
A hidegben „összezsugorodtak”  a vasúti sínek tegnap Háromszéken, vélhetõleg ezért siklott ki

egy arra közlekedõ szerelvény. A balesetnek nem voltak sérültjei, de jelentõs fennakadás kelet-

kezett. A szerencsétlenség miatt több órát késett a Budapest–Brassó között közlekedõ nemzet-

közi járat is. Szakértõk szerint, aki a  rendkívüli hideg ellenére is vállalja ilyenkor az utazást,

annak mindenre fel kell készülnie.  Országszerte akadozott tegnap  a vasúti közlekedés, több

száz méteren befagyott a Fekete-tenger. Tovább nõtt a fagyhalál áldozatainak száma. 7. oldal

ÚMSZ 

Várhatóan február 20-án tart
tisztújító kongresszust a Szoci-

áldemokrata Párt (PSD), amely-
nek kimenetele távolról sem ígér-
kezik olyan egyértelmûnekm,
mint ahogy azt Mircea Geoanã
jelenlegi elnök szeretné. A hétvé-
gén Brassó Pojánán megtartott
informális találkozáson ugyan
megkapta a területi szervezetek
zömének támogatását, viszont
Cristian Diaconescu bejelentésé-
vel, hogy indul az elnöki tisztsé-
gért megosztódnak az opciók.
Ugyanakkor azt is eldöntötték,
hogy február 4-én összeül a párt
országos tanácsa is, amely elõké-
szíti a kongresszust. 3. oldal 

új magyar szó
2010. január 26., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1252 ▼
1 amerikai dollár 2,9079 ▼
100 magyar forint 1,5249 ▲

Leállt a nagy cégek gázellátása

Szükségállapotot hirdetett tegnap délután
Adriean Videanu gazdasági miniszter a
rendkívül alacsony hõmérsékletre való te-
kintettel – adták hírül a tárcavezetõ közle-
ményére alapozva a hírügynökségek. Az
intézkedés értelmében leállítják a gázszál-
lítást néhány nagyfogyasztónál. 

Gazdaság 6

Média 9

Vezércikk 3

Kalapoztak Haitiért

Több mint 300 ezer euró gyûlt össze azon, 
a Realitatea Tv és az UNICEF által szerve-
zett segélymûsoron, melyet vasárnap este
szerveztek a földrengés sújtotta Haiti meg-
segítésére. Amerikában ugyanez a mûsortí-
pus 57 millió dollárt „kalapozott” össze. 

Kultúra 8
Bergman-film, másképp

Ingmar Bergman Suttogások és sikolyok
(1972) címû kultuszfilmjének színpadi
adaptációját vitte színre a Kolozsvári 
Állami Magyar Színház Andrei ªerban ren-
dezésében. A neves rendezõvel az elsõ nyil-
vános fõpróba után készített, a Kolozsvári
Rádióban már sugárzott interjút közöljük. 

„A negyvenhárom dekon-
centrált intézmény közül ti-

zenegy esetében állíthatunk igaz-
gatót” – mondta el lapunknak
Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar
megyei ügyvezetõ elnöke annak
apropóján, hogy a partiumiaknak
is sikerült aláírniuk a Demokrata
–Liberális Párt (PD-L) helyi szer-
vezetével a dekoncentrált intéz-
mények vezetõ tisztségeinek el-
osztásáról szóló egyezményt. Az
RMDSZ-es politikus hangsúlyoz-
ta, hogy nem a tisztségek elosztá-
sa, hanem a felelõsségek vállalása
volt irányadó a tárgyalások során,
ezért a szövetség elsõsorban azo-
kat a szakterületeket kérte, ame-
lyeken miniszteri szinten is „bele-
szólása van”. 3. oldal 

Bihar: tizenegy 
„felelõsség” 

Az áruló 
írástudók lázadása

Az, ami az elnöki pártban
most történik, talán egy
kezdet lehetne annak
tudatosításában, hogy

másféle politizálás is lé-
tezik. De csak lehetne,
ha nem ugyanazok len-

nének a lázadók, akik
opportunizmusból je-
lesre vizsgáztak.

Salamon 
Márton László

Kanyarban eltört a vonat
Fagy miatt kisiklott tegnap reggel egy vasúti szerelvény Málnás és Bükszád között

A Brassó és Csíkszentdomokos között közlekedõ 4503-as számú személyvonat a málnásfürdõi vasútállomástól mintegy 500 méterre futott ki a sínekrõl
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„Elõttem az elõdöm.” Takács Csaba és Kelemen Hunor Fotó: Mihály László/archív  

Markó Béla szövetségi elnök
javaslatára Takács Csaba vette

át ideiglenesen tegnaptól az
RMDSZ ügyvezetõ elnöki tiszt-
ségét Kelemen Hunortól. Tisztsé-

gébõl történõ felfüggesztését a
mûvelõdési miniszter kérte, mivel
ez az RMDSZ alapszabálya sze-
rint összeférhetetlen kormányzati
megbízatásával. 3. oldal 

Takács a megbízott elnökPSD-kongresszus
február 20-án 



Hírösszefoglaló

Irakban tegnap kivégezték
Ali Haszan al-Madzsídot,

Szaddám Huszein egykori diktá-
tor „Vegyi Ali” néven ismert
unokatestvérét, akit az elmúlt
években négy perben is halálra
ítéltek a diktatúra idején elköve-
tett bûncselekmények miatt. „Az
Ali Haszan al-Madzsíd elleni ha-
lálos ítéletet végrehajtották, fel-
akasztották õt a törvény és az al-
kotmány értelmében, (...) az ál-
tala elkövetett gyilkosságokért és
emberiesség elleni bûncselekmé-
nyekért” – jelentette be közlemé-
nyében Ali ad-Dabag kormány-
szóvivõ.

A Huszein-rezsim volt vezetõ
tisztségviselõjét nyolc nappal azu-
tán végezték ki, hogy kötél általi
halálra ítélték õt az észak-iraki
Halabdzsa kurd város elleni gáz-
támadás elrendelése miatt, amely
1988-ban mintegy ötezer ember
halálát okozta. „Vegyi Alit” 2003
augusztusában fogták el, öt hó-
nappal azután, hogy az amerikai
és brit erõk lerohanták Irakot és
megdöntötték Szaddám Huszein
rezsimjét. Elõször 2007 júniusá-
ban ítélték kötél általi halálra a
kurd lakosság elleni vérengzõ
hadjárat kiterveléséért. 2008 de-
cemberében újra halálra ítélték,
ezúttal az 1991-es síita felkelés le-
verésében játszott szerepéért.
Harmadik halálbüntetését 2009
márciusában kapta a bagdadi
Szadrvárosban és a fõvárostól
délre fekvõ Nedzsefben 1999-ben
síita civilek ellen elkövetett vé-
rengzések ügyében.

A halabdzsi mérgesgáztá-
madás ügyében hozott, január 17-
én közzétett ítéletében az iraki
legfelsõbb bíróság negyedszer is

halálra ítélte õt, valamint 15 év
börtönbüntetést szabott ki
Szultan Hasem volt védelmi mi-
niszterre.

„Vegyi Ali” felakasztásának hí-
rét nem sokkal azután tették köz-
zé, hogy rövid egymásutánban
három autóbombával elkövetett
öngyilkos merénylet robbanása
rázta meg Bagdad belvárosát. A
rendõrség szerint 36-an életüket
vesztették, mintegy 70-en megse-
besültek. Az elsõ robbanás a Tig-
ris folyó keleti partján, az Ishtar

Sheraton szálloda közelében, a
második a Babylon hotelnél, a
harmadik az al-Hamra szállónál
történt. A három robbanás mind-
össze pár perc különbséggel követ-
kezett be az egymástól távol lévõ
épületeknél. A televíziós felvétele-
ken látszik, hogy a robbanások ki-
védésére emelt falak a földre om-
lottak, s kiégett több gépkocsi.

Az egyelõre nem világos, hogy
van-e összefüggés az újabb terror-
cselekmények és Ali Haszan al-
Madzsíd kivégzése között. 
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Röviden

Verespatakért lobbizik Adina Vãlean?

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöké-
hez, Crin Antonescuhoz intézett nyílt le-
vélben fejezte ki tegnap aggodalmát a ro-
mániai Soros Alapítvány igazgatója ami-
att, hogy Adina Vãlean liberális európai
parlamenti képviselõ ma szemináriumot
szervez az EP brüsszeli székhelyén a
verespataki aranykitermelés témájában.
Gabriel Petrescu kifogása az, hogy a ren-
dezvény társszervezõje éppen a beruházó
Roºia Montana Gold Corporation
(RMGC) cég, s nem hívták meg rá a pro-
jektet ellenzõ hazai civil szervezeteket. A
Hotnews portál úgy tudja, hogy Adina
Vãlean – aki civilben Crin Antonescu fele-
sége – a szemináriumra azokat az EP-
képviselõket sem hívta meg, akik köztu-
dottan ellenzik a verespataki beruházást.
„Én nem cenzúráztam a meghívottak lis-
táját. A szemináriumot azért szerveztem,
hogy az RMGC is kifejthesse álláspontját
a beruházásról” – mondta az hotnewsnak
az EP-képviselõ.

Tengerbe zuhant 
egy etióp utasszállító

Tengerbe zuhant egy Bejrútból felszállt eti-
óp utasszállító repülõgép, fedélzetén 90 em-
berrel  – közölték libanoni reptéri források
tegnap. Az Ethiopian Airlines repülõgépe a
hajnali órákban, röviddel azt követõen,
hogy felszállt a bejrúti repülõtérrõl, a Föld-
közi-tengerbe zuhant rossz, viharos idõjárá-
si viszonyok közepette. Reptéri források
szerint nem sokkal a felszállást követõen az
etióp Boeing 737-800-as típusú utasszállító
eltûnt a radarok képernyõirõl. Fedélzetén a
legfrissebb adatok, az utaslista szerint 82
utas és nyolcfõs személyzet – összesen 90
ember – volt.

Emberi jogi biztos: több tiszteletet
érdemelnek a kisebbségi nyelvek

Több tiszteletet érdemelnek a kisebbségi
nyelvek – hangsúlyozta tegnap közzétett
nyilatkozatában a strasbourgi székhelyû
Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa.
„A nyelvi jogok vitatémává váltak számos
európai országban. Ezek megtagadása alá-
ássa az emberi jogokat, és közösségek közti
feszültséget okoz” – szögezte le Thomas
Hammarberg anélkül, hogy konkrétan bár-
mely országot megnevezett volna. A biztos
a kisebbségek részérõl felvetett panaszté-
mák közt említette a személynevek írás-
módját az útlevelekben, az utcanévtáblákat
és más helymegjelöléseket, az iskolai nyelv-
használatot. 

Lajcák: téved a Fidesz, ha azt hiszi, 
hogy térdre kényszerítheti Szlovákiát

Miroslav Lajcák szerint téved a Fidesz, ha
azt hiszi, térdre tudja kényszeríteni Szlová-
kiát. A szlovák külügyminiszter a Pravda cí-
mû független pozsonyi lapban hétfõn meg-
jelent interjúban reményét fejezte ki, hogy
Orbán Viktor pártja, ha áprilisban hatalom-
ra kerül, megváltoztatja a Szlovákiával
szemben használt szótárát. „Bízom abban,
hogyha a választás után Budapesten a Fi-
desz kerül hatalomra, képviselõi tudatosíta-
ni fogják, hogy politikájukat nem alapoz-
hatják köztársaságunk (Szlovákia) becsmér-
lésére” – fejtette ki Lajcák. 

Timosenko csalásra készül?

Julija Timosenko kormányfõ választási csa-
lásra készül – így kommentálta az ellenzéki
Régiók Pártjának egyik képviselõje azt a
hírt, hogy tegnap reggel Kijevben egy félka-
tonai csoport emberei a rendõrség segítsé-
gével megpróbálták erõszakkal leváltani an-
nak a nyomdának a vezetõségét, ahol a
szavazólapokat állítják elõ az elnökválasz-
tás februári második fordulójához. Mikola
Azarov,  Viktor Janukovics elnökjelölt kam-
pányfõnöke kijelentette: Timosenko válasz-
tási csalásra, illetve a választás megzavará-
sára készül.

Kánya Gyöngyvér, Budapest

Nem lesz közös MDF–
SZDSZ-lista, a fórum önálló-

an indul és állít listát az áprilisi
országgyûlési választáson,
amelyre felkerülhetnek konszen-
zusos liberális politikusok – jelen-
tette ki Kerék-Bárczy Szabolcs, az
MDF szóvivõje azután, hogy a
Magyar Demokrata Fórum bu-
dapesti választmánya jóváhagyta
a parlamenti választási együttmû-
ködést a szabad demokratákkal.
A megállapodás értelmében Bu-
dapest tizennyolc egyéni válasz-
tókerületében az SZDSZ, tizen-
négyben pedig az MDF indít
egyéni jelöltet, valamint a buda-
pesti lista elsõ, harmadik, negye-
dik és azt követõen minden páros
számú helyre is az SZDSZ állít-
hat képviselõjelöltet az április 11-
én tartandó országgyûlési válasz-
tások elsõ fordulóján Magyaror-
szágon. 

A döntés, minimális többség-
gel, többórás határozatképtelen-
ség után született meg, január
végén az MDF és az SZDSZ or-
szágos választmányának is rá
kell bólintania. Retkes Attila
pártelnök szerint az MDF-fel kö-
tött részmegállapodás közelebb
visz az úgynevezett demokrati-

kus közép megteremtéséhez,
amely a választásokra Bokros
Lajos vezetésével jöhet létre.
Mint mondta, a héten a 176 egyé-
ni képviselõjelölt névsorát kell
véglegesíteniük, ez a legfonto-
sabb feladat, majd megyei megál-
lapodások, aztán pedig a területi
listák következnek. Tájékoztatása
szerint elõfordulhat, hogy nem
lesz együttmûködés mind a tizen-
kilenc megyében – Németh Kál-
mán, a szabad demokraták Vas
megyei elnöke ugyanis kijelentet-
te, hogy az SZDSZ és az MDF
ott nem köt megállapodást –, de
az biztos, hogy egymás ellen
nem indulhatnak a két párt je-
löltjei. Fontos még, hogy a fõvá-
rosi lista elsõ helyére is megfele-
lõ, közösen támogatható sze-
mélyt találjanak, miután Simá-
nyi András, volt washingtoni
nagykövet visszautasította a fel-
kérést, Fodor Gábor listavezeté-
sét pedig az MDF nevezte „ka-
csának”. Annyi azonban már bi-
zonyos, hogy sem Bokros Lajos,
sem Dávid Ibolya nem indul Bu-
dapesten egyéni körzetben, a fõ-
város ötödik kerületében, a Bel-
városban pedig várhatóan
Debreczeni József közíró lesz
Rogán Antal fideszes polgármes-
ter ellenfele. 

SZDSZ-esek MDF-listán

Hírösszefoglaló

Az auschwitzi haláltáborban
legkevesebb négymillió, de

valószínûleg jóval több embert
– elsõsorban zsidókat és cigá-
nyokat – öltek meg a nácik,
akik hatalmas megsemmisítõ
gépezetet alakítottak ott ki – de-
rül ki az orosz Szövetségi Biz-
tonsági Szolgálat (FSZB) archí-
vumaiból a holokauszt napja al-
kalmából közölt adatokból.
Vlagyimir Makarov, az FSZB-
archívumok tudományos mun-
katársa az Interfax hírügynök-
ségnek nyilatkozva elmondta: a
tábor felszabadítása után vég-
zett nyomozás alapján megálla-
pítható, hogy Auschwitzban
1940 júniusa és 1945 januárja
között nem kevesebb, mint
négymillió embert semmisítet-
tek meg, de könnyen lehet,
hogy nagyságrendekkel na-
gyobb volt a pusztítás. Idézte
egy, a táborban dolgozó lengyel
kõmûves vallomását, aki szerint
ott “minimum hatmillió embert
semmisítettek meg, köztük gye-
rekeket, nõket és idõs férfiakat,
asszonyokat”.

A megtalált iratokból kiderül,
hogy az öt krematóriumban –
amelyek közül a leghosszabb
ideig, 24 hónapig az 1. számú
mûködött – összesen 5,119 mil-
lió holttestet hamvasztottak el.
Több gázkamrához azonban
nem volt krematórium, és az itt
meggyilkoltakat hatalmas göd-
rökben, nyílt tûzön égették el,
és a gödrökben folyamatosan
égett a máglya. A hamut mûtrá-
gyagyártás céljára Németor-
szágba küldték – mondta a ku-
tató.

Makarov kifejtette: az 1945.
január 27-én Auschwitzban fel-
szabadított rabok közel fele len-
gyel és magyar volt – 745, illet-
ve 542 fõ – s rajtuk kívül többek
között 542 francia, 346 cseh és
szlovák, 315 orosz, 180 hol-
land, 159 jugoszláviai, 91 gö-
rög, 52 román, 41 belga állam-
polgárt és 96 szovjet hadifog-
lyot szabadítottak fel az 1. uk-
rán front 60. hadseregének és a
4. ukrán front 59. hadseregének
egységei. A fõtábor felszabadí-
tásában különbözõ számítások
szerint 100-322 szovjet katona
vesztette életét. 

Irak: kivégezték 
„Vegyi Alit”

Hírösszefoglaló

A földrengés sújtotta Haiti új-
jáépítését célzó nemzetközi

konferencia kezdõdött tennék a
kanadai Montrealban. Az érte-
kezleten több mint tucatnyi or-
szág, nyolc nagy nemzetközi
szervezet és hat nem kormány-
zati szervezet képviselteti magát.
A katasztrófa sújtotta karibi or-
szágot Jean-Max Bellerive mi-
niszterelnök képviseli, és jelen
van többek között Hillary Clin-
ton amerikai és Bernard
Kouchner francia külügyminisz-
ter is. A találkozó elsõsorban Ha-
iti megsegítésének összehangolá-
sát célozza, egyfajta elõkészítése
egy márciusra tervezett nagyobb
felajánlási értekezletnek. Eköz-
ben fokozatosan kivonul Haitiról
a földrengés borzalmait a közvé-
lemény elé táró amerikai sajtó,
mivel a természeti katasztrófa
már nem a vezetõ sztori; emiatt
félõ, hogy a helyreállítás nem fog
kellõ figyelmet kapni – írta teg-
nap a The New York Times. „Na-
gyon jól tudjuk, mi fog történni
egy-két héten belül, az emberek
elvesztik az érdeklõdésüket, már
nem fogják nézni (a híradáso-
kat)” – mondta Sanjay Gupta, a
CNN hírtelevízió egészségügyi
fõtudósítója, aki gyakorló ideg-
sebész, személyesen is közremû-
ködött áldozatok megmentésé-
ben. A CNN legnépszerûbb mû-
sorvezetõi közé tartozó
Anderson Cooper, aki stábjával a
tragédia után azonnal a karibi
országba utazott, még egy hétig
marad a helyszínen, akárcsak
Gupta. Haiti miniszterelnöke
szerint még akár 50 ezer holttest
lehet a romok alatt. A földrengés
megtalált halálos áldozatainak a
száma már meghaladja a 150 ez-
ret. A január 12-i földrengés által
leginkább sújtott fõvárosból és
környékérõl több mint 235 ezer
lakos utazott el vidékre a kor-
mány biztosította közlekedési
eszközökön. 

Haitit
újjáépítik

Legkevesebb 4 millió embert 

öltek meg Auschwitzban

Ali Haszan al-Madzsíd a diktátor Szaddam Husszein unokatestvére volt



M. Á. Zs.

Nevét, jelvényét és elvrend-
szerét is megváltoztathatja a

Demokrata-Liberális Párt (PD-
L), amennyiben Sever Voinescu
képviselõ tegnap felvetett ötlete a
kormánypárt széles köreiben tet-
szést arat. „Úgy vélem, hogy rá-
férne alakulatunkra egy arculat-
váltás. Egyértelmûvé kell ten-
nünk hovatartozásunkat, beleért-
ve a címerünket is, ugyanis a ró-
zsa szocialista szimbólum. Gon-
dolkoztam a párt nevén is, sze-
rintem a Néppárt sokkal megfe-
lelõbb volna, sokkal pontosab-
ban meghatározná jelenlegi
identitásunkat” – mondta el
Voinescu, hozzátéve, hogy a cí-
mer kérdésében az európai nép-

pártok által használt szimbólu-
mokat kellene figyelembe venni.
Felvetése elnyerte a demokrata-
liberálisok egyik hangadójának,
Vasile Blaga fõtitkárnak a tetszé-
sét is, aki hangsúlyozta, hogy a
kérdésben a PD-L kongresszusá-
nak kell döntenie. „Remélem,
hogy a két év múlva sorra kerülõ
kongresszusig el tudjuk fogadtat-
ni” – tette hozzá Blaga. 

A tegnapi vezetõségi ülés
egyik sokat várt napirendi pont-
ját Cristian Preda európai parla-
menti képviselõ expozéja jelen-
tette, aki az utóbbi hetekben
több blogbejegyzésben
„oligarchizálódással” vádolta a
PD-L vezetõségét. A párt értel-
miségi körébe tartozó Preda sze-
rint a PD-L-nek közelebb kelle-

ne kerülnie az emberekhez és ki
kellene dolgoznia a „ranglétrán
való felemelkedés szabályzatát”,
utalva Honorius Prigoanã képvi-
selõi jelöltségére. Támogatására
EP-képviselõ társa, Monica
Macovei sietett, aki szerint a
kormánypárt humánerõforrás-
politikája hagy kívánnivalót ma-
ga után, „a kinevezéseket szak-
mai hozzáértés alapján, nem pe-
dig telefonos odaszólások sze-
rint kellene megtenni”. Macovei
szerint felvetéseik pozitív vissz-
hangra találtak, ugyanis a többi
tagtársuk is tisztában van a hiá-
nyosságokkal. Preda annyit tett
még hozzá, hogy kezdeménye-
zéseik építõ jellegûek, ugyanis
„nem kritizálni, hanem építeni
akarnak”. 
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Hogy mennyire fér bele a
demokratikus játék sza-
bályaiba a négyéven-
kénti választások nyo-

mán kialakuló parla-
menti erõviszonyok
mesterséges, átigazo-

lások útján történõ
megváltoztatása –
erre a kérdésre nem

ez a vezércikk fogja megadni a választ. Je-
gyezzünk meg a kérdés kapcsán csak any-
nyit, hogy nem véletlenül igyekezett a par-
lament megakadályozni különbözõ jogsza-
bályi eszközökkel a honatyák pártok közti
vándorlását. Morálisan ugyanis aligha fo-
gadható el, hogy egy parlamenti képviselõ
saját, egyéni döntése nyomán pártot  vált-
son, hisz õ nem önmagát, hanem azokat
a polgárokat képviseli a törvényhozásban,
akik odaküldték. (Ebbõl fakadóan tehát
legalábbis népszavazást kellene szerveznie
szavazókörzetében a kérdésrõl.) És jegyez-
zük meg még azt is, hogy a parlament
jogszabályilag hiába tett meg mindent a
pártturizmus megakadályozásáért, az op-
portunisták nem azért opportunisták,
hogy ne legyenek eléggé élelmesek azon til-
tás kijátszásában, mely elviekben nem te-
szi tehetõvé több politikai alakulat képvi-
seletét a törvényhozásban, egyazon man-
dátumon belül. 
Ez a féktelen parlamenti turizmus vezetett
oda, hogy Románia törvényhozásában az
erõviszonyok már korántsem hasonlíta-
nak ahhoz a politikai helyzetképhez,
amely alig több, mint egy éve, a 2008-as
választásokon kialakult. Ez a tényállás
pedig megkérdõjelezi a demokrácia alap-
ját képezõ hatalom–ellenzék alternancia
érvényesülését, hiszen az ellenzék annyira
meggyengülhet az elvándorlások nyomán,
hogy elveszti az éppen a demokratikus já-
tékszabályokban lefektetett politikai lehe-
tõségeinek, eszközeinek jelentõs részét.
Ez a vezércikk egyébként arra sem adja
meg a választ, hogy az opportunizmus
mennyire szerves része a politikai logiká-
nak. A romániai politikai színtéren sajnos
szinte általánosan elfogadott vélekedés,
hogy igenis szerves része, sõt: alapvetõ al-
kotóeleme. Az, ami az elnöki pártban
most történik – az írástudók lázadása –,
talán egy kezdet lehetne annak
tudatosításában, hogy másféle politizálás
is létezik. De csak lehetne, ha nem ugyan-
azok az írástudók lennének a mostani lá-
zadók, akik opportunizmusból jelesre vizs-
gáztak akkor, amikor – pénzért, elõnyö-
kért, tisztségekért – beálltak az elnöki párt
soraiba. Ugyanannak  az elnöki pártnak
a soraiba, amelyet most doktrína nélkü-
linek, korszerûtlennek, oligarchikusnak
neveznek.

Román lapszemle

Az áruló 
írástudók lázadása

Egy brit cég mellett egy román céget is
azzal vádolnak, hogy mûködésképtelen
bomba- és aknakutató berendezéseket
küldött Irakba. Bár a román céget nem
nevezik meg, feltehetõen a Mira Tele-
com Kft.-rõl van szó, amelynek székhe-
lye egy bukaresti tömbházlakásban van
(Adevãrul). Az Európai Bizottság me-
zõgazdasági biztosa, Dacian Cioloº
egy tévéinterjúban igyekezett kivédeni
a vádakat, miszerint várhatóan kedvez-
ni fog Romániának és általában a kelet-
európai államoknak. (Curentul). Ta-
valy több mint háromezer panaszos for-
dult a fogyasztóvédõkhöz, kifogásolva
a banktisztviselõk magatartását vagy a
pénzintézetek által kínált szolgáltatáso-
kat (Gândul). Mumusnak használják
az Európai Uniót a kormány képviselõi,
abbeli igyekezetükben, hogy 30 újabb
tisztséget hozzanak létre a Fellebbezése-
ket Megoldó Országos Tanácsban. Az új
tisztségek évi 30 millió eurójába kerülnek
majd az országnak (Jurnalul naþional).

Salamon 
Márton László

Cristian Preda segítségére sietett EP-képviselõ társa, Monica Macovei, aki pártreformot sürgetett

Néppárti álmok 

Fotó: Mediafax

Totka László

„A negyvenhárom dekon-
centrált intézmény közül ti-

zenegy esetében állíthatunk igaz-
gatót” – mondta el lapunknak
Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar
megyei ügyvezetõ elnöke. Az
RMDSZ felelõsségkörébe a kö-
vetkezõ intézmények kerültek: a
kulturális, vallásügyi és nemzeti
örökség igazgatósága, a fogyasz-
tóvédelmi hivatal, a nyugdíj-
pénztár, az ifjúsági igazgatóság,
a pénzügyi fõigazgatóság, a kör-
nyezetvédelmi hivatal, a Körö-
sök Vízügyi Igazgatósága, a te-
rületi építkezési felügyelõség, az
emelõszerkezetek nagynyomású
kazánok és tartályok felügyelet-
ének területi igazgatósága, a ka-
taszteri hivatal és az egészségbiz-
tosító pénztár.

„Nem a tisztségeket, hanem a
felelõsséget osztottuk el” – mond-
ta el lapunknak Szabó Ödön an-
nak apropóján, hogy a partiumi-
aknak is sikerült aláírniuk a
Demokrata–Liberális Párt (PD-L)
helyi szervezetével a dekoncen-
trált intézmények vezetõ tisztsége-
inek elosztásáról szóló egyez-
ményt. Hozzátette: a felelõsség-
vállalás bizonyos területekre vo-
natkozik megyei szinten, a dekon-
centrált intézményekben, ebben
született megállapodás, amely há-
rom elven alapul. „A felelõsség-

vállalás azért fontos, mert ez nem
kizárólag azt jelenti, hogy egy
adott intézményben igazgatóvál-
tás történjen, ugyanis az a célunk,
hogy az adott intézmény a megfe-
lelõ módon mûködjön. Ezért elsõ-
sorban azokon a szakterületeken
vállaltunk felelõsséget, ahol mi-
nisztereink is jelen vannak: a kul-
túrában, környezetvédelemben és
egészségügyben” – fejtette ki Sza-
bó, hozzátéve, hogy az egészség-
ügyben csak részben sikerült be-
tartani a fenti elvet, ugyanis csak a
megyei egészségbiztosító került
az RMDSZ-hez és nem maga az
egészségügyi hivatal. „A második
alapelv, hogy morális jóvátételben
részesüljenek azok a szakembere-
ink, akiket 24 óra leforgása alatt
váltottak le egy évvel ezelõtt úgy,
hogy elõtte évekig nagyon jól,
problémamentesen vezették az in-
tézményeket” – tette hozzá a bi-
hari RMDSZ-es politikus, hang-
súlyozva, hogy az érintettek közül
többen már bírósági úton meg-
semmisítették az eltávolításukra
vonatkozó határozatot. „A har-
madik elv pedig az – folytatta –,
hogy a területek felelõsségvállalá-
sa ne legyen akadálya a decentra-
lizációnak. Ha valaki egy adott te-
rületért koordinációs felelõsséget
vállal, ne akadályozza meg a
szakterület decentralizálását csak
azért, mert jelen pillanatban õ a
megyei igazgató.” 

Tizenegy „felelõsséget” 
kapott a bihari RMDSZ

Cs. P. T.

Markó Béla szövetségi elnök
javaslatára Takács Csabát

bízta meg az ügyvezetõ elnöki
teendõk ellátásával tegnap a Szö-
vetségi Állandó Tanács (SZÁT).
Az RMDSZ operatív döntésho-
zó testülete ugyanakkor felfüg-
gesztette ügyvezetõ elnöki tiszt-
ségébõl Kelemen Hunort arra az
idõre, amíg mûvelõdési minisz-
terként tevékenykedik. A tisztsé-
gébõl történõ felfüggesztését ma-
ga Kelemen kérte, mert a szövet-
ség alapszabályzata szerint ügy-
vezetõ elnöki teendõket és kor-
mányzati megbízatást ugyanaz a
személy nem láthat el. Eszerint a
miniszter ügyvezetõ elnöki tiszt-
ségét megtartja, de az ezzel járó
teendõket ebben az idõszakban
nem gyakorolja. 

Takács Csabának a megbíza-
tás nem új, hiszen 1993-tól 2007-
ig az RMDSZ ügyvezetõ elnöke
volt. „Így természetesen nem je-
lentenek újdonságot a rám váró
feladatok sem. Ennek ellenére
nem hoztam meg könnyen azt a
döntést, hogy egy idõre ismét
visszatérjek a napi politikához”
– nyilatkozta tegnap lapunknak
Takács Csaba. Tájékoztatása
szerint a kérdésrõl többször kon-
zultált a szövetségi elnökkel és
az RMDSZ más vezetõivel, a
végsõ döntést a SZÁT tegnap

reggeli ülése elõtt hozta meg.
„Soha nem menekültem a mun-
kától” – magyarázta a politikus,
aki az utóbbi hónapokban vis-
szavonult a közélettõl, a
Communitas Alapítvány elnöke-
ként tevékenykedett. Takács
Csabának egyébként korábban
már volt egy „nagy visszatéré-
se”: 2008 õszén az RMDSZ or-
szágos választási kampányát ve-
zette. Tegnap lapunknak hangsú-
lyozta: megbízatása csupán ad-
dig tart, amíg az ügyvezetõ el-
nök miniszteri mandátuma.

Amint már beszámoltunk róla,
Kelemen Hunor tisztségébõl tör-
ténõ felfüggesztését a Szövetségi
Szabályzat-felügyelõ Bizottság
(SZSZFB) határozata tette lehe-
tõvé. A testülettõl Markó Béla
szövetségi elnök kért korábban
véleményezést az ügyben. Az
SZSZFB elnöke, Veress Emõd
korábban az ÚMSZ-nek azt nyi-
latkozta: döntésük értelmében
Kelemen Hunor megtartathatja
ügyvezetõ elnöki tisztségét, ha
miniszteri mandátuma idejére te-
endõit egy megbízott ügyvezetõ
elnök látja el, aki „teljes állásban”
végzi munkáját. „A szabályzat-
ban rögzített összeférhetetlenségi
kritériumot is éppen azért vezet-
tük be annak idején, mert az ügy-
vezetõ elnöki feladatok egész em-
bert kívánnak” – érvelt lapunk-
nak a jogász.

Takács Csaba lett az RMDSZ

megbízott ügyvezetõ elnöke

Február 20-án
PSD-kongresszus 
Folytatás az 1. oldalról

Szociáldemokrata források sze-
rint Geoanã elveszítheti egyik
legfontosabb szövetségesét,
ugyanis a PSD egyik stratégájá-
nak számító Viorel Hrebenciuc
azt latolgatja, hogy Cristian
Diaconescu mellé áll. Korábban
a másik három jelölt – Geoanã,
Miron Mitrea és Adrian Nãstase
egyaránt próbálta a maga oldalá-
ra állítani a volt külügyminisz-
tert, aki „pártatlan” álláspontjá-
val mindhárom jelölt táborában
népszerûségnek örvend. „Én
mindig a gyõztes táborban va-
gyok, bármelyik is legyen az” –
hárította el a minden hájjal meg-
kent Hrebenciuc az opciójára vo-
natkozó kérdést. Adrian
Nãstase, aki mindeddig nem fog-
lalt határozottan állást azzal kap-
csolatban, hogy indul-e az elnöki
tisztségért, továbbra sem vallott
színt. Párttársai körében elhin-
tette az információt, hogy vissza-
lép indulási szándékától, majd
amikor a sajtó szembesítette állí-
tásával, visszakozott, hogy „csak
viccelt” és megfeddte párttársait,
hogy kiszivárogtatnak. Hozzá-
tette: az sem igaz, hogy tandem-
ben akar indulni Diaconescuval.
„Döntésemet csak azután ho-
zom meg, hogy tárgyaltam a te-
rületi szervezetekkel. Az az ész-
revételem, hogy túl korán kerül-
tek szóba a személyi kérdések,
egyelõre elvi dolgokat kellene
tisztáznunk” –  ködösített a volt
miniszterelnök. Kisebb ügyrendi
nézeteltérést okozott az országos
tanács és a kongresszus idõpont-
jának közelsége, ugyanis Ion Ili-
escu volt államfõ szerint lehetõ-
séget kell adni a területi szerve-
zeteknek, hogy megtarthassák
delegációválasztó üléseiket. 
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B. T.

Romániában divatossá
vált a „pártvándorlás”,

azaz a pártcsere, az egyik po-
litikai alakulatból a másikba
történõ „átigazolás”, olyany-
nyira, hogy törvényileg kel-
lett büntetni. A román politi-
kus azonban mindenkor
megtalálja a kiskaput – nem
kis mértékben azért is, mert a
törvényeket már eleve „kis-
kapukkal” látják el. 

Narancssárga 
függetlenek

A „pártvándorok” külö-
nösképpen a választásokat
közvetlenül megelõzõ és kö-
vetõ idõszakban jelennek
meg, amikor az új erõvi-
szonyok már körvonalazód-
nak. A dolgok természeté-
bõl adódik az, hogy ilyen-
kor az ellenzékbe szorult
politikai alakulatokat hagy-
ják el tömegesen tagjaik, a
hatalmi tömörülés(ek)hez
csatlakozva. 

Az átállást különösképpen
megkönnyíti az a körülmény,
hogy a „hûtlenkedõknek”
nem kell megalázkodva be-
bocsátásért kuncsorogniuk –
a választások megnyerésére

esélyes vagy a gyõztes pártok
maguk invitálják át õket,
pénzt vagy pénzt jelentõ
tisztségeket – gyakran mind-
kettõt – felkínálva számukra. 

Minderre jó példa mind-
az, ami mostanság történik
a romániai politikai életben,
amikor is a kormányzó de-
mokrata-liberálisoknak sike-
rült számos honatyát kisza-
kítaniuk az ellenzéki tömö-
rülések – a Szociáldemokra-
ta Párt és a Nemzeti Liberá-
lis Párt – parlamenti frakció-
iból. A kormánypárt csábító
ajánlatai nyomán új tör-
vényhozási frakció jött létre:
a „függetlenek csoportja”.
A vonatkozó törvényes ren-
delkezések értelmében
ugyan a pártot váltó politi-
kus elveszíti a párt színeiben
elnyert tisztségét, semmi-
képpen sem büntethetõ vi-
szont az, aki függetlenként
kívánja folytatni pályafutá-
sát. Ez akkor is igaz, ha a
szakadár politikus függet-
lenként egyértelmûen vala-
mely más párt mellé áll,
mint például most a „füg-
getlenek” tavaly õsszel meg-
alakult és immár 23 tagra
gyarapodott csoportja,
amely nyíltan a demokrata-
liberálisokat támogatja. A
frakció a szociáldemokraták
és a nemzeti liberálisok kép-
viselõházi és szenátusi tag-
jaiból áll. Kezdetben 24 ta-
got számlált, közülük né-
gyen azonban idõközben
beléptek a Demokrata-Libe-
rális Pártba. Utólag viszont
létszámuk további három
„pártütõvel” egészült ki, a
Szociáldemokrata Párt két
tagjával, Tudor Ciuho-
daruval és Valeriu Steriu
képviselõvel és a nemrégi-
ben átállt Corneliu Grosu
szenátorral. 

„Érvágás” 
az ellenzéken

A „pártvándorok” miatt
a két ellenzéki tömörülés
képviselõházi és szenátusi
frakciói komoly vesztesége-
ket szenvedtek. A tavalyi ál-
lamfõválasztások – 2009
novembere – óta a szociál-
demokraták sorait 13, a
nemzeti liberálisokét pedig
14 honatya hagyta el, közü-
lük négyen a kormánypárti
frakciót erõsítették: a ren-
delkezések ugyanis csak a
más pártba történõ belépést
tiltják, a más frakcióhoz va-
ló csatlakozást nem. Mind-
ez meghatározó mértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a
2008. évi parlamenti vá-
lasztásokhoz képest jelen-
tõsen átalakuljanak az erõ-
viszo-nyok a Tisztelt Ház-
ban. A szociáldemokraták
például a törvényhozási vá-

lasztások nyomán mind-
össze három mandátum-
mal szereztek kevesebbet a
demokrata-liberálisoknál,
jelenleg azonban már 19
szavazattal van kevesebb-
jük a fõ kormánypárti tö-
mörülésnél. Mircea
Geoanã parlamenti csapa-
tából kilenc képviselõ és
négy szenátor távozott, egy
részük azért, mert nem sza-
vazta meg a Boc-kormány
ellen a Nemzeti Liberális
Párt és az RMDSZ által kö-
zösen benyújtott bizalmat-
lansági indítványt, másik
részük pedig azért, mert az
államfõ-választási kam-
pány során nyíltan bejelen-
tették: Traian Bãsescut fog-
ják támogatni saját jelölt-
jükkel, Mircea Geoanã
pártelnökkel szemben. Elõ-
zõek a pártvezetés részérõl
kapott fenyegetésekkel in-
dokolták lépésüket, utóbbi-

akat pedig a pártelnök és
kamarillája távolította el
vezetõségi tisztségeikbõl. 

A távozó szociáldemok-
rata honatyák között a leg-
ismertebb Gabriel Oprea –
aki egyébként a „függetle-
nekbõl” összeállt frakció
vezetõje is, Eugen
Nicolicea, Vasile Soporan,
volt pártja kolozsvári szer-
vezetének egykori vezetõje,
Anghel Iordãnescu, a
Steaua korábbi focistája, a
katonacsapat és a román
válogatott volt edzõje. 

A Nemzeti Liberális Párt
egyetlen esztendõ leforgása
alatt 14 honatyát – tíz kép-
viselõt és négy szenátort –
veszített. Igaz, parlamenti
csoportját kevésbé ismert
politikusok hagyták el, a
veszteség mégis érzékenyen
érintette a tömörülést,
amely a választások során
elnyert 92 parlamenti man-

dátum helyett, már csak 78
vokssal rendelkezik. 

Következetlenségek 
következményei

Az „átigazolások”, a po-
litikai következetlenségek
komoly következmények-
kel jártak. Nyomukban a
fõ kormánypárt, a Demok-
rata-Liberális Párt az
RMDSZ-szel megkötött
kormánykoalíciónak kö-
szönhetõen, valamint a
függetlenek és a nem ma-
gyar kisebbségek képvise-
lõházi csoportjának támo-
gatását élvezve, immár vi-
szonylag kényelmes több-
séggel rendelkezik a parla-
mentben. A legutóbbi par-
lamenti választásokat kö-
vetõen a két legnagyobb
politikai tömörülés, a De-
mokrata-Liberális Párt és
a Szociáldemokrata Párt
szinte azonos számú man-
dátumot szerzett, elõbbiek
csupán három hellyel ren-
delkeztek többel ellenfe-
lüknél. Jelenleg a szociál-
demokraták 164 mandátu-
ma151-re apadt, ami je-
lentõsen megnövelte a
kormánypártiak elõnyét.

A demokrata-liberálisok-
nak a két ellenzéki tömörü-
lésbõl kilépõ honatyák se-
gítségével sikerült megsza-
vaztatniuk az újabb Boc-
kormányt. További ígérge-
téseik nyomán várhatóan
újabb tagokkal gyarapszik
majd a „narancssárga füg-
getlenek” tábora, így az el-
lenzékiek pozíciója egyre
gyengébb lesz, a parlament-
ben mindinkább a demok-
rata-liberálisok és szellemi
vezérük, Traian Bãsescu ál-
lamfõ akarata érvényesül
majd. 

Választásokkal felérõ pártvándorlás

MTI

Az izraeli Vaskupola
(Iron Dome) rakétaelhá-

rító rendszer állítólag május-
ra elkészül. A terv szerint a
palesztinok lakta keskeny
földsáv közelébe fogják tele-
píteni, megfosztva ezzel a
Hamászt a zsidó állammal
szembeni fõ fegyverétõl: at-
tól, hogy rakétákkal mérhes-
sen csapást a határhoz közeli
izraeli településekre. Ezzel
egyidejûleg Egyiptom arra
készül, hogy földbe vert acél-
kerítéssel vágja el a föld alat-
ti alagutakon átvezetõ csem-
pészútvonalakat saját terüle-
te és a Gázai övezet között.

Ezeken az alagutakon ke-
resztül jut a Hamász – az
övezet évek óta tartó blo-

kádja ellenére – készpénz-
hez és fegyverekhez. 

Rakétaelhárító 
és alagúttorlasz

Az izraeli–egyiptomi „ket-
tõs harapófogó” célja korlá-
tozni a Hamász lehetõségeit,
egyúttal pedig módosítani a
játékszabályokat a Gázai
övezet lezárt határain.

Az iszlám radikálisok
mindazonáltal szilárdan õr-
zik pozícióikat az Izrael és a
Földközi-tenger közötti kes-
keny földsávban, amelyet
2007-ben ragadtak el a rivális
palesztin szervezettõl, a
Fatahtól. A Hamász máris
megkezdte a közvélemény
mozgósítását az egyiptomi
„alagúttorlasz” ellen. Elem-

zõk arra figyelmeztetnek,
hogy a radikálisok felújíthat-
ják öngyilkos merényleteiket
Izrael területén, amennyiben
rakétáik „fennakadnak” a
Vaskupolán.

„A Hamász képes alkal-
mazkodni bármilyen új kö-
rülményhez” – hangoztatta
a közelmúltban Ahmed
Juszef, a szervezet tisztség-
viselõje, részletek közlése
nélkül. Szerinte minél na-
gyobb nyomás nehezedik a
Hamászra, a szervezet an-
nál népszerûbbé válik.

Gilád Salit, izraeli katona
2006 nyarán történt elhurco-
lása óta Izrael és Egyiptom
gyakorlatilag lezárta a Gázai
övezet határait, hogy gátat
vessen a Hamász akcióinak.
Az iszlám radikálisok vála-
szul kisebb rakéták kilövésé-
vel próbálták kikényszeríteni
a blokád feloldását, ami
többnyire kemény izraeli
megtorlást vont maga után.

Változó egyenlet

Az izraeli Vaskupola és az
egyiptomi alagútzár meg-

változtatná az eddigi egyen-
letet – vélik megfigyelõk. A
két új tényezõ gyöngíti a
Hamász pozícióját a föld-
sávban, új kihívás elé állítva
a szervezetet mind az egyip-
tomi, mind az izraeli fron-
ton – fogalmazott Efrájim
Halévi, az izraeli hírszerzés
(Moszad) korábbi fõnöke.
„Új stratégiát kell kitervelni-
ük, hogy megfeleljenek az
új fejleményeknek” – tette
hozzá. A 200 millió dolláros
költséggel kifejlesztett Vas-
kupola-rendszer indításuk
után néhány másodpercen
belül lelövi az Izrael felé tar-
tó rakétákat – közölte a vé-
delmi tárca. A rendszer any-
nyira korszerû, hogy a kilö-
vés után másodperceken be-
lül képes kiszámítani, hol
fog a lövedék becsapódni, fi-
gyelembe véve a széljárást
és egyéb befolyásoló ténye-
zõket is.

Izraeli illetékesek elisme-
rik, hogy a Vaskupola a ha-
talmas költség dacára sem
lehet képes minden rakéta
megsemmisítésére. Mind-
azonáltal – teszik hozzá – a

rakétapajzs jelentõs vív-
mány Izrael védelme szem-
pontjából, ráadásul lélekta-
ni síkon nagy csapást jelent
a Hamászra. Az elsõ üteget
májusban helyezik üzembe
Szderót városában, amely a
leggyakoribb célpontja volt
a Hamász rakétáinak az
utóbbi években.

Makacskodó 
radikálisok

A radikális palesztin szer-
vezet azonban nem tágít.
Abu Obeida, a Hamász ka-
tonai szárnyának (Izzedin
al-Kaszám) szóvivõje nem
volt hajlandó kommentálni
a Vaskupoláról szóló híre-
ket. Egy biztonsági tisztség-
viselõ, aki nem áll kapcso-
latban a Hamász katonai
szárnyával, viszont lefity-
málóan nyilatkozott a raké-
tapajzsról. Mint mondta,
túl sokba kerülne, ha Izrael
minden egyes rakétát le
akarna lõni. Ted Postel, a
bostoni mûszaki egyetem
(MIT) rakétaszakértõje el-
mondta: nem ismeri a Vas-

kupola minden részletét,
ám úgy gondolja, hogy az
megvédheti a kisebb telepü-
léseket a közvetlen csapá-
soktól. Mindazonáltal nem
világos, hogy a pajzs alkal-
mas-e egy erõteljes rakéta-
sorozat kivédésére is.
Azonkívül a magas költsé-
gek is problémát jelenthet-
nek Izraelnek.

Egy „házilag” készült ra-
kéta kevesebb mint 200 dol-
lárba kerül, míg egyetlen ra-
kéta elfogásának költsége
100 ezer dollár körül mo-
zog – állította Postel. Uzi
Rubin, az izraeli védelmi
minisztérium egykori ma-
gas beosztású tisztviselõje
mindazonáltal leszögezte: a
rakétapajzsot mindenkép-
pen érdemes megvalósítani,
elsõsorban a Hamász löve-
dékei által fenyegetett tele-
pülések biztonsága, az ott
emberéletekben és anyagi-
akban okozott károk elhárí-
tása céljából. Szakértõk
hozzáteszik, hogy a költsé-
gek is csökkenni fognak, ha
majd a Vaskupolát nagy so-
rozatban állítják elõ. 

A Gázai övezetet kormányzó
Hamászt két csapás érte a közelmúlt-
ban: Izrael sikerrel próbált ki egy kor-
szerû rakétapajzsot, Egyiptom pedig
lezárni készül a Gázai övezettel közös
határa alatt ásott csempészalagutakat.

Romániában 
a parlament
összetétele, a
törvényhozási
erõviszonyok
nem csak a vá-
lasztások nyo-
mán alakulnak
ki, illetve mó-
dosulnak.

Parlamenti erõviszonyok – egyesztendõnyi „pártvándorlás” elõtt, a 2008-as választások után

Kettõs harapófogóban a Hamász



Az úr helyzete a szolgájával nem ugyanaz, mint az államfér-
fiúé az alárendeltekkel szemben, aminthogy a vezetésnek
formái sem felelnek meg egymásnak, mint némelyek képze-
lik. Mert az egyik természettõl fogva szabad emberekre, a
másik szolgákra vonatkozik, s míg a háznép kormányzása
egyeduralmi (minden család egyeduralom alatt él), addig az
államkormányzás szabad és egyenlõ polgároknak a vezetése.
Mármost az urat nem valami tudományos képzettsége sze-
rint nevezik így, hanem mert annak született; hasonlóképpen
a szolgát és a szabad embert is. Pedig lehetne olyan tudo-
mány is, amely az úri és a szolgai minõséggel függ össze; a
szolgai állapotra vonatkozólag (…); de elképzelhetünk más
ilyen fajta tanulmányt is, mondjuk a szakácsságot s a szolgai
foglalkozás egyéb ágait is. Mert hisz egyik foglalkozás a má-
siknál megbecsültebb vagy szükségesebb, s a közmondás sze-
rint „szolgája, ura válogatja”. Az ilyesmi tehát mind a szol-
gasághoz tartozó tudás; az úrnak tudománya viszont a szol-
gákkal bánni tudás. Az úr szerepe ugyanis nemcsak az, hogy
szolgákat szerez, hanem, hogy azokat fel is használja. Ebben
a tudásban azonban semmi különös vagy magasztos vonás
nincs; mert csak amit a szolga elvégezni képes, azt kell az
úrnak elrendelni tudni. (…) A szolgaszerzés módja azonban
különbözik ama kétféle tudástól, és jogszerû formájában
nem egyéb, mint a háborúskodás és a vadászat egy neme.
Ennyit a szolga és az úr hivatásáról.

Arisztotelész: Politika. A szöveget Szabó Miklós fordítása alapján az
eredetivel egybevetette: Horváth Henrik

Hozzászokhattunk már, hogy a parlamenti
döntéseket, le- és átszavazásokat kizárólag
a politikai taktika, olykor a Dâmboviþa-
parti következetesség vagy gerincesség
számlájára írjuk. A közemberben – hát még
a politikusban vagy kommentátorban – már
fel sem merül annak lehetõsége, hogy vala-
ki meggyõzõdése szerint szavaz, avagy dön-
tését kizárólag szakmai megfontolások mo-
tiválják. Mi több, ha elvétve akad is ilyen
képviselõ vagy szenátor, azt a sajtó vagy
rosszabb esetben a saját pártja hamar kiok-
tatja arról, hogy hol is terem a pártfegye-
lem, a politikai érettség, a koalíciós partner
szolidaritása meg kiszámíthatósága, no és a
magasabb pártérdekek érvényesítése.
Jómagam is azt hiszem, hogy politikai
összhang és felelõsségvállalás nélkül egy

párt sem mûködhet normáli-
san. Ez azonban nem jelen-
ti azt, hogy a képviselõ vak
végrehajtója kell,  hogy le-

gyen a pártközpont-
okban meghozott,
nem is mindig egyez-
tetett döntéseknek.
Különösképpen áll ez
a megállapítás olyan

esetekre, amikor a tét nem valamilyen elvi
vagy ideológiai szempont érvényesítése, ha-
nem szakmai, már-már technikai jellegû
kérdés 
Ilyen esetnek lehettünk tanúi két héttel ez-
elõtt, amikor a társadalombiztosítási költ-
ségvetés szakbizottsági vi-
táján a koalíció nem mû-
ködött, és a többség meg-
szavazta a nyugdíjpont ér-
tékének emelését (ponto-
sabban visszaállítását) az
átlagfizetés 45 százaléká-
nak a szintjére, majd a tör-
vényhozás plénuma – egy héttel késõbb –
ezt a módosítási indítványt visszautasította
és a nyugdíjakat még az infláció mértékével
sem kívánta megnövelni, így azok most ve-
szíteni fognak reálértékükbõl.
Minthogy szeretném elkerülni a populiz-
mus csapdáját, elõrebocsátom, hallottam
róla, hogy válság van, és azzal is tisztában
vagyok, hogy amikor mindenkinek rosz-
szabb, akkor a nyugdíjasoknak sem mehet
jobban. Mégis, az a meggyõzõdésem, hogy
a nyugdíjakat a költségvetés jelenlegi állása
mellett is lehetett volna emelni legalább az
infláció mértékével, úgy, ahogyan azt Kere-

kes Károly, az RMDSZ Maros megyei kép-
viselõje a szakbizottsági ülésen javasolta.
Persze elismerem, hogy ehhez némi több-
letmunkára lett volna szükség a Pénzügy-
minisztériumban és az Országos Nyugdíj-
pénztárban. Érveim a következõk.

Mindaddig, amíg Románia
azok közé az európai or-
szágok közé tartozik, ahol
a nyugdíjakra és a nyugdí-
jasokra fordított szociális
kiadások a legkisebbek (az
EU-tagországok közül
mindössze Észtország ma-

rad el mögöttünk), addig a költségvetés ter-
vezésénél más prioritásoknak kellett volna
érvényesülniük. Minden irónia nélkül álla-
pítom meg, hogy jelentõs erõforrásokat
nem azokba a minisztériumokba kellett vol-
na koncentrálni, amelyek saját bevétellel is
rendelkeznek, amilyen például a Regionális
Fejlesztési és Idegenforgalmi Minisztérium
vagy a közlekedésügyi tárca, hogy a titkos-
szolgálatokról már ne is beszéljek. A kor-
mány száraz érve – nincs pénz – akkor len-
ne hiteles, ha a terheket nemcsak a nyugdí-
jasok viselnék, hanem a nemzetgazdaság
valamennyi ágazata.

A kormány tavaly felelõsségvállalással elfo-
gadtatott 2009/329-es számú törvénye (a
közintézmények és -hatóságok átszervezé-
sérõl, a közkiadások ésszerûsítésérõl, a piac
támogatásáról és az Európai Unióval és a
Nemzetközi Valutaalappal megkötött
egyezmények betartásáról) megszüntette az
állami nyugdíjak és bérek halmozásának le-
hetõségét abban az esetben, ha ez utóbbi
meghaladja a bruttó átlagfizetést, miáltal a
nyugdíjalap már csökkent. 
A Nemzetközi Valutaalap értékelése szerint
2009-ben az adócsalás mértéke Romániá-
ban a belsõ nemzeti össztermék 14 százalé-
kát tette ki, ami 16 milliárd eurónak felel
meg. Ebbõl a pénzbõl legalább 300 lejjel le-
hetne emelni minden nyugdíjat. A Pénz-
ügyminisztériumnak inkább ezt kellene fel-
kutatnia, semmint megsarcolnia a nyugdíja-
sokat, jóllehet ez a kényelmesebb megoldás.
Lett volna lehetõség tehát – még a válság
körülményei közt is – a nyugdíjak reálérté-
kének a megõrzésére. Persze az is igaz,
hogy a nyugdíjasok nem tudnak sztrájkba
lépni, a kormányt sem nagyon tudják zsa-
rolni. Nekik csak parlamenti képviselõik
vannak, de azokat meg pártutasításra le le-
het szavazni. 

Leszavazva
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Rövid sorállás a délnyugat-dunántúli benzinkút kasz-
szájánál. A pontos helymeghatározás azért fontos,
mert jó tudni, hol is vagyunk éppen, és merre tartunk. 
Kicsi és konkrét ügyekben talán láthatjuk ugyanúgy a
világot. Választások jönnek, a nagy kérdésekben úgy-
is megosztottak vagyunk. Szóval, MOL-kút, relatíve
nagy összeg a kézben, tömbmagyar sorban áll, az
Uniót tekintve néhány kilométerre a horvát határtól.
A pontosság kedvéért még hozzá kell tenni, hogy tu-
risztikai célpont a kisváros, gyógyfürdõ a közelben,
és borvidék csalogatja ide az érdeklõdõket.
Mit lehet csinálni sorállás közben? Bámészkodni. Mit
árulnak, kínálnak, szolgáltatnak, mire hívják fel a fi-
gyelmemet? 
A kassza fölött számítógéppel nyomtatott felirat a
pénztáros védelmében. Tájékoztat: ha éppen ki akar-
nám rabolni ezt a benzinkutat, akkor csak aprópénzt
zsákmányolnék, a nagyobb címleteket az alkalmazott
azonnal becsúsztatja egy résen a páncélszekrénybe,
amihez neki nincs kulcsa. Jó ezt tudni. Megnyugtató.
Bár nem hiszem, hogy a rablási szándékkal érkezõ
azzal fecsérelné idejét, hogy elolvassa a tájékoztató
feliratokat.
Nézem tovább az üzenetet, s – nemzetközi vizeken já-
runk – két idegen nyelven is olvasható a felirat. Tud-
juk, a bûnözés nem ismer határokat, s minél távolabb
„dolgozik” valaki az otthonától, s gyorsan elillan, ak-
kor bottal üthetik a nyomát. Ami meglepõ, hogy a két
idegen nyelv, amelyen az üzenet megfogalmazódik: a
román és az ukrán. Értem, értem, mégis meglep. 
Ukránt erre mutatóba ha látunk, a román rendszámú
gépkocsik utasairól nagyobbrészt tudjuk, hogy rom-
magyarok, ellenben horvátok és németek szép szám-
mal járnak ide. Bár nem annyian, mint korábban, de
az egy másik elemzés tárgya lehetne. Arra lennék kí-
váncsi, hogy a felirat készítõje tanulmányozott-e va-
lamiféle bûnügyi statisztikákat, s az országos benzin-
kútrablási tendenciákról vonhatott le messzenyúló
következtetéseket (köztünk van a román és az ukrán
maffia!), avagy valami mélyebb elõítéletesség nyílt
elõtörésével szembesülünk éppen.
Olyasmire gyanakszom, mint volt a 90-es években
az osztrák határközeli bevásárló központokban a
felirat: Magyar, ne lopj! És csak ezen az egy nyel-

ven. Sértõ volt és elõítéletes, szégyelltük
is magunkat mind, akik nem lo-
punk. Az ukrán és román állampol-
gárságú magyarok ugyanúgy érez-

hetnek, mert az elõítélet elsõsorban
õket sújtja.  

S bizonyára mindenkinek van egy
sztorija sokkal különb megbélyeg-
zésekrõl, megkülönböztetett bánás-

módról. Krebsz János
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Lett volna lehetõség te-
hát – még a válság kö-
rülményei közt is – a
nyugdíjak reálértékének
a megõrzésére. 

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az otthon nem az, ahol laksz, hanem ahol
megértenek.” Christian Morgenstern

Politikai show

Államférfi és úr

Ukránok 
és románok

A nap címe. Bãsescu 1959-be költöztette 
a román fejedelemségek egyesülését,
Gândul.

Magyarázat. Természetesen nyelvbotlás-
ról van szó, amit akár el is lehetne nézni,
ámde a pszichoanalízis megalapítójától,
Freud Zsigmondtól tudjuk, hogy a nyelv-
botlások, elszólások igenis árulkodhatnak
egy ember lelkiállapotáról, szellemi egész-
ségérõl. Meg hát az államfõ iaºi-i beszédé-
vel kapcsolatban messze nem ez a fõ kifo-
gásunk. A legnagyobb sajtószemlézõ ro-
mán internetes portál egyébként idézi
Ludovic Orban ihletett meglátását:
„Traian Bãsescu a totalitarizmus utolsó re-
likviája”. És itt a relikvia korántsem erek-
lyét jelent, sokkal inkább maradványt. 

Újulnának. Rendkívül érdekes Adrian
Severin helyzetelemzése a Jurnalul
naþionalban a két nagy pártban tapasztalt
megújulási hullám kapcsán. Így kezdõdik:
„A PD-L egy líder párt nélkül, a Traian
Bãsescutól elbûvölt választóközönség vá-
róterme. A PSD egy párt líder nélkül.
Minthogy nem sikerült egy országos párt
vezetõjévé válnia, Mircea Geoanã (akit
azért választottak meg, hogy félreállítsa
Ion Iliescut, nem azért, hogy vezesse a
pártot) a helyi pártok konföderációjának
fõ közvetítõjévé vált.” Következtetése: a
PD-L megújulása serkentõleg hat a PSD
megújulására. 

A legújabb panama. Furcsa és veszélyes
nemzetközi ügylet leleplezésére hívja fel a
figyelmet a România liberã. Ezek szerint
egy brit nagyvállalat elnökét letartóztat-
ták, amiért mûködésképtelen bombadetek-
torokat adott el Iraknak, ráadásul ezersze-
res áron. A botrányban, brit honlapokon
megjelent információk szerint, érintett egy
romániai cég is, a MIRA TELECOM,
nyilván annak elnökével az élen. Az illetõ
cég több hazai minisztériummal és szolgá-
lattal kapcsolatban állt szolgáltatóként.

A nap álhíre. A PSD-ben a tisztújítás
elõtt érdekes helyzet állt elõ: Iliescu támo-
gatja Nãstasét, Nãstase támogatja Pontát,
Ponta támogatja Mitreát, Mitrea támogat-
ja Diaconescut – a sort folytathatnánk, ha
tudnánk, hogy kit támogat Diaconescu.
Addig is véleményünk szerint õ a favorit. 



ÚMSZ-összeállítás

A romániai brókerek ar-
ra számítanak, hogy a

Bukaresti Értéktõzsde ezen
a héten esésnek indul, be-
gyûrûzött ugyanis a régió pi-
acaira Barack Obama kije-
lentéseinek hatása és korrek-
ciók is várhatók. Az ameri-
kai elnök múlt héten arról
beszélt, hogy el kellene tilta-
ni a bankokat a spekulatív
befektetési alapoktól (hedge
fund), a válság kialakulásá-
ban nagy szerepet játszó be-
fektetési konstrukcióktól. 

Estek a tõzsdék

Az értékpapírpiacok na-
gyon érzékenyen reagáltak
az amerikai elnök bejelenté-
sére világszerte, még akkor
is ha az általa hangoztatott
intézkedések bevezetése
hosszú idõt igényel és a ja-
vaslatnak a kongresszuson
is át kell még csúsznia. Az
amerikai piac már csütörtö-
kön esett, és gyengüléssel
kezdtek tegnap is a vezetõ
nyugat-európai tõzsdék: a
londoni FTSE-100 index

0,60 százalékos, a frankfurti
mutató 0,90 százalékos
csökkenéssel, a párizsi pe-
dig 1,07 százalékos eséssel.
Elemzõk szerint ezen a hé-
ten Bukarestben fõként a
pénzügyi papírokat (SIF) ér-
demes figyelni, amelyek
pénteken az idei év legna-
gyobb korrekcióját szenved-
ték el. Tegnap még a keres-
kedési nap közepén a romá-
niai börze 0,77 százalékkal
erõsödött, és elérte a
2963,52 pontot. A SIF-ek
értéke is nõtt 0,56 százalék-
kal, elérve a 26 854 pontot.
A SIF Oltenia papírjai vol-
tak a legkelendõbbek, 1,549
millió lejes forgalmat bo-
nyolítottak le, amelyet a SIF
Moldova követett. 

Üzletellenes Obama?

Az amerikai befektetõk
többsége üzletellenesnek
tartja Barack Obamát – kö-
zölte a Bloomberg hírügy-
nökségre hivatkozva az
MTI. Obama a befektetõk
27 százaléka számára ro-
konszenves, tavaly október-
ben még 32 százalékuknak

volt róla pozitív benyomása.
Sokan aggasztónak tartják,
hogy a banki vezetõk fizeté-
sének és jutalmainak meg-
nyírbálására törekszik, az
egészségügyi reformot fon-
tosabbnak tartja a munka-
helyteremtésnél, és meg
akarja adóztatni a gazdago-
kat. Carlos Vadillo, egy San
Franciscó-i értékpapírcég
vezetõje úgy fogalmazott:
Obama folyamatos háború-
ban áll a bankrendszerrel,
pénzeszsákoknak nevezi a
bankárokat. A Bloomberg

vizsgálatában megjegyezte,
hogy az amerikai elnök az
Egyesült Államokon kívül
sokkal népszerûbb, Európá-
ban és Ázsiában a befekte-
tõk háromnegyede ad ma-
gas pontszámot mûködésé-
re. 

Fenyegetõ buborék

A bankok üzleti tevékeny-
ségének korlátozásával, a
Wall Street „kövér macskái-
nak” megregulázásával
Obama annak kívánja elejét

venni, hogy újabb buboré-
kok jöjjenek létre a pénzpia-
con, amelyek nyomán a ke-
letkezõ rést az államnak –
magyarán minden egyes
adófizetõnek – kelljen be-
tömnie. Szakértõk szerint
nem csoda, hogy ez a törek-
vése nem találkozik a pénz-
világ feltétlen egyetértésével.
Kritikusai azt harsogják,
hogy nem is a rendcsinálás
(pontosabban nem ez az el-
sõdleges) célja az elnöknek,
sokkal inkább a népszerûsé-
gi mutatók növelése. 
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Elkendõzött sztráda

Nem fog 4,8 milliárd euró-
ba kerülni a Comarnic-
Brassó autópálya, hanem
1,2 vagy legrosszabb eset-
ben 2,1 milliárd euró között
fog ingadozni az ára – de-
rül ki a Román Akadémiai
Társaság jelentésébõl. Sze-
rintük a nyilvánosság nem
kellõen tájékozott a témá-
ban, ugyanis a szerzõdés
részleteit, az állam számára
kedvezõtlen paragrafusokat
igyekeznek elkendõzni. Je-
lentésükben az áll, hogy az
egyik legzavarosabb pont
az, hogy hogyan fizetné ki
az állam a munkát. 

Vezet a kétszobás

A kétszobás lakásokat ré-
szesíti elõnyben a Project
Expo ingatlanvásár résztve-
võinek 49 százaléka – szá-
molt be az Agerpres. A láto-
gatók mindössze 7,5 száza-
léka szavazott az egyszobás
mellett, s körülbelül húsz
százaléka az érdeklõdõknek
villákat nézegetett. Szintén
húsz százalék részesíti
elõnyben a háromszobás la-
kásokat, miközben a négy-
szobásokat csak három szá-
zalék keresi. 

Csonkít az Ericsson

Az Ericsson bejelentette:
újabb ezerötszáz alkalma-
zottjától válik meg, miután
a negyedik negyedévben 92
százalékkal csökkent nettó
profitja – számolt be a Vi-
lággazdaság. A stockholmi
székhelyû vállalat az ered-
mények hatására kiterjesz-
tette takarékossági program-
ját:  a korábban tervezett öt-
ezer helyett hatezerötszáz fõ
elbocsátására készül. 

Jegybanki injekció

Hatmilliárd lejjel tõkésítette
fel a bankközi piacot teg-
nap a Román Nemzeti
Bank – adta hírül a
Mediafax. Az összeget ki-
lenc pénzintézet szippantot-
ta fel 7,5 százalékos, vagyis
a monetáris politikával azo-
nos mértékû kamaton. 

Zsugorodó részletek

A lakásárak csökkentése és
az Elsõ ház program által
kínált kisebb kamatok nyo-
mán jelentõsen visszaesett a
lakáshitel-részletek összege.
Egy háromszobás lakás ese-
tében például két év alatt
havi hatszáz euróról három-
százötven euróra esett visz-
sza a törlesztési részlet –
számolt be elemzésében a
Gândul napilap.

Budapest a fõtámogató

Az állami támogatások Ma-
gyarországon 2008-ban elér-
ték a GDP 2,38 százalékát,
ez a legmagasabb a 27 EU-
tagállamban – írta az MTI.
Az Eurostat kimutatása sze-
rint e tekintetben Magyaror-
szágot Málta követi a sor-
ban két százalékkal, majd
Bulgária 1,3 százalékkal. Az
uniós átlag 0,54 százalék.

A „kövér macskák” ellen

Barack Obama terve a bankok megszorongatásáról felforgatta a világ tõzsdéit 

ÚMSZ

Román állami garanciá-
val jutott egy 400 millió

eurós nagyságú európai uni-
ós hitelhez a Ford gyár –
számolt be róla a Mediafax.
Az Európai Beruházási
Banktól kölcsönzött összeg
nyolcvan százalékáért,
mintegy 320 millió euróért
„kezeskedik” a román kor-
mány – mivel a pénzalapo-
kat az autókonszern craio-
vai gyárának fejlesztésére
fordítják. 

A kölcsönbõl a haszon-
gépjármûvek gyártását,
emellett pedig egy környe-
zetbarát és újszerû kisautó
fejlesztését finanszíroznák a
közeljövõben.

„Nagy kihívást vállalunk
azzal, hogy a craiovai üze-
met a Ford csoport egy je-
lentõs vállalatává kívánjuk
alakítani” – jelentette ki
Wolfgang Schneider, az au-
tógyártó alelnöke, aki ki-
emelte, hogy az állami ga-
rancia nélkül a cég nem jut-
hatott volna hozzá a szüksé-
ges likviditáshoz ebben a
válságos idõszakban. 

Az amerikai anyacégnek
merész tervei vannak a kö-
vetkezõ évekre: ezek szerint
2010-ben harmincezer, ám
2011-ben már kétszázötven-
ezer gépjármû hagyná el a
craiovai szerelõcsarnokot.
Ennek következtében pedig
várhatóan kiélezõdik a ver-
seny, a román gazdaság ed-

digi motorjának számító
Dacia gyárral. Bár a Ford
szalagjáról tavaly legördülõ
autók száma összehasonlít-
hatatlanul kisebb volt a
mioveni-i termelésnél, a
Dacia gyárnak idén át kell
ütemeznie termelését, mivel
legnagyobb felvevõpiacán,
Nyugat-Európában meg-
szûntek vagy elapadóban
vannak a roncsautó-progra-
mokra szánt állami támoga-
tások. Vannak azonban,
akik úgy vélekednek, a két
gyár eltérõ üzletpolitikája
harmonikusan illeszkedik
majd össze a román autópi-
acon, mivel a Dacia várha-
tóan csökkentett gyártási ak-
tivitását a Ford bõvülõ kíná-
lata ellensúlyozza majd. 

Padlógázzal indít a Ford A fagy miatt leállították
a nagy cégek gázellátását
Sz. Zs.

Szükségállapotot hirde-
tett tegnap délután ne-

gyed háromkor Adriean
Videanu gazdasági miniszter
a rendkívül alacsony hõmér-
sékletre való tekintettel – ad-
ták hírül a tárcavezetõ közle-
ményére alapozva a hírügy-
nökségek. Az intézkedés ér-
telmében leállítják a gázszál-
lítást azoknál a nagyfogyasz-
tóknál, ahol ez lehetséges –
így többek között a marosvá-
sárhelyi Azomureº vegyipari
kombinátnál, az InterAgro
mezõgazdasági vállalatnál,
valamint a fõvárosi Electro-
centralánál – másrészt pedig,
ahol megoldható, átállítják a
mûködést alternatív üzem-
anyagra. Mindezt azért,
hogy a Transgaz tehermente-
sítve legyen, és képes legyen
operatívan, akadálytalanul
kiszolgálni a lakossági szük-
ségleteket, amely most ab-
szolút elsõbbséget élvez.

A minisztérium azt köve-
tõen hozta meg döntését,
hogy egyeztetett a földgázel-
látás biztonságáért felelõs bi-
zottsággal, illetve ennek elnö-
kével, Tudor ªerbannal, aki
az energetikai kérdésekért fe-
lelõs államtitkári posztot is
betölti. A szakértõi bizottság

elemezte a fogyasztók ren-
delkezésére álló gázkészletek
mennyiségét és a szélsõsége-
sen alacsony hõmérsékletek
hatását a fogyasztásra – miu-
tán a Transgaz jelezte az ellá-
tás nehézségének lehetõsé-
gét. A törvények értelmében
pedig indokoltnak találta a
szükségállapot kihirdetését.

„Elsõsorban a rendszer
biztonsága miatt volt nehéz
döntést hoznunk, mivel en-
nek összeomlása kataszrófá-
hoz vezetne” – fogalmazott
ªerban. Az államtitkár sze-
rint a kõolaj ára akár har-
minc százalékkal is emelked-
het az intézkedés folytán –
utalt ugyanakkor arra, hogy
szükség esetén az állami
készleteket is igénybe veszik,
melyek mintegy tizenöt nap-
ra elegendõek.

Az átlaghõmérséklet teg-
nap reggelre elérte a mínusz
18 fokot, éjszakára pedig na-
rancssárga riasztást adott ki
az Országos Meteorológiai
Szolgálat hét megyében
(Hargita, Kovászna, Brassó,
Suceava, Botoºani, Iaºi és
Neamþ), mivel a hõmérséklet
-26 fokra süllyedhet. Egyéb-
ként holnap reggel nyolc
óráig országszerte sárga jel-
zésû fagyjelzés lesz érvény-
ben.

Esésnek indultak a tõzsdék világszerte
Barack Obama amerikai elnök szavai-
ra, a bankok üzleti tevékenységének
korlátozásával kapcsolatban. Ezen a
héten a Bukaresti Értéktõzsdére is vár-
hatóan begyûrûzik a piac által negatí-
van fogadott kijelentések hatása, de
tegnap ez még nem érzõdött. 

Ford kontra Dacia: kiélezõdhet a verseny a román autópiacon a két nagy autógyártó között

Fotó: archív



Kovács Zsolt, Fleischer Hilda

„Lefagyott” egy  vonat-
szerelvény a sínekrõl teg-

nap reggel a Kovászna me-
gyei Málnás és Bükszád köz-
ti szakaszon. A Brassó és
Csíkszentdomokos között
közlekedõ 4503-as számú
személyvonat a málnásfürdõi
vasútállomástól mintegy 500
méterre futott ki a sínekrõl; a
balesetnek nem voltak sérült-
jei, az utasok viszont meg-
ijedtek.

Csoda, hogy járnak

„Ilyen idõben csak akkor
ül vonatra az ember, ha na-
gyon muszáj, én azon csodál-
kozom, hogy ebben a fagy-
ban a szerelvény egyáltalán
be tud kanyarodni. Amikor a
baleset bekövetkezett, nem is
tudtam hirtelen, mi történik,
de azonnal felmértem, hogy
kisebb a baj annál, mint ami
lehetett volna” – meséli az
egyik pórul járt utas, aki vé-
gül autóstoppal érte el terve-
zett úti célját. „Megígérték,
hogy küldenek utánunk egy
pótszerelvényt, de én féltem
az elhúzódó késéstõl és a far-
kasordító hidegtõl” – tette
hozzá a Csíkszeredából szár-
mazó károsult. A Kovászna
megyei vasúti rendõrség pa-
rancsnoka, Constantin
Scurtu lapunknak elmondta:

a vasúti baleset 7.40-kor tör-
tént, a négy szerelvénybõl ál-
ló vonat második kocsija le-
siklott a sínrõl. A parancsnok
szerint korai még a baleset
pontos okát megnevezni, de
a szokatlanul hideg idõ min-
denképpen nehezíti a közle-
kedést. Scurtu szerint a sínek
jó állapotban vannak, azokat
rendszeresen ellenõrzik. A
rendõrtiszt szerint elsõ felté-
telezések szerint a nagy hi-
deg miatt a sínpárok össze-
húzódhattak, ezért „ugrottak
le” a nyomvonalról a kocsik. 

Mindet megtettek?

A vasúttársaság dolgozói
hidraulikus emelõkkel igye-
keztek a sínekre helyezni a
szerelvényt, de a munkálatok
órákig eltartottak, a vasúti
közlekedés a 400-as fõútvo-
nal érintett szakaszán megbé-
nult. A kisiklott vonat mint-
egy 30 utasa egy ideig a fûtött
szerelvényben várakozott,
majd egy részük autóstoppal
utazott tovább. Azokért, akik
úgy döntöttek, nem mernek
nekivágni a behavazott  utak-
nak, a CFR (Román Vasúti
Társaság) Brassó illetve Csík-
szereda irányából egy-egy
szerelvényt küldött – tájékoz-
tatta lapunkat György Ervin
háromszéki prefektus. A bal-
eset miatt a Budapest – Bras-
só közötti nemzetközi járat is

három órát vesztegelt a Csík-
szeredában, majd az utaso-
kat autóbusszal szállították
tovább a célállomásra. A
kényszerpihenõ miatt több
utas panasszal élt, amelyet az
ÚMSZ továbbított a CFR ve-
zetéséhez. „Érthetõ az elége-

detlenség, de mindenkinek be
kell látnia, hogy ilyen idõjárá-
si viszonyok között nem lehet
mindenre felkészülni. Arról
azonban biztosíthatok min-
denkit, hogy a szükséges
technikai óvintézkedések
megtörténtek. Az is biztos,

hogy a vonat fûtésberendezé-
se az utánpótlásként küldött
szerelvénye való várakozás
idején is mûködött, tehát az
utasokat nem hagytuk ma-
gukra” – fogalmazott lapunk-
nak Adrian Vlaicu, a CFR
marketing igazgatója. 
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A Kovászna megyei Bodzafordulón mér-
ték tegnap reggel az ország leghidegebb
hõmérsékletét, -34,4 Celsius fokot. A hi-
deg miatt több megyében narancs kódjel-
zésû riasztás van érvényben . A Fekete-
tenger Mamaia környéki partszakaszai-
ról arról érkezett jelentés, hogy a -20 fo-

kos hidegben a sós tengervíz is megfa-
gyott.  Az  elmúlt 24 órában 11 embert ért
fagyhalált, a krízisszállók megteltek a hi-
deg elõl menekülõ hajléktalanokkal. A
fagy miatt nehézkesen közlekedtek a vo-
natok is, kilenc szerelvény több órás ké-
séssel ért célba.

Még a sós víz is megfagyott

Órákba került, mire helyre állt a vasúti forgalom Málnás és Bükszád között Fotó: Kovács Zsolt
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Súlyos szénmonoxid 
mérgezés Medgyesen

Egy medgyesi cipõgyár 16
alkalmazottját szállították
tegnap kórházba, miután a
gyárban szénmonoxid mér-
gezést szenvedtek. Az áldo-
zatok többsége fejfájásra,
émelygésre panaszkodott,
többen látási zavarról szá-
moltak be. Az érintetteket a
helyi kórház sürgõsségi osz-
tályán látták el és tartják
megfigyelés alatt. A gyárat
kiürítették, a baleset körül-
ményeit jelenleg is vizsgálják. 

Eredményes szimuláció

Az Országos Vizsgaközpont
adatai szerint a diákok több
mint fele vett részt a január
20i érettségi szimuláción. A
résztvevõk egy ötöde ért el a
digitális ismeretek terén fel-
sõfokú minõsítést, ennél va-
lamivel kevesebben bizo-
nyultak kezdõknek. A leg-
több érettségizõ tudását kö-
zepesnek vagy haladónak
minõsítették a vizsgáztatók. 

Védik a rosszul alvókat

Egyesület született az alvás-
zavarokkal küzdõk védelme
érdekében. A Sãnãtatea Me-
dia Group által létrehozott
szervezethez azok fordulhat-
nak, akik álmatlansággal,
kóros aluszékonysággal, hor-
kolással és légzéskimaradás-
sal küzdenek. 

Kanyarban eltört a vonat

ÚMSZ

Több mint 150 szakszer-
vezeti képviselõ állt

sztrájkõrséget tegnap reggel
a Pénzügyminisztérium
épülete elõtt Bukarestben,
azt követelve, hogy a kor-
mány hosszabbítsa meg a
kényszerszabadság idõtarta-
mát. 

A bányászok, kohászok és
a szállításügyi alkalmazottak
képviselõi a kormány által
tervezett elbocsátások ellen
tüntettek.  A tiltakozók „Ál-
lítsák le az elbocsátásokat”,
„Mi állástalanok, ti bojárok”,
„Válságellenes intézkedése-
ket, ne munkanélküliséget”
feliratú transzparensekkel vo-
nultak utcára. Ioana Stoica
szakszervezeti képviselõ ta-
lálkozott Sebastian Vlãdescu
tárcavezetõvel, aki csak any-
nyit ígért a tiltakozóknak,

hogy elemezni fogják a prob-
lémákat.

Az Alfa Kartell szakszer-
vezeti szövetség azt ígérte, a
tiltakozó akciót a Pénzügy-
minisztérium elõtt péntekig
naponta megtartják, mintegy
száz résztvevõvel. Az Alfa
Kartell, az UGIR-1903 és a
CONPIROM már kérte a
kormányt, hogy idénre is
hosszabbítsa meg a kényszer-
szabadság tavaly alkalmazott
szabályait. Ettõl az intézke-
déstõl azt remélik, hogy nem
kerül sor a közalkalmazottak
elbocsátására. 

A tiltakozók azt várják,
hogy a kormány legkésõbb
két héten belül adjon ki egy
sürgõsségi rendeletet, amely
védi az elbocsátandókat. Ha
a kormány ezt nem hagyja
jóvá, a sztrájkõrséget határo-
zatlan ideig meghosszabbít-
ják. 

Sztrájkõrség VlãdescunálSebészeti 
rekord 
Aradon
Munkatársunktól

Rendkívüli méretû, 17
kilogrammos petefé-

szek-daganatot távolítot-
tak el tegnap egy 52 éves
nõbõl az aradi Materna
kórház sebészeti osztá-
lyán.  Az intézmény közle-
ménye szerint egyszeri be-
avatkozás révén sikerült
eltávolítani a teljes daga-
natot, amely valószínûleg
jóindulatú elváltozás.  A
paciens állapota a kórház
tájékoztatása szerint a kö-
rülményekhez képest ki-
elégítõ: a daganat létfon-
tosságú szervek mûködé-
sét lehetetlenítette el, za-
varta a beteg vérkeringés-
ét, így eltávolítása után je-
lentõsen javulhat az érin-
tett életminõsége. A
gyógyulást nehezíti, hogy
a paciens súlya a mûtét
elõtt alig érte el a 47 kg-t,
a daganat eltávolítása után
pedig 30 kilósra „fogyott”.
Ennek ellenére bíznak a
regenerálódásában. A mû-
tétet végzõ orvosok szerint
ilyen mértékû kóros elvál-
tozásra nem volt példa az
utóbbi húsz évben. A szak-
értõk az eset kapcsán arra
hívták fel a figyelmet,
hogy a petefészek dagana-
tok tünetei viszonylag ko-
rán felismerhetõek és a ko-
rai stádiumban a betegség
viszonylag egyszerûen
gyógyítható. 

A Pénzügyminisztérium elõtt péntekig naponta tüntetnek Fotó: Mediafax



Gergely Zsuzsa

Nagyon nehéz egy filmet
színházban rekonstruálni.
Gondolok itt például a
Bergman filmekre jellem-
zõ, hosszasan kitartott kö-
zelképekre, melyeket a
színházi elõadás nem tud
úgy bemutatni.
– Amikor egy képzeletbeli
próbafolyamat adaptációját
készíted el – mert ezt tettük,
hiszen pontosan nem tud-
juk, hogyan dolgozott
Bergman a színészeivel –,
akkor belekapaszkodsz a
rendelkezésedre álló kevés
információba: rendezõi és
színészi feljegyzésekbe ar-
ról, miként forgattak, meny-
nyit kacagtak a próbák alatt,
annak ellenére, hogy tragi-
kus jeleneteken dolgoztak
stb. Ezt nagyon szerettük,
mert mi is azt gondoljuk,
hogy nagyon súlyos dolgok
után jól jön a feloldó neve-
tés. Valami élettelit, humo-
rosat akartunk létrehozni. A
humor fontos szereplõje az

elõadásnak. A közelképek
problémáját egyértelmûen a
fényeknek kell megoldani-
uk, amelyek hosszan idõz-
nek egy arcrészleten, egy uj-
jon, egy szemen, a mozi ha-
tását kell elérniük, ahol kön-
nyebb egyetlen elemre össz-
pontosítani. Azt hiszem, a
fények nagyon jól mûköd-
nek az elõadásban.

Az volt a benyomásom,
hogy folyamatosan segíteni
kíván a nézõkön, elsõsor-
ban azokon, akik nem is-
merik behatóan Bergman
világát, vagy akik nem lát-
ták a filmet. Különösen az
elõadás kezdetén teszi ezt:
például elhangzik a szerep-
lõk néhány fontos tulaj-
donsága. Létfontosságú a
megértésért segítõ kezet
nyújtani, vagy ez elsõsor-
ban az elõadás játékossá-
gát, humorát szolgálja?
– Úgy kezdõdik, mint egy
könnyed, szórakoztató elõ-
adás. Kint vagyunk, nem
tudjuk, mi történik. Bogdán

Zsolt bejelenti, hogy: „Én
Bogdán Zsolt vagyok, és ma
este Bergmant játszom.” Vi-
lágos, hogy õ nem Bergman,
hanem egy színész. Ez az
egész nagyon játékos, belép-
hetsz egy konvencióba, szín-
házasdit játszhatsz. Egyen-
ként bemutatjuk a színész-
nõket, felvonulnak, mint egy
divatbemutatón, hiszen az
elõcsarnok játéktere olyan,
mint egy kifutó. Hangsú-
lyozzuk, hogy csodára ké-
szülünk, de mindenki tudja,
hogy ez lehetetlen, hiszen a
Bergman-filmet nem ezek a
színészek hozták létre. Az-
tán bekerülsz a terembe, és
minden egyre igazabbá, ko-
molyabbá válik. Amikor Ág-
nes meghal, akkor a nézõ-

ben is erõteljesen meg kell
születnie a halálélménynek.
Nem az volt az érzése, hogy
valaki valóban meghalt? Na-
gyon erõs az a kép. Tehát
egyszer csak alkotni kez-
desz. Ez a szép az egészben.
Végig egy próbát látsz, száz-
szor elhangzik, hogy stop,
belép Bergman az instrukci-
óival, tehát nem hagyják,
hogy a történettel tarts, el-
mélyedj benne. Mégis, bizo-
nyos idõ elteltével a történet
nagyon fontossá válik. Az
utolsó 25 percet Bergman
már nem szakítja meg. Ak-
kor a történettel marad-
hatsz.

Ön azt mondja, valami
jót szeretne közvetíteni az

elõadással. Bergman úgy
fogalmazott, hogy vigaszt
és megnyugvást szeretne
nyújtani a filmjével. A né-
zõtéren azonban sokan
borzonganak a haláltól,
attól, hogy nehogy olyan
felületesek legyenek, mint
Mária, nehogy úgy omol-
jon össze az életük, mint a
Kariné. Elõfordulhat,
hogy sokan nem kapnak
vigaszt az elõadás láttán?
Hogy is állunk a történet
pszichológiai hátterével?
– Bergman úgy gondolta, a
filmben szereplõ három nõ
énjének része. De bennünk
is ott vannak. Mindannyian
félünk a haláltól. Mindany-
nyian felületesek vagyunk,
és idõnként olcsó élvezete-
ket hajszolunk. Mindannyi-
an küszködünk azzal, hogy
képtelenek vagyunk önma-
gunkról beszélni, vagy má-
sokat megérinteni, esetleg
megérintve lenni, mint
Karin. Ugyanakkor meg-
van bennünk az a nagylel-
kûség is, amit Annában lát-
hatunk, aki elvesztette
egyetlen gyermekét, most
meg feltétlen szeretettel
ápolja a beteg lányt. A lé-
nyeg az, hogy a színháznak
segítenie kellene ezen érzel-
mek feloldásában. Ha képe-
sek vagyunk szembesülni
az említett érzelmekkel, ak-
kor könnyebben elérhetõ a
megnyugvás, és csökkenhet
a félelem. Ezért fontos a
színház.
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Sipos M. Zoltán

December közepén állt
le és a tervek szerint feb-

ruár elsején kezdõdik el újra
a kolozsvári Mátyás szobor-
csoport restaurálása. A
munkálatokat vezetõ nagy-
szebeni Concefa Rt. mûsza-
ki igazgatója, Benedek Za-
kariás lapunknak elmondta,
a munkálatok egyrészt a té-
liesre forduló idõjárás miatt
szünetelnek, másrészt pedig
a Fadrusz alkotás alatt lapu-
ló ókori régészeti lelõhely
felszínre kerülése miatt. 

A Concefa Rt. által meg-
bízott régészek tavaly de-
cemberben egy feltehetõleg
ókori falmaradvány részle-
teit fedezték fel a szoborcso-
port környéki talajban, így a
restaurálási munkálatok le-
álltak míg a régészekbõl álló
csoport elvégezhette a feltá-
rási munkálatokat. „A feltá-
rás befejezõdött és megkap-
tuk az engedélyt a szobor-
csoport felújításának  folyta-
tására. Korábbi terveink
szerint a munkálatokat már
január 18-án szerettük volna
újrakezdeni, ebben viszont

az ismét fagyosra fordult
idõjárás akadályozott meg.
Reményeink szerint február
1-tõl ismét elkezdhetjük a
restaurálási munkálatokat” -
mondta el lapunknak Bene-
dek Zakariás. 

Amint arrõl már beszá-
moltunk, az eddigi munká-
latok során a szoborcsoport
belsõ vázát erõsítették meg.
A magyarországi, süttõi bá-
nyából megvásárolt, a szo-
boregyüttes talapzatának ki-
javításához szükséges mész-
kövek egy része már megér-
kezett az országba. 

Bergman-film, másképp

Szünetel a szoborfelújítás

Ingmar Bergman Suttogások és siko-
lyok (1972) címû kultuszfilmjének
színpadi adaptációját vitte színre a
Kolozsvári Állami Magyar Színház
Andrei ªerban rendezésében. Andrei
ªerbannal az elsõ nyilvános fõpróba
után készült, a Kolozsvári Rádióban
már sugárzott interjút közöljük. 

Elhunyt Csetri Elek 
akadémikus

Életének 86. évében január
24-én, vasárnap elhunyt dr.
Csetri Elek professzor, aka-
démikus, az Erdélyi
Múzeum-Egyesület (EME)
tiszteletbeli tagja. „Csetri
Elek (1924.04.11.–2010.01.
24) Egyesületünk egyik új-
jászervezõje, folyóiratunk-
nak korábban szerkesztõje,
az EME többszörös kitün-
tetettje volt. Tudományos
munkássága maradandó
eredményekkel gazdagította
a magyar történettudo-
mányt” – adta hírül a
gyászt az EME. Egyed
Ákos, az EME elnöke így
fogalmaz nekrológjában
„Csetri Elek munkássága,
amelyet a magyar nemzet
történetének szentelt, törté-
netírásunknak kiemelkedõ
értéke. Köteteit, tanulmá-
nyait bizonyosan sokáig
fogják még használni a tör-
ténelem iránt érdeklõdõk, a
történetkutatók”. 

A Projekt 2 tárlat
Szentgyörgyön

A székelyföldi fiatal képzõ-
mûvészek Projekt 2 tárlata
nyílik meg január 29-én,
pénteken, 18 órakor a sepsi-
szentgyörgyi Székely Nem-
zeti Múzeum Gyárfás Jenõ
Képtárában. Megnyitja Tú-
rós Eszter mûvészettörté-
nész, házigazda Sántha Im-
re Géza. A Projekt 2 negy-
venegy fiatal képzõmûvész
alkotásaiból válogat.  

Tizenöt éves 
az Elõretolt Helyõrség 

Vidám irodalmi-, sport- és
gasztronómiai fesztiválként
hirdette meg a január 29. és
31. között megszervezésre
kerülõ, fennállásának tizen-
ötödik évét ünneplõ Elõre-
tolt Helyõrség Szépirodalmi
Páholy.  A kolozsvári ren-
dezvények megnyitója janu-
ár 29-én, pénteken 19 óra-
kor a Bulgakov kávéházban
lesz. Beszédet mond Szõcs
Géza költõ, François Bréda
költõ, irodalomkritikus,
mûfordító és Orbán János
Dénes költõ, prózaíró.
Könyvbemutatók, beszélge-
tések, Selmeczi György
zongoraestje és gasztronó-
miai „barangolások” várják
két helyszínen, Bulgakov
Kávéházban, valamint a P.
Howard Social Club &
Caféban az érdeklõdõket.

Eszmecsere a színházról
Kánya Gyöngyvér, Budapest

Nemzeti Színház a 21.
században; Nemzeti Szín-

ház - kortárs színház? cím-
mel a visegrádi és a baltikumi
országok valamint Oroszor-
szág és Románia színházi
szakembereinek részvételével
január 28–31-e között
kerekasztal-beszélgetést és lá-
togatóprogramot szerveznek
a budapesti Nemzeti Szín-
házban. A Nemzetközi Szín-
házi Intézet (ITI) Magyar
Központja és a budapesti
Nemzeti Színház közös szer-
vezésében megvalósuló ese-
mény két blokkra tagolódik,
egy péntek és szombat dél-
elõtt tíztõl délután kettõig
tartó konferenciára, amely-
nek résztvevõi összehasonlít-
ják az országukban található
nemzeti színházak szerepét,
ezek múltját és jövõbeni fej-
lõdését, valamint egy azzal
párhuzamosan zajló látoga-
tóprogramra. A Nemzeti
Színház Kaszás Attila termé-
ben zajló konferencia a jelen
és a jövõ felé orientálódik, a
visegrádi országokkal és a
baltikumi, balkáni országok-
kal, valamint Oroszország és
Románia szakembereinek
részvételével. „Azért ezeket
az országokat hívtuk meg,
mert ezek azok a volt szocia-
lista országok, amelyek a 20.
század második felében, tör-
ténelmi különbözõségeik el-
lenére mégis hasonló módon
fejlõdtek. Ezt a nemzeti szín-

házak egymáshoz közelálló
története is bizonyítja” –
részletezte lapunknak Gálos
Orsolya, a Nemzeti Színház
kommunikációs vezetõje. A
beszélgetés olyan fontos kér-
déseket feszeget, mint: mi-
lyen identitást fejezhet ki és
adhat tovább a színház a kö-
zönségnek és milyen közön-
ségnek, mer-e, merhet-e kí-
sérletezni, milyen darabokat
tûz mûsorra, milyen mintá-
kat követnek, ha egyáltalán
követnek valamit? Kik járnak
ma színházba, és fõként egy
nemzeti színházba? 

„A kerekasztal-beszélgetés
azt kívánja lehetõvé tenni,
hogy a külföldi és magyar
résztvevõk között valódi be-
szélgetés, vita, eszmecsere
alakuljon ki. Az eseményt
felvesszük, és a beszélgetés
leírt anyagát publikáljuk,
hogy ezzel egy szélesebb kö-
zönséghez is eljuttassuk azo-
kat a gondolatokat, amelye-
ket a különbözõ országokból
érkezõk megfogalmaztak” –
mondta az ÚMSZ- nek Gá-
los. A konferenciával párhu-
zamosan zajlik a „visitors”
azaz látogatóprogram, ennek
keretében a résztvevõk meg-
nézhetik a Nemzeti Színház,
de igény szerint más színhá-
zak elõadásait is, valamint ta-
lálkozhatnak magyar színhá-
zi alkotókkal. Romániából
Ion Caramitru színész, volt
kulturális miniszter és Alice
Georgescu színházkritikus
kapott meghívást. Az ókori falmaradványok felszínre kerülése miatt álltak le a felújítási munkálatok A szerzõ felvétele
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A Jurnalul national nemrégiben ér-
dekes statisztikát közölt arról, hogy
melyek azok a hazai „hírességek”,
akiknek 2009 válságos esztendejében
a legtöbben látogatták a blogját. Ez
szolgálhat kellemes meglepetéssel is,
ugyanis arról árulkodott, hogy ha-
zánkban mindennapivá vált az
internet, tehát már nem fényûzés a
világhálón való szörfözés. Ugyanak-
kor azonban megrettentett engem.
Arról tanúskodott, hogy hiába ada-
tott meg rengeteg embernek az inter-
net áldása, a mûvelõdés, az infor-
málódás szinte ingyenes lehetõsége,
mégis aránytalanul sok netezõ
mászkál lecsúszott vagy éppen felfu-
tott, de kaliber nélküli politikusok
blogján, de (túl) sokan nézik a las-
san új népzenévé fejlõdõ mánélé
emeritus „mûvészeinek” a személyes

bejegyzésekkel tarkított honlapjait
is. Ki ne élvezné ugyanis azt, ha
maga Elena Udrea miniszterass-
zony gyerekkori képeit bámulhatja
szabad perceiben, vagy ki nem gyö-
nyörködne Dan Bursuc mánélista
csodálatosan szerkesztett körmonda-
taiban, amelyekben magas mûvészi
színvonalú koncertjeirõl, illetve leg-
újabb autójának rendszámtáblájáról
számol be. Akit nem ijeszt meg a
szellemi potenciál pazarlásának ezen
beszédes példája, az nézze meg, hogy
hányan kíváncsiak Andreea Bãlan
vakolatvastagságú sminkkel és mes-
terségesen megvastagított ajkakkal
vonzóbbá tett, könnyfakasztó, hamis
érzelgõsségû dallamaira. Vigasztalás
lehet az, hogy a közéletet több-keve-
sebb sikerrel bíráló személyiségek is
komoly figyelmet kapnak az inter-

netezõk részérõl. Tehát még vannak
olyanok, akiket érzékenyen érint a
körülöttük lévõ világ, kultúra rossz
irányba való változása is. A Mircea
Badea sztármoderátor által mûköd-
tetett honlap 1,7 millió látogatója
komoly megvalósítás, de a Victor
Ciutacura kattintó közel egymillió
netezõ is azt jelzi, hogy a
szájbervilágban még nem veszett el
végleg a csata. A Tudor Chirilã
(rangos) muzsikus által vonzott fél-
millió ember is megnyugtat vala-
mennyire, de a mérleg sajnos az ol-
csó és haszontalan szórakozás, a ní-
vótlan kultúra és a semmitmondó
botrányok felé hajlik. Úgy néz ki,
hogy Romániában polarizálódik a
net: egyfelõl a kultúra és úgy általá-
ban az élet romlására érzékeny em-
berek igyekeznek minél inkább kiis-

merni, és pozitív céllal felhasználni
az internetet, másfelõl meg azok
szállják meg a világhálót, akik nem
annyira tudatosan szemlélik a vilá-
got, és inkább csak a cirkuszokra
meg a kultúra fattyúhajtásaira kí-
váncsiak. Sajnos a trafic.ro inter-
netes forgalommérõn nagyon hátul
vannak a nagy magyar bloggerek,
ami azt mondja el, hogy sokkal ke-
vésbé hallatjuk a hangunkat a
weben, mintsem arra számarányunk
feljogosítana, és elképzelhetõ az is,
hogy az itteni magyarok érdeklõdése
inkább az anyaországi mondén por-
tálok felé irányul. Félek azonban,
hogy a statisztikák a rossz megsejté-
semet fogják alátámasztani, vagyis
hogy az én fajtám is inkább érdeklõ-
dik a mondén iránt...

Péter Árpád

Médiagnózis

Mondén bloglátogatók özöne 

Röviden

Farkas István

Több mint 300 ezer euró gyûlt
össze azon a Realitatea Tv és

az UNICEF által szervezett se-
gélymûsoron, melyet vasárnap
este szerveztek a földrengés súj-
totta Haiti megsegítésére. Ameri-
kában ugyanez a mûsortípus 57
millió dollárt „kalapozott”.

Románia gyengén…

„Kezdem én: öt millió (régi lej
– szerk. megj.) részemrõl, és 400
euró a House of Guides (Mihai
Tatulici kiadója – szerk. megj.) al-
kalmazottai és vezetõi részérõl…
A második adomány, amit be
akarok jelenteni, az Traian
Bãsescu államfõtõl érkezett, aki
a következõ havi fizetését aján-
lotta fel a haiti rászorulók megse-
gítésére” – nyitotta meg Mihai
Tatulici vasárnap este a Realitatea
Tv és az UNICEF által szerve-
zett „Haiti – a káosz gyermekei”
teledonációs mûsort. Bãsescu
mellett Adriean Videanu gazda-
sági miniszter is egész havi fize-
tését a földrengés áldozatainak
ajánlotta.

További tízezer dollárt adomá-
nyozott Costel Cãºuneanu üzlet-
ember is, aki ellen a hatóságok
hatalommal való visszaélés gya-
nújával indítottak eljárást. A
maraton-mûsoron összesen 370
ezer euró gyûlt össze, ám az
„adományvonalakat” nem zár-
ták le, továbbra is lehet adakozni

SMS-ben, telefonos hívással, il-
letve az UNICEF erre a célra
nyitott bankszámlájára való uta-
lással. 

Külföld jól eresztett

Külföldön, a péntek este
szervezett világhírû sztárok
részvételével zajló segélymûsor
során több mint 57 millió dol-
lár gyûlt össze a földrengés súj-
totta Haiti megsegítésére. A
szervezõk közlése szerint az
adományok még tovább növe-
kedhetnek, a végleges összesí-
tés még nem történt meg. A
kétórás program több helyszín-
rõl jelentkezett: New Yorkban

Wyclef Jean, haiti rapper, Los
Angelesben George Clooney,
Haitin a CNN riportere, Ander-
son Cooper, Londonban Ma-
donna vezette az adást. A se-
gélymûsort, az összes nagy
amerikai televíziós csatorna,
az MTV, a Bravo, valamint a
YouTube, a MySpace és az AOL
közösségi portál élõben sugá-
rozta, a haitiak pedig a Radio

One Haiti rádióállomást hall-
gatva követhették figyelemmel. 

Legutóbb a Katrina hurrikán
2005-ös pusztítása után szervez-
tek hasonló mûsort, akkor 40
millió dollárt „kalapoztak”, a
2001. szeptember 11-i egyesült ál-
lamokbeli terrortámadások után
pedig közel 150 millió dollárt
gyûjtöttek össze ily módon a fel-
lépõ mûvészek.  

Álmozdonyvezetõt fogtak Budapesten a MÁV
belsõ ellenõrei. „Sajnálatos, de valóban megtör-
tént az eset, felvettük a kapcsolatot az illetékes
rendõrkapitánysággal, hogy segítsük a munká-
jukat, ugyanakkor belsõ vizsgálatot is indítot-
tunk, hogy végére járjunk a férfi ténykedésének.
Az már kiderült, hogy egy vasútbarát, jogosít-
vánnyal nem rendelkezõ személlyel állunk
szemben” – nyilatkozta a vasúttársaság szóvi-
võje. A vasútbarát csaló hónapok óta vezette –
természetesen ingyen – a MÁV vonatait, ked-
venc szakasza a Székesfehérvár-Budapest útvo-
nal volt. Lebukása napján is telefonon érdeklõ-
dött aziránt, nincs-e szükség arra, hogy szabad-
naposként elvigyen egy mozdonyt Fehérvárra,
úgyis arra jár. Végül a fogda lett számára a
végállomás. Pár ezer szenvedélyes vasútbaráttal
nyereséges lehetne az ágazat.

(szûcs el)

Száz szó

Szavazógép

Tanácstalanok az olvasók

Az Új Magyar Szó internetes olvasói tanács-
talanok Mircea Geoanã azon vádját illetõ-
en, hogy Traian Bãsescu paranormális erõ-
ket vetett volna be választási sikere érdeké-
ben. A maszol.ro szavazógépen feltett leg-
utóbbi kérdésünkre (Ön szerint valóban
paranormális erõk segítették gyõzelemhez
Bãsescut?) válaszoló olvasóink között azo-
nos az aránya az igennel és nemmel vála-
szolóknak. A válaszadók egyharmada azon-
ban a „Nem hiszek az ezoterikában” válasz-
lehetõséget jelölte meg.

E heti kérdésünk:
Ön szerint fel lehet készülni Romániában egy
Haitihez hasonló földrengésre?
1. Igen
2. Nem
3. Nem tudom

Kalapoztak Haitiért

A napokban Románia kormánya 50 ezer eurós segítséget
szavazott meg Haitinek. Ekkora összeget adományoznak
egyébként a fapados légitársaságok is a földrengés ál-
dozatainak, míg az elmaradottabb országok legkevesebb 100
ezer euróval járulnak hozzá a humanitárius akcióhoz.

Románia a legszegényebbeknél is kevesebbet adott
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Kovács Zsolt

Új, ezúttal kétnyelvû inter-
netes honlapot kapott

Kovászna Megye Tanácsa. A
Magyar Kultúra Napján bemu-
tatott és elindított új honlap el-
készítésére háromezer, adatátvi-
telre kétezer eurót szánt a
Kovászna megyei önkormány-
zat. Tamás Sándor önkormány-
zati vezetõ elmondta: a dátum-
választás nem véletlen, hiszen
az eddigi, csak román nyelvû
honlap helyett, most magyar
nyelven is elérhetõek az intéz-
ménnyel kapcsolatos informáci-
ók, késõbb pedig elkészül az an-

gol változat is. A www.kvmt.ro il-
letve a www.kovasznamegyeta-
nacsa.ro, illetve a www.cjcv.ro cí-
men elérhetõ honlapról Tamás
Sándor elmondta, hogy az ön-
kormányzat és a megye bemuta-
tása mellett megtalálhatóak raj-
ta a megyei tanács határozatai
és a magyar nyelvû ügyintézést
is bátorítják, ezért magyar típus-
kérések is elérhetõek az új hon-
lapon. 

A tanácselnök úgy véli, hogy
a törvény által nyújtott anya-
nyelvi jogokat maximálisan ki
kell használni, erre pedig a vi-
lágháló is jó lehetõség. „A tulaj-
donképpeni cél az volt, hogy mi-

nél hatékonyabbá tegyük a köz-
érdekû információkhoz való
hozzájútást, az eddigi weboldal
ugyanis pont ebbõl a szempont-
ból  nagyon lassú és hiányos-
volt” – hangzott el a honlap be-
mutatóján 

Henning László a Kovászna
megyei tanács alelnöke hozzá-
tette: egy sepsiszentgyörgyi
szakcég készítette az új, korsze-
rû és könnyen használható
internetes oldalt, amelyen töb-
bek között elérhetõek a régi
honlap egyes adatai, egy kulcs-
szavas keresõ, de ugyanakkor
tartalmazza a kulturális és gaz-
dasági intézmények linkjeit is. 

Kétnyelvû önkormányzati honlap

Mihai Tatulici a külföldi adományoknak csak a töredékét tudta összekalapozni a Realitatea Tv-n

Netezésre buzdít a papa

XVI. Benedek pápa legújabb üzenetében
felhívta a katolikus egyház papjainak
figyelmét, hogy az evangélium hirdetésé-
ben használják a modern kommunikációs
lehetõségeket és az internetet. Az egyházfõ
a tömegtájékoztatás világnapjára kiadott
üzenetében,  azt írta, hogy az új média a
hithirdetés „új korszakát” teszi lehetõvé.

Magazin vakoknak

Németországban Braille-írással vak és
gyengénlátó gyerekek számára jelentetnek
meg magazint, Geolino címmel. Európa
egyik legjelentõsebbnek tartott kiadója, a
lapot megjelentetõ Gruner+Jahr tájékozta-
tása szerint a Geolino 48 oldalon havonta
megjelenõ magazin lesz. Az újságot a né-
metországi vakok központi könyvtára, a
lipcsei székhelyû DZB állítja össze. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.45 Duna színpad
10.35 Szülőszoba
11.30 Család-barát –
Szolgáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Kulturális
hírek
15.15 Város a vár alatt
(magyar ism. sor.)
15.40 Budapest ostro-
ma
16.35 Utas és holdvilág
17.30 Nyelvörző
18.00 Zorro (am. ka-
landfilmsor.)
18.25 Térkép – Integrá-
ciós magazin
19.00 Híradó, Sport
19.35 Mese
19.55 Török kezdőknek
(német vígj. sor.)
21.00 VII. Olivér (szín.-
ff., magyar vígj.)
22.40 Híradó, Sport
22.50 Közbeszéd - Aktu-
ális háttérműsor
23.10 Váltó – Gazdasági
Híradó
23.30 Törzsasztal
0.25 Baljós felhők kö-
zött (magyar dokumen-
tumf.)
1.30 Eltávozott nap (ma-
gyar filmdráma)
2.50 Vers
2.55 Himnusz

PRO TV, 20.30
Jackie, a szépfiú

Ah Bu, egy tajvani lány romantikus üzenetet talál a tenger-
parton egy palackba zárva. Hongkongba utazik, hogy megta-
lálja álmai lovagját. Sajnos valami félreértés történt, ugyan-
is Albert meleg fiatalember. Jackie, egy milliomos aggle-
gény bankár vigasztalja a kiábrándult lányt. A románcot
megzavarják Jackie riválisának fenyegetései. Ah Bu önjelölt
vőlegénye érkezik felbőszülten Hongkongba.

RTL Klub, 22.20
Hegylakó 5.

A káoszba zuhant világban a halhatatlanok a forrást kere-
sik, ami választ adhat a létezésükkel kapcsolatban. Duncan
MacLeod társaival, Methossal, a titokzatos, ötezer éves hal-
hatatlannal, és Joe Dawsonnal, a figyelővel az első halha-
tatlant keresik. Joe halálával Duncan számára is világossá
válik, hogy felesége, Anna a rejtély kulcsa, csak az ő segít-
ségével képes kiállni az utolsó próbát.

m1, 22.30
Európa, Európa

Magad választod a sorsodat, vagy valami más határozza
meg az életed? Erre a kérdésre keres választ a film, feleleve-
nítve Salomon Perel igaz történetét. A zsidó fiú a történelem
viharában csak úgy maradhat életben, ha megváltoztatja
identitását. Amikor menekülnie kell Németországból, egy
orosz árvaházban “pionyír” lesz. Innen német fogságba ke-
rül, ahol hős gyanánt tisztelik a német tisztek.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Sorstársak
11.40 Századfordító ma-
gyarok
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.29 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Játszani is engedd
15.45 Szabadlábon So-
mogyban
15.55 Magyar válogatott
16.50 Pörög az élet!
(auszt. filmsor.)
17.15 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
17.40 Színes városok
18.05 KZ-oratórium
19.15 Ez történt Ma Reg-
gel (ism.)
20.35 Marci (francia
rajzfilm sor.)
20.50 Caillou (kan. rajz-
film sor.)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.10 Hagyd a köveket...
23.50 Magyar váloga-
tott
23.00 Záróra
0.50 A bikaviador (am.
filmdráma)
2.20 Vezérlő fény (am.
tévéfilm sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.10 Top Shop
13.00 RTL-hírek - Déli ki-
adás
13.15 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyerjen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.30 Ajkamon lakat (am.
családi vígjáték)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. filmsor.,
2004)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 A Széf – Ki viheti
el a milliókat?
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sorozat,
1998)
Közben: RTL-hírek
22.20 Hegylakó 5.: A for-
rás (amerikai akciófilm)
Utána: RTL-hírek
0.05 Budapest-Bamako
2010
0.25 Lelkek tengere (an-
gol thrillersor.)
2.05 Reflektor – Sztárma-
gazin
2.25 Műsórszünet

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.15 Teleshop
12.35 Álomhotel: Dubai
(német kalandf.)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.25 Charly, majom a
családban (filmsor.)
16.25 Szentek kórháza
(ausztrál filmsor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (amerikai filmsor.)
18.25 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán -
Vendégváró valóság-
show
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.15 Jóban Rosszban
(filmsor.)
22.20 Doktor House
(am. filmsor.)
23.20 Született felesé-
gek (amerikai vígjáték
sor.)
0.20 Szellemekkel sut-
togó (am. filmsor.)
1.20 Tények Este
1.50 Mária Magdolna
(olasz-francia-amerikai
filmdráma)
3.15 Műsorszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás
(ism.)
17.05 Hard Talk (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai
show-műsor
20.00 Híradó
Friss napi információk
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai ma-
gazinja
0.05 BBC World Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

11.45 Smallville 12.35
Jóbarátok 13.25 A nagy
házalakítás 14.15 Mezte-
lenül is szép vagyok!
15.10 Nyomtalanul 16.00
Nyomtalanul 16.50 CSI:
Miami helyszínelők
17.40 Jóbarátok (sor.)
18.05 Jóbarátok (sor.)
18.35 A nagy házalakí-
tás 19.20 Meztelenül is
szép vagyok! 20.15 Két
pasi – meg egy kicsi
21.30 CSI: Miami helyszí-
nelők 22.20 Különleges
ügyosztály   

7.00 Sport.ro Hírek
11.05 Információ 12.05
Külön kiadás 13.00
Sport.ro Hírek 13.05 Fo-
gadás a félelemmel
14.05 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 BoxBuster: Andre
Ward - Mikkel Kessler
17.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információ 20.05
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport Hírek 22.00
Wrestling Superstars
23.00 BoxBuster: Vitali
Klitschko vs Kirk Johnson

9.00 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Szerelmek (so-
rozat) 11.45 Teleshopping
12.00 Sosem feledlek (so-
rozat) 14.15 Teleshopping
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 (sor.)
19.30 Kaméleonok (sor.)
20.30 Aniela (sor.) 21.30
India 22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 Terra Nostra
(sorozat)

8.25 Megfélemlítve (kri-
mi) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.20 Kincsvadá-
szok Amazóniában (ak-
cióf.) 14.55 Félix és
Rose (francia-angol vígj.)
16.25 Akit Buldózernek
hívtak (akció-vígj.)
18.30 Gyerekből fel-
mentve (vígj.) 20.20 Ap-
ja lánya (amerikai vígj.)
22.10 Csábítunk és vé-
dünk (vígj.) 0.10 Alibi
nélkül (thriller) 1.50
Ügynökök és terroristák
(akcióf.)   

7.00 A szív dala (sorozat)
8.00 Anyaszeretet (soro-
zat) 10.00 Menyet anyá-
nak 12.30 Hírek 13.00
Az ajkakról a szívedig
15.00 Mondd mennyibe
kerül 16.00 Terefere
Bahmuval (talk show)
18.30 Hírek 19.30 Me-
nyet anyának (reality
show) 20.30 Ég veled, de
szeretlek! (reality show)
22.00 Mission Istaanbul
indiai kalandfilm, 2008)
0.15 A szakács (amerikai
horror, 2008)

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sorozat) 11.00 Virgi-
nia és Blithe kiruccanása
13.00 McLeod lányai
(auszt. sorozat) 14.00
McLeod lányai (filmsor.)
15.00 Kisvárosi gyilkos-
ságok (filmsor.) 17.00 Is-
ten háta mögött (am. film-
dráma) 19.00 A Par-
tiőrség (auszt. filmsoro-
zat) 20.00 Nyughatatlan
Jordan 21.00 A médium
(amerikai krimisor.)
22.00 A férjem védelmé-
ben (filmsorozat)   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.30 Hrvatska kronika
15.00 Ecranul nostru
15.30 Kormányváró
17.25 Körzeti híradó
17.35 Híradó
17.45 Teadélután
18.40 McLeod lányai
(auszt. kalandfilm-
sorozat)
19.25 A palota ékköve
(dél-koreai filmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisor.)
22.00 Az Este - Szerda
22.30 Európa, Európa
(német-francia-lengyel
filmdráma)
0.20 Prizma
0.35 Hírek - Időjárás-je-
lentés
0.45 Teadélután 
(ism.)
1.35 Nappali (ism.)
2.35 Prizma (ism.)
3.54 Műsorszünet

7.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
7.30 A vadló (sor.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (sor.)
11.15 Folklórkincsek
(ism.)
12.15 Sziluett-recept
12.50 Vihar a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
14.45 Téli Olimpiai 
Játékok - Vancouver
2010
14.50 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
15.00 Teleshopping
15.30 Ők is embertársa-
ink
16.00 Együttélések
17.00 Testvérek között
(amerikai filmsor.)
17.30 Vizsga nevelésből
18.25 Vihar a palotában
(koreai filmsor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Holdfény és
Valentino 
(amerikai romantikus
film, 1995)
23.00 Hopkins Kórház
0.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés

7.00 Pro Tv hírek, Sport,
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Boszorkányüldözés
(am.-auszt. filmdráma,
1999, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
1973, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
14.00 A Bounty (angol-
am. filmdráma, 1984)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, Sport
20.30 Jackie, a szépfiú
(amerikai-hongkongi-kínai

akció-vígjáték, 1999)
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, Sport
0.00 Jackie, a szépfiú
(amerikai-hongkongi-kínai
akció-vígjáték, 1999, ism.)
2.00 Pro Tv hírek
3.00 State és Románia
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Lessie (amerikai-ka-
nadai filmsor.)
12.00 Sheena (am. film-
sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Simona
Gherghe
14.00 Bölcsek kövére
(amerikai vígjáték, 1996)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - Alessan-
dra Stoicescu és Lucian
Mandruta
20.30 Hajsza a felhők fe-
lett (amerikai akciófilm,
2002)

22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés  (ism.)
23.30 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
0.45 Hajsza a felhők fe-
lett (amerikai akciófilm,
2002, ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Viharsólyom (ameri-
kai filmsorozat, ism.)
8.20 Sport Florentinával -
sportműsor
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
10.30 Bakis csacsi
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Médium (amerikai
filmsorozat)
15.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
16.00 A szépész és a
szörnyeteg (amerikai víg-
játék, 1997, ism.)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 A gazdagság ára
(amerikai thriller, 1996)

22.30 Lököttek
23.15 Médium (amerikai
filmsorozat)
0.15 Gyilkos számok
(amerikai krimisorozat)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák
11.00 Miami Ink - Tetová-
lók
12.00 Micsoda szerszám
13.00 Hogyan csinálják? -
Denim/Borospohár
14.00 A túlélés törvényei -
Panama
15.00 Állítólag... - További
mítoszok újravizsgálata
16.00 Hogyan készült? -
Trombiták
17.00 Miami Ink - A tetová-
lók
18.00 Újjáépítők
19.00 X-Machines - Szuper-
gépek
20.00 A túlélés törvényei

21.00 Hogyan készült? -
Szénszálas autóalkatrészek
22.00 Végzetes másodper-
cek
22.30 A túlélés törvényei
– Alaszkai-hegység
23.30 Viharvadászok
0.30 Rács mögött 
külföldön
1.30 Cella-napló - Alaszka
2.30 Amcsi motorok

7.00 Szépségközpont
(filmsor., ism.)
8.00 Csodák (filmsor.)
8.35 Anne (filmsor.,
ism.)
10.10 Szórakoztató mű-
sor (ism.)
11.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin
(filmsor.)
12.30 Hírek, sport,
időjárásjelentés
12.45 Elisa (filmsor.,
ism.)
13.45 Teleshopping
14.30 Románok hagyo-
mánya
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(sor.)
17.00 Elisa (filmsor.)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin
(filmsor.)
18.40 Csodák (filmsor.)
19.05 Hírek
20.00 Kosárlabda:
Steaua Turabo Bucuresti
- Spartak Plevna
21.00 Műkorcsolya Eu-
rópai Bajnokság
22.00 Hírek
23.10 Élni tudni kell
(amerikai filmdráma,
2000)
1.00 Mosoly... négy kert-
éken
1.35 Texasi krónikák - A
Holtak útján (filmsor.)

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely  12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvi-
lág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjszakát 21.00 Rá-
diószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés 

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: református
egyház műsora 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek, rendezvényajánló, műsorism. 16.15 Ineterak-
tiv szolgáltató műsor meghívottal. 17.00 Nap-óra 17.30
Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás, Kertészrovat 16.00 Híradás, Sport, Rádió-
újság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang
17.55 A nap hírei röviden  

SZERDA
2010. január 27.
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Ma Paula és Vanda nevû
olvasóinkat köszöntjük.
A Paula latin eredetû nõi
név a Paulus névbõl szár-
mazik, jelentése: kicsi.
A Vanda német/lengyel
származású nõi név. Je-
lentése: biztonság, rejtett-
ség, védelem illetve vend
nyelven nõ. Holnap An-
gelika napja van.

Évforduló

• 1564-ben kihirdették a
Tridenti zsinat eredmé-
nyét.
• 1788-ban Arthur Philipp
angol kapitány 1030 be-
vándorlóval megérkezik
Ausztráliába és a mai
Sydneyben megalapítja
az elsõ európai gyarma-
tot.
• 1918-ban megszületett
Nicolae Ceauºescu ro-
mán pártfõtitkár, elnök,
diktátor.

Vicc

A székely család szénát
szállít. Egyszer csak fel-
borulnak és beesnek az
árokba. A székely nagy
nehezen kikecmereg és
rágyújt. Utána kimászik a

fia, az is rágyújt. Egy idõ
után mondja a fiú:
– Édesapám nem kellene
édesanyámat is kisegíteni a
szekér alól?
– Á, hagyjad csak, õ nem
dohányzik!

Recept
Görög lecsó
Hozzávalók: 60 dkg sertés-
tarja, 75 dkg paprika, 30
dkg paradicsom, 50 dkg ap-
ró vöröshagyma, 3 gerezd
fokhagyma,1-1 ek. kakukk-
fû, bazsalikom és boróka-
bogyó, só
Elkészítés: A római tálat a
fedelével együtt legalább
fél órára beáztatjuk, majd
lecsöpögtetjük. Az aljára
egy sor felszeletelt paradi-
csomot, rá paprikaszelete-
ket terítünk, majd meghint-
jük az összekevert fûsze-
rekkel. A vékony hússzele-
teket kiveregetjük, félig
egymásra fektetjük, és ezt
is meghintjük a fûszerkeve-
rékkel. Köré- és közérakjuk
az egészben hagyott hagy-
mákat. A tálat befedjük, és
a begyújtott, de még hideg
sütõbe tesszük. Amikor a
sütõ átforrósodott, takarék-
ra állítjuk, és két órán át
sütjük benne a lecsót.

2010. január 26., kedd   www.maszol.ro

A népszerûség nem egyéb ap-
rópénzre váltott dicsõségnél.
Az ember hiú teremtmény.
Ezért a dicsõség önmagában
még nem teszi boldoggá, csak
akkor ha dicsõségét minél töb-
ben látják. Mert mit ér a leg-
nagyobb dicsõség, ha senki
nem tud róla és a többiek nem
csodálják? Ezért aztán az em-
ber enged a kísértésnek és di-
csõségét mutogatni kezdi és ez-

által népszerûvé válik. Azért vá-
lik azzá, mert a legtöbb ember
szeret mások dicsõségének fényé-
ben ragyogni. Nem ragaszkodik
a saját tettei dicsõségéhez, szá-
mára elég, ha másról rávetül va-
lami. Néma cinkosság ez a di-
csõség elárulására és az az illú-
zió hajtja, hogy sokak elõtt mu-
togatva a dicsõség megsokszoro-
zódik. Vannak dolgok, amelyek
titokzatosságukban értékesek.  

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nem teremtheti meg lelki bé-
kéjét, ha nem törõdik fizikai
állapotával. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ha tart a veszteségtõl, tervezze
meg pénzügyi lépéseit és ké-
szítsen alternatív terveket!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Anyagi helyzete egyre labili-
sabb. A hazardírozással hagy-
jon fel, legalábbis egy ideig. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mostanában valószínûleg
több ételt fogyaszt, és keveset
mozog. Tegyen valamit alak-
jáért.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ha él önben egy kevés bizony-
talanság, az nem baj, a bi-
zonytalanság érzése ösztönzi.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ma igyekezzen kerülni a ve-
szélyes sportokat, mert nagy
esélye van rá, hogy súlyos sé-
rülést szerezzen. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Éberen figyelje az új lehetõsé-
geket, és használja ki õket, de

legyenek alternatív tervei is.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kisebb munkahelyi vagy há-
zastársi civódás árnyékolja be
a napot, de minden jóra for-
dulhat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Társuljon valakivel, akiben
buzog a tettvágy, de abból ne
ûzzön sportot, hogy a család-
ját nyaggatja.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ha teheti, utazzon külföldre.
Egy kis környezetváltás üdítõ-
en hatna a szervezetére. Az es-
ti órákban nem tud koncent-
rálni, ami problémát jelent-
het.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ugye tisztában van vele, hogy
a rendszeres mozgás nemcsak
jobb fizikai erõnlétet és fittsé-
get eredményez, hanem lelki-
leg is pihentetõ hatású.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Barátait nem csak akkor kelle-
ne felkeresnie, ha szüksége van
valamire. Az emberek azokon
szeretnek segíteni, akikrõl fel-
tételezik, hogy õk is tennének
értük szívességet.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Szerb és spanyol csoportelsõség 

A szerb válogatott 4-3-ra legyõzte az orosz
csapatot a Magyarországon zajló teremlab-
darúgó Európa-bajnokságon, de mindketten
a negyeddöntõbe jutottak. A C jelû trióból
a nulla pontos Szlovénia búcsúzott miután
5-1-re kikapott Oroszországtól és 2-0-ra
Szerbiától. A D-csoportban a címvédõ spa-
nyolok 6-1-re verték a portugálokat, de a
vesztes csapat is bejutott a nyolc közé. Kies-
tek a fehéroroszok, akik 9-1-re kikaptak az
ibérektõl és remiztek (5-5) a luzitánokkal.
Tegnap már két negyeddöntõt is lebonyolí-
tottak, a budapesti  Papp László Sportaré-
nában Azerbajdzsán–Ukrajna, a debreceni
Fõnix Csarnokban pedig Olaszor-
szág–Csehország találkozót rendeztek. Ma
Szerbia–Portugália (Budapesten) és Spa-
nyolország–Oroszország (Debrecenben)
meccseket tûztek mûsorra. 

Ghána és Algéria 
a legjobb négy között 

Ismert a labdarúgó Afrika-kupa elsõ két el-
döntõse, miután Ghána 1-0-ra nyert a házi-
gazda Angola ellen, Algéria pedig hosszab-
bításban gyûrte le – a végsõ gyõzelemre is
esélyesnek tartott – Elefántcsontpartot (3-2).
Utóbbiak a 89. percben még 2-1-re vezettek,
de Bugerra a ráadáspercekben egyenlített,
majd Buazza a gyõzelmet is kicsikarta
Algériának. Ghána a csütörtöki elõdöntõ-
ben a Kamerun–Nigéria párharc gyõztesével
találkozik majd, Algéria pedig az Egyip-
tom–Zambia meccs gyõztesével játszik a
döntõbe jutásért.

A Vasas Bp. Stars nyerte 
a magyar-román jégkorongligát

A Vasas Budapest Stars nyerte a magyar-ro-
mán közös jégkorong-bajnokságot, a MOL
Ligát, miután a vasárnap esti, dunaújvárosi
döntõben 3-1-re legyõzte az Újpestet. MOL
Liga, döntõ: Vasas Budapest Stars-Újpest 3-
1 (1-1, 2-0, 0-0). A két csapat döntõbe kerü-
lése kisebb meglepetés volt, hiszen a Vasas –
amely az utolsó, negyedik helyen jutott be a
Final Fourba. Mint arról beszámoltunk, a 3.
helyért Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csík-
szereda mérkõzést játszottak, a Csíkszereda
hosszabbítás után 4-3 (1-2, 0-1, 2-0, 1-0)
arányban alulmaradt. 

Pelé minden idõk legjobb góllövõje,
Puskás a harmadik

Pelé, a brazilok háromszoros világbajnoka
minden idõk legjobb góllövõje a labdarúgás
történetével és statisztikáival foglalkozó
nemzetközi szervezet, az IFFHS tegnap
nyilvánosságra hozott összeállítása szerint,
Puskás Ferenc a harmadik a rangsorban. Az
elsõ tíz között további két magyar szerepel,
Schlosser Imre a 6., Zsengellér Gyula pedig
a 7. helyen.

Fejbe lõtték a Vb-re készülõ 
paraguayi futballistát

Tegnap hajnalban, egy mexikóvárosi bárnál
fejbe lõtték Salvador Cabanast, a paraguayi
labdarúgó-válogatott csatárát, akit jelenleg
életveszélyes állapotban az egyik helyi klini-
ka intenzív osztályán ápolnak. A 29 éves já-
tékost akkor támadták meg – valószínûsíthe-
tõen rablási szándékkal –, amikor kilépett a
szórakozóhelyrõl. Cabanas a mexikói
America futballistája.

Úszó Eb: pénzszûkében a szervezõk

Csak rendkívül összefogott munkával biz-
tosíthatók a szükséges anyagi feltételek az
augusztusi, magyarországi úszó Európa-
bajnokságra, a megítélt állami támogatás
ugyanis még felerészt sem fedezi a konti-
nensviadal teljes költségeit - hangzott el a
szervezõbizottság tegnapi ülésén. Változat-
lanul nyitott a televíziós közvetítés kérdése
is, miután a Magyar Televízió visszavonta
garanciáját, ami pedig a pályázat alapfelté-
tele volt. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

A várakozásoknak megfele-
lõen elmaradt a meglepetés a

Román Labdarúgó Szövetség
(FRF) tegnapi elnökválasztásán:
Mircea Sandu simán legyõzte
egyetlen ellenfelét, Constantin
Iacovot (192 szavazattal 67 elle-
nében), és a hatodik strigulát
húzza be. A szavazás 40 percig
tartott, s kevéssel 13 óra elõtt már
ismertették végeredményt. Bár
eredetileg 10 szavazó hiányzott a
terembõl, végül csak 5-en marad-
tak távol a voksolástól. Pár perc-
cel a szavazás eredményének is-
mertetése után, olyan rangos sze-
mélyiségek gratuláltak Mircea
Sandunak, mint Michel Platini
UEFA-elnök és Jose-Maria
Villar, a Spanyol Labdarúgó Szö-
vetség vezetõje. Sandu mandátu-
ma 2014. júniusáig szól, de ellen-
lábasai szerint semmiképpen sem
éri meg tisztségében ezt a dátu-
mot, mert folyamatosan nõ ellen-
ségei száma.  

A régi-új FRF-elnök csodál-
kozva vette tudomásul, hogy
Iacov viszonylag sok szavazatot
kapott, miután sokan húsznál is
kevesebbre számítottak. A vok-
sok zömét a Marin Condescu-
féle „bányász-klikk” adta, Iacov
elégedett az általa elért ered-

ménnyel. Mint nyilakozta, ha a
szavazást április 25-án tartották
volna, lényegesen több esélye
lett volna letaszítani trónjáról
Sandut. 

A közgyûlés döntött két FRF-
végrehajtóbizottsági tagról is,
Cristian Borceát egyöntetûen
választották újra, Marius Stan

pedig a Kolozsvári CFR 1907
elnökének, Iuliu Mureºannak
vette át a helyét. 

Ioan Igna személyében egyéb-
ként tegnaptól ideiglenes vezetõje
van a játékvezetõi testületnek is,
miután a korábbi vezetõ, Vasile
Avram a jövõben FRF-alelnöki
tisztséget tölt majd be. 

Mircea Sandu, a „keresztapa” húsz éve nem talál legyõzõre

Tenisz

T. J. L.

Melbourne-ben, az ausztrál
nyílt teniszbajnokságon a leg-

jobb nyolc közé jutásért játszottak
egyesben, s meglepetésnek legfel-
jebb Victoria Azarenkának (7.) a
jó formában levõ orosz Vera
Zvonarjeva (9.) elleni sikere szá-
mít (4-6, 6-4, 6-0). A fehérorosz
játékos következõ ellenfele az elsõ
helyen kiemelt amerikai címvédõ,
Serena Williams lesz, aki tegnap
6-4, 6-2-re verte az ausztrál
Samantha Stosurt (13.). A idõ-
sebb Williams-nõvér, Venus (6.)
három szettben (3-6, 6-2, 6-1) le-
gyõzte az olasz Francesca Schia-
vonét (17), és a magyar Szávay
Ágnest meccslabdákról fordítva
búcsúztató Na Li-vel játszik a leg-
jobb négy közé jutásért. A kínai
tegnap 6-4, 6-3-ra verte a dán
Caroline Wozniackit (4.). Idén
sem lesz ausztrál gyõztese a férfi

egyesnek, miután Lleyton Hewitt
(22.) sem tudta megállítani a sváj-
ci Roger Federert (1.): a világelsõ
két óránál is kevesebbet idõ allat
nyert 6-2, 6-3, 6-4-re. A legjobb
nyolc között azonban többre lesz
szükség Nyikolaj Davigyenkó (6.)
ellenében, hisz az orosz nagy for-
mában teniszezve törte meg a
spanyol Fernando Verdasco (9.)
ellenállását: 6-2, 7-5, 4-6, 6-7 (5),
6-3. A negyedik negyeddöntõben
a szerb Novak Djokovics (3.) és a
francia Jo-Wilfried Tsonga (10.)
szerepel. Elõbbi 6-1, 6-2, 7-5-re
verte a lengyel Lukasz Kubotot,
utóbbi pedig 6-3, 6-4, 4-6, 6-7 (6),
9-7-re a spanyol Nicolas
Almagrót (26.)

A junioroknál Cristina Dinu 6-
1, 3-6, 6-4-re verte a chilei Camila
Silvát (8), és legközelebb az auszt-
rál Abbie Myersszel találkozik.
Gyõzelemmel mutatkozott be a
magyar Fucsovics Márton (6.) is:
6-1, 6-0-ra iskolázta le az orosz
Alekszander Rumjancevet. 

Ki állítja meg Federert?

Hatodszorra is:
Mircea Sandu

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Szûk három percen belül el-
ért duplájával Cristiano

Ronaldo egymaga döntötte el a
3 pont sorsát a Real Madrid–
Málaga mérkõzésén a spanyol
labdarúgó Primera Divisón 19.
fordulójában, vasárnap. A 2-0
maradt a portugál sztár 70. perc-
ben történt kiállítása után is. 

További eredmények: Getafe
–Atlético Madrid 1-0, Espanyol
–Mallorca 1-1, Sporting Gijón–
Racing Santander 0-1, Teneri-
fe–Valencia 0-0, Villarreal–
Zaragoza 4-2, Xerez– Osasuna
1-2. Õszi bajnok a veretlen Bar-
celona 49 ponttal, megelõzve a
Real Madridot (44), a Valenciát
(39), a Mallorcát (34) és a
Deportivo La Corunát (34). 

A közel 70 percet ember-
hátrányban játszó AC Milant
2-0 arányban gyõzte le az
Inter, az olasz Serie A 21. for-
dulójának vasárnap esti ran-
gadóján. A rosso-nerik góljait
D. Milito (10. perc) és Pandev
(65.) szerezte. Gyõzelmükkel a
kék-feketék alaposan megug-
rottak a tabella élén, és köze-
lebb kerültek egy újabb scudet-
tóhoz. A 49 ponttal vezetõ
Intert az AC Milan (40), az AS
Róma (38) és a Napoli (37) kö-
veti, a Juventus (33) lecsúszott
a 6. helyre. 

Ismét a Leverkusen vezeti a
német Bundesligát, miután a 19.
forduló vasárnapi mérkõzésén

3-0-ra verte idegenben az 1899
Hoffenheimot. Kikapott viszont
a címvédõ, a VfL Wolfsburgot
az 1. FC Köln gyõzte le idegen-
ben 3-2-re. Az élmezõny: 1.
Bayer Leverkusen 41 pont, 2.
Bayern München 39, 3. FC
Schalke 04 38, 4. Borussia
Dortmund 36, 5. Hamburger
SV 34. 

Meglepõ vereséget szenve-
dett az Arsenal az angol FA-
kupa negyedik fordulójában,
vasárnap, az „Ágyusok” 3-1-re
kaptak ki a Stoke City ottho-
nában. A gyõztesek következõ
ellenfele a Manchester City
lesz, amely szintén vasárnap 4-
2-re nyert a másodosztályú
Scunthorpe ellen.

A nyolcaddöntõ további pá-
rosítása: Southampton–Ports-
mouth, Reading–West Brom-
wich Albion, Fulham-Notts
County/Wigan Athletic, Chel-
sea–Cardiff City, Bolton Wan-
derers–Tottenham Hotspur/
Leeds United, Derby County–
Birmingham City, Wolverhamp-
ton Wanderers/Crystal Palace–
Aston Villa. 

Nem jutott be a Francia kupa
nyolcaddöntõjébe a többszörös
bajnok Olympique Lyon, mivel
2-1-re kikapott az AS Monacó-
tól. A legjobb 32 között betlizett
a bajnoki pontvadászat máso-
dik, illetve harmadik helyezettje
is, a Montpellier HSC-t a
Grenoble Foot gyõzte le hosz-
szabbításban 3-2-re, az OSC
Lille-t pedig a negyedik ligás
Colmar – büntetõk után. 

Cristiano Ronaldo: 
gólok után kiállítás

Fotók: Agerpres

Kézilabda

T. J. L.

Ismét Filip Jicha vállalt fõ-
szerepet Csehország újabb

sikerében az Ausztriában zajló
férfi kézilabda Európa-bajnok-
ságon, a gólzsák 12-szer zör-
gette meg a szlovén hálót a má-
sodik középdöntõ-csoport har-
madik fordulója keretében. A
37-35-ös gyõzelem sorsa a 10.
és 19. perc között dõlt el, ami-
kor a csehek 5-6-ról 13-6-ra for-
dítottak, és az ellenfél huszáros
hajrája ellenére kettõt megõriz-
tek olykor már 9 gólos elõ-
nyükbõl. Ugyanabban a hatos-
ban a franciák 24-22-re verték a
németeket, akik csak a 49. és
az 54. perc között remekeltek,
amikor is 15-22-rõl 20-22-re
szépítettek. Meggyõzõ játékkal
nyertek a lengyelek is (32-26 a
spanyolokkal), akik a kezdeti
bizonytalankodás után végig
tartották 4-6 gólos elõnyüket.
A legtöbb gólt, nyolcat, a spa-
nyol Romero szerezte, a leg-
eredményesebb lengyel Jurecki
volt, aki hat találatig jutott. Az
innsbrucki csoportban Len-
gyelország (5 pont, 89-81) ve-
zet Franciaország (5p, 69-66),
Spanyolország (3p), Szlovénia
(2p, 99-101), Csehország (2p,
82-93) és Németország (1p)
elõtt. Lapzárta után a bécsi el-
sõ középdöntõ-csoportban ját-
szottak az alábbi menetrend
szerint: Horvátország–Izland,
Norvégia–Ausztria, Oroszor-
szág–Dánia. 

Bizonyítottak 
a csehek az Eb-n 

Roger Federer csúcsformáját hozza Melbourne-ben
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