
Bár létezik „politikai akarat” a nagyobbik kormánypártban a verespataki aranykitermelés elin-

dítására, a lapunk által kérdezett szakértõk szerint kevés az esély arra, hogy a kivitelezõ Roºia

Montana Gold Corporation kanadai–román vállalat megkapja az engedélyt a beruházásra; a

cég olyan jogi zsákutcába került, amibõl a politika segítségével nehezen tud kibújni. Ezt közöl-

te tegnap Borbély László környezetvédelmi miniszter is, aki figyelmeztette az RMGC képvise-

lõit: továbbra sincs meg a óváhagyásához szükséges területrendezési engedélyük. 2. oldal 

A kezdeti akadozások után
tegnap sebességre kapcsol-

tak a honatyák a 2010-es állami
és társadalombiztosítási költ-
ségvetés plenáris vitáján, és a
kora délutáni órákra már átrág-
ták magukat az állami büdzsé-
tervezet huszonkilenc fejeze-
tén, és elkezdték a mellékletek
vitáját. Emil Boc miniszterel-
nök bizakodott, hogy a koalí-
ció parlamenti többségének és
az ellenzék józan eszének kö-
szönhetõen a hétvégéig elfo-
gadják a büdzsétörvényeket.
Az ellenzék mindeközben tehe-
tetlenül háborog, hogy a koalí-
ciós többség futószalagon le-
szavazza módosító javaslatait.
3. oldal

új magyar szó
2010. január 14., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1215 ▼
1 amerikai dollár 2,8388 ▼
100 magyar forint 1,5450 ▼

RMDSZ: húsz év – dióhéjban

Húszéves születésnapját ünnepli az
RMDSZ a hét végén. A kolozsvári ren-
dezvényt Erdély-szerte hasonló megemlé-
kezések elõzték meg. Lapunk dióhéjben
összefoglalta a magyar érdekvédelmi szö-
vetség két évtizedes történetét.

Háttér 4

Társadalom 7

Vezércikk 3

Oltás: csak 16 éven felülieknek

Mást mond a gyermekeknek szánt H1N1
vakcina sorsáról az egészségügyi minisz-
ter, az államtitkár és az Országos Influen-
zaügyi Központ vezetõje. Talán csak hat
évtõl, de lehet, hogy már hat hónapos
kortól is oltanak.

Gazdaság 6
Oldódik a recesszió?

Hamarosan kilábal
a világ a pénzügyi
válságból – errõl
beszélt Palánkai
Tibor közgazdász,
a Magyar Tudo-
mányos Akadémia
tagja az ÚMSZ-nek
és a Foreign Policy-
nak adott interjú-
ban. Szerinte Ke-
let-Európát a krízis 
kívülrõl érte, de
hatásai súlyosab-
bak lehetnek, mint
Amerikában. 

S. M. L.

Kis esélyét látom annak,
hogy az elõzõleg eltervezett-

hez hasonlóan még ezen a héten
sort kerítsünk a kormánykoalíci-
óban az állami ügynökségveze-
tõk kinevezésére – nyilatkozta
tegnap az Új Magyar Szónak Ko-
vács Péter, az RMDSZ ügyveze-
tõ alelnöke. Mint kérdésünkre
elmondta, a koalíciós partnerek,
a Demokrata–Liberális Párt
(PD-L) és az RMDSZ közti, a
kormánytisztségek elosztására
vonatkozó algoritmust elõbb az
államtitkári posztokra alkalmaz-
zák, és csak azután kerítenek
sort az ügynökségvezetõkre.
Folytatása a 3. oldalon 

Kinevezések:
nincs elõrelépésA rendelkezésre álló elsõ in-

formációk szerint se román, se
magyar áldozata nincs annak a
nagy erejû földrengésnek, amely

tegnap megrázta a karib-tengeri
Haiti szigetet. Hírek szerint a 7.0-
s erõsségû földmozgás több tíz-
ezer áldozatot szedett. 3. oldal

Polgári öntudatlanság
Abban országban, ahol a fertõzésgyanús
páciensek vígan „tömegfürdõznek”, mi-
után büntetõjogi felelõsség terhe alatt,

írásban vállalták, hogy a diag-
nózis bizonyossá válásáig el-
szigetelik magukat a külvi-
lágtól, az effajta figyelmez-
tetésre különösen nagy

szükség van. Az érintet-
tek azonban másként
ítélték meg, a „pánik-
keltõt” pedig csendre
intették. 

Verespatak: a politika
vagy a jog érvényesül?

Pusztító földrengés HaitinSebességre 
kapcsolt büdzsé

„Verespatak nem eladó!” – hívták fel a civil szervezetek Adriean Videanu figyelmét a gazdasági miniszter szakbizottsági meghallgatásán Fotó: Agerpres

Otthontalan szigetlakók. Szegény embert a földrengés is „húzza” Fotó: Agerpres

Szõcs Levente



Cseke Péter Tamás

Reménykedve várják a ta-
vaszt a verespatakiak: a

szegénységtõl és munkanél-
küliségtõl sújtott Fehér me-
gyei településen ezekben a
napokban azt rebesgetik,
hogy hamarosan megnyílhat
falujuk helyén Európa legna-
gyobb – még engedélyeztetés-
re váró – külszíni színesfém-
bányája, ezért a kivitelezõ
Roºia Montana Gold
Corporation (RMGC) a kö-
vetkezõ hónapokban több
száz új alkalmazott felvételé-
re készül. „Engem már na-
ponta megállítanak az utcán
az emberek, s azt kérdezik,
igaz-e, hogy már februárban
elkezdõdnek az alkalmazá-
sok?” – nyilatkozta neve el-
hallgatását kérve lapunknak
egy, az RMGC-vel alvállalko-
zói szerzõdésben lévõ cég ve-
zetõje, akinek jó ideje máso-
dik otthona Verespatak.

Luca-napi ígéretek

A verespatakiak és kör-
nyékbeliek reményeit egyfe-
lõl a Bukarestbõl érkezõ hírek
táplálják. A Traian Bãsescu
államfõ decemberi választási
gyõzelme után megalakuló új
kormány gazdasági miniszte-
re, Adriean Videanu kertelés
nélkül kijelentette, szeretné,
ha mielõbb elindulna a kiter-
melés az aranybányában,
mert az jelentõs hasznot hoz-
na Romániának. Késõbb
Emil Boc miniszterelnök a
Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) és az RMDSZ alkotta
koalíció programjának bemu-
tatásakor közölte: hazai és
külföldi szakértõi vélemé-
nyek alapján a kabinet újraér-
tékeli a verespataki bányabe-
ruházást. Legutóbb pedig, de-
cember végén Traian Bãsescu
jelentette ki: a befektetés sor-
sa még nem dõlt el, az utolsó
szót az ügyben – szintén
szakértõi vélemények alapján
– a Legfelsõbb Védelmi Ta-
nács (CSAT) mondja ki.

Bizonyára a politikusi kije-
lentésekre is alapozott
Dragoº Tãnase, az RMGC
fiatal vezérigazgatója, ami-
kor a múlt év végén, szûk
körben a projekt feltámadá-
sáról beszélt az alkalmazot-
taknak. Az optimista nyilat-
kozatok az RMGC veres-
pataki székhelyén, december
13-a környékén tartott Luca-
napi céges rendezvényen
hangzottak el. „A kiskará-
csonyra meghívták az
RMGC több felsõ- és közép-
szintû vezetõjét, a helybéli
alkalmazottakat. Dragoº Tã-
nase azzal bíztatta a jelenlé-
võket, tavasszal 1500 alkal-
mazott felvételére készülnek,
s 2010 igen jó év lesz a cég
számára – számolt be la-
punknak az RMGC-nek dol-
gozó alvállalkozó. – Utóbb
megkérdeztem a vezérigaz-
gató néhány közvetlen be-
osztottját, mire alapozta
Tãnase az optimizmusát.
Vállukat vonogatták. Nem
csoda, hiszen távolról sem
olyan rózsás a cég helyzete,
mint ahogy azt a menedzser
állítja”.

Jogi zsákutcában

A verespatakiak vélhetõen
nem tudják, az RMGC hely-
zete az optimista nyilatkoza-
tok ellenére valóban nem ró-
zsás. Nemcsak azért, mert a
bányatervet a román akadé-
mia, mintegy 600 külföldi tu-
dós, az ortodox egyház, a ro-
mániai magyar történelmi
egyházak, továbbá számos
romániai és külföldi zöldszer-
vezet is ellenzi. Elsõsorban
amiatt, mert a cég még nem
kapta meg az engedélyt a kor-
mánytól a beruházás elindítá-
sára, s egyes vélekedések sze-
rint esélye sincs arra, hogy va-
laha is megkapja. 

„A kanadaiak jogi zsákut-
cába kerültek” – fogalmazott
lapunknak Korodi Attila volt
környezetvédelmi miniszter,
akinek nevéhez fûzõdik a Ve-
respatak-projekt „befagyasz-
tása”. A jelenlegi RMDSZ-es
képviselõi 2007 szeptemberé-
ben határozatlan idõre felfüg-
gesztette az aranykitermelés
engedélyeztetési eljárását,
mert a befektetõ által benyúj-
tott terület- és városrendezési
terveket a bíróságok sorra fel-

függesztették, majd jogerõsen
érvénytelennek nyilvánítot-
ták. Ezzel véget ért annak a
tárcaközi bizottságnak a
munkája is, amelynek a cég
által benyújtott dokumentá-
ció, illetve az aranykiterme-
lésrõl tartott hazai és magyar-
országi közmeghallgatáso-
kon elhangzó kifogások alap-
ján elõ kellett volna készítenie
a kormány döntését az ügy-
ben. „Nem volt értelme foly-
tatni az elemzést, hiszen az
RMGC-nek hiányos volt a
dokumentációja. Területren-
dezési engedély hiányában a
környezetvédelmi engedélyt
sem lehetett kiadni” – magya-
rázta lapunknak Korodi.

Az akkori miniszter a köz-
igazgatási perrendtartás
2007-es módosítása alapján
hozta meg döntését. Ez ki-
mondja: eleve semmisnek te-
kintendõ minden olyan kére-
lem, amely megegyezik egy
már korábban felfüggesztett,
vele egyezõ tartalmú doku-
mentummal mindaddig, míg
az eredeti kérelem sorsa bíró-
sági eljárás során el nem dõl.
„Az RMGC azért került patt-
helyzetbe, mert a bíróságok
idõközben semmisnek nyil-
vánították a területrendezési
engedélyét, s többé nem is fo-
lyamodhat új engedélyért
ugyanarra a projektre. Ha
más adatokra alapozott, tehát

más tartalmú dokumentumra
alapozná kérelmét, az már
nem a Verespatak-projektrõl
szólna” – magyarázta a jogi
zsákutca lényegét Korodi.

A politikus szerint az
RMGC-nek egyetlen remé-
nye, hogy megnyeri azt a
pert, amelyet ellene indított
az engedélyeztetési eljárás fel-
függesztése miatt. Korodi
azonban a pert elsõ fokon ta-
valy már megnyerte. „Nem-
rég kaptam meg a bírósági in-
doklást. Félve vettem kézbe,
mert attól tartottam, hogy a
bírák hagynak valami jogi
kiskaput az RMGC-nek,
amibe belekapaszkodhat.
Megnyugodtam, mert nem
hagytak” – mondta az
RMDSZ-es képviselõ.
Korodi megnyugtatására
szolgál az a tavalyi alkot-
mánybírósági ítélet is, mely
szerint a volt miniszter törvé-
nyesen járt el az engedélyez-
tetés felfüggesztésekor.

Kilógna a lóláb

Kérdésünkre megerõsítet-
te: a nagyobbik kormánypárt-
ban „szemmel láthatóan

megvan a politikai akarat” a
projekt engedélyezésére. A
képviselõ mindazonáltal nem
hinné, hogy a politikai akarat
ez esetben felülírhatja a jogi
tényállást. „Elméletileg elõ-
fordulhat, hogy a parlament
ismét módosít a közigazgatá-
si perrendtartáson úgy, hogy
az RMGC ismét folyamod-
hasson területrendezési enge-
délyért. Ezt azonban nem tar-
tom valószínûnek, hiszen ki-
lógna a lóláb” – fogalmazott
Korodi.

A képviselõ igazat adott
azoknak a civil szervezetek-
nek, amelyek azzal fenyege-
tõztek nemrégiben, hogy az
Európai Bizottsághoz fordul-
nak panasszal, ha Verespatak
ügye a nemzetbiztonsági kér-
désekkel foglalkozó CSAT
elé kerül. „Uniós elõírás,
hogy környezetvédelmi kér-
désekben csak szakhatóságok
dönthetnek, véleményüket
senki sem írhatja felül” – ma-
gyarázta. Szerinte azonban
elképzelhetõ: a CSAT annyi-
ban illetékes ebben az kérdés-
ben, hogy az RMGC-nek
húsz százalékban a román ál-
lam is részvényese, s a cég a
román állammal kötött –
egyébként mindmáig titkos –
szerzõdést az aranykiterme-
lésrõl. „Elõfordulhat, hogy a
román állam nagyobb része-
sedést kíván, ez az igény nem

új. Ennek eldöntésében való-
ban a CSAT illetékes” –
mondta Korodi.

Eugen David: 
semmi esélyük

Az RMGC „vesztét” elsõ-
sorban az Alburnus Maior ci-
vil szervezet okozta, amely-
nek sikerült sorra felfüggesz-
tenie majd semmisnek nyil-
vánítania a cég területrende-
zési engedélyeit. Elnöke,
Eugen David kilátástalannak
véli a kanadaiak helyzetét.
Szerinte „törvényhozási ka-
tasztrófának” kell bekövet-
keznie ahhoz, hogy az
RMGC kikerüljön abból a jo-
gi zsákutcából, amibe 2007-
be jutott. „A verespataki be-
ruházás jogi szempontból hét
pontban is támadható. Ezek
közül csak az egyik a terület-
rendezési engedély hiánya” –
mondta David, akinek szer-
vezete végig támogatta
Korodi Attila döntéseit
Verespatak ügyében. 

Az Alburnus Maior veze-
tõjét egyébként nem érte
meglepetésként, hogy az új
kormány támogatja a kana-

daiak elképzeléseit. „Gyakor-
latilag az történt, hogy az
RMGC a választások után
benyújtotta a számlát a na-
gyobbik kormánypártnak, a
PD-L-nek” – fogalmazott
azokra a sajtóhírekre utalva,
melyek szerint a kanadaiak
keményen pénzelték a de-
mokrata-liberálisok, illetve
Traian Bãsescu kampányát a
választásokon.

Az RMGC tovább 
pereskedik Korodival

Jogi zsákutca ide vagy oda,
az RMGC nem hagyja ma-
gát. A cég jogtanácsosától,
Camelia Tudoranceától meg-
tudtuk, folytatják a Korodi
Attila elleni pert. „Megfelleb-
beztük az ítéletet legfelsõbb
bíróságon. Nem tudok azon-
ban találgatásokba bocsát-
kozni az esélyeinkrõl” –
mondta az ÚMSZ-nek a jog-
tanácsos.

A cég szóvivõje, Szentesy
Cecília ugyanakkor tévesnek
nevezte lapunknak azt az ér-
tesülését, hogy a közeljövõ-
ben 1500 alkalmazott felvéte-
lére készülnek. Tájékoztatása
szerint a cégnek jelenleg 168
alkalmazottja van, továbbiak
felvétele a projekt sorsán mú-
lik. „Ha a bánya megnyílik,
2300 alkalmazottra lesz szük-
ségünk. Nem tudjuk még

azonban, mikor indulhat
meg a kitermelés” – jelentette
ki. A szóvivõ nem tudott ada-
tokkal szolgálni a 2010-ben
várható befektetésekrõl. Mint
mondta, az RMGC eddig
400 millió dollárt költött a
Verespatak-projektre – többek
között a falu házainak felvá-
sárlására és lakói elköltözteté-
sére –, a bánya megnyitásá-
hoz pedig további 900 millió
dollárra van szükség.

Az RMGC szóvivõje ta-
gadta, hogy a cég támogatta
volna a PD-L-t vagy bárme-
lyik pártot a választásokon.
„Ezt a cég szabályzata hatá-
rozottan tiltja, s könyvelé-
sünkben bármikor leellen-
õrizhetõ. Mi több, a kampá-
nyok finanszírozását a kana-
dai tõzsdetörvény sem teszi
lehetõvé” – utalt Szentesy
Cecília arra, hogy az RMGC-
t jegyzik a torontói tõzsdén.
A szóvivõ emellett megerõsí-
tette a vezérigazgatónak azt a
korábbi ígéretét, miszerint a
beruházás révén négymilliárd
dollár folyna be közvetlenül
vagy közvetett módon a ro-
mán államkasszába. Az el-
lenzõk aggályairól azt mond-
ta: a tervezett bánya „modell-
értékû” lesz Európában. „Be-
tartjuk az európai szabvá-
nyokat. Technológiánkkal
szavatolni tudjuk, hogy a
nagybányaihoz hasonló kör-
nyezeti katasztrófa nem for-
dulhat elõ Verespatakon” –
ígérte Szentesy.

Borbélynál 
már kopogtattak

Ugyanezeket az ígéreteket
tették lapunk értesülései sze-
rint az RMGC képviselõi
Borbély Lászlónak Bukarest-
ben is. A cég vezetõit tegnap
fogadta – kérésükre – a kör-
nyezetvédelmi miniszter, aki
korábban többször is hangsú-
lyozta: addig nem hagyja jó-
vá az aranykitermelést, amíg
nem gyõzik meg „101 száza-
lékban” arról, hogy az alkal-
mazott technológia nem
szennyezi a környezetet.

Tegnap azonban arra is
emlékeztette a cég képviselõ-
it: továbbra sincs a beruhá-
zást alátámasztó település-
rendezési engedélyük. Mind-
emellett közölte: a tárca kere-
tében elrendelte egy, a veres-
pataki bányatervvel foglalko-
zó bizottság létrehozását. Ki-
látásba helyezte, hogy a terv-
rõl hamarosan a civil szerve-
zetekkel is tárgyalni fog, és az
év elsõ felében Verespatakra
is ellátogat. 

Lapunk úgy tudja: elkép-
zelhetõ, hogy a cég képviselõi
hamarosan felkeresik Kele-
men Hunor mûvelõdési mi-
nisztert is, aki a Verespatakon
található régészeti leletek mi-
att szintén illetékes az enge-
délyeztetés ügyében. Az
RMDSZ-es politikusokkal –
a PD-L-sekkel ellentétben –
azonban az eddigi jelek sze-
rint nem lesz könnyû dolguk:
Markó Béla elnök lapunknak
korábban azt nyilatkozta, ál-
láspontjuk továbbra sem vál-
tozott az aranybánya-beruhá-
zással kapcsolatban, így el-
lenzik a projektet. 
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Folytatódik
a BKV-sztrájk

Továbbra sincs megállapo-
dás a BKV menedzsmentje
és a szakszervezetek között
a kollektív szerzõdésrõl. A
BKV ezúttal sem adott be
új ajánlatot, a sztrájkbizott-
ság pedig továbbra is ra-
gaszkodik saját álláspontjá-
hoz. Így a szakszervezetek
ma is folyatatják a kedden
kezdõdött, határozatlan ide-
jû sztrájkot, amihez ma,
szolidaritásukat kifejezve,
hajnali négy és reggel nyolc
óra között a vasutasok is
csatlakoznak. Az állóhábo-
rú akár egy-két hétig is el-
húzódhat. 

Vegyes vélemények
a magyar biztosról

Elégedettségét fejezte ki An-
dor László foglalkoztatás-
és szociálpolitikai biz-
tosjelölt tegnapi európai
parlamenti teljesítményével
kapcsolatban Pervenche
Beres, az eljárást irányító
EP-bizottság elnöke. A
meghallgatás után a francia
szocialista EP-képviselõ
egyebek között azt mondta,
a magyar jelölt megmutatta,
hogy gazdasági kérdésekben
erõs háttérrel rendelke-
zik. Õry Csaba és Kósa
Ádám (mindkettõ Fidesz)
viszont azt hangoztatta, a
jelölt nem gyõzte meg õket,
mint ahogy a meghallgatá-
son részt vevõ képviselõk
többségét sem. 

Halott az al-Kaida 
egyik vezetõje

A jemeni biztonsági erõk
harcban megölték az al-
Kaida nemzetközi terrorhá-
lózat helyi vezetõjét, négy
társát pedig õrizetbe vették
– jelentette be tegnap a ke-
let-jemeni Sabva tartomány
kormányzója. A megölt ter-
roristavezér, Abdullah al-
Mehdar szerepelt a jemeni
kormány körözött al-Kaida-
tagokról összeállított listá-
ján. Ali al-Aniszi, Jemen
nemzetbiztonsági fõnöke
közölte: a kizárólag jemeni
végrehajtású mûvelet ered-
ményeként a hálózat egyik
fontos tagját tudták semle-
gesíteni. 

Leváltanák a szlovák
belügyminisztert

A szlovák ellenzék kezde-
ményezni fogja a belügymi-
niszter lemondatását a félre-
sikerült, botrányos poprádi
repülésbiztonsági rendõrsé-
gi akció miatt – jelentette be
Ján Figel, a Keresztényde-
mokrata Mozgalom (KDH)
elnöke a három ellenzéki
párt vezetõinek tegnapi po-
zsonyi tanácskozása után.
A találkozón továbbá Miku-
lás Dzurinda, a Szlovák De-
mokratikus és Keresztény
Mozgalom (SDKU), vala-
mint Csáky Pál, a Magyar
Koalíció Pártjának (MKP)
elnöke vett részt. Robert
Kalinák politikai felelõssége
- állítja az ellenzék - teljesen
nyilvánvaló és egyértelmû
az ügyben.

Hogy kerül a csizma a CSAT asztalára? Az államfõ szerint Verespatakról a védelmi tanács dönthet

Verespatak: a politika...



M. Á. Zs.

„Jó hír, hogy a nemzeti össz-
termék (GDP) legnagyobb

százalékát fordítjuk befektetések-
re, ugyanis ezáltal munkahelyeket
tudunk biztosítani. Ugyancsak
optimizmusra ad okot, hogy a ta-
valyi hétszázalékos esés után,
idén 1,3 százalékos gazdasági nö-
vekedéssel számolunk, ami ha va-
lóban beigazolódik, akkor lassan-
lassan kilábalunk a válságból” –
bizakodott Emil Boc miniszterel-
nök tegnap azt követõen, hogy az
állami költségvetés fejezeteit a
kormány által javasolt formában
szavazták meg. A kormányfõ sze-
rint mindez elõfeltétele annak,
hogy a jövõben növelni lehessen a
fizetéseket és nyugdíjakat. Köz-
ben folytatódott a költségvetés
mellékleteinek – állami finanszí-

rozású intézmények, hivatalok
büdzséje – vitája, és hátravan még
a társadalombiztosítási költségve-
tés fejezetenkénti vitája is. 

Félredobták 
a módosításokat

A plenáris vita során a kor-
mánypárti honatyák leszavazták
azokat a módosító javaslatokat,
amelyeket az ellenzékiek kezde-
ményeztek és szavaztattak meg a
szakbizottságokban vagy a költ-
ségvetési, pénzügyi bizottságban.
Ekként elvetették azt a javaslatot,
miszerint az állami tulajdonú
vállalatoknál idén tiltva legyen a
fizetés mellett a bérkiegészítések
és juttatások kiutalása. Ugyancsak
módosítás nélkül fogadták el az
Alkotmánybíróság költségvetés-
ét, elutasítva azt az ellenzéki mó-

dosító javaslatot, miszerint több
mint hatmillió lejjel kevesebb lett
volna a taláros testület büdzséje.  

Polgárháborúhoz 
vezet a kormány büdzséje?

„Polgárháborús állapotokhoz
vezethet a költségvetés jelenlegi
formában való elfogadása, ezért
alapvetõ, pártfegyelmi kérdés,
hogy honatyáink a 2010-es bü-
dzsé ellen szavazzanak” – fejtet-
te ki Mircea Geoanã, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) elnöke.
Hozzátette: alakulata megharcol
minden módosító javaslatért,
amely az emberek életminõségét
javítaná. „Nagyobb józanságot
vártam volna a kormánypárti
politikusok részérõl, ugyanis
javaslatainak a közjó érdekében
születtek.  
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Jobb helyeken közhely a
munkamegosztás, de ná-
lunk nem ártana idõnként
bejátszani hírként a tévé-

ben, lehetõleg fõmû-
soridõn kívül, ami-
kor a politikusok
sincsenek éppen
adásban. Az egyéb-

ként, hogy többnyire ott vannak, összefüg-
gésbe hozható sok kellemetlen fejleménnyel,
újabban például az új influenza körüli
hisztériával.
Még emlékszünk, hogy másfél hónapja az
Egészségügyi Minisztérium illetékese,
Adrian Streinu-Cercel államtitkár a jár-
vány súlyosbodásának veszélyére figyelmez-
tetett. Rendreutasították, hogy ne keltse a
pánikot. Lemondott, de nem sértõdött meg,
amikor hívták, visszavonta a lemondását.
Felrótták neki, hogy rosszul kommunikál,
jól értesült körökben viszont azt rebesgették,
a Cotroceni-palotában nem nézik jó szem-
mel, hogy az elnökválasztási kampány fini-
sében az államfõnél gyakrabban szerepel a
hírtelevíziókban. Utóbbi értesülést azóta
sem erõsítették meg, viszont a járvány tény-
leg súlyosbodott.
Meglehet, hogy Streinu-Cercel rosszul kom-
munikál, bár sokkal valószínûbb, hogy a
befogadó közönséggel van a baj. Az ország
egyik legismertebb és elismertebb orvosa
ugyanis végsõ soron egyetlen dologra akart
figyelmeztetni: a felelõsség fontosságára.
Abban az országban, ahol a fertõzésgyanús
páciensek vígan „tömegfürdõznek”, miu-
tán büntetõjogi felelõsség terhe alatt, írás-
ban vállalták, hogy a diagnózis bizonyossá
válásáig elszigetelik magukat a külvilágtól,
az effajta figyelmeztetésre különösen nagy
szükség van. Az érintettek azonban más-
ként ítélték meg, a „pánikkeltõt” pedig
csendre intették. Az eredményt mostanra
mindenki számára nyilvánvaló: noha az
áldozatok száma – szerencsére – nagyság-
rendekkel kisebb a novemberben emlegetett-
nél, az elmúlt két hét alatt többen haltak
meg, mint a járvány kitörése óta eltelt fél
évben összesen.
A polgári öntudat hiányának kirívó esetei
mellett a járvány elhárításának nem hasz-
nált az általános bizalmatlanság sem, ami
miatt a múlt hét végéig nagyrészt felhasz-
nálatlan maradt az egyébként ingyenesen
osztott védõoltás. Ez a bizalmatlanság leg-
alább részben a járványügyi illetékes „meg-
leckéztetésével” hozható összefüggésbe. Csú-
nya kampányfogás, mondhatnánk, amely
súlyos, emberéletekben is mérhetõ következ-
ményekkel járhat. Ugyanilyen csúnya és
veszélyes gesztust tett tegnap az orvoskama-
ra elnöke, Vasile Astãrãstoaie, aki miután
világgá kürtölte, hogy ellenzi az oltást, az
autózással állította párhuzamba az influen-
zavírust. Úgy érvelt, sokkal többen halnak
meg balesetben, mint az új influenza követ-
keztében, mégsem oltatja be magát senki az
autózás ellen. Ami igaz, de az összefüggés
felfedezéséhez feltehetõen orvoskamarai el-
nöknek kell lenni.

Román lapszemle

Polgári öntudatlanság

Szõcs Levente

A Magyar Gárda székely hadosztálya fia-
talok tucatjait toborozza egy esetleges „al-
kotmányossági konfliktus” rendezésére.
Az lap szerint az Úz-völgyében tartott tá-
borok egyik kiképzõtisztje az a Magyarosi
Árpád volt, akit tavaly Bolíviában terror-
cselekmények gyanújával lelõttek. (Adevã-
rul) A jogdíj-alapján fizetett újságírók,
mûvészek után a kormány szeretné be-
vonni a társadalombiztosítási pénztár
„bûvkörébe” a könyvelõket is. A kabinet
számításai szerint mintegy negyedmillió
szakmaibelirõl van szó, akik nem fizetnek
járulékot. (Evenimentul zilei) Elválik Ho-
llywood álompárja: Brad Pitt és Angelina
Jolie várhatóan vérre menõ küzdelmet vív
majd hat gyerekéért. (Evenimentul zilei) 
A közjegyzõk 25 százalékkal csökkentet-
ték lakásvételi honoráriumukat és új árlis-
tát állítottak össze. (Gândul) 

Emil Boc kormányfõ ígéretei beváltak: módosítások nélkül megy át a költségvetés a parlamenten

Felgyorsult büdzsé

Fotó: Agerpres

M. Á. Zs.

Daniela Popa, a Konzervatív
Párt elnöke tegnap megkapta

az összevont költségvetési, pénz-
ügyi bizottságok szavazatát ah-
hoz, hogy a Biztosításfelügyelõ
Tanács (CSA) tagja lehessen. Ha
plénum megerõsíti a szakbizott-
ság szavazatát, akkor Popa le-
mond képviselõi mandátumáról
és pártelnöki tisztségérõl. Az alsó-
ház egyik alelnökének távozásá-
val megüresedõ képviselõi helyre
idõközi választásokat kell majd
rendezni, de a Konzervatív Párt

(PC) és az alsóház is tisztújítás
elõtt áll. Bizalmas források szerint
a Szociáldemokrata Párt és Kon-
zervatív Párt szövetségének járó
képviselõházi alelnöki tisztségére
hárman – Victor Ponta, Aura
Vasile és Bogdan Niculescu-
Duvãz – is pályáznak.

Sajtóinformációk szerint a PSD
és a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
tavaly decemberben „megnemtá-
madási szerzõdést” kötött, ami
szerint a két alakulat kölcsönösen
támogatja egymást idõközi vá-
lasztások kiírása esetén. Ennek a
paktumnak az elsõ megnyilvánu-
lására a hétvégén kerül sor, ami-
kor a PSD nem indított jelöltet a
Bogdan Olteanu lemondásával
megüresedett képviselõi körzet-
ben, a mandátumért a demokrata-
liberális Honorius Prigoanã és a
szociáldemokraták támogatását
élvezõ Radu Stroe liberális pártfõ-
titkár indul. A kölcsönösség elve
alapján feltételezhetõ, hogy
Daniela Popa helyére a PSD indít
majd jelöltet.  

A Konzervatív Párt elnöki tiszt-
ségének nagy várományosa Dan
Constantin, az alakulat jelenlegi
fõtitkára, Dan Voiculescu alapító
elnök egyik bizalmasa. Egy másik
potenciális induló Codruþ ªereº
exminiszter azért maradna távol a
nagypolitikától, mert támadási fe-
lületet hagyna az ellene indított
korrupciós perek miatt. 

Popa kivonulna a politikából 
ÚMSZ

A rendelkezésre álló elsõ in-
formációk szerint se román,

se magyar áldozatai nincsenek an-
nak a nagy erejû földrengésnek,
amely tegnap megrázta a karib-
tengeri Haiti szigetet. Az amerikai
földtani intézet 7,0-s fokozatúra
becsülte a földmozgás erejét, az
adat többszöri pontosítása után.
A földrengés központja a karibi
szigetország belsejében volt, alig
16 kilométerre nyugatra a fõvá-
rostól, Port-au-Prince-tõl, és
mindössze 10 kilométeres mély-
ségben. Az elsõ, nagy erejû föld-
mozgást két, ugyancsak erõteljes,
5,9-es és 5,5-ös fokozatú utóren-
gés követte. Hivatalos forrásból ál-
dozatokról és károkról egyelõre
nem érkeztek hírek, de szemtanúk
és helyi tudósítók sok áldozatról
és összedõlt épületekrõl számol-
tak be a nyugati félteke legszegé-
nyebb országából. Egy katolikus
segélyszolgálat egyik képviselõje,
Karel Zelenka azt mondta, hogy
„ezrek halhattak meg” a földren-
gésben. A haiti rádió szerint károk
keletkeztek az elnöki palotában –
René Préval államfõnek nem esett
baja –, de megrongálódott számos
más középület is, beleértve a par-
lamentet is. Súlyos károk kelet-
keztek az ENSZ haiti fõhadiszál-
lásának épületében, illetve más
ENSZ-létesítményekben. A csak-

nem tízezer fõs ENSZ-misszió
(MINUSTAH) sok tagjának is-
meretlen a sorsa. A MINUSTAH
rendõri és katonai békefenntartó
missziójában közel ötven ország
képviselteti magát, köztük Romá-
nia is huszonöt fõs egységgel.
Szemtanúk szerint káosz uralko-
dik, és az összedõlt házak miatt
járhatatlanok az utak, megsza-
kadt a telefonösszeköttetés, ami
nehezíti az áldozatok mentését és
a károk felmérését. 

Raymond Alcide, Haiti egye-
sült államokbeli nagykövete azt a
véleményét fogalmazta meg,
hogy a földrengésnek valószínû-
leg „katasztrofális” következmé-
nyei lesznek az elszegényedett or-
szágra. „Azzal a kéréssel fordulok
a világhoz, különösen az Egyesült
Államokhoz, hogy segítsen ne-
künk, hasonlóan ahhoz, ahogy
2008-ban tette, amikor négy hurri-
kán sújtotta Haitit. Akkor az
Egyesült Államok menesztett egy
kórházhajót Haiti partjaihoz. Re-
mélem, most is ezt teszi, és segít
nekünk ebben a nyomorúságos
helyzetben” – mondta. A nagykö-
vet ezenkívül kérte a külföldön élõ
haitiakat, hogy lehetõségükhöz
mérten szintén segítsék hazájukat.
Az amerikai parti õrség közölte,
hogy hajókat, repülõgépeket és
helikoptereket küldött Haiti köze-
lébe a szükséges humanitárius se-
gítség megadása végett. 

Pusztító földrengés Haitin

Folytatás az 1. oldalról

Mint arról hírt adtunk, a négy mi-
niszterrel rendelkezõ RMDSZ-
nek hat államtitkári hely és a kor-
mányfõtitkár-helyettesi tisztség
jut, a Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT) döntése szerint az utóbbi
tisztséget Gáti István volt szatmári
alprefektus töltheti majd be. Ami
az államtitkári helyeket illeti, a
hatból három már “foglalt”: Bor-
bély Károly a gazdasági, Mol-
dován József a távközlési és Tán-
czos Barna a régiófejlesztési tárcá-
nál dolgozik majd. A külügyi ál-
lamtitkári helyre egyetlen jelölt-
ként Niculescu Tóni pályázik, az
oktatási államtitkárira Pásztor
Gabriella és Király András, a me-
zõgazdaságira pedig mintegy tu-
catnyian; róluk a SZÁT szombati,
kolozsvári ülésén születik döntés.
Ugyanakkor el kell osztani még a
megyei igazgatói tisztségeket is –
mint megtudtuk: az illetõ megyék
etnikai összetétele alapján. Ebben
a folyamatban sem haladtak elõre
tegnap a felek, a költségvetési ter-
vezet parlamenti vitája miatt.
Ugyancsak emiatt nem nevezte ki
még Emil Boc miniszterelnök
Ladányi Lászlót Hargita megyei
és Székely Leventét Vaslui megyei
prefektussá. Mint megtudtuk, õket
és az „elmaradt” három alprefek-
tust a tegnapról mára halasztott
kormányülésen nevezik ki. Az or-
szágos elosztási algoritmus
egyébként 12,8-87,2 százalékos
arányt állapít meg az RMDSZ és
a PD-L között. „Ezt a százalék-
arányt úgy számoltuk ki, hogy az
RMDSZ parlamenti arányát (6,4
százalék) megszoroztuk kettõvel,
minthogy a hatalom és az ellen-
zék gyakorlatilag ötven-ötven szá-
zalékban van jelen a törvényho-
zásban” – magyarázta lapunknak
az elosztás logikáját Márton Ár-
pád, az RMDSZ képviselõházi
frakcióvezetõje. 

Kinevezések:
nincs elõrelépés

Daniela Popa Fotó: Mediafax
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1989–1990

A szervezõdés, az intéz-
ményépítés évei. Az RMDSZ
elsõ országos szintû, tájékoz-
tató jellegû tanácskozását
1990. január 7-én tartotta Ko-
lozsváron 13 erdélyi megye
szervezetei küldötteinek rész-
vételével. Január 13-án Ma-
rosvásárhelyen az RMDSZ
országos küldöttgyûlése rög-
zítette a szövetség ernyõsze-
repét, 26-án a bukaresti 1. ke-
rületi bíróság hivatalosan be-
jegyezte a Romániai Magyar
Demokrata Szövetséget. Feb-
ruár végére az RMDSZ-nek
már közel 600 ezer tagja volt. 

1990. március 15.: a romá-
niai magyarság elsõ ízben
emlékezhetett meg szabadon
az 1848-as forradalomról. 

Március 19: Marosvásár-
helyen román nacionalista tö-
meg fejszékkel, husángokkal
ostromolta meg az RMDSZ
székházát, Sütõ András írót
fél szemére megvakították. 

Április 21–22.:  Egységben
az erõ jelszóval Nagyváradon
megtartották az RMDSZ I.
kongresszusát, az Országos
Elnökség vezetõjévé Domo-
kos Gézát választották. 

Május 20.: Az elsõ szabad
parlamenti választásokon az
RMDSZ 7,2 százalékkal a
Nemzeti Megmentési Front
után az ország második poli-
tikai ereje lett.

1991

Május 24–26.: Marosvásár-
helyen tartották az RMDSZ
II. kongresszusát. Domokos
Géza maradt az elnök.

Október: A Hargita és
Kovászna megyei románok
helyzetét elpanaszoló Har-
Kov jelentés borzolta a kedé-
lyeket. A parlamenti vizsgáló-
bizottság elüldözötteknek mi-
nõsítette a székelyföldi kény-
szerkihelyezésük után hazaté-
rõ románokat, a magyar ki-
sebbség kollektív bûnösségét
megfogalmazva. A további-
akban az RMDSZ az alkot-
mány kisebbségellenes kitéte-
lei, elsõsorban az országot
nemzetállamnak meghirdetõ
elsõ cikkelye ellen harcolt.
Honatyái emiatt az alaptör-
vény ellen szavaztak. 

1992

Május 5.: Domokos Géza
bejelentette, nem jelölteti ma-
gát az RMDSZ elnöki tisztsé-
gébe, és parlamenti mandátu-
mért sem indul. 

Szeptember 27.: A parla-
menti választáson az
RMDSZ-nek 12 szenátort és
27 képviselõt sikerült bejut-
tatni a parlamentbe.

Október 23–25.: A Kül-
döttek Országos Tanácsá-
nak kolozsvári összejövete-
lén elfogadták a nemzeti
kérdésrõl szóló kolozsvári
nyilatkozatot. 

1993

Január 15–17.: az RMDSZ
III. kongresszusa Brassóban.
Az RMDSZ elnökének el-
söprõ többséggel Markó Bé-
lát választották meg. 

Február 19–20.:
Gyergyószentmiklós, meg-
alakul a Szövetségi Képvise-
lõk Tanácsa.

December 20.: Az RMDSZ
benyújtotta a parlamentnek a
Törvény a nemzeti kisebbségekrõl
és autonóm közösségekrõl címet
viselõ tervezetet.

1994

Január 31.: Az RMDSZ,
Markó Béla szövetségi elnök
és Takács Csaba ügyvezetõ
elnök kézjegyével ellátott em-
lékeztetõt juttatott el az Euró-
pa Tanácshoz Romániának a
teljes jogú tagság elnyerése-
kor vállalt kötelezettségei be-
tartásáról.

Szeptember 19.: A szená-
tusban az RMDSZ benyúj-
totta a kisebbségi nyelveken
folyó oktatási törvényterveze-
tet, melyet 492 380 állampol-
gár támogatott aláírásával.

1995

Április 19.: Elõször talál-
koztak a Társadalmi Demok-
rácia Pártja és az RMDSZ
legmagasabb szintû küldött-
ségei. A tanácskozás a köl-
csönös tájékoztatás jegyében
zajlott, általános politikai
problémákról és a magyar ki-
sebbséget érintõ kérdésekrõl.

Május 24–26.: Az RMDSZ
IV. kongresszusa Kolozsvá-
ron hosszas vita után elfogad-
ta a törvényes úton érvényesí-
tendõ területi autonómia cél-
kitûzését és a belsõ választá-
sok egyes alapelveit, illetve új-
raválasztotta Markó Bélát a
szövetségi elnöki tisztségbe.

1996

Július 13–14.: Kolozsvári
ülésén az SZKT többségi
döntéssel elhatározta, hogy
Frunda György legyen az
RMDSZ államfõjelöltje.

Szeptember 16.: Nem kép-
viseltette magát az RMDSZ a
legfelsõbb szinten a ro-
mán–magyar alapszerzõdés
aláírásán, jelezve fenntartása-
it a dokumentum kisebbségi
vonatkozású kitételei kap-
csán.

November 3.: A parlamen-
ti választások összesített ered-
ményei alapján az RMDSZ
az ország negyedik politikai
erejeként került ki a választá-
si küzdelmekbõl.

December 6.: Az új kor-
mánykoalíciót alkotó erõk
kormányzati és parlamenti
megállapodásának aláírása.
Az egyezmény megfogal-
mazta, hogy mind az új kor-
mányzat politikai támoga-
tottsága, mind az etnikumok

közti együttélés új modelljé-
nek kifejlesztése végett kívá-
natos az RMDSZ részvétele
a kormányzásban. A kor-
mány programjában helyet
kapnak az RMDSZ program-
jának fõ célkitûzései.

1997

Január 25.: A kormány jó-
váhagyta a Kisebbségvédelmi
Hivatal létrehozására és mû-

ködtetésére vonatkozó hatá-
rozatot.

Március 15.: Az 1848-a
forradalomra emlékezõ ro-
mániai magyar rendezvé-
nyeknek különös színt adott,
hogy Victor Ciorbea minisz-
terelnök elõzmény nélküli
ünnepi üzenettel köszöntötte
a romániai magyarságot.

1998

Június 29.: Az RMDSZ
képviselõházi csoportja beter-
jesztette a Képviselõház Ál-
landó Bizottságához törvény-
kezdeményezését a kolozsvá-
ri állami magyar egyetem új-
raindításáról vonatkozóan.

Október 3.: Marosvásár-
helyen rendkívüli ülésen vi-
tatta meg az SZKT a Petõ-
fi–Schiller magyar–német
egyetem felállításáról rendel-
kezõ 1998. szeptember 30-i
kormányhatározatot, és en-
nek nyomán az RMDSZ to-
vábbi kormánykoalíciós sze-
repvállalását. Hosszú vita
után a testület a kormányon
maradás mellett döntött.

1999

Január 26.: Az Operatív
Tanács elfogadta Tokay
György kisebbségügyi mi-
niszter lemondó levelét. A
tisztség betöltésére Eckstein-
Kovács Pétert javasolta.

Március 30.: Az RMDSZ
egyetért a NATO elhatározá-
sával, hogy közbelépjen a ko-
szovói viszály megoldásáért.

2000

Június 4.: A helyhatósági
választások nyomán az
RMDSZ lett a legerõsebb po-
litikai szervezet Erdélyben.

December 27.:  Markó Bé-
la és Adrian Nãstase minisz-
terelnök protokollumot írt alá

az RMDSZ és a Társadalmi
Demokrácia Pártja együtt-
mûködésérõl a kormány par-
lamenti támogatásáról. 

2001

December 22.: Hosszas
egyeztetések után, az
RMDSZ erõfeszítéseinek is
köszönhetõen, Adrian Nãs-
tase román és Orbán Viktor
magyar miniszterelnök Buda-

pesten aláírta a magyar–ro-
mán egyetértési nyilatkoza-
tot, amely lehetõvé tette ma-
gyarigazolvány igénylését a
romániai magyarok részérõl.

2002

Március 7.: Az RMDSZ
és a kormánypárt közötti
megállapodás értelmében a
kormány elfogadta a nemzeti
szimbólumok használatára
vonatkozó rendeletek módo-
sítását, melynek nyomán a
nemzeti kisebbségek szaba-
don használhatják nemzeti
szimbólumaikat és énekelhe-
tik himnuszukat.

Június 6.: A szenátus elfo-
gadta a román állam által
1945 és 1989 közt elsajátított
egyházi javak visszaszolgálta-
tásáról rendelkezõ törvényt.

2003

Január 31.–február 2.: Az
RMDSZ Szatmárnémetiben
tartott VII. kongresszusa elfo-
gadta a szövetség programját
és módosított alapszabályza-
tát, amelyben már nem szere-
pel a tiszteletbeli elnöki tiszt-
ség. A kongresszust köszön-
tötte Adrian Nãstase és
Medgyessy Péter. 

Február 19.: aláírták az
RMDSZ és Szociáldemokra-
ta Párt közti együttmûködési
megállapodást. A protokol-
lumban nagyobb hangsúlyt
kapott az oktatási, egészség-
ügyi és gazdasági gondok
megoldása, a tulajdonjog, a
szociális, az infrastrukturális
kérdések rendezése.

2004

Március 9.: többszöri elõ-
készítõ tárgyalások és egyez-
tetések után Markó Béla és
Adrian Nãstase miniszterel-
nök aláírta a két politikai ala-

kulat közötti, 2004-es évre vo-
natkozó megállapodást.

Április 25.: Aradon, a
Tûzoltó téren az RMDSZ, a
román és magyar kormány
képviselõinek jelenlétében
avatták fel a Román-magyar
megbékélési parkot és a
nyolcvan év után visszaállí-
tott Szabadság-szobrot.

December 27.: Cãlin
Popescu-Tãriceanu megbí-
zott miniszterelnök nyilvá-

nosságra hozta kormánya
összetételét, amelyben a há-
rom miniszterelnök-helyette-
si tisztségbõl egyre Markó
Béla szövetségi elnököt jelöl-
te. Borbély Lászlót a középít-
kezési és területrendezési mi-
nisztérium élére, Nagy Zsol-
tot a távközlési és az informa-
tikai ügyek miniszterének,
Winkler Gyulát pedig megbí-
zott kereskedelmi miniszteri
funkcióba jelölték.

2005

Május 19.: a kormány elfo-
gadta a nemzeti kisebbségek
jogállásáról szóló törvény ter-
vezetét, amely az RMDSZ
egyik koalíciós feltételeként a
kormányprogram része.

Június 1.: az RMDSZ kép-
viselõházi frakciója benyúj-
totta a nyugdíjtörvény módo-
sításáról szóló javaslatát,
amelynek lényege, hogy az
1963 elõtti, a munkakönyvbe
be nem jegyzett bérek eseté-
ben a nyugdíjak kiszámításá-
nál az országos minimálbér
helyett az országos átlagbért
vegyék figyelembe.

Október 20.: az elsõ kö-
zös magyar-román kor-
mányülés. Az ülés Cãlin
Popescu Tãriceanu román
miniszterelnök, Gyurcsány
Ferenc magyar kormányfõ
és Markó Béla, a román kor-
mány miniszterelnök-helyet-
tese rövid köszöntõbeszédé-
vel kezdõdött.

2006.

Február 18.: A Janovics Je-
nõ Alapítvány Kuratórium
eldöntötte, hogy Marosvásár-
helyen hozza létre az erdélyi
magyar televíziót, illetve az
erdélyi magyar rádiót.

December 28.: Markó Bé-
la szövetségi elnök Marosvá-
sárhelyen megbeszélést foly-

tatott Tõkés Lászlóval, az Er-
délyi Magyar Nemzeti Ta-
nács elnökével. Megegyeztek
abban, hogy az RM DSZ és
az EMNT közös bizottsága
január 12-éig véglegesíti a kö-
zös minimál-programot.

2007

Március 2–3.: Az RMDSZ
aradi, VIII. kongresszusa is-
mét Markó Bélát választotta
meg az RMDSZ elnökévé. A
kongresszus határozatot fo-
gadott el a kulturális és terüle-
ti autonómiáról, Erdély fej-
lesztésérõl és modernizálásá-
ról, a gazdasági fejlesztési ré-
giók átszervezésérõl.

Április 19.: A parlament
megszavazta az államfõ fel-
függesztését. Az RMDSZ
nem adott kötelezõ mandátu-
mot képviselõinek és szenáto-
rainak, akik lelkiismeretük
szerint szavaztak.

2008

Február 19.: A parlament
rendkívüli ülésen elutasította
Koszovó függetlenségének el-
ismerését. Az RMDSZ hon-
atyái a függetlenség elismeré-
se mellett szavaztak.

Július 19.: Markó Béla szö-
vetségi elnök Bálványos-
fürdõn megbeszélést folyta-
tott Tõkés László európai par-
lamenti képviselõvel, az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács
elnökével. A találkozón a
Szövetség írásban nyújtotta át
Tõkés Lászlónak, az EMNT
elnökének az RMDSZ belsõ
koalícióra vonatkozó javasla-
tát, amely konkrét formában
rögzítette az együttmûködés
elvi alapjait.

December 14.: Ellenzékbe
vonult az RMDSZ, mert szá-
mára elfogadhatatlan a
Demokrata–Liberális Párt
ajánlata, miszerint csak állam-
titkári szinten legyen képvisel-
ve a létrejövõ kormányban.

2009

Március 24.: Közzétették a
Magyar Összefogás 43 nevet
tartalmazó listáját az európai
parlamenti választásokra. A
korábbi megállapodás szerint
a jelöltek 75 százalékát az
RMDSZ, 25 százalékát az
Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács nevezte meg.

Április 3.: Az RMDSZ és
az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács megállapodásának ér-
telmében megalakult Kolozs-
váron az Erdélyi Magyar
Egyeztetõ Fórum. Az EMEF
paritásos, konszenzusos ala-
pon mûködik, Markó Béla és
Tõkés László személyében
két társelnöke van.

Október 20.: 285 ezer tá-
mogatói aláírást (a szükséges-
nél 85 ezerrel többet) adott át
Kelemen Hunor, az RMDSZ
államelnökjelöltje a bukaresti
Központi Választási Irodá-
nak. Kelemen Hunor a no-
vember 22-i államfõválasztá-
son a szavazatok 3,86 száza-
lékát szerzi meg.

December 23.: Az RMDSZ
kományra lép a Demokrata-
Liberális Párt oldalán. 

RMDSZ: húsz év – dióhéjban
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Húszéves születésnapját ünnepli 

az RMDSZ a hét végén. A kolozs-

vári rendezvényt Erdély-szerte ha-

sonló megemlékezések elõzték meg.

RMDSZ-„korifeusok”: Markó Béla, Domokos Géza és Takács Csaba a 2007-es aradi kongresszuson 



Bódhidharma a barlang falának fordulva ült, hallgatott. Kint Huj-
ko a hóban térdelt, végül levágta és felmutatta egyik karját, hogy
szóra bírja mesterét: – Tanítványod szelleme nem ismer nyugal-
mat – mondta kétségbeesetten. – Könyörgök, békítsd meg! – Hozd
ide azt a nyughatatlan szellemed – szólt a pátriárka. – Megbékí-
tem. – Mihelyt keresem, megtalálhatatlan. – Akkor meg is békült.

*
A szél lobogtatta a templomi zászlót. Két szerzetes arról vitatko-
zott, vajon a zászló mozog-e vagy a szél. Csûrték-csavarták a
szót, de egyikük sem tudta meggyõzni a másikát. Egyszer csak
megszólalt mellettük a hatodik pátriárka: – Nem a szél és nem a
zászló az, ami mozog. Hanem a tiszteletre méltó elmétek. 

*
– Minek jöttél ide? – kérdezte Ma-cu Huj-hajtól. – Buddha tanítá-
sát keresem. 
– Énnálam? – kérdezte Ma-cu. – Ilyen messzire kódorogsz otthon-
ról, ahelyett, hogy saját házad kincsével törõdnél? – Mi az én kin-
csem? – Aki kérdez! Mindennel teljes az, hiánytalan. Miért maga-
don kívül keresed azt, aki keres? Huj-haj egyszerre megvilágosult. 

*
Egy Jüan nevû szerzetes azt kérdezte: 
– Mester, teszel-e valami komoly erõfeszítést, hogy gyakorold az
Utat? – Igen – mondta Huj-haj. – Mit? – Ha éhes vagyok, eszem
– ha álmos vagyok, alszom. – Hát nem ezt tesszük mindnyájan?
– Nem bizony. – Miért nem? – Ha esztek, közben száz dolgon jár
az eszetek, és ha aludni tértek, ezer gondolattól terhes az elmétek
– mondta Huj-haj. - Hát ezért nem. 

Terebess Gábor: Folyik a híd. Csan buddhista anekdotakincs 

Talán valóban véletlen, hogy a hazai lapok
ugyanazon a napon adnak hírt Herta
Müllernek a bécsi Der Standardban megje-
lent interjújáról, mint amelyiken a Legfel-
sõbb Bírói Tanács (CSM) elnökének meg-
választását jelentik be. 
Hertha Müller ugyanis a szóban forgó in-
terjúban azt állítja, hogy Romániában kér-
déses dolog a demokrácia. Még ma is érzi,
hogy hazájában járva megfigyeli a titkos-
szolgálat. A rendszerváltás után a
Szekuritáté embereinek 40 százalékát át-
vette az új szervezet, a Román Hírszerzõ
Szolgálat. Így aztán a korrupció és mind-
az, amit az Európai Unió újra meg újra bí-
rál Romániával kapcsolatban, azzal függ
össze, hogy a régi rendszerhez tartozó po-
litikai klikkek tagjai továbbra is segítik

egymást – állítja az írónõ. 
S mintha állításait akarta
volna igazolni, a CSM a
kommunistaellenes harc

mezében tetszelgõ
Traian Bãsescu jelen-
létében másnap
Florica Bejinarut, a
Szekuritaté egykori in-
formátorát választotta

elnökének. A Szekuritáté Irattárát Vizsgá-
ló Országos Tanács, amint arról az ÚMSZ
is beszámolt, 2006-ban megállapította,
hogy a bírónõ a politikai rendõrség mun-
katársai közé tartozott. Igaz, késõbb a Ta-
nács, az érintett felkérésére enyhített a be-
soroláson, és úgy vélte,
hogy csupán informátori,
köznyelven besúgói, fel-
adatkört látott el,
„Alexandru ªtefãnescu”
konspiratív néven. Tavaly
a liberális igazságügyi tár-
ca Bejinaru múltjának át-
világítását kérte, de a Legfelsõbb Semmitõ-
szék a kérést elutasította. Így aztán a CSM
új elnöke egyelõre hivatalosan – a
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos
Tanács döntése ellenére – makulátlan
múlttal rendelkezik.
A két esemény egybeesése lehet valóban
véletlen, igaz Jungnak, a híres pszichiáter-
nek és filozófusnak az efféle egybeesések-
rõl más a véleménye. Meg van gyõzõdve
róla, hogy a jelentéses egybeesések, ame-
lyeket õ koincidenciáknak nevez, mélyebb
belsõ összefüggéseket fejeznek ki. Hogy
Herta Müller épp most nyilatkozott (is-

mét) a Szekuritáté rejtett hatalmának to-
vábbélésérõl, Jung elméletének fényében
korántsem véletlen, egy érzékeny írói lélek
intuíciójának következménye is lehet. De
függetlenül Jung elméletének helyességé-
tõl, a két esemény koincidenciája minden-

képpen alkalmas arra,
hogy gondolkodóba ejtsen
bennünket. 
Ma már a titkosszolgálat
hatalma persze nem olyan
korlátlan, mint korábban.
Már a bírói karban is
akadnak, akik fölemelik

szavukat. A tudósítások szerint a megvá-
lasztás feszült hangulatban zajlott, s nem
csak Bejinarut érték kritikák, hanem a bírói
kar jelenlévõ tagjai az ülésen jelenlévõ ál-
lamelnököt is élesen bírálták a bírói karral
szembeni álláspontja miatt. Viorica
Costiniu a Romániai Ügyészek Egyesületé-
nek tiszteletbeli elnöke be is jelentette,
hogy megtámadja Bejinaru megválasztását. 
Traian Bãsescut mindez nem akadályozta
meg abban, hogy továbbra is az igazság-
szolgáltatás reformjáról és a Brüsszel által
az országra szabott kötelezettségek teljesí-
tésérõl szónokoljon. Az elnök az új Bünte-

tõ Törvénykönyv és perrendtartás kidolgo-
zásának illetve parlamenti elfogadásának
késlekedését kifogásolta, hiszen az akadá-
lyozza a szóban forgó dokumentumok
2011. január 1-re vállalt hatályba léptetését
és következésként az igazságszolgáltatás
megreformálását, a bírói kar átalakítását. 
Ha az elnök szavait összefüggésbe hozzuk
azzal a ténnyel, hogy a jövõben a doku-
mentumok kidolgozásában is kulcsszere-
pet játszó CSM a román politikai rendõr-
ség egyik informátora fogja vezetni, aki
épp kétes helyzeténél fogva mindenben ki
van szolgáltatva az aktuális hatalomnak,
illetve azoknak, akik szintén a hatalom ki-
szolgáltatottjai, világos képet kaphatunk a
romániai demokrácia állapotairól, s haj-
lunk arra, hogy Hertha Müllernek adjunk
igazat. A korrupció és mindaz, amit az
Európai Unió újra meg újra bírál Románi-
ával kapcsolatban, valóban azzal függhet
össze, hogy a régi rendszerhez tartozó po-
litikai klikkek tagjai továbbra is segítik
egymást.
Szerencsére már annak is vannak jelei,
hogy elõbb-utóbb a bírói társadalom öntu-
datra ébred, s él a demokrácia által felkí-
nált autonómia lehetõségeivel. 

Koincidenciák
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Persze, hogy szorítunk a székelyeknek a szórvány-
ban és a végeken! Nagyon is tisztában vagyunk:
ha nekik jobban megy (például ha lesz elegendõ
minõségi székely termék a levédett székely márka-
névhez és sikerül a székely területi autonómia),
annak pozitív kisugárzása lehet az egész romániai
magyarságra. Ám, ha innen, a háromszáz kilomé-
terre lévõ Szatmárból is azt látjuk: a székelyek na-
gyon is kedvüket lelik abban, hogy egymással ma-
rakodnak, s többet foglalkoznak jelképeikkel (pél-
dául a székely rovásírással vagy kopjafákkal), mint
gazdasági fejlõdésükkel, és jobban bíznak
Bãsescuban, mint a saját vezetõikben, akkor kicsit
szomorkásak vagyunk. S azt kérdezzük: hány
nemzedék kell ahhoz, hogy a várt sugárzás
Pusztinán is érzõdjön? 
Én viszont pár napja valamivel bizakodóbb va-
gyok, mert a Duna Televízió jóvoltából találkoztam
Benedek Lukáccsal. Akkor figyeltem az adására,
amikor neve kapcsán Homoród is elhangzott. Egy
nappal elõbb a bukaresti Realitatea Tv-n fõvárosi
sízõk dicsérték Homoródot, méghozzá Brassó-
Pojánával összevetve. Hogy ott lehetett ám sízni,
dolgozott a hóágyú, mûködött a felvonó, csengõs
lószánnal kirándultak és forró teával, borral,
cujkával várták õket. A disznótoros vacsora meg
igazi székely különlegesség volt, amiért külön is
érdemes ide ellátogatni. 
Hoppá! Lám, nem csak a kürtõskalács, a faragott
kapu okán dicsérik a székelyeket! Van már nekik
más is! Az alacsony növése miatt kirakatba nem
igazán illõ Gellért Alpár öt perc alatt is az egész
Kárpát-medence kirakatába emelte a képernyõn
Lukács urat, aki sok évi magyarországi tartózko-
dása után (ott helyét nem találva) jött haza, úgy
érezve: neki a szülõföldjén kell boldogulnia. 
Sok mindent tanult Lukács úr az anyaországban,
legfõbbképpen azt, hogy egy kicsit kívülrõl és
másképpen lássa a Székelyföldet, mint amikor el-
ment. Ez adott erõt és merészséget számára, hogy
létrehozza homoródi turistaparadicsomát. Hite
szerint ez neki és környezetének sokkal többet hoz
mintha kürtõskaláccsal vagy köménymagos pálin-
kával foglalkozna. Talán nem is tudja, hogy Szé-
chenyi is a gazdaságot tartotta a függetlenség (az
autonómia) alapjának. Mert a gyenge lábon álló
függetlenség hamar összeomlik. 

Csak lenne sok követõje Lukács úrnak!
Például Svédországból is, ahonnan
oly sok kiment székely (orvos, író,
dalnok stb.) nosztalgiázik a Duna
képernyõjén. Ha igazi székely haza-
fiak, akkor borvizes szülõföldjükbe
fektetik megtakarított pénzüket. 
Lukács úrnak meg azt kívánom:
soha ne kezdje õt ki a székelység

rákfenéje, az irigység! Sike Lajos
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Világos képet kaphatunk
a romániai demokrácia
állapotairól, s hajlunk
arra, hogy Hertha
Müllernek adjunk igazat.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Veszélyes dolog igaznak lenni olyan dolgokban,
amelyekben a hatalmon lévõk tévednek.” Voltaire

Különösen kegyetlen kivégzés

Nyugtalan szellemek

Lukács
A nap címe. Geoanã tizenkét hibája,
România liberã.

Magyarázat. A szocialista pártelnök és ál-
lamfõjelölt hibáit egyik régi riválisa, Miron
Mitrea sorolja. Akár „elvszerû bírálatnak” is
tekinthetnénk az egészet, ha nem tudnánk,
miként lángolt fel Mitrea barátunk, a volt
miniszter (s még azelõtt szakszervezetis) ki-
vizsgálása korrupciós ügyekben, s miként
csillapodott le az egész, amikor elkezdett a
saját pártja ellen szövegelni. Ha így folytatja,
még magas elnöki kitüntetésben részesül és
elnyeri – képviselõként – a függetlenségét. 

Fertõzött vadkanhús árva gyerekeknek. A
bályoki luxusvadászok által elejtett vadkanok
közül féltucat trichinellózisos volt – adja hírül
ugyanaz a România liberã. A Ion Þiriac egyko-
ri teniszcsillag, jelenleg sikeres üzletember ál-
tal szervezett, immár hagyományos vadásza-
tokon rendszerint másfél-kétszáz vadat ejte-
nek el olyan „nagymenõk”, mint amilyen a
Porsche autógyár tulajdonosa, az osztrák
Erste Bank igazgatótanácsának elnöke vagy a
Daimler vezérigazgatója. A lemészárolt vad-
kanok húsát, szintén hagyományosan, egy Bi-
har megyei gyermekotthonnak ajándékozzák.
A trichinellával fertõzött vaddisznóhúsbõl –
szerencsére – a gyermekek nem fogyasztottak.

A radikális megoldás. A Gardianul (onlájn)
szerint a romániai nyugdíjasok gyûjtõszak-
szervezete radikális akciókat helyezett kilá-
tásba abban a valószínû esetben, ha a parla-
ment és a kormány nem tartja be a
250/2007-es törvényt, amelynek értelmében
a nyugdíjpont értéke az átlagbér 45 százalé-
ka kell legyen. Szegény nyugdíjasok nem is
sejtik, mennyire jónéven venné tõlük a par-
lament és a kormány a legradikálisabb meg-
oldást, amire az õ korukban képesek, min-
den gondjukat megoldva. 

MG tovább. Az Adevãrul folytatja (képes!) ri-
portját a Magyar Gárda székelyföldi változa-
táról; az anyag címe: Tagtoborzás a Magyar
Gárdában: szent fogadalmak és fekete bakancsok.
Várjuk politikusaink – különösen a helyi ve-
zetõk! – állásfoglalásait. 

A nap álhíre. Elena Udrea nagy sikert ara-
tott, amikor székelyföldi hívei körében fel-
próbálta a Magyar Gárda egyenruháját.
Nyalka! – mondták.



Salamon Márton László

Tudjuk-e már, hogy
merre tart a gazdasági vi-
lágválság?
– A válság az USA-ból in-
dult mint ingatlanpiaci ela-
dósodási krízis. Fokozato-
san az egész pénzügyi szfé-
rára átterjedt, s behálózta a
világ nagy részét. Térségün-
ket különösen hitelezési és
likviditási vonalon érintette
erõteljesen. Mélyebb struk-
turális gyökerei is vannak:
beszélhetünk energia- és
környezeti, de globális sza-
bályozási vagy szociális (a
különbségek nagyarányú
növekedése miatt) válságról
is. Komolyan érintette a re-
álgazdaságot, különösen az
autóipart. A pénzügyi vál-
ság és a recesszió hamaro-
san oldódhat – erre mutató
jelek megfigyelhetõk Ameri-
kában és Európában –, bi-
zonytalan azonban, hogy
vége lesz-e belátható idõn
belül. Nehéz lenne elõre-
jelezni, mikor térünk vissza
a normális gazdasági növe-
kedéshez. A strukturális
problémák megoldása hosz-
szabb idõt igényel, s különö-
sen nem látszik egyelõre az
energiaválság (a szénhidro-
génen alapuló gazdaság át-
állása alternatív forrásokra)
leküzdésének módja. 

Különbözik-e a Nyugat
és a Kelet válsága egymás-
tól? Különböznek-e hatá-
saik?
– Keletet a válság kívülrõl
érte, de hatásai (visszaesés,
egyensúlybomlás, munka-

nélküliség) egyes országok-
ban súlyosabbak lehetnek,
mint például Nyugat-Euró-
pában vagy Amerikában.
Ennek oka a gyengébb ver-
senyképesség, s a szerkezeti
kiszolgáltatottság.

Hogyan sikerült kilábal-
niuk a válságból a nyugat-
európai országoknak? Me-
lyeket érintette legsúlyo-
sabban?
– A válaszintézkedések
részben a bankok mentésé-
re, részben a konjunktúra
ösztönzésére irányultak. Ez
utóbbi jelentett infrastruk-
turális fejlesztéseket, adó-
csökkentést vagy támogatá-
sokat az autóiparnak. Hogy
ezek jók voltak-e és milyen
hatékonyak, arról megosz-
lanak a vélemények. Egy-
elõre még korai lenne kilá-
balásról beszélni. Legsúlyo-
sabban azokat az országo-
kat érintette, ahol Ameriká-
hoz hasonlóan volt ingat-
lanpiaci buborék (Spanyol-

ország és Írország), vagy
ahol nem volt kielégítõ a
pénzügyi reagálás (Görög-
ország).

Hogyan juthatnak túl a
nehézségeken a kelet-euró-
pai államok? Miben segí-
tett rajtuk a Nyugat?
– A kelet-európai válságin-
tézkedések hasonlóak vol-
tak a nyugat-európaihoz.
Kilábalásuk azonban, jelen-
tõs külgazdasági integrációs
függésük miatt, nagyrészt

függ az európai centrum-
országok (Németország,
Franciaország, Nagy-Bri-
tannia) gazdasági fejlõdésé-
tõl. Az EU-tagság önmagá-
ban bizonyos védelmet je-
lentett, s még inkább az
eurózóna-tagság (Szlovénia
és Szlovákia esetében).
Emellett az IMF és az EU
egyaránt segítõ kezet nyúj-
tott, fõként pénzügyi vonat-
kozásban.

Amerikához képest Eu-
rópa megerõsödve jön-e ki
a válságból vagy sem?
Jobbnak bizonyult-e az eu-
rópai gazdasági struktúra a
tengerentúlinál?
– Hogy Európa megerõsöd-
ve kerül-e ki, az a jövõ kér-
dése, s nagyban függ magá-
tól Európától. Kérdés, hogy
a strukturális problémákat
hogyan tudjuk kezelni, mi-
lyen gyors lesz a szerkezeti
modernizáció és folytatód-
nak-e a reformok. Ennek a
feltételei, részben strukturá-
lisan, részben politikailag
elég eltérõek az egyes orszá-
gokban. 
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Új tõkepiaci biztos

Ellenszavazat nélkül Králik
Lorándot választotta az or-
szágos tõkepiaci felügyeletek
(CNVM) biztosává a parla-
ment költségvetési bizottsága
– közölte kormánypárti for-
rásokra hivatkozva a
NewsIn hírügynökség. Az
RMDSZ-es szenátor már
2007-tõl a CNVM-nél tevé-
kenykedik, ahol korábban
hivatali elõdje, Erõs Viktor
tanácsadója volt.

Javuló hitelkilátások

Javulhatnak Románia hitel-
piaci kilátásai, ha a parla-
ment elfogadja a költségve-
tést, ez pedig húszmilliárd
euró külföldi kölcsönt szaba-
dítana fel – nyilatkozta a
Bloombergnek Marko
Mrsnik, a Standard&Poor’s
hitelminõsítõ intézet elem-
zõje. Ennek feltétele, hogy
az államháztartás konszoli-
dációra törekedjék, javuljon
a magánszféra hozzáférése a
hitelhez, és  szûnjön meg a
bankokra nehezedõ nyomás. 

Metró Japántól

Mintegy 315 millió eurónak
megfelelõ jennel támogatja
a japán kormány egy fõvá-
rosi metróvonal megépíté-
sét, mely Bukarest belváro-
sát az Henri Coandã repülõ-
térrel kötné össze – adta hí-
rül tegnap Radu Berceanu
közlekedésügyi miniszter
bejelentését a Mediafax. A
tokiói kormány már jóvá-
hagyta a Romániának nyúj-
tandó kölcsönt. 

Utolsó Elsõ ház

Február 15-ig hosszabbítják
meg az Elsõ ház program ré-
gi kritériumok szerinti kérvé-
nyeinek leadási határidejét –
írta az Országos Hitelgaran-
ciaalap (FNGC) közlemé-
nyére hivatkozva az Agerpres.
Eddig az idõpontig (a ren-
delkezésre álló pénzkeret
erejéig) mindenki sikerrel
pályázhat az állami támoga-
tásra, aki érvényes elõszer-
zõdést tud felmutatni. A kor-
mány ezt követõen módosí-
taná a garanciafeltételeket,
melyekkel elsõsorban új la-
kások építését ösztönözné.

Nehéz év elõtt áll Románia

Elõrejelzések szerint 2010-ben várhatóan 1,3 százalék-
kal nõ a bruttó hazai termék Romániában, így papíron
idén Bukarest is kilábalhat a recesszióból. A lapunk ál-
tal korábban megkeresett közgazdászok azonban egy-
elõre nem látnak okot a fellélegzésre, nehéz hónapok
elõtt áll az ország, még ha az év második felére be is
indulnak a pozitív folyamatok. „A növekvõ munkanél-
küliséggel, az adósságállomány kezelésével kell meg-
küzdenie Romániának 2010-ben. A halomra felvett hi-
telek egy része rövid távú, törlesztésük hamarosan ak-
tuálissá válik, nincs mibõl fejleszteni a béreket, a költ-
ségvetés bevételei összezsugorodtak. A bukaresti pénz-
ügyminiszter helyzete nem irigylésre méltó” – nyilat-
kozta néhány napja az Új Magyar Szónak Colþea Tibor
közgazdász, vállalatvezetõ.

ÚMSZ

Adósságok tették ki het-
venhárom százalékát az

Európai Unió 2009-es bruttó
hazai termékének (GDP) –
adta hírül brüsszeli cikkében
a német Wirtschaftswoche. Mi-
vel ez tizenegy és fél százalé-
kos növekedést jelent a 2008-
as szinthez képest, Brüsszel
megkongatta a vészharango-
kat – a közösség fennállása
óta ugyanis nem volt példa
ekkora mértékû adósságnö-
vekedésre. (Ehhez képest az
Európai Bizottság összesen
számolt huszonöt százalékos
emelkedést a 2007–2011-re
terjedõ idõszakra.) Az ada-
tok alapján – melyek lénye-

ges javulására egyelõre kevés
esély mutatkozik –  a pénz-
ügyi válság sokkal mélyebb
nyomokat hagyhat az uniós
állami pénzügyekben, mint
amilyent a hetvenes évek
energiakrízise vagy az 1992/
1993-as recesszió okozott.

„Két választásunk van:
vagy megzabolázzuk az ál-
lamháztartásokat, vagy az
adósságok rabszolgáivá vá-
lunk” – fogalmazott Joaquín
Almunia uniós biztos, hoz-
zátéve, hogy már a legtöbb
tagállamban az adósság a
költségvetés legnagyobb ösz-
szetevõje. Görögország pél-
dául GDP-jéhez viszonyí-
tott 127 százalékos tartozást
halmozott fel, amiért most

szigorú megrovásban és
rendszeres ellenõrzésben ré-
szesül a brüsszeli hatóságok
részérõl. A bizottság azon-
ban leginkább azt kifogásol-
ja, hogy az ország (mások-
kal, például Bulgáriával
együtt) sokáig „szépített”
adatokkal szándékosan fél-
retájékoztatott.

„Az állam nem tudja ma-
gát egyedül finanszírozni. A
probléma az, hogy nemcsak
a költségvetés, hanem a pri-
vát háztartások is lehetõsége-
iken felül költekeztek és adó-
sodtak el. Mindkét szférának
spórolnia kell” – mutatott rá
Daniel Gros, az Európai Po-
litikai Tanulmányok Köz-
pontjának igazgatója. 

EU: „adósságok rabszolgája”

ÚMSZ

Nem mond le Románia
arról az egymilliárd

eurós hitelrõl 2010-ben,
amelynek felvételét koráb-
ban kilátásba helyezte a
külföldi piacokról – nyilat-
kozta a Mediafax szerint
Sebastian Vlãdescu pénz-
ügyminiszter. Mint mond-
ta, erre a pluszbevétel-
forrásra az elsõ negyedév-
ben szükség lesz az állam-
háztartási hiánycél teljesí-
tése érdekében. Arra a kér-
désre válaszolva, hogy mi-
ért kell eurókötvényt
(olyan kötvény, amelyet
egy ország nem a saját
pénznemében kínál) kibo-
csátani, Vlãdescu azzal ér-
velt, hogy pusztán a belsõ
piacról Románia hiteléhsé-
ge nem tompítható. Eköz-
ben a Ziarul Financiar az
euróhitelezésre más szem-
szögbõl világít rá. A lej
iránti váratlan keresletnö-
vekedés a romániai banká-
roknak elõre nem látott ne-
hézséget okozott, a pénzin-
tézetek most ugyanis abba
a helyzetbe kerültek, hogy
rengeteg euró maradt a
nyakukon, amellyel nem
tudják, mit kezdjenek. A
lej két százalékot erõsödött
év eleje óta az európai
pénznemhez képest, s a ke-
reskedés nagykutyái most –
a kockázatosabb, de egy-
ben több hozamot is ígérõ
– országok valutáiba irá-
nyítják a tõkét. Bukarest-
ben a bankok már elegendõ
eurót halmoztak fel a
számláikon, ez látszik az
egyre kisebb kamatokon is,
amit a betéteseknek kínál-
nak. „Most a bankok ülnek
a pénzükön, és nincs hova
kihelyezzék azt nyeresége-
sen” – magyarázta Mihai
Bogza, a Bancpost ügyve-
zetõje, a Román Nemzeti
Bank  (BNR) volt kor-
mányzója, aki szerint na-
gyon kevés a hitelképes
ügyfél (lakossági és vállala-
ti vonalon). Eddig az állam
szívta el a fölösleget a piac-
ról, s az egymilliárd eurós
újabb hitel azt mutatja,
hogy a trend tovább folyta-
tódik. 

Elszívja 
az eurót
az állam

Oldódik a recesszió?
Palánkai Tibor akadémikus szerint Kelet-Európa sérülékenyebb

Hamarosan kilábal a világ a pénz-
ügyi válságból – errõl beszélt Palán-
kai Tibor Széchenyi-díjas közgaz-
dász, a Magyar Tudományos Akadé-
mia (MTA) tagja az Új Magyar Szó-
nak és a Foreign Policynak adott in-
terjúban. Szerinte Kelet-Európát a
krízis kívülrõl érte, de hatásai súlyo-
sabbak lehetnek, mint Amerikában,
ahonnan a „lavina” elindult. 



Fleischer Hilda, Parászka Boróka

Bár már végsõ fázisához érke-
zett a gyermekek oltására ki-

dolgozott, új típusú influenza elle-
ni vakcina tesztelése, még mindig
nem tudni, ki és pontosan mikor
kaphat oltást. 

„A vakcina beadása a gyerekek
körében sem lesz kötelezõ, és
tényleg reméljük, hogy az oltási
folyamat január végén beindul” –
fogalmazott tegnap lapunknak a
kérdés kapcsán Cseke Attila
egészségügyi miniszter. Elmond-
ta: annak ellenére, hogy a minisz-
térium a megyei közegészségügyi
hivataloknak nagyon egyértelmû-
en megmondta: a vakcina teszte-
lésének vége elõtt sem az egész-
ségügyi személyzet, sem pedig az
oktatók nem gyûjthetnek szülõi
aláírásokat beleegyezésükrõl,
kaptak olyan jelzéseket, hogy az
országban egyes iskolák már fel-
szólították a szülõket, foglaljanak
állást a kérdésben. „Amíg a tesz-
teléseknek nem lesz hivatalos
eredménye, szó szerint megtiltjuk
az intézményeknek, hogy a szülõ-
ket ez ügyben keressék. Ha a teszt
sikeres lesz, nyilván beindul a
kampány, és csak azután kell a
szülõi belegyezés” – mondta az
ÚMSZ-nek Cseke. A szülõknek
természetesen nem kötelességük
beleegyezésüket adni, de ameny-
nyiben ezt nem közlik idõben az
adott intézmény vezetõségével,
gyerekét automatikusan beoltják.

Gyermekvakcina, 
ellentmondásokkal

Ettõl némiképp eltér Adrian
Streni- Cercel egészségügyi ál-
lamtitkár tegnapi nyilatkozata,
mely szerint az általános iskolai
pedagógusok akár már most is
szóban tájékoztathatják a szülõ-
ket, és információt gyûjthetnek a
kampányra történõ felkészülés
részeként.

Kérdésünkre, hogy a hat éven
aluli gyerekek oltása mikorra vár-
ható, az egészségügyi miniszter
annyit mondott, Romániában, az
egy éven felülieknek egyelõre
nincs vakcina kidolgozva. Az Or-
szágos Influenzaközpont vezetõ-
je, Viorel Alexandrescu ezzel
szemben a Mediafax hírügynök-
ségnek úgy nyilatkozott, hogy
teszt alatt áll a 6  hónapos kortól
16 éves korig alkalmazható oltó-
anyag. Románia tavaly november

elején már megrendelt egy, a legfi-
atalabb korosztály oltására alkal-
mazható vakcinát, mivel az
Egészségügyi Minisztérium úgy
ítélte meg, hogy saját oltóanyagot
nem tud idõben elõállítani az or-
szág. Pár héttel késõbb vissza-
mondták a rendelést azért, mert a
brit gyógyszerészeti cég, a Glaxo
Smith Kline terméke ellen több
ország emelt panaszt. Nagyon
sok esetben számoltak be arról,
hogy ez a vakcina súlyos mellék-
hatásokat okoz. Magyarországon
a veleszületett betegségekben
szenvedõ, vagy koraszülött cse-
csemõket európai törzskönyvvel
rendelkezõ speciális oltóanyaggal
oltják, kilenc oltópontot mûköd-
tet a magyar szaktárca ezeknek a
gyerekeknek az ellátására.

Duplán ellenõriznek

„A jelenleg tesztelés alatt álló,
gyerekeknek szánt oltóanyag, a
felnõttek vakcinájától, egyedül a
dózis összetételében tér el. Míg a
felnõttek oltóanyaga 15 mikro-
gramm, a gyerekeké valószínûleg
hat és nyolc mikrogramm között
lesz, de körülbelül egy hét múlva
ez pontosan kiderül” – magyaráz-
ta lapunknak Molnár Géza jár-
ványtani szakértõ. Elmondta, ez
annyit jelent, hogy az immunoló-
giailag aktív anyag az oltóanyag-
ban kevesebb, mert nem tartal-

maz hozzáadott erõsítõanyagot.
Mint Molnártól megtudtuk, az ol-
tóanyagra azért kellett mostanáig
várni, mert a norma az, hogy az
ehhez hasonló kísérleteket elõ-
ször le kell futtatni felnõtteken, és
csak azután lehet gyermekeken
használni. 

A bukaresti Cantacuzino Inté-
zet által elõállított oltásokat egy
temesvári cég teszteli, majd kont-
rolltesztre kerül sor Németország-
ban is. „Jelen pillanatban kétszáz
gyereken tesztelik az oltást, s ha-
marosan a végére is érnek a szak-
emberek” – fogalmazott még hét-
fõn Adrian Streinu-Cercel, az
egészségügyi minisztérium állam-
titkára. „Amint az Országos
Gyógyszerügynökség átnézi a
tesztek eredményeit, és jóváhagy-
ják, megadják a jogot arra is,
hogy közhasználatra legyen bo-
csátva az oltás” – tette hozzá a
járványtani szakember, aki mint
elmondta, szerinte a gyerekek ol-
tása nem érkezik késõn, fõleg ha
figyelembe vesszük, hogy a meg-
betegedõ személyek korosztályá-
nak középértéke 16 éven felüli. 

Cserbenhagyták õket

A Szülõi Bizottságok Országos
Szövetségének elnöke, Mihaela
Gunã lapunknak elmondta, szá-
mukra a legfontosabb szempont
az, hogy a szülõk kellõképpen

tájékoztava legyenek, hogy helyes
döntést tudjanak hozni gyermekei
beoltását illetõen. „A  tájékozta-
tás nem csak abból áll, hogy a ví-
rus és az influenza hatásait túlme-
diatizálják, és az oltás esetleges
mellékhatásairól, következmé-
nyeirõl nem tudunk meg semmit”
– fogalmazott Gunã. 

Egy nevét elhallgatását kérõ
marosvásárhelyi szülõ lapunknak
arról számolt be, hogy 12 éves ko-
rú gyermeke számára Magyaror-
szágról rendelt oltóanyagot, tudo-
mása szerint a Bolyai-líceumban
többen döntöttek így. „A múlt év
végén megjelent a vírus az iskolá-
ban, és nem akartunk tovább vár-
ni, senki sem tudott biztos ígéret-
tel szolgálni arra, mikor kaphat-
nak védõoltást a mi gyerekeink
is.” Ferencz Borbála még nem ol-
tatta be gyermekeit. „Én bíztam a
hazai egészségügyi rendszerben,
nem akartam kerülõutakon, bi-
zonytalan módon külföldi oltó-
anyagot vásárolni. De csak anny-
it értem el, hogy az én gyermeke-
im öt hónappal késõbb lesznek
védettek, mint a szomszédos álla-
mokban élõk. Még csak most ter-
vezik a gyeremekek oltási kampá-
nyát, miközben a járvány már itt
van, a felnõttek meg fejvesztve
kapkodnak a vakcina után. A leg-
kiszolgáltatottabbakat hagyta
cserben a minisztérium” – hábor-
gott lapunknak az édesanya. 
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A napokban – állítólag új influ-
enzában – elhunyt médiasztár,
Toni Tecuceanu testvére tegnap
egy internetes blogon azt állí-
totta: az ismert színész halálát a
hatóságok az oltási kampány
népszerûsítésére használták fel.
A család szerint a kórházi záró-
jelentés nem az új típusú influ-
enzát jelöli meg a halál oka-
ként, a pontos diagnózis még
nem ismert. Feltételezések sze-
rint egy másik vírust kapott el,
abban a bukaresti kórházban,
ahol ápolták. Cseke Attila
egészségügyi miniszter lapunk
kérdésére viszszautasította a
vádat.  „Az oltási kampánnyal
egyszerre kezdõdött az ellen-
kampány is, nem térek ki most
arra, hogy kiknek a kezdemé-
nyezésére” – nyilatkozta la-
punknak Cseke, aki szerint a
minisztérium nem folyamodik
„nemtelen eszközökhöz”. 

Testvére szerint mégsem új influenzában halt meg Toni Tecuceanu színmûvész-tévésztár

Röviden

Részeg rendõr

Súlyos baleset-sorozatot okozott egy
Dâmboviþa megyei rendõr, aki ittas álla-
potban vezetett, és elvesztette uralmát a sa-
ját tulajdonában lévõ gépkocsi felett és egy
szabályosan közlekedõ autóval ütközött. A
baleset ellenére a részeg rendõr nem állt
meg, ezért a sértett fél majdnem egy kilo-
méteren át kénytelen volt üldözni õt. A
filmbeillõ hajsza során a rend õre egy má-
sik gépkocsinak is nekiütközött, és átsod-
ródott a menetiránnyal ellentétes útsza-
kaszra. A végzet itt érte utol igazán a több-
szörösen is törvényszegõ rendõrt: nekiüt-
között egy kiküldetésben lévõ rendõrautó-
nak, amelynek vezetõje könnyebben meg-
sérült. Az elkövetõ azonnal fennakadt az
elsõ alkoholteszten, vérében 0,91 mg-os al-
koholszintet mért a szonda. Ügyében je-
lenleg is folyik a vizsgálat, annyi bizonyos,
hogy az általa okozott anyagi kár megha-
ladja a kilencezer lejt. 

Tilos a puszi és a pacsi

Dorin Florea marosvásárhelyi polgármes-
ter arra szólította fel városa polgárait,
hogy tartózkodjanak a polgártársi puszi-
tól és kézfogástól. A polgármester eredeti
foglalkozása orvos, ezért is döntött úgy,
hogy véleményt nyilvánít az új típusú inf-
luenzával szembeni védekezés leghatéko-
nyabb módjáról. Az elöljáró szerint jólne-
veltség kérdése, hogy az emberek megért-
sék, nem kell úton-útfélen kezet nyújtani,
illetve megpuszilni egymást. Dorin Florea
közleményében úgy fogalmazott, hogy a
háziorvosok szeretnek „fenemód” anti-
biotikumot felírni, pedig a kellõ C-vita-
min-bevitel és a megfelelõ táplálkozás
nyújt igazán védelmet. Az elöljáró szerint
a vakcina a járvánnyal szembeni védeke-
zés legvégsõ eszköze.

Bukarest kerékpárosoknak

Több kerékpárutat ígért tegnapi közlemé-
nyében a bukaresti fõpolgármesteri hivatal.
A frissen meghirdetett program értelmé-
ben a közutakon kerékpárosok számára al-
kalmas jelzéseket, közlekedési lámpákat és
elkülönített sávokat biztosítanak azoknak,
akik a tömegközlekedés helyett a bicikli-
zést választják. A tervek szerint több mint
hatvanezer négyzetméter kerékpáros felü-
letet építenek ki a bukaresti közterülete-
ken. A határidõ igen szoros: a fõpolgár-
mester szerint, amennyiben az idõjárás en-
gedi, azonnal elkezdõdnek a munkálatok,
és egy év múlva átadásra kerül a tervezett
úthálózat.

Búcsúznak az oroszlánok

Elköltöznek a nagyváradi állatkert orosz-
lánjai. A nyáron elkezdett tárgyalások ér-
telmében Yorkshirebe szállítanak 13 orosz-
lánt, mivel a váradi állatkertben 18-ra sza-
porodott a számuk, ám nem tudják õket
megfelelõen elhelyezni – nyilatkozta a saj-
tónak dr. Daiana Ghender állatorvos, az
állatkert igazgatója. Három másik orosz-
lánt a dél-afrikai Drakenstein rezervátum-
ban helyeztek el azzal a negyedikkel
együtt, amelyet egy hollódi személy nevelt
saját háztartásában. A BBC egy újságíró
csapata tegnap Nagyváradra érkezett, ahol
az állatkertrõl forgatnak dokumentumfil-
met. A három újságíró John Mignont a
Wild Park Yorkshire természetvédelmi te-
rület tulajdonosát, és a nagytestû ragado-
zók egy szakértõjét kísérte el. 

Becsõdölt a kifli–tej

Nincs több pénz az iskolai kifli–tej prog-
ramba, jelentette be tegnap Aristotel
Cãncescu, a megyei önkormányzat elnöke,
tegnapi sajtótájékoztatóján. Erre a célra az
elöljáró szerint Brassó megye kapta a leg-
kevesebb pénzt. Gond lehet a megye sze-
gény településeinek is a támogatásával,
ahol a helyi pénzalapok még az önkor-
mányzati alkalmazottak fizetésére sem elég.

Csak 16 éven felülieknek

„Lopott autót olcsón vegyenek!” 
Kovács Zsolt

Lassan iparággá fejlõdik Há-
romszéken az autólopás és a

lopott luxusautókkal történõ ke-
reskedelem. Tavaly 25 jármûvet
loptak el és 22 illegálisan eltulaj-
donított luxusautót „importál-
tak” a megyébe – derült ki a
rendõrség legfrissebb összesíté-
sébõl. Dumitru Ungureanu, a
Kovászna megyei rendõrség szó-
vivõje arról számolt be, hogy 21
autót sikerült megtalálni a tavaly
ellopottak közül. „A gépkocsik
reális értéke több esetben elérte
40 000–70 000 euró közötti ösz-
szeget. A feketepiacon azonban
olcsón megszámítják ezeket a
jármûveket” – mondta el la-

punknak Dumitru Ungureanu.
A Sepsiszentgyörgy melletti
Kilyénbõl például tavaly elloptak
egy 18 ezer euró értékû ATV-t,
amelyet alig 1800 euróért adtak
tovább egy rozsnói férfinak. A
háromszéki rendõrök ugyanak-
kor elfogtak egy zabolai fiatalok-
ból álló autótolvaj bandát is,
akik miután ellopták az autót,
átfestették azt, meghamisították
a karosszéria-számot, és Nagy-
bányán adtak túl így az alkatré-
szeken. Mint arról több ízben is
beszámoltunk Kovászna megyé-
ben a tavalyi év egyik legna-
gyobb bûncselekményeként tart-
ják számon annak a bûnbandá-
nak a leleplezését, amely többek
között 22, külföldrõl ellopott lu-

xusautót hozott be az országba.
A gépkocsikat olyan személyek
nevére jegyezték be, akik a tranz-
akcióról mit sem tudtak. A lo-
pott autók között volt Bentley,
Mercedes, BMW és Skoda is. Az
ügyben tavaly 19 személy ellen
indult eljárás, közülük hatot vet-
tek õrizetbe. Az esethez kapcso-
lódik egy másik botrány is,
amelynek során letartóztatták
Kiss Sándort, a Kovászna Me-
gyei Ügyészség bûnügyi osztá-
lyának fõügyészét. Kiss vizsgálta
a hamis jogosítványok és lopott
autók beíratásának ügyét,
amelynek egyik gyanúsítottja
csúszópénzt adott át az ügyész-
nek, hogy az kicseréljen egy bi-
zonyítékot. A Korrupcióellenes

Ügyészség épp a pénz átvétele-
kor érte tetten a fõügyészt, akit
azonnal letartóztattak, az eset je-
lenleg bírósági szakaszban van. 

Dumitru Ungureanu, a
Kovászna megyei rendõrség szó-
vivõje az autólopások kapcsán
figyelmezteti a lakosságot: a lo-
pott jármûvek vásárlását csak
úgy lehet elkerülni, ha a kisze-
melt autót bevizsgáltatják a Ro-
mán Gépjármû-nyilvántartási
Hivatal (RAR) szakembereivel.
A rendõrtiszt szerint az autó-
tolvajok megfékezése érdekében
fontos, hogy a tulajdonosok ne
hagyják nyitva a jármûvek ajta-
ját, a gépkocsikban ne maradjon
kulcs, irat, vagy látható helyen
értéktárgy. 
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Szakács Zsuzsanna, Németország

„Az otthon az, amelyet az
ember nem tud elviselni,

ha ott van, és amelyet nem
tud elengedni, ha távol van”
– ezt a Herta Müllertõl szár-
mazó definíciót választotta
az év mondatának a német
Die Welt napilap. A Nobel-dí-
jas írónõ esetében a kijelentés
igazsága megfordítva is áll:
az otthon az, amely képes el-
viselhetetlenné válni, és nem
ereszti az embert, ha távol
van. Néha pedig nem a szere-
tet az, mellyel a haza magá-
hoz láncol. A Bánságból
származó írónõt kínzó mó-
don követi romániai múltja,
a Szekuritáténak a személyét
célzó szívós „aknamunkájá-
ról” szinte naponta hallani,
olvasni a német médiában.
Bár Müller sosem söpörte
szõnyeg alá az átélt megaláz-
tatásokat, immár a Nobel-díj

fényében, október óta annyit
változott a helyzet, hogy
most már a világ nyilvános-
sága figyeli az errõl szóló dis-
kurzust.

A téma a napokban azzal
került a német lapok címol-
dalára, hogy az ARD német
közszolgálati televízió meg-
keresésére az írónõ megne-
vezte egyik egykori besúgó-
ját, a Voicu  néven ügyködõ
Franz Thomas Schleichot –
a romániai származású né-
met regényírót, aki rendszer
elleni összeesküvéssel vádol-
ta Müller elsõ kötetét. Az
ügy pikantériája az, hogy az
illetõ jelenleg „tisztes, polgá-
ri” beosztásban él Németor-
szágban. Akárcsak Müller,
aki viszont nem habozott
erõs szavakkal kijelenteni,
hogy „Németország egy ké-
nyelmes rezervátum szekus-
besúgók számára. Tettesek
és áldozatok egyaránt itt él-

nek, és német állampolgár-
sággal rendelkeznek” – fej-
tette ki az írónõ. (A televízi-
ós mûsorban megszólaltatott
szakértõ 500 és 2000 közé te-
szi ezek számát.) Müller
most egy olyan elszámolta-
tást szorgalmaz, mint ami-

lyet az egykori kelet-német
titkosszolgálattal, a Stasival
végeztek – ez azonban egy-
elõre jogi akadályokba ütkö-
zik.

Schleich esete csak annyi-
ban egyedülálló, hogy a szó-
ban forgó személy semmi-

lyen formában nem volt haj-
landó kommentálni az írónõ
kijelentését. Werner Söllner,
alias „Walter” tavaly õsszel
váratlan körülmények között
– a Szekuritáté erdélyi szász
és bánsági sváb áldozatainak
találkozóján, egy müncheni
rendezvényen – „gyónta
meg” sötét múltját. Ezt köve-
tõen pedig több ízben részle-
tekbe menõ interjút adott az
érdeklõdõ médiának. Egyik
alanya éppen az „Író” volt –
polgári nevén Richard Wag-
ner, Herta Müller volt férje –,
aki csak nemrég értesült álne-
vérõl, miután sok harc árán
végre kézhez kaphatta egy-
kori megfigyelési dossziéját.
Jelenleg õ õrzi, abszolút fel-
hatalmazással, volt felesége
iratcsomóját is, miután az
írónõ elviselhetetlennek tar-
totta saját otthonában tárolni
a múlt e szégyenteljes marad-
ványait, melyet, az érintettek
szerint, igencsak „átfésülve”
kaptak kézhez. „Nézze – ma-
gyarázta nemrég Richard
Wagner a megsárgult doku-
mentumra mutatva a Frank-
furter Allgemeine Zeitung ripor-
terének – a legérdekesebb be-
jegyzés a Hertáról szóló
dossziéban a címlapon látha-
tó 1993-as pecsét. Ekkor vet-
ték mikrofilmre az iratot –
egy olyan évben, amikor a
Szekuritáté hivatalosan már
nem létezett.” 
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A képzõmûvészet éve

A 2010-es esztendõt a kép-
zõmûvészet évének nyilvání-
totta Tamás Sándor, a
Kovászna Megyei Tanács el-
nöke és Antal Árpád, Sepsi-
szentgyörgy polgármestere.
Az egész éves rendezvényso-
rozat megszervezésével Var-
gha Mihály szobrászmû-
vészt, a sepsiszentgyörgyi
Székely Nemzeti Múzeum
igazgatóját bízták meg, aki
várhatóan január 22-én, a
magyar kultúra napján mu-
tatja be a rendezvénysorozat
forgatókönyvét. 

Sajtófotórekord

Újabb nevezési rekord szüle-
tett a Magyar Sajtófotó Pá-
lyázaton: idén 535 szerzõ
összesen 12 493 tavaly ké-
szült képet küldött be a Ma-
gyar Újságírók Országos
Szövetsége által meghirdetett
versenyre. Az eredményhir-
detés január 22-én lesz.

Hangverseny Váradon

Idei második hangversenyét
holnap tartja a Nagyváradi
Állami Filharmónia az Enes-
cu–Bartók teremben.  A
Beethoven-esten a szerzõ két
népszerû mûvét hallhatja a
közönség. A hangverseny
meghívottjai Radu Popa, a
Temesvári Filharmónia kar-
mestere és Jandó Jenõ ma-
gyarországi zongoramûvész. 

Darvas Beáta, 
Kánya Gyöngyvér, Totka László

Az idén is többnapos ren-
dezvénysorozattal ünnep-

lik a magyar kultúra napját
Nagyváradon. Az eseményt,
amelyet 2001-ben indította a
város a berettyóújfalui ön-
kormányzattal és a civil szer-
vezetekkel karöltve, idén ti-
zedszer rendezik meg,  tud-
tuk meg Fleisz János szerve-
zõtõl, a Bihar Megyei és
Nagyváradi Civil Szerveze-
tek Szövetségének elnökétõl. 

„A rendezvénysorozat
alapelve a bihari összetarto-
zás, ami 2001-ben egy merõ-
ben újkeletû kezdeményezés
volt. Az idei programsorozat
alkalmával is lesznek rendez-
vények Nagyváradon és Be-
rettyóújfaluban is, melyek
egy részén közösen veszünk
részt mindkét oldalról” –
mondta el a  szervezõ. 

Hétnapos az ünnep 

Az egyhetes programsoro-
zat ideje alatt többségében
könyvbemutatók és kiállítá-
sok várják az érdeklõdõket.
„Amit kiemelnék mint érde-
kesség, az a január 21-i, csü-
törtöki jubileumi ünnepség,

amikor Pomogáts Béla iro-
dalomtörténész tart elõ-
adást, és emléklapokat
adunk azoknak, akik tíz
éven keresztül minden alka-
lommal közremûködtek.
Pénteken, 22-én lesz a gála,
amikor a Magyar Kultúráért
díjak kerülnek átadásra” –
mondta el Fleisz János. 

Az ünnepségsorozat január
19. és 23. között zajlik, a prog-
ram megtekinthetõ a www.bin-
cisz. gportal.hu weboldalon.

Sepsiszentgyörgyi 
programok

A sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Nemzeti Múzeum és a
csíkszeredai Pallas–Aka-
démia Könyvkiadó a magyar
kultúra napja alkalmából
2010. január 19-én, kedden
18 órától író-olvasó találko-
zót szervez a múzeum Bartók
termében. A szerzõ jelenlét-
ében bemutatják a kiadó 550.
kötetét: Sas Péter Kós Károly
képeskönyv címû munkáját. 

Az est házigazdája Vargha
Mihály igazgató, a kötetet is-
merteti Boér Hunor muzeoló-
gus. A kiadó legújabb kötetei-
rõl Sarány István fõszerkesz-
tõ-helyettes beszél.

Ugyancsak a magyar kul-

túra napjának tiszteletére
szervez programokat a sepsi-
szentgyörgyi Városi Mûvelõ-
dési Ház, ahol január 22-én,
pénteken 20.30 órai kezdettel
a Pinceklubban és az udva-
ron Cipõ címmel kortárs kép-
zõmûvészeti megnyilvánulá-
sok (installáció, objekt, per-
formansz) lesznek, Kovász-

na, Brassó és Hargita megyei
képzõmûvészek részvételé-
vel. Az események 21.00 órá-
tól a nagyteremben folyta-
tódnak, ahol Cseh Tamás
emlékest lesz a dalszerzõ,
énekes születésnapja alkal-
mából is, Micsoda útjai voltak
címmel Orbán Ferenc (ének,
gitár), Lõfi Gellért (billentyû)
és Kerezsi Csongor (basz-
szusgitár) elõadásában. 

Rendezvénysorozat 
Székelyudvarhelyen

Január 18-án, hétfõn kez-
dõdnek, és 24-én, vasárnap

fejezõdnek be a magyar kul-
túra napja alkalmából szer-
vezett székelyudvarhelyi ren-
dezvények.

A programajánlóban talá-
lunk népdalvetélkedõt I–VI.
osztályosoknak, kerámiakiál-
lítást a korondi Józsa László
fazekasmester munkáiból,
Udvarhelyszéki Cimborák
címmel kiállítást a gyerekek
munkáiból,  és zenés összeál-
lításokat is. 

Január 22-én, pénteken 10
órakor Díszítõmûvészet Ud-
varhelyszéken címmel kez-
dõdik konferencia. Hargita
Megye Tanácsának Hagyo-

mányõrzõ Központja kiállí-
tótermében elõad Bán Er-
zsébet (A textíliák díszítése
Udvarhelyszéken), Nyárádi
Zsolt (Középkori kerámia és
annak díszítõmotívumai
Udvarhelyszéken), Miklós
Zoltán (Stíluskavalkád – a
korondi kerámia ornamenti-
kájának sokszínûsége) és
Bencze Ilona (Székelyföldi
bútorfestõk nyomában). A
18 órakor kezdõdõ gálaes-
ten, a Mûvelõdési Ház nagy-
termében fellép az Udvar-
hely Táncmûhely, közremû-
ködnek a népdalvetélkedõ
díjazottjai és kiosztják az
Udvarhelyszék Kultúrájáért
díjakat is.

Kölcseyre emlékeznek

Kétnapos rendezvénysoro-
zattal ünneplik idén a ma-
gyar kultúra napját Sza-
bolcs–Szatmár–Bereg me-
gyében; az esemény díszven-
dége Sólyom László köztár-
sasági elnök lesz. Az ünnepi
programok 16-án, szomba-
ton kezdõdnek Nyíregyhá-
zán: Kölcsey Ferenc szobrá-
nak koszorúzásával, a Köl-
csey szónok- és szavalóver-
seny eredményhirdetésével,
valamint a helyi kórus ünne-
pi elõadásával. A rendezvény
vasárnap Szatmárcsekén
folytatódik, ahol 11 órától
Sólyom László részvételével
ökumenikus istentiszteletet
tartanak. A köztársasági el-
nök ezután koszorút helyez
el a Kölcsey Emlékmûnél. 

Röviden

Herta Müller szekuritátés dossziéja, Cristina fedõnév alatt

Készülõdés a magyar kultúra napjára

A német szekusrezervátum 
Németországon élõ, egykori román
szekusbesúgók elszámoltatását kéri
Herta Müller. Bár a Nobel-díjas író-
nõ ismeretségi köréhez tartozó volt
kollaboránsok kiléte idõközben
nagyrészt tisztázódott, egy újabban
felfedett ügynöknév ismét ráirányí-
totta a figyelmet a román
Szekuritáté mûködésére.

Ebben az évben is többnapos rendezvénysorozattal ké-
szülnek határon innen és túl a magyar kultúra napjára,
amelyet 1989 óta január 22-én ünnepelünk, annak emlé-
kére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisz-
tázta le Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.

Január 22-én Kölcsey Ferenc sírjánál, Szatmárcsekében is koszorúznak majd Fotó: archív
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Röviden

Amerika érdekeit szolgálja SOV?

„Vantu lényegében Nyugatról, elsõsorban
az Egyesült Államokból kapott megbízást
arra, hogy a Moldovai Köztársaságban tele-
víziót alapítson. Ennek állítólag az a célja,
hogy demokratizálja az ottani médiát,
amely jelen pillanatban túlságosan is a hata-
lom kezében van” – állítja Cãtãlin Tolontan-
nak, a Gazeta Sporturilor fõszerkesztõje.
Tolontan arra alapozza meglátását, hogy
Joe Biden amerikai alelnök Bukaresti láto-
gatásán úgy beszélt Romániáról, mint „híd-
ról” Moldova irányában, egy hónappal ké-
sõbb pedig Vântu bejelentette, hogy be akar
fektetni a moldovai médiába, holott –
Tolontan szerint – üzleti szempontból az tel-
jesen értelmetlen.

F. I.

Dan Bittmant, a Holograf
énekesét nevezte ki Sebastian

Vlãdescu új pénzügyminiszter a
szaktárca tanácsosává. „Azt
szeretném, hogy tudjuk: mi az
emberek véleménye a pénzügy-
minisztériumról. Dan Bittman
személyét senki sem kapcsolja
ehhez a minisztériumhoz, tehát
valószínû, hogy neki objektíveb-
ben juttatják tudomására az ál-
lampolgárok, hogy mi is a véle-
ményük errõl az intézményrõl”
– magyarázta tegnap Vlãdescu a
Mediafax hírügynökségnek Bitt-
man kinevezésének célját. El-
mondása szerint a rockénekes
feladata lesz a minisztérium
emberközelibbé tétele. „Dan
Bittman szervezi meg a pénz-
ügyminisztérium és az állam-
polgárok közti kommunikációt.
Andrei Gheorghéval karöltve, és
a már létezõ mûszaki hátteret
felhasználva, reméljük, hogy ha-
tékonyan tudják majd a pénz-
ügyminisztérium közleményeit
eljuttatni a nagyközönséghez”–
jelentette ki Vlãdescu a parla-
mentben. 

Újságírói kérdésre válaszolva a
Holograf szólistája elmondta, a
tanácsosi tisztség súlyos feladat-
körnek látszik, melynek nem lesz
könnyû feladat eleget tenni.
„Szerintem Vlãdescu miniszter
úr inkább arra gondolhatott,
hogy én, aki a mindennapi em-

berek életét élem, könnyebben
meg tudom majd teremteni a
kapcsolatot a való világ és a poli-
tikusok világa között. Valószínû:
a miniszter azt szeretné, ha az
emberek nem hétfejû sárkánynak
tekintenék a pénzügyminisztéri-
umot” – véleményezte miniszté-
riumi feladatkörét Bittman. A
Holograf rajongóit és a tévéné-
zõket ugyanakkor megnyugtatta,
hogy a várhatóan a hét második
felében történõ hivatalátvétel
után sem fogja jegelni énekesi és
mûsorvezetõi karrierjét.

A pénzügyminisztériumban
azonban nem Bittman az egye-

düli kakukktojás. Január elsõ
hetében Vlãdescu Andrei
Gheorghe-t, több tévés és rádiós
mûsor rendezõjét nevezte ki a
minisztérium közönségkapcso-
lataiért felelõs szakosztályának
koordinátorává, aki elsõdleges
feladatának tekinti „helyreállí-
tani a minisztérium kommuni-
kációs gondjait”. 

Az elsõ munkanapok azon-
ban korántsem mentek olyan
könnyedén, ahogy azt a Pana-
mából érkezõ tévésztár elkép-
zelte (Andrei Gheorghe leg-
utóbb a Kanal D tévécsatorna
Panamában ragadtak címû való-

ságshowjának volt a mûsorve-
zetõje – szerk. megj.). „Andrei
Gheorghe személyében olyan
ember került a Pénzügyminisz-
tériumhoz, aki eddig csak elem-
zõ volt, aki eddig csak kívülrõl
tudott betekinteni az itteni
munkafolyamatokba. Három
nap alatt teljesen kikészült, alig
állt a lábán... Nem mondott le a
minisztériumi állásáról, de arra
kényszerüt, hogy fizikai és szel-
lemi erõnlétét edzésekkel fokoz-
za ahhoz, hogy helyt tudjon áll-
ni” – nyilatkozta a Gândul
online változatában Sebastian
Vlãdescu pénzügyminiszter. 

Gyönyörû nõ helyett egy pattanásos kölyök
fogadta Németországban azt a férfit, aki inter-
netes árverésen nyert egy „varázslatos éj”-t. A
27 éves vevõ 1500 eurót ajánlott az áruért,
ám az egyhetes árverésen senki sem licitálta
túl. A nyertes azután felkészült a nagy ka-
landra, és elment a honlapon mellékelt lakás-
címre a megadott idõpontban, ám bombanõ
helyett pattanásos fiú nyitott ajtót kezében
laptoppal. A fergeteges éj elmaradt, a kamasz
ellen rendõrségi eljárás indult. Errõl önkénte-
lenül is eszünkbe jut, hogy egy államelnököt
milliók szavaznak meg, hisz varázslatos életet
ígér, és még eljárás sem indul ellene, amikor
kiderül, hogy esze ágában sincs beváltani ígé-
retét.

(efi)

Száz szó

Postafiók

Legyet vegyenek!

Tisztelt szerkesztõség! Jelen segélykérõ írásomat
a marosvásárhelyi Népújságnak is megküldtem.
Kérem, találjanak rovatot a közlésére.

A mérsékelt égövi országokban mindenfajta
rovar (a legyek is), rágcsáló (a mezei egér is)
késõ õsz-télvíz idején repedésekbe, a hó
alatt földi vájatokba elhúzódva, elbújva
„hibernálnak”, átvészelve a telet. Nem így a
nyárádmagyarósi öregek otthona környé-
kén, ahol legyek röpködnek, egerek surran-
nak, még a téli hónapokban is. Például, ha
az otthon 2. számú hálótermében a még
„nyári szellõztetést” (25–60 perc) nem a ki-
mondottan szitával ellátott ablakon át vég-
zik az engedelmes alattvalók, akkor a le-
gyek, mezei egerek behatolnak a hálóterem-
be, a négy „gondozott” örömére. Tehát, ura-
im! Akinek szüksége van télvíz idején is
röpködõ, szemtelen legyekre, kóricáló ege-
rekre, jöjjenek hozzánk az öregek otthoná-
hoz. Mindezek bõven kaphatók ingyen, s
már három télnyi régiségük is van. 

Nyárádmagyarós, 2010. január 7.
Marton Jenõ, ny. érd. tanító  

Vlãdescu kakukktojásai
Egy rockénekesre és egy tévés animátorra bízták Románia pénzügyeit
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„Nem nevezek be az idei
Eurovisionra, sem az A-ha-

val, sem más dallal” – nyilatkoz-
ta lapunknak Dancs Annamari
az erdélyi popzene egyik leg-
eredményesebb képviselõje.
„Ehelyett inkább három ope-
rettszerepet vállalok el a buka-
resti Nemzeti Operettszínház-
ban” – tette hozzá az énekesnõ.
Az elmúlt hetekben az inter-
neten több hír is megjelent arról,
hogy az Eurovision 2010-es ha-
zai döntõjén Dancs Annamari is
ott lesz, ugyanis a közszolgálati
televízió leközölt egy listát,

amelyen javasolta azokat az elõ-
adókat , akik képviselhetnék Ro-
mániát Európa legnagyobb ze-
nei versenyén. Az énekesnõ ere-
detileg az A-ha címû dallal szán-
dékozott részt venni a verse-
nyen, melyet az országos rádi-
ók már azelõtt elkezdtek játsza-
ni, hogy a verseny új, december
7-i szabályzata megjelent volna.
Eddig az Európai Mûsorsugár-
zók Uniójának szabályzata sze-
rint minden ország október 1-e
után bemutathatta a versenyszá-
mokat, az idén azonban Romá-
nia változtatott ezen. 

„Annak ellenére, hogy van
egy másik Eurovisionra készült

dalom is, mégsem szándékozom
versenyezni az idén, mivel na-
gyon sûrû az év eleji progra-
mom: a Hahota társulattal egy
ötven állomásos turnén veszek
részt, a szabad napjaimban pe-
dig a bukaresti Ion Dacian Nem-
zeti Operettszínházban próbá-
lok, ahol felkértek három fontos
szerep eljátszására három nagy-
operettben: a  Csárdáskirálynõben
, a Víg özvegyben és  a Marica gróf-
nõben. Március elején pedig Ka-
nadában koncertezek. Ennyi te-
endõ mellett egyszerûen fizikai-
lag nem tudok felkészülni a meg-
mérettetésre” – magyarázta la-
punknak az énekesnõ. 

Eurovision Annamari nélkül

Andrei Gheorghe médiamunkás és Dan Bittman, a Holograf énekese segíti az új pénzügyminiszter munkáját

Csillogó glóbuszok küszöbén
Kánya Gyöngyvér

Már csak három nap, s gazdá-
ra találnak az arany földgöm-

bök, azaz a Hollywoodban akk-
reditált külföldi újságírók szövet-
ségének Golden Globe – díjai. A
helyi idõ szerint vasárnap dél-
után öt órakor kezdõdõ gála iga-
zi sztárparádét kínál, hiszen a
díjátadók egyre duzzadó névso-
rában – eddig harmincan vannak
– olyan hírességeket találunk,
mint Halle Berry, Tom Hanks,
Cher, Cameron Diaz, Jodie
Foster, Nicole Kidman vagy ép-
pen Julia Roberts. A Los Ange-
les-i Beverly Hilton Hotel bálter-
me azonban a sok amerikai szí-
nész mellett egy brit komikust is
vendégül lát, hiszen tizenöt év

után, történetében másodszor, a
67. Golden Globe-gála színpadá-
ra ismét mûsorvezetõ áll. Ricky
Gervais A hivatal és a Futottak
még címû brit sorozatok színésze,
forgatókönyvírója és rendezõje
kapta azt a megtisztelõ feladatot,
hogy a díjátadók színpadra lépé-
se között szórakoztassa a helyi –
és a több milliósnyi tévénézõ kö-
zönséget. Az idei Golden Globe-
jelöltek listáját Jason Reitman
Egek ura címû filmje vezeti hat je-
löléssel: esélyes a legjobb dráma,
a rendezõ, a forgatókönyv, a férfi
fõszereplõ (George Clooney) és a
nõi mellékszereplõ díjára is,
utóbbira duplán. A második leg-
több, összesen öt jelölést, az
amerikai mozikban eddig jócs-
kán alul teljesítõ Nine címû musi-

cal kapta: Rob Marshall
Frederico Fellini 8 és 1/2 címû
filmjén alapuló alkotása az elõre-
jelzések szerint január 29-tõl a
hazai mozikban is látható. Az
idei év érdekessége, hogy három
színész dupla jelölést kapott:
Sandra Bullock legjobb nõi fõ-
szereplõként a dráma és a vígjá-
ték kategóriában is indul, Matt
Damon, Az informátor!-ban nyúj-
tott komikus alakításáért fõsze-
replõként, míg az Invictus – A le-
gyõzhetetlen címû Clint Eastwood-
drámában mellékszereplõként
kapott jelölést. Meryl Streep ön-
magával is versenybe száll, hi-
szen két filmjéért (Egyszerûen bo-
nyolult, Julie&Julia) is a vígjátéki
kategóriában nominálták. A je-
löltek kihirdetést követõen ter-

mészetesen azonnal megindul-
tak a találgatások, hogy az össze-
sen huszonöt kategória díjait va-
jon ki viszi haza. Egy biztos: a
67. gála életmûdíjasa a kétszeres
Golden Globe-díjas forgató-
könyvíró-rendezõ Martin
Scorsese, akinek olyan filmek
köthetõk a nevéhez, mint a Taxi-
sofõr, a Dühöngõ bika, a Casino,
vagy éppen a New York bandái. A
kritikusok azt is biztosra veszik,
hogy George Clooney-t nem le-
het legyõzni, s ugyanilyen abszo-
lút favorit Christopher Waltz,
Quentin Tarantino Becstelen brig-
antyk címû, négy díjra jelölt alko-
tásának zsidóüldözõje is. De
hogy a végén kinek a neve kerül
elõ a fehér borítékból azt hétfõn
hajnalban meglátjuk. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép – Reggel
9.40 Heuréka! Megtalál-
tam!
10.10 Női pulzus
10.55 Carlo és vendégei
11.30 Család barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 A Vatikán titkai
15.45 Családi kép tök jó
helyen
16.00 Mindaz, amit az
ételről tudni kell
17.15 Beavatás
17.25 Kikötő - Kulturális
magazin
17.55 Állomás (magyar
filmsor.)
18.30 Térkép
19.00 Híróra, Sport, Időjá-
rás-jelentés
19.30 Mese
20.00 Külvárosi rendőrök
(olasz tévéfilm sor.)
21.00 Nyakig a pácban
(angol vígj., 2008)
22.10 Tuti Tippek - Rek-
lámriport
22.15 Sport
22.40 A repülő tőrök
klánja (kínai-hongk. ak-
cióf.)
0.35 Kikötő (ism.)
1.10 Egy füst alatt - Bein-
dulva (am. vígj.)
2.30 Vers
3.50 Himnusz

PRO TV, 20.30
Az utolsó szamuráj

A polgárháborúnak vége. Nathan Algren nem találja a helyét
a békés országban. A vakmerőség, az önfeláldozás, a hűség
itt már értéktelenné váltak. Ebből az állapotból egy ajánlat
mozdítja ki. Algrennek Japánba kell utaznia, ahol a fiatal,
Amerika-barát császár hadseregébe kiképzőtisztnek szer-
ződteti. Az új haderőnek a régi hagyományokat tisztelő és
követő szamurájokkal kell leszámolnia.

TV2, 22.20
Az ördög maga

Tom O’Meara átlagos New York-i rendőr, de átlagosnál mé-
lyebb érzelmekkel. Ezek az érzelmek motiválják akkor is,
amikor megesik a szíve egy magányos északír emigránson,
Rory Devaney-n, és úgy dönt, a családjába fogadja. Tom köz-
vetlen környezete befogadja és meg is szereti az új jöve-
vényt, a fiú pedig mindent megtesz, hogy meghálálja a bizal-
mat. Rory igazi múltja azonban mindvégig rejtve marad.

m2, 23.00
Sorsfordítók

Életünkben előbb a nagyobb köveket rakjuk fel, a szerelem,
barátság, család és karrier nehéz köveit. Majd apró igénye-
inket, a kis réseket kisebb kövekkel tömjük be. Anita, Isabel,
Adela , Leire és Maricarmen olyan lányok, akiknek életéből
valamelyik nagy kő hiányzik. Vagy mert nem tudták, vagy
mert nem akarták időben felrakni. Öt Hamupipőke, aki kere-
si lovagját és akik készek új életet kezdeni.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 English 4 You
11.20 Nyugat - A vetélke-
dő
12.05 ARCpoétika
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.16 Időjárás-jelentés
13.29 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Iskolapélda
15.35 Szabadlábon Er-
délyben
16.00 Könyvkalauz
16.25 Magyar bulizene 
17.25 Jó kis bagázs (fran-
cia tévéfilm sor.)
17.50 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.15 Színes városok
18.40 Ez történt Ma Reg-
gel
20.30 Az időjárás titkai
20.35 Marci
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 Therese nővér.com
(francia film)
22.15 Arkangyal (angol
thriller)
23.00 Sorsfordítók (sp.
dráma)
0.10 Világokon át
2.00 Pezsgő (angol rom.
dráma)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli -
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
12.25 A dadus (am. vígj.
sor.)
13.00 RTL Klub Híradó –
Déli kiadás
13.10 06-91-33-55-33 -
Hívjon! Játszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.35 Viva Las Vegas
(am. zenés vígj.)
17.15 Második esély
(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 – Közszol-
gálati magazin
21.35 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
22.20 New York-i hely-
színelők (sor.)
23.15 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
Utána: RTL-hírek
1.20 Reflektor - Sztárma-
gazin
1.35 ittHON - Belföldi
utazási magazin
1.55 Odaát (am. akció-
film-sor.)

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.40 Telekvíz
11.35 Teleshop
12.50 Az Ezüst-tó kincse
(NSZK-jug. western)
14.45 Kvízió
15.45 Charly, majom a
családban (német film-
sor.)
16.35 Szentek kórháza
(auszt. filmsor.)
17.30 Bűbájos boszorkák
(am. tévéfilm sor.)
18.25 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán – Tel-
jes gőzzel
21.10 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
21.40 Jóban Rosszban
(magyar tévéfilm sor.)
22.20 Az ördög maga
(am. thriller, 1997)
Közben. Kenósorsolás
0.20 Jericho (am. film-
sor.)
1.15 Tények Este – Hírmű-
sor
1.45 DAKAR 2010 (sport-
műsor)
2.15 Csillagkapu (am.
filmsor.)
3.55 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Ingatlanpiac
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.05 BBC Reporters
(ism.)
BBC riportműsora
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés más-
ként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó - Hús-
bavágó kérdések
0.05 Péntek 8

10.05 Halálbiztos diagnó-
zis 10.55 Gyilkos sorok
11.45 Smallville 12.35
Jóbarátok 13.25 Nagy
házalakítás 14.15 Mezte-
lenül is szép vagyok!
15.10 Nyomtalanul 16.00
Nyomtalanul 16.50 Mia-
mi helyszínelők 17.40
Jóbarátok 18.35 A nagy
házalakítás 19.20 Mezte-
lenül is szép vagyok!
20.15 Két pasi - meg egy
kicsi 21.30 Miami hely-
színelők 22.20 A tűz bi-
rodalma   

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 10.05 Infor-
máció 11.00 Sport.ro Hí-
rek 11.05 Információ
12.05 Külön kiadás 13.00
Sport.ro Hírek 13.05 Fo-
gadás a félelemmel 14.00
Sport.ro Hírek 15.00 Kü-
lön kiadás 16.00 Box-
buster: Kirkland - Julio
17.00 Sport.ro Hírek
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információ 20.00
American Gladiators
21.00 Wrestling RAW
23.00 ENRON   

9.00 Dona Barbara (soro-
zat) 10.00 Szerelmek
11.45 Teleshopping 12.00
Sosem feledlek (sorozat)
14.30 Aniela (sorozat)
15.30 Elrabolt sorsok (so-
rozat) 16.30 Átkozott pa-
radicsom (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30 A
szerelem nevében 19.30
Dona Barbara (sorozat)
20.30 A nők hálójában
(amerikai romantikus drá-
ma, 2007) 22.30 Vipera-
fészek (sor.) 23.30 Terra
Nostra (sor.)   

8.20 Fehér sárkány, vö-
rös tigris (hongk. ak-
cióf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.30 Tűzpró-
ba (kan. akcióf.) 15.05
Az Északi-tenger kalózai
(sp.-német kalandf.)
18.25 Piedone, a zsaru
(olasz-NSZK akció-vígj.)
20.25 Matador (ame-
rikai-német-ír akció-
vígj.) 22.00 Kaptár 2. -
Apokalipszis (akcióf.)
23.30 A végzet kardja
(amerikai akcióf.) 1.05
Ginostra (krimi)

6.45 Teleshopping 7.00
A szív dala (sor.) 8.00
Kisasszonyok (filmsor.)
9.30 Teleshopping 10.00
Menyet anyának (show)
12.30 Hírek 13.00 Az aj-
kaktól a szívedig (film-
sor.) 15.00 Mondd men-
nyibe kerül 16.00 Terefe-
re Bahmuval (show)
18.30 Hírek 19.30 Me-
nyet anyának (show)
22.30 BloodRayne - Az
igazság árnyékában (am.-
német film, 2005) 0.30
Indiszkréciók   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 Válaszút előtt
(am. filmdráma) 13.00
McLeod lányai (sorozat)
14.00 McLeod lányai
(sorozat) 15.00 Kisvárosi
gyilkosságok 17.00 A si-
ker megszállottja (kan.-
am. életr. dráma) 19.00 A
Partiőrség (auszt. film-
sor.) 20.00 Bostoni ha-
lottkémek (amerikai krim-
isor.) 21.00 A médium
(amerikai krimisor.)
22.00 Esküdt ellenségek
(krimisor.)    

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
(ism.)
6.50 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngysze-
me (port. kalandfilm-
sor.)
11.05 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporhírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar tévéfilm sor.)
14.30 Körzeti magazin
15.30 Ez történt Ma
reggel
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(auszt. kalandfilmsor.)
19.20 A palota ékköve
(dél-kor. filmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Üdítő - Szilágyi
Tibor műsora
22.00 Az Este – Péntek
22.30 Home - Ottho-
nunk, a Föld
0.25 Prizma
0.40 Hírek – Időjárás-je-
lentés
0.50 Teadélután (ism.)
1.40 Nappali (ism.)
3.30 Prizma (ism.)
3.46 Műsorszünet

7.00 Hírek
7.30 A vadló (anim. film)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, sport
9.15 Ébresztő
10.10 Danutz Srl.
11.00 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
11.15 Danutz Srl.
12.30 Előtte és utána
12.50 Vihar a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, sport, idő-
járás
14.45 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
14.50 Rajzfilmek
15.00 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.30 Románia Parla-
mentje
16.30 Közelebb hozzád
17.00 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
17.20 Eminescu
17.50 Olimpiai magazin
18.25 Vihar a palotában
(filmsor.)
19.40 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
19.50 Sport
20.00 Hírek, időjárás
21.10 Maria Tanase
Fesztivál
23.00 CSI: A helyszíne-
lők (filmsor.)
23.55 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
0.00 Hírek

4.00 Románia, szeretlek -
kulturális magazinműsor
(ism.)
6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
9.55 Könyvbemutató
10.00 Üstököshámozás
(angol filmdráma, 2007,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Annie királyi ka-
landjai (amerikai családi
vígjáték, 1995)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Az utolsó szamuráj
(am.-új-zél.-japán tört. ka-
landfilm, 2003) 

23.30 Simone (amerikai
film, 2002)
1.45 Az utolsó szamuráj
(am.-új-zél.-japán tört. ka-
landfilm, 2003, ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Vlad
Ionescu és Mihaela Calin
8.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
10.00 Robinson Crusoe
(amerikai kalandfilm,
1997, ism.)
12.00 A szerelem taliz-
mánja (orosz sor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Simona
Gherghe
14.00 Tulipános Fanfan
(francia kalandfilm, 2003)
16.00 Híradó, Sport, idő-
járás
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport, időjá-
rás - Alessandra Stoicescu
és Lucian Mandruta
20.30 Elektra (amerikai
akciófilm, 2005)

22.30 Godzilla (amerikai
fantasztikus akciófilm,
1998)
1.00 Tűzkígyó (kanadai-
amerikai horror, 2007)
2.45 Elektra (amerikai ak-
ciófilm, 2005, ism.)
4.45 Híradó, Sport,
időjárásjelentés

7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Viharsólyom (ameri-
kai filmsor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat, ism.)
10.30 Néma világ (angol
filmdráma, 2004, ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (amerikai
filmsor.)
15.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
16.00 Hősnek lenni (ame-
rikai filmdráma, 2003)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Csupasz pisztoly
(am. vígjáték, 1988)

22.30 Amerikai nindzsa
2.: A leszámolás (amerikai
akciófilm, 1987)
0.30 Kaliforgia (amerikai
filmsorozat)
1.30 Hírek, időjárás

7.00 Amcsi motorok -
Ausztrália
8.00 Motorkerékpár-építő
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák - A
sajtkészítő
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 Iparkodjunk
13.00 Hogyan csinálják? -
Villamosság/úszódaru
14.00 A túlélés törvényei
- Everglades
15.00 Állítólag... - Robba-
nó öngyújtó

16.00 Hogyan készült?
17.00 Miami Ink - A teto-
válók
18.00 Újjáépítők - Vesedo-
nor
19.00 A legnagyobb min-
dent visz
20.00 A túlélés törvényei
- Ecuador
21.00 Hogyan készült? –
Melegített korcsolya
22.00 Katasztrófa: ahogy
én láttam
22.30 Rács mögött kül-
földön
23.30 A világ legkövé-
rebb embere házasodik
0.30 Futballhuligánok

5.25 Hírek, Sport
6.15 Teleshopping
7.00 Szépségközpont
(olasz filmsorozat, 
ism.)
8.00 Balkáni szokások
(ism.)
9.00 A gitárok ideje
10.00 Divathírek
11.00 Természet és ka-
land
11.30 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.00 A térképen túl
12.30 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.45 Elisa (olasz film-
sorozat)
13.45 Teleshopping
14.30 Utópia
15.00 Együtt Európában
– magazin
16.00 Szépségközpont
(olasz filmsorozat)
17.15 Euronews
17.30 Férfi kosárlabda
19.30 Esély és esélyte-
lenség
20.30 Csavargó halász
21.00 Jamie (angol so-
rozat)
21.30 Lex et Honor
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Paranormális
0.10 Hol van Fred? (né-
met vígjáték, 2006)
2.05 Juarezi szűz 
(amerikai film, 2006,
ism.)

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli
harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30
Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről
16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nél-
kül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjsza-
kát 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-
sorismertetés 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Op-
erettparádé 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 Heti esemény-összefoglaló   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra
16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság – tájékoztató műsor,
Fogadó óra 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden  

PÉNTEK
2010. január 15.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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A hazugság sokkal nagyobb
kényszerítõ erõ, mint az igaz-
ság. Az igazság miatt soha
senkinek nem volt még álmat-
lan éjszakája, mivel minden
igazság önmagában megáll.
A hazugsággal már más a
helyzet. A hazugságnak szük-
sége van az emberre, mert
minduntalan hozzá kell igazí-
tani a valósághoz. Aki hazu-
dik, az soha nem egy hazug-

ságot mond, hanem mindig ha-
zugságok láncolatát indítja el.
Hiszen a hazugság csak akkor
hihetõ, ha pontosan illeszkedik
a körülményekhez. Ehhez vi-
szont a körülményeket is kisebb
vagy nagyobb mértékben el kell
torzítani, azaz hazudni kell.
Ezért aztán aki igazat mond,
nem szükséges többet szólnia.
Aki viszont hazudik, az hazug-
ságainak foglya lesz.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A több alvás, a rendszeresebb
életmód jobb ellenszere a fáradt-
ságnak, mint a kávéadagok nö-
velése, amely igen káros is lehet.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Fel akarja hívni magára vala-
kinek a figyelmét, emiatt még a
legvadabb dolgokra is képes. Pe-
dig csupán kedvességre volna
szükség.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Az ábrándok sokkal izgatób-
bak, mint a kézzel fogható való-
ság. Jobban izgatja egy még
csak tervezett randevú, mint a
biztos találkozás.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Fáradékonyságának csak rész-
ben oka a sok munka. Nagy-
mértékben hozzájárul az is,
hogy keveset van friss levegõn,
keveset sportol.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha kiveszi a részét a kemény
munkából, és hajlandó felelõs-
séget vállalni, szinte biztos lehet
az anyagi sikerben is.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szellemileg nagyon élénk, és el-
képzelései most meg is valósul-
hatnak. Bátran vállalja fel a

kockázatot is, a szerencse ön
mellé áll!
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Látni sem akar embereket, az
elmúlt napok túlságosan sok
energiáját emésztették fel. Ma-
radjon hát otthon, és hallgasson
zenét!
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy-két barátja kicsit irigyli
szerelmi sikereiért, persze a ba-
rátságukat ettõl még nem fenye-
geti veszély.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hosszú és meddõ csatározás
után belátja, hogy a fõnökök el-
lenében úgysem érvényesülhet
az akarata. Munkáját igyekez-
zen becsülettel végezni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A tanulás lehet az a terület,
ahol most sikeres lehet. Ha más
nem, egy tanfolyam még bizto-
san belefér az életébe.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A maximumot tudja kipréselni
magából és a kollégáiból, ez
azonban nagyon megterheli
mindannyiukat.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A szerelem most pont azt nyújt-
ja, amit vár tõle. Ma mindent
szabad, a szégyenérzetet most
nyugodtan félretehetik.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Bódog nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Bódog régi magyar férfi-
név, ami a boldog szó régi
magyar alakjából, a bódog-
ból ered, amelynek  jelenté-
se: gazdag.
Holnap Lóránt, Loránd
napja van.

Évforduló
• 1814-ben aláírták a kieli
békediktátumot, melynek
értelmében Dánia lemon-
dott Norvégiáról Svédor-
szág és Helgolandról Ang-
lia javára.
• 1896-ban született John
Dos Passos portugál szár-
mazású amerikai író.

Recept
Paradicsomos-sajtos torta
Hozzávalók: a tésztához:
25 dkg liszt, 1 dl víz, csipet-
nyi só, 12,5 dkg vaj; a tölte-
lékhez: 2 evõkanál csípõs
mustár, 20 dkg ementáli
sajt, 4 paradicsom, õrölt
bors, só; a díszítéshez: 1
fõtt tojás, néhány bazsali-
komlevél.
Elkészítése: A lisztet gyor-
san összedolgozzuk a sóval

meg a kis darabokra vágott
hideg vajjal, és annyi hideg
vizet adunk hozzá, amennyit
felvesz. Golyót formálunk a
masszából, és lefedve 1 órára
hûtõbe tesszük (a tésztát elõ-
zõ nap is elkészíthetjük). 23
cm átmérõjû kerek tortafor-
mát kivajazunk, belesimítjuk
a tésztát, és a mustárral meg-
kenjük. A sajtot vékonyan
felszeleteljük. A paradicso-
mokat meghámozzuk, és
szeletekre vágjuk. A sajtsze-
letekkel megrakjuk a tésztát,
erre tesszük a paradicsomka-
rikákat. Sóval, borssal meg-
hintjük, és meleg sütõben
készre sütjük. A felkarikázott
tojással megrakjuk, a bazsali-
komlevelekkel díszítjük. Me-
legen vagy hidegen, zöldsalá-
tával tálaljuk.

Vicc
Egy építkezésen az egyik
munkás szaladgál az üres ta-
licskával. Megkérdezi a fõ-
nök:
– Te Gazsi, mit rohangálsz
azzal az üres talicskával?
– Jaj, drága fõnök úr, hát ak-
kora itt a hajtás, hogy nin-
csen idõm megpakolni!

Január 14., csütörtök
Az év 3. hete, eltelt 14 nap, hátravan 351 nap
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Röviden
Február hatodikán avatják fel 
Marian Cozma emlékmûvét

Február 6-án, szombat délután avatják fel
Marian Cozma emlékmûvét Veszprémben,
az új sportaréna elõtti parkban – tájékoztatta
Remport Csaba, a Veszprém Kézilabda Fan
Club elnöke tegnap az MTI-t. A dobómoz-
dulatot megörökítõ mellszobor avatásán je-
len lesz Marian Cozma édesapja, Petre
Cozma és a meggyilkolt élsportoló két lány-
testvére is. Marian Cozmát, az MKB Veszp-
rém és a román válogatott 26 éves kézilab-
dázóját tavaly február 8-án hajnalban ölték
meg a veszprémi Patrióta lokál elõtt.

Erdei lemond a WBC 
cirkálósúlyú övérõl

Erdei Zsolt hivatalosan is bejelentette, hogy
lemond a Bokszvilágtanács (WBC) cirkáló-
súlyú vb-övérõl. A Nemzeti Sportnak adott in-
terjújából kiderült, hogy „Madár” ezt már
korábban eldöntötte, s nem az befolyásolta,
hogy eredeti súlycsoportjának világbajnokát,
a félnehézsúlyban címvédõ Jürgen Brähmert
16 hónapos börtönbüntetésre ítélték elsõ fo-
kon. „Már korábban elhatároztam, hogy
nem üttetem magam nálam tíz kilóval nehe-
zebb ellenfelekkel. Az Universum felvetette,
hogy álljak ki címvédõ mérkõzésre a lengyel
Krzysztof Wlodarczyk ellen, de kerek perec
nemet mondtam” – nyilatkozta a magyar
ökölvívó.

Xavi az év irányítója

Xavi, a Barcelona FC játékosa volt a 2009-es
év legjobb irányítója a labdarúgás történeté-
vel és statisztikáival foglalkozó nemzetközi
szervezet, az IFFHS szavazása alapján. Az
Európa-bajnok spanyol válogatott futballis-
tája mögött csapattársa, az argentin Lionel
Messi lett a második, a nyáron az AC
Milantól a Real Madridhoz szerzõdött brazil
Kaká pedig a harmadik. Érdekesség, hogy a
negyedik helyen is barcelonai játékos végzett
a szintén Eb-aranyérmes Andrés Iniesta sze-
mélyében, aki csupán egyetlen vokssal ka-
pott kevesebbet Kakánál.

Leandro Ciprusra igazolt

Leandro a magyar bajnok Debrecentõl a
ciprusi Omonia Nicosiához szerzõdött. A
ciprusi együttes tegnap közölte honlapján a
hírt, mely szerint a jobb hátvéd már átesett
a kötelezõ orvosi vizsgálaton, s ugyan még
néhány teszt vár rá, délután már új csapat-
társaival edzhet. A tízszeres magyar válo-
gatott Leandro 2006-tól játszott a Debrece-
ni Loki együttesében, amellyel két bajnoki
címet nyert.

Barcelona téli olimpiát rendezne

Az 1992-es nyári olimpiának otthont adott
Barcelona megpályázza a 2022-es téli ötkari-
kás játékok rendezési jogát – jelentette be
Jordi Hereu, a katalán fõváros polgármeste-
re tegnap. A tervek szerint az eseménynek a
város és a Pireneusokban található sport-
centrumok közösen adnának otthont. Emel-
lett szó van arról is, hogy a helyszínekhez
csatlakoznának a spanyol–francia határon
elhelyezkedõ miniállam, Andorra síközpont-
jai is. Korábban egy másik spanyolországi
település, Zaragoza is jelezte, hogy pályázni
kíván a 2022-es esemény megrendezésére.
Az idei téli olimpia február 12-én, a kanadai
Vancouverben kezdõdik, míg a négy évvel
késõbbi játékok az oroszországi Szocsiban
lesznek.

Április másodikán lehet új MLSZ-elnök

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) áp-
rilis 2-i közgyûlésén távozhat posztjáról Kis-
teleki István, az MLSZ elnöke. Kisteleki feb-
ruár 27-én rendkívüli közgyûlésen jelenti be
hivatalosan távozási szándékát. Ezután 30
nap áll a vezetõ rendelkezésére, hogy átadja
hivatalát az új elnöknek. A sportvezetõ de-
cember végén hozta nyilvánosságra hogy a
2009-es közgyûlésig marad a posztján.

Teljes a romániai keret 
a világbajnoki selejtezõre
Kézilabda

V. Ny. R.

„Alin ªania ma reggel (szerk.
megj.: tegnap) megérkezett és

csatlakozott a csapathoz” – jelen-
tette be Sorin Toacsen, Románia
felnõtt férfi kézilabda-válogatott-
jának másodedzõje. ªania, mint
ismert, eddig hat hivatalos mér-
kõzésrõl el volt tiltva, mert tavaly
októberben nem fogadta el a vá-
logatottba való meghívást, hogy
az Egyesült Arab Emirátusokba
utazzon tárgyalni az Al-Wasl-be
való átigazolásáról. „Örülök,
hogy most szívesen és nagy já-
tékkedvvel jött” – magyarázta a
szakember, miután Vasile Stângã
szövetségi kapitány véglegesítet-
te keretét a finnországi világbaj-
noki selejtezõre. Ugyanis a triko-
lórok holnaptól a házigazda fin-
nekkel, a britekkel és a bosnyá-
kokkal mérkõznek majd meg a
2011-es seregszemle második se-
lejtezõcsoportjában. A kvartett-
bõl csak az elsõ helyezett jut to-
vább a rájátszásra. „Meg kell
nyerjnünk a tornát, különben
nem marad esélyünk kijutni a
vb-re. Csak a csoportelsõséggel
lehet a rájátszásra jutni, úgyhogy
mindegy, ki az ellenfél, muszáj
mindegyiket legyõzznünk” –
mondta Toacsen. A hétvégi tor-
nára utazó tizenhat fõs keretben
Ionuþ Stãnescu és Mihai Popescu
kapusok kaptak helyet, míg a me-

zõnyjátékosok között Florin Ciu-
botariu, Ioan Sabou, Csepreghi
Sándor, Alin ªania, Cristian
Fenici, Mihai Rohozeanu, Rareº
Jurcã, Marius Sadoveac, Ionuþ
Georgescu, Valentin Ghionea,
Laurenþiu Toma, Marius
Novanc, Gheorghe Irimescu és
Iulian Stamate utazik Skandiná-
viába. A Vantaában rendezendõ
mérkõzéseket a Digisport, illetve a
DigiSport Plus közvetíti majd élõ-
ben. Holnap 17.30 órától a bri-
tek, szombaton a finnek (20 óra),

míg vasárnap a bosnyákok (17
óra) lesznek az ellenfelek.

Magyarország legjobbjai az
ausztriai Európa-bajnokságra
készülnek, s Csoknyai István
szövetségi kapitány hétvégén
szûkíti keretét. A szakember ar-
ra vár, hogy kiderüljön, hogy a
két sérült, Császár Gábor és
Katzirz Dávid tudja-e vállalni a
szereplést. A csapat legjobbjai
Bécsújhelyen találkoznak majd
a francia, a spanyol és a cseh
együttessel. „Valljuk be õszin-

tén, az utóbbi években sikert si-
kerre halmozó franciákkal
szemben nincs sok sanszunk, de
ha lehet, megpróbálunk ellenük
is pontot, pontokat szerezni.
Nem véletlen, hogy a miénket
hívják halálcsoportnak, mert a
spanyolok is érmesek lehetnek,
és a csehek is gyûjthetnek érté-
kes skalpokat” – magyarázta
Csoknyai, akitõl a sportági szö-
vetség vezetõsége azt várja el,
hogy a legjobb tizenkettõ közé
kvalifikálja a válogatottat. 

A romániai kézis fiúk ismét ünnepelni szeretnének, ám ehhez nyerniük kell Finnországban Fotó: Mediafax

Mozgolódás a palánk alatt
Labdarúgás

Turós-Jakab László

A Temesvári Elba férfi ko-
sárlabdacsapata 87-76-ra le-

gyõzte a vendég Nagyváradi
VSK-t kedd este azon a mérkõzé-
sen, amelyet korábban az õszi
szezonban halasztottak el a
Béga-partiak KEL-szereplése mi-
att. Az élvonalbeli pontvadászat
folytatására azonban már nem
kell sokat várni, hiszen a pénteki
Dinamo–Kolozsvári U-Mobitel-
co-összecsapással megkezdõdik
a visszavágók sorozata.

A téli szünetben tizennégy
csapat változtatott játékoskerete
összetételén, csak a címvédõ
ploieºti-iek és a kolozsváriak
nem. A legtöbbet az Energia
Rovinari cserélt: öt játékos jött
és ugyanannyi ment, s most fõ-
leg Louis Darbytól, Kibwe
Trimtõl és Andrei Cãpuºantól
várják, hogy a legjobb nyolc kö-
zé juttassa a csapatot. A Steaua
két amerikaival erõsített, a fõvá-
rosi CSM-nél pedig Costel
Cernat váltotta Tudor Costescut
a kispadon. Az Otopeni három,
a Piteºti és a Nagyszeben két-
két, a Medgyesi Gaz Metan és a
Temesvár pedig egy-egy külföldi
játékosát cserélte le. A nagyvára-
di alakulattól Predrag Mijus-
kovics távozott, helyükre az
amerikai Tyronne Mitchell és a
kolozsvári Rareº Paºca érkezett.
A vásárhelyiek elengedték
Marius Bulanceát és Vajda Atti-
lát, s leigazolták a Kolozsvári

Gladiatortól Eugeniu Melnicet.
Utóbbi gárda vezetõsége három
külföldinek szavazott bizalmat,
míg Ron Howard és Melnic tá-
vozott, s valószínûleg Bryan
Connely is erre a sorsra jut. Csak
a craiovaiak gyengültek, mivel
négy távozójuk mellett csak az
amerikai Bryan McCullough-ot
tudták leigazolni.

A jövés-menésre figyelõ szak-
emberek jóslata nem változott,
továbbra is a ploieºti-ieket, a
szászmedgyesieket, a Kolozsvá-
ri U-Mobitelcót és a Nagysze-
bent várják a legjobb nyolc kö-
zé, és Asesoft–Gaz Metan-dön-
tõre számítanak.

A temesvári csapat és az U-
Mobitelco a bajnoki pontvadá-
szaton kívül a nemzetközi po-
rondon is megmérkõzik egy-
mással, miután elõbbiek is a leg-
jobb négy közé jutottak a Kö-
zép-Európai Ligában. E sorozat
négyes döntõjének rendezési jo-
gát a kolozsváriak is megpályáz-
zák, döntés egyelõre még az
idõpontról sincs. A KEL másik
elõdöntõjében a magyar Paksi
Atomerõmû a cseh Novy
Jicinnel csatázik.

A bajnokság aktuális állása:
1. U-Mobitelco 28 pont, 2.
Ploieºti 28, 3. Gaz Metan 28, 4.
Nagyszeben 26, 5. Temesvár
24, 6. Piteºti 24, 7. Otopeni 23,
8. Marosvásárhely 22, 9.
Dinamo 21, 10. Nagyvárad 21,
11. Steaua 21, 12. Bukaresti
CSM 20, 13. BC Gladiator 20,
14. Rovinari 20, 15. Craiova
17, 16. Brassó 17. 

Verhoeven szakaszgyõztes
Tereprali

ÚMSZ

A tavaly még romániai szí-
neket képviselõ Frans

Verhoeven nyerte a Dél-Ameri-
kában zajló Dakar-rali tegnapi
11. szakaszát a motorosok kö-
zött. A KTM-et BMW-re váltó
holland pilóta mögött csak a he-
tedik lett az összetettben élen ál-
ló francia Cyril Despres (KTM),
míg a spanyol Mark Coma
(KTM) a kilencedikként futott
be. A romániai színeket képvise-
lõ osztrák Martin Freinademetz
az 51. lett, s a 39. helyen áll az

összetettben. Az autósok mezõ-
nyében a francia Guerlain
Chicherit és nõi navigátora, a
cseh Maria Cristina Thoerner
volt a leggyorsabb egy BMW-vel
a Santiago és San Juan közötti
220 km-es speciálon. Az össze-
tett élén azonban még mindig a
Volkswagenek állnak, Carlos
Sainz (spanyol), Nasser al-
Attiyah (katari), Mark Miller
(egyesült államokbeli) sorrend-
ben. Mr. Dakar, azaz Stéphane
Peterhansel a negyedik a BMW-
vel, ám korábbi technikai problé-
mái miatt még mindig több mint
kétórás hátránya van, s már csak
három szakasz van hátra. 

Gyõzelemmel kezdett 
a címvédõ Egyiptom
Labdarúgás

ÚMSZ

Gyõzelemmel kezdett a
címvédõ Egyiptom labdarú-

gó-válogatottja az Afrikai Nem-
zetek Kupájának C csoportjá-
ban. A vezetést ugyan Nigéria
szerezte meg a 12. percben, de
Moteb, Ahmed Hasszan és
Nagui találataival az egyiptomi-
ak 3-1-re nyertek. A nigériaiak
támadója, Obafemi Martins kü-
lönben tegnap Európába uta-
zott, hogy kezeltesse lábsérülé-
sét, ám a hírek szerint a
Wolfsburg csatára visszatér a

szombati találkozóra. A C kvar-
tett második mérkõzésén az
egykori Honvéd-játékossal,
Genitóval felálló Mozambik 2-
0-s hátrányból állt talpra a
Benin elleni összecsapáson, s
végül 2-2-es döntetlent harcolt
ki. Tegnap a D elõjelû négyes
mezõnye is bemutatkozott az
Angolában zajló kontinensvia-
dalon, de a Kamerun–Gabon-
és a Zambia–Tunézia-talál-
kozók lapzártánk után értek vé-
get. Mától már a második fordu-
lót rendezik, és ma Malavi
–Algéria, valamint Angola–Ma-
lawi párosításban lépnek pályá-
ra az A csoportban. 
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