM),
míg a négykerekûek között Carlos Sainz
(Volkswagen) teljesítette leggyorsabban a La
Serena és Santiago közötti távot. Utóbbi
megerõsítette vezetõ pozícióját az összetett-
ben is, míg Coma továbbra is csak üldözi az
abszolútban éllovas francia Cyrill Despres-t.

Tudella megérkezett Romániába

Megérkezett a Steaua futballcsapatának
legújabb játékosa Bukarestbe, az amerikai
Josh Tudela tegnap landolt a fõvárosi rep-
téren, s csatlakozik a antalyai edzõtáborba
készülõ kerethez. A 25 éves támadó közép-
pályás legutóbb a Los Angeles Galaxynél
szerepelt, de immár mintegy fél éve szaba-
don igazolható. Szerzõdésének véglegesíté-
séhez még Stoichiþã edzõt is meg kell
gyõznie a tudásáról.

Egygólos vereség Budapesten

Egy góllal maradt alul Budapesten a
Nagyváradi VSK élvonalbeli férfi vízilab-
dacsapata az Interligában. A román baj-
nok 8-7-re kapott ki a Honvédtõl. Elõtte a
hazai pontvadászatban mártózott meg a
medencében, s elõbb 26-3-ra, majd 23-4-re
verte a Kolozsvári Polit. A Steaua 14-4-re
és 16-4-re gyõzött a Sportul Studenþesc el-
len, míg a Rapid a Nagyváradi Criºult
múlta felül 15-10-re és 13-9-re. A Dinamo
Arad elleni találkozóit már jóval korábban
lejátszották, s mindkét összecsapást a bu-
karestiek nyerték.

Iker Casillas az év kapusa

Iker Casillas, a Real Madrid játékosa volt a
2009-es év legjobb kapusa a labdarúgás tör-
ténetével és statisztikájával foglalkozó
nemzetközi szervezet, az IFFHS szavazása
alapján. A spanyol hálóõr mögött
Gianluigi Buffon, a Juventus olasz futbal-
listája végzett a második, Julio Cesar, az
Internazionale brazil kapusa pedig a har-
madik helyen. A voksoláson – a szervezet
honlapja szerint – 85 ország szakemberei
adták le szavazatukat.

Gyõzött a Manchester City

Újabb gyõzelmet jegyzett a Manchester
City futballcsapata az angol Premier
League-ben. A 22. forduló hétfõ késõ esti
összecsapásán a vendég Blackburnt múlta
felül 4-1-re.

Folytatódnak a nemzetközi viadalok

A Medgyesi Gaz Metan és a Steaua férfi
kosárlabdacsapata is idegenben, mégpedig
Montenegróban lép ma pályára a Balkán
Ligában. Elõbbi a Cetinje pályáján, míg
utóbbi a Mornar Bar otthonában szerepel.
A nõk Európa Kupájának tizenhatoddön-
tõjében érdekelt három romániai együttes
holnap játssza a visszavágót. Az Aradi
ICIM a franciaországi Mondeville-ben, a
Sepsiszentgyörgy pedig a spanyolországi
Zaragozában játszik, míg a Târgoviºte a
szlovákiai Ruzomberokot fogadja.

A FIA fellebbez a Briatore-ügyben

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA)
fellebbezést nyújt be Flavio Briatore ügyé-
ben, mivel a Renault korábbi csapatfõnöké-
nek a FIA által szeptemberben kirótt örö-
kös eltiltását egy hete törölte egy párizsi bí-
róság. Jean Todt FIA-elnök azt mondta,
hogy a szervezet irányítói egyhangúlag
döntöttek a fellebbezés mellett. Briatorét,
mint ismert, azért büntette meg a nemzet-
közi szövetség, mert bebizonyosodott, hogy
a 2008-as Szingapúri Nagydíjon Nelson
Piquet jr. – elöljárói utasítására – szándéko-
san okozott balesetet, hogy csapattársa,
Fernando Alonso megnyerje a futamot.

Inog Voina széke 
Kézilabda

V. Ny. R.

Radu Voina egyelõre még
Románia nõi felnõtt kézi-

labda-válogatottjának szövetsé-
gi kapitánya, sorsa azonban to-
vábbra is bizonytalan. A sport-
ági szövetség illetékesei ugyan-
is, bár kielemezték a csapat vi-
lágbajnokságon mutatott vára-
kozáson aluli teljesítményét, le-
váltásáról vagy posztján való
megerõsítésérõl nem szavaztak.
Errõl Cristian Gaþu, a szövetség
elnöke tájékoztatott az ügyve-
zetõtanács tegnapi ülése után, s
jelezte: február másodikán
rendkívüli megbeszélést tarta-
nak, amelyen kizárólag a szö-
vetségi kapitányi tisztségrõl esik
majd szó.

„A bizottságból valaki Voinát
javasolta, míg másvalaki Tadici
visszatérését. Már nem is értet-
tem, hogyan készítették el az
elemzést. Konkrétan ki kellett
volna mondaniuk, hogy akar-
ják-e a változtatást. Február
másodikán pontosan meg kell

határoznunk, hogy mi történ-
jen. A technikai bizottság tagja-
inak sürgõsen ülésezniük kell,
és megkértem õket, hogy mu-
tassanak be egy stratégiai tervet
és a célkitûzéseiket is” – magya-
rázta a szervezet elsõ elnöke.
Voina, mint ismert, 2008 szep-
temberében épp Gheorghe
Tadici-tól vette át a nõi váloga-

tott irányítását, attól a szakem-
bertõl, akivel az 2005-ben ezüst-
érmet szerzett az oroszországi
világbajnokságon. Máig ez a
valaha elért legjobb román
eredmény. Voina irányítása
alatt a csapat az ötödik helyen
zárt a két évvel ezelõtti Eb-n,
majd tavaly decemberben a
nyolcadik lett a kínai vb-n. 

Radu Voina sorsa február 2-án dõl el. Addig még biztosan õ a kapitány
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Labdarúgás

ÚMSZ

Malawi 3-0-ra legyõzte Algé-
riát az A csoportban, míg a B

elõjelû kvartettben Elefántcsont-
part csak gól nélküli döntetlenre
volt képes Burkina Faso ellen az
Algériában zajló Afrikai Nemze-
tek Kupáján. Ghána, mint ismert,
nem lépett pályára hétfõ este, mi-
vel ellenfele, a togói gárda, a pén-
teki gerillatámadás miatt nem lép-
hetett pályára. A három ember
halálát okozó gépfegyveres akciót
amúgy tegnap egy újabb szepara-
tista csoport vállalta magára,
mégpedig a Cabinda Enklávé Fel-
szabadítási Front – Cabinda
Fegyveres Erõk (FLEC–FAC) ne-
vû szervezet. Állításuk szerint õk
nem akarták bántani a futballistá-
kat, támadásuk az angolai hadse-
reg képviselõi ellen irányult.
„Nem vagyunk terroristák, a tá-
madás nem a togói testvéreink el-
len irányult. De minden egyes al-
kalommal, amikor a Cabinda
Fegyveres Erõk meglátnak egy
angolai konvojt, elkezdenek tü-
zelni” – nyilatkozta Jean-Claude
N’Zita, a FLEC–FAC elnökének
tanácsadója, aki jelenleg Svájc-
ban tartózkodik. Korábban a
FLEC-PM nevû szeparatista cso-
port vállalt felelõsséget az akció-
ért. Mint ismert, az angolai Afri-
kai Nemzetek Kupájára utazó
togóiak buszát pénteken vették
gépfegyvertûz alá a kongói–an-
golai határnál. A válogatott bár
úgy döntött, a tragédia ellenére
elindul a kontinenstornán, az or-
szág kormánya hazarendelte a
csapatot. Az angolai kupa 22
meccse közül hetet az olajban
gazdag Cabindában játsszák,
amelynek függetlenségéért több
gerillacsoport is harcol. A ható-
ságok azt ígérték: garantálják a
játékosok biztonságát. Az ANK
C csoportjának mezõnye tegnap
debütált. Egyiptom Nigéria el-
len, míg Mozambik Benin ellen
kezdett, ám mindkét találkozó
lapzártánk után fejezõdött be.
Ma a D csoport két mérkõzése
szerepel a programban, Kame-
run Gabonnal, Zambia pedig
Tunéziával játszik. 

Kick-box

Európa-bajnok lett a maros-
vásárhelyi születésû Emil

Pop a spanyolországi Toledóban
rendezett kick-box-Európa-baj-
nokságon. A sportoló pehelysúly-
ban, full-contact kategóriában, a
WKF világszervezet égisze alatt
hódította el a kontinensbajnoki
címet, miután a döntõben legyõz-
te a belga Chiarelo Michelt. Pop
Marosvásárhelyen ismerkedett
meg a sportág alapjaival 1993-
ban, Ioan Man edzõ irányítása
alatt. Utána a helyi Mureºul egye-
sülethez került, ahol Horváth At-
tila volt az edzõje, majd a Szász-
régeni Voinþa és a Vásárhelyi
Elektromaros színeiben is szere-
pelt. 2003-ban Spanyolországba
szerzõdött a Tundra Barcelo
egysülethez, majd a Box Club
Rajo Valecanóhoz. 2006-ban át-
igazolt a Gava klubhoz, melynek
színeiben 28 mérkõzésébõl 18 al-
kalommal diadalmaskodott. 

Labdarúgás

Czimbalmos Ferenc-Attila

Megkezdte felkészülését a
második liga éllovasi pozí-

ciójában telelõ Marosvásárhe-
lyi FCM labdarúgócsapata. Ma
és holnap elvégzik az ilyenkor
kötelezõ orvosi vizsgálatokat,
majd január 18-án Szovátára
utaznak Cosmin Bodea játéko-
sai az elsõ téli edzõtáborozásra.
Ott január 29-ig maradnak, s a

tervek szerint három barátsá-
gos mérkõzést is lejátszanak
majd. Utána egy formaellenõr-
zõ mérkõzést tartanak hazai
pályán a Szászrégeni Avântul
ellen. A második edzõtáboro-
zást február 5. és 13. között
Magyarországon, Gyõrben töl-
tené a csapat, ott további há-

rom felkészülési mérkõzést ter-
veznek. 

Az élvonalbeli Besztercei
Gloria két fiatal labdarúgót
adott kölcsön a szezon végéig a
vásárhelyi csapatnak. Mindket-
tõ a jobb szárnyon vethetõ be –
a 20 éves Alexandru Vagner hát-
véd, a 18 éves Paul Anton kö-
zéppályás – s az õszi idényben
már bemutatkoztak a Liga I-ben
is. Vagner ötször lépett pályára
az elsõ ligában, Anton pedig
egy alkalommal kapott lehetõ-

séget. A csapat célkitûzése az él-
vonalba való feljutás marad,
ezért még további két-három já-
tékossal erõsítenének. „Ha sike-
rül feljutnunk az elsõ osztályba,
akkor még három tapasztalt lab-
darúgóra lesz szükségünk majd.
A stadion jelenlegi befogadóké-
pessége 5000 hely,de feljutás

esetén még szükségünk lesz
mintegy 2000 helyre, amit remé-
lem megvalósíthatunk” – ma-
gyarázta Claudiu Maior, a csa-
pat menedzsere.

A második csoportban lista-
vezetõ vásárhelyiek legnagyobb
riválisai az Aradi UTA, a Ko-
lozsvári Universitatea, a
Piteºti-i Argeº és a Mioveni.
Miközben a Maros-partiak
pénzügyi helyzete nem tenné
lehetõvé a másodosztályból va-
ló feljutást, addig a Szamos-

partiak már a Liga I-be való
visszatérésükre készülnek. A
mezõny másik nagy múltú gár-
dája, a Nagyváradi Bihar FC
ehhez képest továbbra is a ki-
esés elkerülése ellen küzd, s a
14. helyen álló Sebes-Körös-
partiak Dan Dobai edzõ érke-
zésétõl várják az elõrelépést. 

Ismét a pályán a marosvásárhelyiek. A második vonal nyugati csoportjának éllovasa megkezdte a felkészülést

Emil Pop 
Európa-bajnok

Megkezdte felkészülését 
az éllovas Marosvásárhely

Futball-lázban a
fekete kontinens
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