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Idén már nem jár sem prémi-
um, sem tizenharmadik fizetés

a közalkalmazottaknak a még ér-
vényben lévõ kollektív munka-
szerzõdések lejárta után. Ezt
Mihai ªeitan munkaügyi minisz-
ter közölte a hétfõ esti kormány-
ülés után, melyen elfogadták az
egységes bértábla alkalmazásáról
szóló sürgõsségi rendeletet. A tár-
cavezetõ hangsúlyozta: a jogsza-
bály értelmében valamennyi al-
kalmazott megõrzi a 2009. de-
cemberében kapott fizetését. Igaz,
a bérek idén nem is emelkedhet-
nek, kivéve a 705 lej alatti javadal-
mazásokat. „A minimálbérnél
nagyobb fizetéseket befagyaszt-
juk” – mondta ªeitan. 6. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1319 ▲
1 amerikai dollár 2,9309 ▲ 
100 magyar forint 1,5137 ▼

Markó: gyorsul a decentralizáció

Az RMDSZ meg tudott állapodni koalíciós
partnerével, a Demokrata-Liberális Párttal
(PD-L) egy, a magyar közösség számára és
Magyarország számára is fontos célban, a
decentralizáció felgyorsításában – jelentette
ki Budapesten Markó Béla szövetségi elnök.

Aktuális 2

Társadalom 7

Vezércikk 3

Tovább tombol a tél

Hószünetre és energiakorlátozásra is sor
kerülhet a rendkívüli hideg miatt, annak
ellenére, hogy a következõ napokban
néhány fokkal enyhül a fagy. A tanügymin-
isztérium szerint ott, ahol nem tudják biz-
tosítani az iskolák megfelelõ fûtését, 
célszerûbb felfüggeszteni az oktatást.  

Gazdaság 6
A pillepalacktól a törvényszékig

„Nem vagyok meggyõzõdve arról, hogy az
állam a legjobb szerzõdést kötötte” – mond-
ta az Új Magyar Szónak adott interjúban a
verespataki aranykitermeléssel kapcsolatban
Borbély László környezetvédelmi és erdõ-
gazdálkodási miniszter.

Antal Erika

Tizenkilenc igazgatói és hu-
szonhárom aligazgatói tisztsé-

get kapott az RMDSZ a Demok-
rata–Liberális Párttal (PD-L) kö-
tött Maros megyei egyezség alap-
ján. Az intézmények élére kerülõ
személyekrõl ezután döntenek,
Kelemen Atilla megyei RMDSZ-
elnök szerint elsõ szempont a
szakmai megbízhatóság lesz. Ed-
dig Kovászna, Bihar, Temes és
Arad megyében sikerült aláírni a
protokollumot, a hátramaradtak
közül feszültebb helyzet alakult ki
Hargita, Kolozs és Szatmár me-
gyében. A hét elején a Szövetség
Állandó Tanácsa (SZÁT) Haschi
Andrást jelölte mezõgazdasági ál-
lamtitkári tisztségre. 3. oldal 

Maros: elásták 
a csatabárdot?

Politikai reneszánsz
A romániai parlamenti pártok nagy

politikai reneszánszában egye-
dül az RMDSZ nem vesz
részt, és ezt tekinthetjük
akár a stabilitás jegyének
is, amelyet csak fokoz,

hogy a miniszterség miatt
felfüggesztett ügyvezetõi
elnökségbe a visszavo-

nult egykori ügyveze-
tõ elnök tér vissza. 

Háziorvosok csõd szélén
A szakma aggályai szerint a képzelt beteg jelenséget táplálhatja a rendszer átszervezése

A háziorvosok úgy vélik, ha valóban az ellátott esetek száma szerint fizetik a jövõben az orvosokat, akkor jövedelmük jelentõs részétõl elesnek Fotó: archív

A hétfõi baleset helyszínétõl pár kilométerre történt az újabb

Székedi Ferenc

Fotó: Darvas Beáta

Rájár a rúd a CFR-re Hargita
megyében, miután két nap le-

forgása alatt kétszer siklott ki
ugyanazon az útszakaszon egy

szerelvény. Tegnap a Csíkszent-
domokosról Brassó felé tartó sze-
mélyvonat Csíkszentsimon hatá-
rában siklott ki. 7. oldal 

Minden napra egy kisiklásSem prémium,
sem béremelés

Összeomolhat a háziorvosi rendszer, ha nem gondolja újra a mûködtetését a szaktárca –
állítják a háziorvosok. Cseke Attila egészségügyi miniszter szerint, átszervezéssel növelni
lehetne az ellátórendszer hatékonyságát. Cseke azt is szeretné elérni, hogy a jövõben 
a sürgõsségi ellátás terheit a háziorvosok csökkentsék: csak az forduljon az ügyelethez, 
aki tényleg kórházi ellátásra szorul. A változtatás negatívuma lehet, hogy egyre több 
„képzelt beteg”, pontosabban „álbeavatkozás” kerülhet finanszírozásra. 7. oldal 



Hírösszefoglaló

Az RMDSZ meg tudott álla-
podni koalíciós partnerével, a

Demokrata–Liberális Párttal
(PD-L) egy, a magyar közösség és
Magyarország számára is fontos
célban, a decentralizáció felgyor-
sításában – jelentette ki Budapes-
ten Markó Béla szövetségi elnök,
aki Kelemen Hunorral tartott teg-
nap sajtótájékoztatót a magyar fõ-
városban. A politikus szerint a
megyei és a helyi önkormányzat-
ok erõsítése azt is jelenti, hogy lét-
rehozzák a helyi rendõrség intéz-
ményét, amelyet az önkormány-
zatoknak rendelnek alá. Tájékoz-
tatása szerint a decentralizációs
terv az oktatási és az egészség-
ügyi intézményekre is vonatko-
zik. „A kormányzattól a hatáskö-
rökkel együtt a szükséges költség-
vetési kereteket is meg kell kapni-
uk az önkormányzatoknak” –
mutatott rá.

Markó Béla szerint a megyei és
a települési önkormányzatok erõ-
sítése a romániai magyaroknak
különösen lényeges. Hangsúlyoz-
ta: „Egy magyar közösség hely-
ben lehet erõs. Nekünk még talán
nagyobb érdekünk, mint a több-
ségnek, hogy minél több hatáskör
legyen a kezükben.” Az Emil
Boc miniszterelnökkel és a
PD–L-vel kötött koalíciós megál-
lapodásról szólva Markó Béla azt
mondta, „az erdélyi magyarok ér-
deke, hogy a kormányzati szere-
pet vállaljuk egy egyáltalán nem
könnyû idõszakban”. Hozzátette,
hogy több kérdés, köztük a ki-
sebbségi törvény vitájának újbóli
elindítása és a törvény elfogadása
„nyilván nem lesz könnyû.”

Kelemen Hunor kulturális
miniszter úgy fogalmazott,

„mentalitásváltást jelent a ro-
mán társadalom és a román po-
litika szintjén, hogy 20 évvel a
rendszerváltás után a kulturális
tárcát magyar politikus vezet-
heti”. Szerinte 2010 minden-
képpen átmeneti idõszaknak te-
kinthetõ a kormányzás szem-
pontjából, mivel „a költségve-
tést készen kaptuk”. Ennek el-

lenére 2011-re és 2012-re sze-
retnének elõkészíteni néhány
fontos programot. Olyan ösz-
töndíjrendszert kívánnak kidol-
gozni, amelynek segítségével
támogatást kaphatnak a kortárs
mûvészek, továbbá örökségvé-
delmi kódex elkészítését terve-
zik a kulturális örökség védel-
méért.
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Röviden

Hunyadiaknak ünnepelnek 
a háromszékiek

Az RMDSZ Hunyad megyei szervezete
szombaton tartja fennállásának huszadik
évfordulóját. Az ünnepi rendezvényre
Winkler Gyula megyei elnök meghívta a
székely testvérmegye, Háromszék küldött-
ségét. „Az ünnep akkor lesz teljes, ha szü-
letésnapunkon barátainkat is vendégül lát-
hatjuk. Úgy hiszem, a közös ünneplés is
erõsíti, mélyíti kapcsolatainkat” – áll a Ta-
más Sándor tanácselnöknek és Antal Ár-
pád András polgármesternek címzett meg-
hívóban. A Hunyad megyei magyarok és a
háromszékiek közötti együttmûködés egy
éves múltra tekint vissza és hamarosan írá-
sos megállapodás formáját ölti a háromszé-
ki önkormányzat és a Hunyad megyei ma-
gyar szervezetek között. 

Kilépett az MDF-bõl Boross Péter

Kilépett a Magyar Demokrata Fórumból
Boross Péter volt miniszterelnök. Mint
mondta, aki valamennyire tájékozott az
utóbbi idõben tanúsított magatartásával
kapcsolatban, az sejtheti, most mi váltotta
ki belõle, hogy a jövõben még passzív tag
sem kíván lenni az MDF-ben. „Tavaly júni-
usban megszakítottam a kapcsolatot az
MDF különbözõ vezetõ testületeivel, és
most, az események tükrében írtam egy
magánlevelet az elnökségnek, amelyben va-
lóban azt közöltem, hogy kilépek az MDF-
bõl” – fogalmazott a politikus. Herényi
Károly, a Magyar Televízió Ma Reggel cí-
mû mûsorában azonban úgy fogalmazott
„a nyitás politikája, az SZDSZ közeledése
okozhatta azt, hogy Boross Péter kilépett a
pártból”. Boross a jövõben csupán „figyelõ
öregúr” szeretne lenni, életkora miatt nem
tervezi a napi politikában való részvételt. 

Közösen koszorúzott Berlinben 
a német és az izraeli államfõ

Közösen koszorúzta meg tegnap Berlinben
az izraeli és a német államfõ azt az emlék-
helyet, amelyet a náci haláltáborokba de-
portált berlini zsidók emlékére hoztak létre.
A két ország közötti megbékélés jeleként
Simon Peresz és Horst Köhler együtt keres-
te fel a grunewaldi pályaudvar 17. vágánya
melletti emlékhelyet. 1941-tõl a háború vé-
géig Berlinbõl mintegy ötven ezer zsidót
deportáltak. Egyedül az auschwitzi „halál-
gyárba” a pályaudvar 17. vágányáról 35
szerelvény indult összesen 17 ezer zsidóval.
A deportáltak közül több ezret tett ki a
gyermekek száma.

Moszkva bírálja az ukrán 
nacionalista vezetõ kitüntetését 

Oroszország tegnap élesen bírálta, hogy
Viktor Juscsenko ukrán elnök posztumusz
kitüntetésben részesítette a történészek által
a nácikkal való együttmûködéssel vádolt
ukrán nacionalista vezetõt, Sztepan
Banderát. „A Banderát Ukrajna hõsének
nyilvánító rendelet olyannyira gyûlöletes
esemény, hogy csak negatív reagálást vált-
hat ki, fõként Ukrajnában” – áll az orosz
külügyminisztérium közleményében. A krí-
mi Szevasztopol városi tanácsa (önkor-
mányzata) tegnap bírálta a leköszönõ uk-
rán elnököt, amiért „fasiszták bûntársait
minõsíti hõsöknek”.

Haiti: hatékonyabbá válik 
a segélynyújtás 

Hatékonyabbá válik a segítségnyújtás Hai-
tin, miután tegnap megkezdte mûködését a
közös mûveleti központ, amely összehan-
golja a humanitárius ügynökségek, a béke-
fenntartók és az amerikai katonaság tevé-
kenységét a földrengés következményeinek
felszámolásában – jelentette be Genfben az
ENSZ humanitárius segélynyújtást koordi-
náló hivatala. Az iroda szóvivõje, Elisabeth
Byrs ugyanakkor árnyalta is az elért hala-
dás mértékét, amikor emlékeztetett, hogy
„rengeteg még a tennivaló”.

Hírösszefoglaló

A roma lakosság kényszerki-
lakoltatásának befejezésére

szólította fel igen éles hangvételû,
tegnap Londonban közzétett je-
lentésében a román hatóságokat
az Amnesty International. A vi-
lág legnagyobb emberi jogi szer-
vezetének 12 oldalas, fotókkal és
esettanulmánnyal illusztrált jelen-
tése szerint – amely a Hulladék-
ként bánnak velük címet viseli –
Románia-szerte roma családokat
lakoltatnak ki erõszakkal ottho-
naikból, akaratuk ellenére, rend-
szerint megfelelõ elõzetes konzul-
táció, értesítés és megfelelõ másik
lakás felkínálása nélkül.

Az AI szerint ez állandósítja a
faji elkülönítést, és ellentétes Ro-
mánia nemzetközi kötelezettség-
vállalásaival. A jelentés szerint a
2,2 milliós romániai roma lakos-
ságot széles körû diszkrimináció
sújtja a köztisztviselõk és a társa-
dalom egésze részérõl egyaránt.

Ennek következménye, hogy a
75 százalékot is elérheti a sze-
génységben élõk aránya a roma
lakosságon belül, jóllehet a szegé-
nyek aránya a teljes román társa-

dalomban 24 százalékos, a leg-
nagyobb kisebbséget alkotó ro-
mániai magyarságon belül pedig
20 százalékos – áll az Amnesty
International elemzésében. A
szervezet szerint amikor a romák
megpróbálják felhívni a figyelmet
az õket sújtó megkülönböztetés-
re, gyakran egyszerûen meg sem
hallgatják õket. Azokban az ese-
tekben, amikor a hatóságok fel is
ajánlanak másik lakást, ezek
gyakran „igen kétes környezet-
ben” épültek, és nincs bennük
víz, villany és fûtés.

Az utóbbi években a kényszer-
kilakoltatott romákat sokszor
hulladéklerakók, szennyvízkeze-
lõ üzemek vagy külvárosi iparte-
lepek tõszomszédságába telepí-
tették át. Az Amnesty Inter-
national állásfoglalásában felszó-
lítja a román hatóságokat, hogy
haladéktalanul kezdjék meg az
évek óta ilyen veszélyes körülmé-
nyek között élõk elköltöztetését
ezekrõl a helyekrõl. A jelentéshez
mellékelt egyik fotón kisgyerekek
játszanak egy fémkerítés mellett,
amelyen román és magyar nyelvû
tábla figyelmeztet fertõzésve-
szélyre. 

Hulladékként bánnak
a romákkal Romániában? Cs. P. T.

„Õszintén sajnálom, hogy
egyes jelek szerint a román

Nemzeti Liberális Párt is megvál-
toztatni látszik véleményét a
verespataki bányakitermelés
ügyében” – jelentette ki tegnap
Tõkés László Brüsszelben az Eu-
rópa váljék a fenntartható és fele-
lõsségteljes bányászat zászlóvivõ-
jévé címû szemináriumon. Az eu-
rópai parlamenti képviselõ arra
utalt, hogy rendezvényt a liberális
Adina Vãlean képviselõ szervezte
a Verespatakra befektetõ kanadai-
román vállalkozás, a Rosia
Montana Gold Corporation tá-
mogatásával. A szemináriumra
az EP-képviselõk közül kizárólag
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi
Bizottság (Industry, Research and
Energy – ITRE) tagjai kaptak
meghívást, elõadói az Európai Bi-
zottság vállalkozási és bánya-
ügyekben illetékes tisztségviselõi,
az RMGC vezetõi, illetve két Fe-
hér megyei település (Verespatak
és Topánfalva) polgármesterei
voltak. Utóbbiak természetesen a
beruházás mellett szálltak síkra
felszólalásaikban. Az utolsóként
szót kapó Tõkés László megálla-
pította: a szeminárium „az
RMGC lobbitanácskozása és pro-

pagandarendezvénye, mely euró-
pai legitimációt kíván szerezni a
verespataki bányatervnek”.

Sógor Csaba és Winkler Gyula
EP-képviselõk sem kaptak meghí-
vót, ám mindketten részt vettek a
rendezvényen. „A téma jó isme-
rõje vagyok, adatokat gyûjteni,
véleményeket meghallgatni ültem
be a szemináriumra” – mondta az
ÚMSZ-nek Winkler. Szerinte va-
lóban egyoldalúan került bemuta-
tásra a verespataki bányaterv, ám
emlékeztetett: három éve szintén
Adina Vãlean szervezett szemi-
náriumot ebben a témában, és ak-
kor elsõsorban a projekt ellenzõi
kaptak szót. „Álláspontom az,
hogy a beruházásról az illetéke-
seknek kell dönteni. Ez pedig Ro-
mánia kormánya”  – mondta
Winkler Gyula.

Adina Vãlean – Crin
Antonescu liberális pártelnök fe-
lesége – az Agerpres hírügynökség-
nek azt mondta: a verespataki be-
ruházás csupán esettanulmánya
volt az európai bányászatról szó-
ló szemináriumnak. „Ebben a
válságban minden jelentõsebb be-
fektetés hasznára válik az ország-
nak és a helyi közösségeknek” –
jelentette ki a politikus, aki szerint
a liberális pártban is megoszlanak
a vélemények Verespatakról. 

Markó: gyorsul
a decentralizáció

MTI

Az  újinfluenza világjárvány
fogalma körüli ellentmondáso-

kat, az Egészségügyi Világszerve-
zet (WHO) túlzónak bizonyult
jóslatait feszegették tegnap az Eu-
rópa Tanács (ET) strasbourgi
székházában tartott nyilvános
meghallgatáson – anélkül, hogy
érzékelhetõen közeledtek volna az
eltérõ álláspontok. Az ET parla-
menti közgyûlésének társadalmi
ügyekkel foglalkozó bizottsága ál-
tal szervezett rendezvényt azok a
parlamenti képviselõk kezdemé-
nyezték, akik szerint az újinfluen-
za nem valóságos pandémia, ha-
nem „áljárvány”, amelyet a
gyógyszeripari lobbi a veszély el-
túlzásával erõltetett a világra,
nagy mennyiségû oltóanyag el-
adása érdekében. A meghallgatá-
son jelen volt Fukuda Keidzsi, a
WHO fõigazgató-helyettese, az
európai gyógyszeripar képviselõi,
valamint több szakértõ. Fukuda
határozottan cáfolta a gyógyszer-
ipari laboratóriumok részérõl tör-
tént nyomásgyakorlás vádját. Po-
litikai szinten elõször Wolfgang
Wodarg német szociáldemokrata
képviselõ vetette fel a témát, aki
eddig az ET-ben az egészségügyi
albizottság vezetõje volt. Úgy vé-
lekedik: a 2005-2006-os madárinf-
luenza kampány, majd a mostani
kampány, amely „sertésinfluen-
za” néven indult, sokat ártott a
nagy nemzetközi egészségügyi in-
tézmények tekintélyének.
Fukuda a hozzá intézett kérdésre
válaszolva úgy definiálta a világ-
járványt, hogy abban csak a fertõ-
zõdés elterjedése jelenti a mércét,
a járvánnyal járó halálesetek szá-
ma nem. Többen emlékeztettek
arra, hogy a WHO hatalmas szá-
mú halottat jósolt a H1N1 influ-
enzajárvány következményeként.
Az ET-ben azt tervezik, hogy je-
lentéstervezetet készítenek a té-
mában, amit a nyáron vagy õsszel
a parlamenti közgyûlés plenáris
napirendjére terjeszthetnek.

WHO: nem 
áljárvány terjed

„Miniszteri mandátumom alatt kizárt, hogy a mûvelõdési tárca en-
gedélyezze a Guºã-szobor felállítását Marosvásárhelyen” – nyilat-
kozta kérdésre válaszolva Kelemen Hunor. A mûvelõdési miniszter
elmondta, tárcájához tartozik a szobrok engedélyezése. Tájékozta-
tása szerint az 1989-es temesvári forradalom ellen kirendelt tábor-
nok, ªtefan Guºã szobrával kapcsolatban még nem érkezett a mi-
nisztériumhoz kérelem.

Kelemen: nem engedélyezem a Guºã-szobrot

EP: lobbiznak Verespatakért

Kelemen Hunor és Markó Béla Budapesten tartott sajtótájékoztatót Fotó: MTI
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Bogdán Tibor

Az utóbbi idõben a na-
gyobbik kormánypárt, a

Demokrata–Liberális Párt
több vezetõ politikusa is kifo-
gásolta a tömörülés elnöke,
Emil Boc kormányfõ által ki-
alakított politikai irányvona-
lat, és sürgõs változtatásokat
követelt mind a politikai ala-
kulat vezetése, mind pedig
stratégiai irányvonala tekin-
tetében.

Csoport kontra klikk

A hatalmi belvillongások
röviddel azt követõen kez-
dõdtek, hogy a demokra-
ta–liberálisok megnyerték a
2008. évi parlamenti és a ta-
valyi elnökválasztásokat. A
lázadók a párt hangadó és
Traian Bãsescu államfõhöz
közel álló értelmiségijei kö-
zül kerülnek ki. Nemrégiben
Cristian Preda és Sever
Voinescu, valamint Monica
Macovei sürgette a változá-
sokat – a káderpolitikában is.
A belsõ ellenzéket alkotó
csoport voltaképpen egy má-
sik csoporttal veszi fel a har-
cot: azt kifogásolja, hogy a
pártot egy szûk körû klikk
uralja, és tagjai alig titkolják,
hogy a Boc-kormány néhány
tagjára, Vasile Blaga belügy-
miniszterre, Adriean Videa-
nura, a gazdasági és a közle-

kedési tárca vezetõjére Radu
Berceanura gondolnak. So-
kan ezért úgy vélik, hogy is-
mét kiújult a paloták – az el-
nöki és a kormánypalota –
harca, és ezúttal nem egy
pártszövetségen, hanem egy
párton belül. Cristian Preda
például név szerint is felelõs-
sé tette a miniszterelnököt,
azért, amiért Honorius
Prigoanát nevesítették a tö-
mörülés jelöltjeként az l. szá-
mú  választási körzetben.

Ezt a feltételezést látszik
alátámasztani a párt egyik
vezetõ politikusaként szá-
mon tartott Theodor Sto-
lojan kezdeményezése is, mi-
szerint a kormányfunkciókat
betöltõ demokrata–liberális
politikusok nem kaphatná-
nak pártvezetõi tisztséget is.
Ezzel nyilvánvalóan a tömö-
rülés kormánytagjainak ha-
talmát korlátozná.

Mások meggyõzõdése,
hogy nem „palotaközi hábo-
rúról” van szó, a küzdelem a
párt értelmiségi tagjai, illetve
a pártoligarchák között fo-
lyik, jóllehet a szembenálló
táborok vezéregyéniségei ez
esetben is ugyanazok. 

Egységbontás, 
diverzió

Bizonyos jelek azonban ar-
ra utalnak, hogy „Bãsescu ér-
telmiségeinek” tábora sem

egységes. Cristian Preda pél-
dául az államfõhöz igencsak
közel álló Elena Udrea ide-
genforgalmi minisztert is tá-
madta, hangsúlyozva: nem
híve az olyanfajta politikai
karriereknek, mint amilyet a
szõke eminenciás futott be,
és akik „mondén körökbõl”
kerültek a politika világába. 

A párt – eddig legalábbis
látszólag megvolt – egységét
bontaná meg a demokrata–li-
berálisok ideológusának tar-
tott Valeriu Stoica, a Nemze-
ti Liberális Párt egykori elnö-
ke is, aki szerint a tömörülést
doktrínális szempontból há-
rom nagy csoportra kellene
tagolni: a demokraták, a libe-
rálisok és a konzervatívok
frakciójára.

Mindez érzékenyen érin-
tette a demokrata liberális ve-
zetõk „régi szárnyát”, amely
megpróbált nyomást gyako-
rolni a Bãsescuhoz közelálló
csoportra, felröppentve egye-

bek között a hírt, miszerint
Blaga megpályázná Boc párt-
elnöki tisztségét. Ennek nyil-
ván nem kevés szerepe volt
abban, hogy a Bãsescu-
szárny a tömörülés Politikai
Irodájának ülésén a február-
ra tervezett pártkongresszus
elhalasztása mellett döntött.
Egyes források szerint az
sem kizárt, hogy a csúcsveze-
tés összejövetelét csak 2011-
ben tartanák meg. A halasz-
tás híveinek indoklása szerint
a kongresszus korábbi össze-
hívása a kormányzást is ve-
szélyeztetõ belsõ konfliktu-
sokhoz vezethetne. 

Új jelkép, más név, 
változó doktrína

A Demokrata–Liberális
Párton belüli ellentétek elsi-
mításának egyáltalán nem
használt a két, „Bãsescu-
közeli értelmiségi politikus”,
Cristian Preda és Monica

Macovei közös elképzelése,
amelynek megfelelõen a tö-
mörülés belsõ reformprog-
ramjának megvalósítása so-
rán felszámolnák a nepotiz-
mus gyakorlatát és a pártoli-
garchiát, illetve beindítanák
a doktrínális letisztulás folya-
matát. A bejelentés röviddel
azt követõen hangzott el,
hogy ellenlábasaik Honorius
Prigoanát javasolták az  l.
számú választókerület képvi-
selõjelöltjeként.

A doktrinális megújítást
feltehetõen azért tartják
szükségesnek, mert az ere-
detileg középbal fogantatá-
sú, majd Traian Bãsescu
kezdeményezésére a jobbol-
dali Európai Néppárt csa-
ládjához felzárkózó Demok-
rata Liberális Párt eszmeileg
még nem egészen letisztult,
csak formálisan vált jobbol-
dali tömörüléssé, miközben
megõrizte számos balos vo-
nását. Ezért aztán a megújí-

tás olyan részletkérdésekre is
kiterjed, mint a párt szimbó-
luma. Sever Voinescu sze-
rint a rózsa a szocialista és a
szociáldemokrata tömörülé-
sek jelképe. Ugyanakkor
névváltoztatást is sürget,
úgy értékelve, hogy a De-
mokrata Liberális Pártnak a
Néppárt nevet kellene fel-
vennie. Mindez jobban kife-
jezné a tömörülés politikai
identitását – véli. Voinescu
elképzelésének sikerét nem
kis mértékben szavatolja az
a körülmény, hogy azzal
egyetért Vasile Blaga is. 

Az „identitáserõsítõ in-
tézkedések” megvitatására a
párton belül létrehozzák az
Alapszabályzat-módosító
Bizottságot. A 21 tagot
számláló testület megalakí-
tásáról várhatóan a párt
Igazgató Kollégiumának
szombati, brassói ülésén
döntenek majd. 

A belsõ feszültségek egyre
hangsúlyosabb és a külsõ
szemlélõ számára is mind
nyilvánvalóbb jelentkezése
ellenére a párt vezetõ politi-
kusai tagadják a konfliktu-
sok létezését és legfeljebb
annyit hajlandóak elismer-
ni, hogy a nézeteltéréseknek
tekintett súrlódások csupán
a belsõ pártdemokrácia bi-
zonyítékai. 

Elképzelhetõ, hogy iga-
zuk van. Ameddig ugyanis a
párton belül kétségkívül lé-
tezõ érdekcsoportok mind-
egyike Traian Bãsescu sza-
vára hallgat, addig valóban
legfeljebb azonos hangon
fölcsendülõ többszólamú-
ságról beszélhetünk. 

Többszólamúság, azonos hangon?

Gyulay Zoltán

Németországban a pártfi-
nanszírozási botrányok

csöppet sem új keletûek. A
jelenleg kormányon lévõ két
(ha úgy tetszik: három) poli-
tikai tömörölés, a CDU és a
CSU, valamint az FDP már
mind kénytelen volt, legalább
egyszer számot adni kétes
pénzügyeirõl. Mindez azért
idõszerû, mert a hatalomból
már az elõzõ választásokon
kikerült Zöldek heves táma-
dást indítottak a kormányba
12 év után visszakerült libe-
rálisok ellen. (Az FDP 1949
és 1956, 1961 és 1966, vala-
mint 1982 és 1998 között volt
a keresztény pártok koalíciós
partnere, 1969 és 1982 között
pedig a szociáldemokraták-
kal közösen kormányzott.)

„Legális adományok”

A támadás lényege: a for-
galmi adó csökkentése a szál-
lodaiparban nem egyéb, mint

„vegytiszta klientúrapoliti-
ka” (Volker Beck, a Zöldek
frakcióvezetõje). Azaz a hoz-
záadottérték-adó (tva) a gaz-
daságélénkítõ intézkedéscso-
mag részeként január 1-jével
19-rõl 7 százalékra csökkent
ebben a szolgáltatási ágban.
A hivatalos indoklás szerint
azért, mert enélkül 100 ezer
hotelalkalmazott munkahe-
lye, állása kerülne veszélybe.
Az ellenzék vádja viszont
azon alapszik, hogy a liberá-
lisok 2008 óta 1,1 millió euró
adományban részesültek a
düsseldorfi Sunstantia AG-
tól. A CSU pedig 2008 szep-
temberében összesen 820
ezer eurós adomány segítsé-
gével jutott be a bajor tör-
vényhozásba. Ezek a hozzá-
járulások August von Finck
báró cégbirodalmától érkez-
tek – a Mövenpick szálloda-
lánc társtulajdonosától; a
pártok a pénzt szabályosan el
is könyvelték.

Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger szövetségi

igazságügyi miniszter
(FDP) azt állítja: a szálloda-
ipar szereplõitõl kapott mil-
liós tételek a pártja számára
juttatott „legális adomá-
nyok”. Az pedig, hogy a li-
berálisok „megvásárolha-
tók” volnának, egyenesen
„abszurd”. A szállodaipar
hozzáadottérték-adójának
csökkentésére vonatkozó el-
képzelés már 2005-ben is
szerepelt az FDP választási
programjában, tehát „az
adományok és a konkrét ter-
vek közt nincs összefüggés”.
Éppen ezért nincs is „ok az
adományok visszafizetésé-
re” – jelentette ki a minisz-
ter-asszony, aki azt is hozzá-
tette: az ilyen juttatások gya-
korlata a legmesszebbmenõ-
kig átlátható; „egyenesen a
demokrácia átláthatóságá-
hoz tartozik”.

Holt lelkek

A liberálisok részérõl ez-
zel akár el is intézhetnénk a
dolgot (már amennyiben
egy politikus – bármely poli-
tikus – feltétel nélkül az
igazszólás bajnoka), ha az
ugyancsak megszólított
CSU egyszer, (vagy leg-
alább egyszer) már meg
nem égette volna magát.

Éppen mostanában folyik
per az augsburgi bíróságon
Karlheinz Schreiber korábbi
fegyverlobbista ellen, aki az
1990-es években mintegy
1,4 millió nyugatnémet
márkával (alig 3 millió lej-
jel) támogatta a keresztény-
szocialistákat. A hajdan bõ-
kezû üzletember a vádlottak
padján szabadkozott ugyan
(„nem akarom a szerepemet
alábecsülni”), a tárgyalás
során azonban kiderült,
hogy a CDU bajor „kisöcs-
cse”, a CSU már korántsem
volt annyira szabályszerû,
mint az FDP, és – úgymond
– külön kasszát vezetett az
így befolyt pénzösszegekrõl.

Kiderült: az adományo-
kat részben a CSU idõköz-
ben elhunyt kincstárnoká-
nak, Franz Josef Danne-
ckernek készpénzben adták
át; tetemes hányada pedig
svájci bankszámlákra került
– közölte Schreiber, vallo-
mását arra alapozva, hogy
az ugyancsak elhunyt Franz
Josef Strauß pártelnök, egy-
szersmind bajor miniszterel-
nök nemegyszer a jelenlét-
ében beszélt róla. Azt is így
tudta meg, hogy a módszer
már az 1980-as évek elején
is mûködött, és az adomá-
nyokat az újságok gyászje-

lentéseiben szereplõ elhuny-
tak nevében „zsilipelték át”
a pártkasszába. Tisztára,
mint Gogol Holt lelk-
ekjében. És állítólag nincs
az a pártelnök, legyen bár
élõ, avagy már halott, aki
meg ne égette volna magát.

Kohl bukása

Ráadásul ez a megállapí-
tás nemcsak az FDP-re és a
CSU-ra vonatkoztatható.
Talán sokan emlékeznek
még rá, hogy a „német egy-
ség kancellárja”, a berlini fal
lebontását személyes gyõze-
lemként is (tegyük hozzá,
teljes joggal) megélõ
Helmut Kohlnak 1999-ben
távoznia kellett a CDU listá-
jának élérõl, jóllehet már el-
lenzéki szerepben, átadva a
helyet a késõbb önmagát
történelmi személyiséggé, a
világ legbefolyásosabb poli-
tikusává kinövõ Angela
Merkelnek. Méghozzá

azért, mert 1993 és 1998 kö-
zött úgy vett át készpénzben
2 millió nyugatnémet már-
kát (csaknem 5 millió lejt),
hogy ezt a tényt nem jelen-
tette be, az adományozó(k)
nevét azonban nem volt haj-
landó elárulni. Mellesleg
Merkel épp a CSU-ügyben
szereplõ Schreiber 100 ezer
márkás (nagyjából 211 ezer
lejes) támogatása miatt
Wolfgang Schäuble pártel-
nököt váltotta, azt a politi-
kust, aki Merkel kormányá-
ban jelenleg a pénzügymi-
niszteri posztot tölti be.

Magától értetõdõen a
szociáldemokraták sem ma-
radhattak ki a jóból.
Christian Lindner, a liberá-
lisok pártfõtitkára a minap
azt vetette az SPD szemére,
hogy azért erõltetik az új
autók vásárlására ösztönzõ
roncsprémiumot, mert leg-
fõbb támogatóik az autó-
iparban találhatók. Ezzel
pedig a kör bezárult. 

Két mondás, amely egybecseng: a
politika a legpiszkosabb dolog a vi-
lágon; a pénznek nincs szaga. Né-
metországban a pártpénzek botrá-
nyaitól bûzlik a politika.

Politikai elemzõk szerint megtörni

látszik a Demokrata Liberális Párt

belsõ egysége, szolidaritása, vagy

még inkább: egyszólamúsága.

Cristian Preda, Monica Macovei és Sever Voinescu. A szárnyait próbáló reformszárny?

Piszkos pénzek politikája

A keletnémet titkosrendõrség, a Stasi már évekkel a
bonni hatóságok elõtt értesült a Flick-konszern által
megvesztegetett nyugatnémet politikusokról. A besúgó
a cégcsoport egykori lobbistája, a 69 éves CDU-tag
Adolf Kanter volt, aki ellen kémkedés vádjával eljárás
indult a koblenzi tartományi legfelsõbb bíróságon. 

A Stasi tudott a kenõpénzekrõl



Hogy a köztársasági alkotmányt ne keverjük össze (mint közönsé-
gesen történik) a demokratikussal: a következõt kell megjegyezni:
Az állam – civitas – formáit kétféleképpen lehet fölosztani. Vagy a
személyek különbsége szerint, akik a legfelsõbb államhatalom bir-
tokában vannak. Vagy azon mód szerint, ahogyan az államfõ –
akárki legyen is – a népet kormányozza.
Az elsõnek neve tulajdonképpen: az uralom formája: forma
imperii. Ilyen csak három lehetséges. Vagy csak egy ember bírja az
uralkodói hatalmat, vagy néhányan egymással szövetkezve, vagy
mindannyian együtt, akik a polgári társadalmat alkotják. Autokrá-
cia, arisztokrácia és demokrácia. Fejedelmi uralom, nemesi uralom
és népuralom.
A második az uralkodás formája: forma regiminis. Ez azt a módot
illeti, ahogyan az állam teljhatalmát használja; ez pedig az alkot-
mányon alapul, az általános akarat azon aktusán, ami által a tö-
meg néppé lesz. Ebben a vonatkozásban az uralkodás vagy köztár-
sasági, vagy despotikus.
A republikanizmus az az államelv, amely a végrehajtó hatalmat (a
kormányt) a törvényhozótól elkülöníti. A despotizmus: ahol az ál-
lam önhatalmúlag hajt végre törvényeket, amelyeket õ maga ho-
zott. (…)
A három államforma között a demokrácia a szónak tulajdonképpe-
ni értelmében szükségképp despotizmus. Mert olyan végrehajtó ha-
talmat alapít, ahol az összesség határoz az egyes fölött, és így az
egyes ellen is, aki persze maga nem járul hozzá. Tehát az összesség
határoz, amely mégsem összesség. 

Immanuel Kant: Az örök béke. Fordította Babits Mihály

Nekünk is van nagypapánk persze, csak va-
lahonnan meg kell érkeznie – mondták. A
nagy ismeretlenbõl? A titkok és rejtelmek
mesés világából? Annyi biztos, hogy jól öl-
tözött, illatos, választékos, frissen borotvált
nagypapa lesz, sármos felmenõ – folytatták
a nagy mesélõk. 
Mi pedig hitetlenkedtünk tovább nagypapa
körül: biztos, hogy nem olyan hûvös és ki-
mért, mint az úr egy másodosztályú bécsi
kávéházban, aki félreérthetetlenül átszólt
társaságunkhoz, amikor a kilencvenes évek
elején még vízummal mentünk rokont te-
metni: csöppet halkabban, vagy önök nem
a monarchia emberei?
Azt is mondták, meglátjuk, a papa majd
kézen fog, vezet, és meséli majd a történe-
tet. Elmeséli élete fontosabb korszakait.

Mondjuk, Strauss bácsitól erre-
felé elmeséli mind. És nem fog
késni, mert ha késne felet
vagy évszázadot, akkor õ is
olyan ellenszenves és anakro-

nisztikus lenne, mint türelmet-
len bécsi emberünk: ó, önök
is Európa gyermekei? 
Hazajövet belém állt a nya-

valya, hogy magyará-

zom meg hétosztályos nagynénimnek, mit
jelentenek a vadonatúj szavak, mert hát na-
gyon is helytálló nénikénk megállapítása:
erõsen gazdagszik a szókincsünk, az ember
nem is érti egyik napról a másikra, mit
mondanak neki. Mondtuk: mert mindent a
nevén kell nevezni, olyan
szavakat kell kiejteni, azért.
Nem olyan nyelv lesz ez-
után, mondtuk a nagynéni-
nek, amit ti pörgettetek a
székely fonóban. Bár nehéz
lesz megértened, de majd
megtanulod lassan, mi fán
terem az Európai Unió kommunikációs
nyelvezete. Olyan szavakat fogunk monda-
ni, hogy eurorealizmus, szolidaritás, szub-
szidiaritás, szóval nem lesz könnyû.
Igaz is, az EU egyik legfontosabb európai
értéknek a szolidaritást tekinti. Ezért túl
sem élnénk, ha nem melegítenék fel a teg-
napi levest. Olvassuk a lapokból: az EU
2010-et a szegénység és a társadalmi kire-
kesztés elleni küzdelem európai évének te-
kinti. Az év programjában szerepel egye-
bek mellett egy találkozó májusban, amely-
re a különbözõ európai országokban sze-
génységben élõ polgárok részvételével ke-

rül sor, októberben pedig kerekasztal-be-
szélgetés várja az érdeklõdõket. Mondja
meg valaki, nem ígéretes? 
Elõször is alig várjuk, hogy lássuk, halljuk,
a jól öltözött, illatos, sármos Európapa sze-
gényebb gyermekei hogyan fognak festeni a

kerekasztal mellett, nézvén
a csillárok valószerûtlen fé-
nyét. Milyen nyelvezettel
beszélgetnek el valamelyik
nagyvilági szálló pompás
állófogadásán. Gondoljuk,
ott lesznek a kelet-európai
aluljárók emberei is, akik

mind-mind nagyszerû kommunikációs te-
hetséggel, mind-mind magas fokú szocioló-
giai tanulmánnyal készen szállnak le a vo-
natról, repülõrõl, limuzinból, Európapának
õk fogják megmondani a tutit.
És mondanunk sem kell, elõre izgulunk,
mi lesz, ha a májusra gönceikbõl levetkõ-
zött embereket bõrfejû nácik, mindenféle
idegengyûlölõk fogják szívélyesen fogadni
a tereken? Vagy valamiféle forgatókönyv
szerint a sötétség leple alatt vezetik fürdõ-
szobára, egyszeri-kétszeri jóllakásra a ki-
éhezettek társadalmát? Jobb lesz elhúzód-
ni, mint a G8-ak? 

Egyébként is, mint tudjuk, a szegénység
felszámolása az egyik fõ célja a lisszaboni
stratégia néven is ismert növekedési és
munkahely-teremtési tervnek, amelyet a
tagállamok alig tíz esztendeje, 2000-ben fo-
gadtak el. Ezek után már mit számít to-
vább éhezni egy kerek évtizedet! A várako-
zások szerint az európai év elõsegíti majd,
hogy a szegénység elleni küzdelem tovább-
ra is kiemelt cél maradhasson és a tervek
valóra válhassanak. És akkor majd feláll
valaki, és azt mondja, tíz év múlva ugyan-
így, ugyanitt drága barátaim.
A szegények eljönnek, a híd alatt visszaha-
jolnak a patakba, talajvizet habzsolnak. El-
mesélik egymásnak, mit láttak az Unióban.
Mondani fogják, hogy láttak például szi-
szegõ ásványvizes palackot asztalra kitéve,
amibõl egyszeri csavarintásra buborékok
szálltak fel. 
Még el lesz mesélve sok minden a nagypa-
páról, a jól öltözött, illatos, választékos,
frissen borotvált, jó fogú és farkasétvágyú
nagypapáról. Arra is fognak emlékezni a
szegények, hogy a ropit is mind a nagypa-
pa zabálta fel. Mert az egybegyûlteknek
foguk sincs. Egyáltalán nem veszélyes em-
berek. 

Veszélytelen emberek
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Az ember csak üldögél a munkahelyén, mondjuk egy
közintézmény kölcsönzõjében, amely eszméket és öt-
leteket, hírlapokat és olvasmányokat kölcsönöz, in-
formációkat halmoz a polcokon, és bejön a fogyasz-
tó (nem a fagyasztó, bár most éppen narancsos rejtjel
divatos a meteóban), akivel illik beszélgetni. Mirõl is
szóljon az értesülések cseréje, ha nem arról, hogy
bezzeg neki. 
Ezúttal a bezzeg egy jóravaló nyugalmazott rendõr
volt, aki felcsapott múlthamisítónak (már elég ré-
gen), méghozzá hivatásosnak, és egyre másra ontotta
cikkeit, majd egész könyveket ökrendezett, amelyek-
ben nagy-nagy részletességgel leábrázolta, miként ke-
gyetlenkedtek a magyarok a románokkal Burebistától
Szárazajtáig. (Soha nem fordítva.) Eme halhatatlan
mûvekért, amelyeket számos, magára valamicskét se
adó könyvtár megvásárolt vagy ajándékba kapott a
megyei tanácsok magyarügyi osztályától, már a
rendszerváltás után az erdélyi pártmegyékben, jelen-
tõs támogatást is felszedett, míg más arra érdeme-
sebb munkák, például a görgénysóaknai parasztok
téli csirizelési szokásai, semmilyen támogatásra nem
érdemesítettek.
Az olvasó, aki informáltabb, mint a könyvtáros, ez
már csak természetes, elárulta, hogy az érdemdús
szerzõ, a nyugalmazott (rothadó ínyû policáj, miként
õt elviselhetetlen bûze miatt a könyvtárak sza-
gérzékeny dolgozói nevezték) meghalt. Passed away,
ahogyan az amerikaiak euthanáziásan ejtik a nem le-
vést. És mikor szenderült jobblétre, kérdezte a köny-
vek tárnokmestere. Ó azt nem tudja, válaszolta a má-
sik, de biztosan fennakadt a világhálón. 
Hát nem, nincs fönn. Hasztalan kereste, kutatta, fa-
csargatta-csavargatta agyából a különbféle kulcssza-
vakat (decedat, regretatul, un ultim omagiu, trecut în
nefiinþã, amely kifejezések a befejezés szinonimái ro-
mánul) és nyaggatta a keresett nevet a gugliban leg-
alább ötvenféle kontextusban – semmi sem mûkö-
dött. Az a lap, amelynek oldalait egykor naponta te-
legyûlölte szebbnél szebb álságos vádakkal és hamis
bizonyítékokkal (felcímként pedig odaírta: Honnan
ennyi gyûlölet?!) nem tart fönn elektronikus archívu-
mot cikkeibõl. 
Ma már tudom, részben tisztasági, részben kegyeleti
okból. Mintha sejtették volna, hogy sokan, akárcsak

e sorok írója, azért kíváncsiak a pontos dá-
tumra, mert saját szemükkel kívánnak ör-
vendezni a nagy ellenség elmúlásán (ami
kegyeletsértõ ókori gesztus), míg másfe-
lõl a kihunyt szerzõ agyament blõdségeit
maga az elmeköztisztasági hatóság küld-

te szemétre, ahová milipolicáj bácsi
egész életmûve való.
Következésképpen, ami nincs a guglin,

azt nem is érdemes keresni. Sebestyén Mihály
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Láttak például sziszegõ
ásványvizes palackot
asztalra kitéve, amibõl
egyszeri csavarintásra
buborékok szálltak fel.

Lokodi Imre

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A legrosszabb nem az, ha elmegy az eszed, a
legrosszabb az, ha minden egyebet elveszítesz,

és az eszed megmarad.” G. K. Chesterton

Rajongás

Államelvek

Digitális 
csalódás

A nap címe. Tãnãsescu – FMI: A nyug-
díjrendszer már nem sokáig bírja.
Adevãrul.

Magyarázat. Az Adevãrul nagyinterjújá-
ban a volt szocialista pénzügyminiszter re-
formokat sürget. A kilátások a nyugdíja-
sok számára aggasztóak. Az 54 éves szak-
ember tagja a Nemzetközi Valutaalapnak,
amely jelenleg a román kormánnyal tár-
gyal. 

Rózsa – alma. Hogy milyen mélyre hatol-
nak a reformkezdeményezések a PD-L-
ben, jelzi, hogy emblémát is akarnak vál-
toztatni. A Gândul szerint Cristian Preda,
a volt (szimpla, de elszánt) liberális java-
solja: vegyék ki a párt jelvényébõl a ró-
zsát, hiszen az szocialista jelkép, és helyet-
tesítsék egy almával. Nos, az egy szál ró-
zsa valóban maradvány abból az idõbõl,
amikor a PD-nek még baloldali vágyálmai
voltak, másfelõl az „alma” nagyon jól ki-
fejezi a társaság élenjáróinak képességeit.
Predának különben a párt elnevezése ellen
nincs kifogása, maradhat a demokrata is,
a liberális is; ám egy régi motoros, Vasile
Blaga most rálicitált a reformra, és kije-
lentette, jó lenne a PD-L-t Néppártnak ne-
vezni. Megfontolandó – a rózsa levétele
után – a Konzervatív Néppárt is. 

Új seprûtörvény. Ami nálunk Erdélyben
évszázados hagyomány, most Bukarestben
törvény lehet. Ne firtassuk rosszmájúan,
hogy és akkor mi van, ha törvény, inkább
örüljünk (érintettként persze módjával): a
fõvárosi tanács elõírást készített elõ – és
az már csak Sorin Oprescu fõpolgármester
kézjegyére vár –, amelynek értelmében a
lakosoknak minden szombaton tisztára
kell seperniük a járdát a házuk elõtt. A
bünti elérheti az ezer lejt is. Reméljük,
nem csupán a seprûipar valamelyik kirá-
lyának bizniszérõl van szó. 

A nap álhíre. Kiderült, hogy 2004-ben
szegény Stolót ugyanazok a felbérelt para-
normálisok rontották/betegítették meg,
akik öt évre rá a szegény Bunkóból csinál-
tak gyagyát – a rejtély már csak az, hogy
miért nem sírt a volt, a jelenlegi és a leen-
dõ elnök, amikor utóbbi elveszítette a vá-
lasztásokat.



Nagy Vajda Zsuzsa

Pozitívan fogadta a sajtó
az ötletét a pillepalackok
hasznosításával kapcsolat-
ban. Igaz-e, hogy csak egy
cég van Romániában,
amely ezt a tevékenységet
folytatja?
– Lehet igaz, amit a magya-
rokról mondanak az ügyes-
ségükkel kapcsolatban, ez a
gépezet is magyar feltaláló-
tól származik. A minisztéri-
umot egy vállalkozó kereste
meg, feltehetõen többen is
jelen vannak a területen,
majd a versenyeztetési eljá-
ráson kiderül. 

Egy olyan szerkezetrõl
lenne szó, amely a pillepa-
lackokat megolvasztja és
összepréseli. Milyen mó-
don támogatja ezt a minisz-
térium és mennyibe kerül?
– A gépezet egy kávéfõzõ-
höz hasonlít. Ismerünk
olyan példát, amikor az ál-
lam azokat a bevásárlóköz-
pontokat támogatja, ame-
lyek kihelyeznek ilyen szer-
kezetet, s a vásárló egy utal-
vánnyal házon belül elkölt-
heti a visszanyert összeget.
Továbbá a fogyasztót is ér-
dekeltté kell tenni valami-
lyen módon abban, hogy
gyûjtse a termékeket. Egy
szerkezet negyven-negyven-
öt euróba kerülne, ösztönöz-
ni lehetne azt, hogy a ház-
tartásokban is elterjedjen. A
mûanyagdarabocskák pos-
tán érkeznének meg az újra-
hasznosítás helyszínére.
Egyelõre még csak az elõké-
szítés fázisában áll a projekt,
az életbeléptetés hosszabb
idõt vesz igénybe. 

A zöld szervezetek éles
hangú kritikát fogalmaztak
meg személyével kapcsolat-
ban amiatt, hogy találko-
zott a verespataki aranyki-
termelésre váró vállalat ve-
zetõivel. Nemsokára egyez-
tet a civilekkel. Hogyan
fogja megvédeni magát?
– Nem szeretem az ilyen he-
ves nyilatkozatokat, fõleg
hogy szóba sem álltak ve-
lem, mielõtt megfogalmaz-
ták a kifogásaikat. A Gold
Corporation képviselõivel
az õ kérésükre találkoztam,
egy protokolláris esemény
volt. Ugyanakkor többször
elmondtam, nyitott vagyok
a zöldek álláspontjának
meghallgatására. 

S mi a véleménye arról a
kifogásukról, hogy a kiter-
melés miatt a város gyakor-

latilag megszûnne létezni,
és négy hegy eltûnne? 
– Vitathatatlan, hogy a vá-
rost meg kellene menteni, de
sajnos jelen pillanatban nem
tehetünk semmit, ugyanis a
házak 85 százalékát már el-
adták, az emberek elköltöz-
tek onnan. A cégnek konk-
rét tervei vannak a központi
rész megõrzésére, a környé-
ken pedig már korábban is
folytattak külszíni fejtést. De
amíg nincs politikai döntés,
cián alapján nem lehet dol-
gozni, a városrendészeti en-
gedélyt semmisnek nyilvání-
totta a törvényszék, nélküle
a befektetõk nem mehetnek
tovább.

Mivel foglalkozik majd
a bizottság, amelyet Ve-
respatak kapcsán hívott
életre?

– Az volt a célom, hogy a
minisztérium azon szakem-
berei, akik véleményezik ezt
a tervet, ne párhuzamosan,
hanem együtt, rendszeresen,
követhetõen dolgozzanak. 

Lehetségesnek tartja azt
a feltételezést, hogy tõke-
emelések útján a befektetõ
társaság fokozatosan kiszo-
rítsa az államot a tulajdoni
részesedésbõl, s gyakorlati-
lag a nullára essen részese-
dése a nyereségbõl?
– Nem vagyok meggyõzõd-
ve arról, hogy az állam a leg-
jobb szerzõdést kötötte.
Több elõnytelen privatizáci-
ós megállapodásra is sor ke-
rült korábban, a Petrom pél-
dája ezt jól mutatja. Az ál-
lamnak nem lett volna sza-
bad kiengednie a kezébõl a
projektet, a koncessziós
szerzõdésbe bele kellett vol-
na venni, hogy továbbra is
beleszólása maradjon a dön-
tésekbe. 

Polgármesterjelöltként
szerepelt a programjában a
marosvásárhelyi Azomureº
szennyezésének csökkenté-
se. Miniszterként többet te-
het az ügy érdekében?

– Marosvásárhelyi állampol-
gárként azt mondom, hogy
még hat évig nem szennyez-
het ilyen mértékben a kom-
binát. Három hét múlva ta-
lálkozom a vegyipari társa-
ság tulajdonosával, az am-
mónia-kibocsátás csökken-
tése lenne a cél, a lehetõ leg-
hamarabb. Felületesen adták
ki a szebeni és vásárhelyi
ügynökségek három évvel
ezelõtt az integrált környe-
zetvédelmi engedélyt a vál-
lalatnak. Megengedték,
hogy a nagy beruházások a
környezet érdekében 2014-
2015-ben valósuljanak meg.
Az üzenetem világos: vagy
csökkenti a cég az ammó-
nia-szennyezést vagy drasz-
tikus intézkedéseket fogana-
tosítunk.  

Hétvégén elindult a
szén-dioxid-kereskedés a
szebeni tõzsdén, s így nem
csak Londonban, hanem
Romániában is értékesítik
az ország kvótáit. Mekkora
bevételre számít ebbõl a
kormány idén?
– A szén-dioxid-kvóták ke-
reskedelmével kapcsolatban:
mint ismeretes vannak bizo-
nyos szén-dioxid egységek,
amelyeket 1,2  milliárd  euró
értékben adhat el Románia,
ám az eljárás késlekedik. A
folyamat késleltetésének oka
az, hogy a Gazdasági és Ke-
reskedelmi Minisztérium
tárgyalni kíván az egységek
eladásával kapcsolatban, de
a Környezetvédelmi és Er-
dészeti Minisztérium fel-
gyorsítaná a folyamatot. 

Végül melyik minisztéri-
um lesz a gazdája a terület-
nek?
– Már kétszer tárgyaltam a
gazdasági miniszterrel er-
rõl. Nekem az az álláspon-
tom, hogy nem a szennyezõ
kezébe kellene tenni a kör-
nyezet védelmét – ha az
iparra gondolunk – ez eset-
ben a káros tevékenységek
gazdája maga a Gazdasági
Minisztérium. 
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Röviden

Egyezség az IMF-fel

A nyugdíjtörvény és az adó-
ügyi felelõsség törvénye tar-
talmával kapcsolatban
egyezségre jutott a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF), az
Európai Bizottság és a Pénz-
ügyminisztérium – jelentette
be Jeffrey Franks, az IMF
küldöttségének vezetõje. A
két jogszabály gyakorlatba
ültetésével kapcsolatban ma
hozzák nyilvánosságra a
részleteket.

Csúcson a gázfogyasztás

Kétmillió köbméterrel, tizen-
két millióra növelte a napi
gázimportját Románia
Oroszországból – számolt be
róla a Mediafax. „Jobban ál-
lunk, mint hétfõn, de mára
és holnapra (tegnapra és má-
ra  –  a szerk.) még igényel-
tük a Gazpromtól a kiegészí-
tést, hogy ne adódhassanak
problémák az ellátásban” –
mondta Tudor ªerban, a
Gazdasági Minisztérium ál-
lamtitkára. 

Tarthatatlan infláció

Az inflációs célok rövid tá-
vú tartásánál sokkal fonto-
sabb hosszabb távon, stabi-
lan meggátolni a pénzrom-
lást – jelentette ki Mugur

Isãrescu, a Román Nemzeti
Bank kormányzója
(képünkön). Az inflációs cél
idén sem fog a jegybank ál-
tal megadott 3,5 százalékos
értéken maradni – jelezték
elõre a Mediafax szerint az
ING Bank elemzõi. 

Szabad az Imatex

Kikerült a privatizáció utá-
ni megfigyelés alól a maros-
vásárhelyi Imatex, miután
végrehajtotta az állami tá-
mogatás fejében vállalt át-
szervezéseket – közölte a
Mediafax. A vállalat össze-
sen 5,3 millió lej segítség-
ben részesült a központi
költségvetésbõl olyan for-
mában, hogy az új tulajdo-
nosnak nem kellett kifizetni
az örökölt adósságokat. 

Brit növekedés

Véget ért a recesszió Nagy-
Britanniában: a gazdaság tel-
jesítménye minimális ütem-
ben ugyan, de már növeke-
dett az utolsó negyedévben –
közölte a brit statisztikai hi-
vatalra hivatkozva az MTI.
A hazai össztermék (GDP)
2009 negyedik negyedében
0,1 százalékkal haladta meg
az elõzõ három havit; 2008
azonos idõszakával összeha-
sonlítva 3,2 százalékkal
csökkent.

A pillepalacktól a bíróságig
Borbély László: elõnyösebben is szerzõdhetett volna az állam Verespatak ügyében
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Folytatás az 1. oldalról

A miniszter tájékoztatása
szerint a sürgõsségi kor-
mányrendelettel valameny-
nyi közalkalmazottat „elhe-
lyeznek” az egységes bér-
tábláról szóló törvényben
rögzített rácsban, a 2009 vé-
gi szolgálati ideje és szak-
képzettsége függvényében.
ªeitan hangsúlyozta: a jog-
szabály nem írja felül a ta-
valy kötött, és még érvény-
ben lévõ kollektív munka-
szerzõdéseket. „Így a kol-
lektív munkaszerzõdésben
foglalt pótlékok és juttatá-
sok a szerzõdés lejártáig jár-
nak a közalkalmazottak-
nak” – mondta a tárcaveze-
tõ. Elismerte azonban,
hogy nem mindenütt lesz
elegendõ pénz a pótlékok és

juttatások kifizetésére. „A
közintézmények bérkerete
korlátozott. Így a kollektív
munkaszerzõdések lejártáig
az intézményvezetõk arra
kényszerülhetnek, hogy el-
bocsássanak közalkalma-
zottakat vagy újratárgyalják

a fizetésüket” – helyezte ki-
látásba a miniszter.

Hozzátette: az új egyéni
és kollektív munkaszerzõ-
désekben rögzített fizeté-
seknek már a bértábláról
szóló törvényhez kell iga-
zodniuk. 

Sem prémium, sem béremelés Sötét adósságfelhõk
ÚMSZ

Pénzügyi szempontból a
2013-as év ígérkezik a

legkritikusabbnak Románia
számára, amikor az állam-
nak 5,2 milliárd eurót kell
elõvarázsolnia a Nemzetközi
Valutaalaptól kapott hitel tör-
lesztésére. Az összeg –
amennyiben a fizetési menet-
rendet tartják – a költségveté-
si bevételek tíz százalékát
tenné ki a szóban forgó év-
ben, amikorra 53-56 milliárd
euróval számol az állam. A
május óta felvett öt és fél mil-
liárd euró hitelért Bukarest
eddig már százegymillió
euró kamatot fizetett a jegy-
bank adatai szerint. „Én nem
aggódnék a törlesztési ütem-
terv miatt. Egy viszonylag
alacsony eladósodottságú or-
szágról beszélünk a bruttó

hazai termékhez (GDP) ké-
pest. Az eurózónában az át-
lagérték nyolcvan százalék
felett van a GDP-hez képest,
miközben Románia szintje
harminc százalék alatt áll” –
nyilatkozta a Ziarul
Financiarnak Ionuþ Dumitru,
a Raiffeisen Bank vezetõ köz-
gazdásza. 

Az elõrejelzési intézet sze-
rint 2013-ban a GDP értéke
162 milliárd euróra emelke-
dik a jelenlegi 117 milliárd-
ról. „Az igazi probléma az,
hogy az adósságok túl gyor-
san nõnek” – mutatott rá
Dumitru. Az IMF-tõl kapott
pénzek tavaly a valutatartalé-
kokat gyarapították, de a
nemzetközi pénzintézet
rendhagyó módon megen-
gedte az országnak, hogy fi-
nanszírozza belõle az állam-
háztartási hiányt. 

„Nem vagyok meggyõzõdve arról, hogy az állam a legjobb
szerzõdést kötötte” – mondta az Új Magyar Szónak adott
interjúban a verespataki aranykitermeléssel kapcsolatban
Borbély László környezetvédelmi és erdõgazdálkodási mi-
niszter, aki többek között egy pillepalackprojekt indítását is
tervezi. Ha az Azomureº nem hajlandó csökkenteni az
ammóniaszennyezést, törvényszékre vinné a kérdést. 

Közvitán az egységes nyugdíjtörvény

Társadalombiztosítási hozzájárulás kifizetésére kötelezi
az egységes nyugdíjtörvény bizonyos kategóriákhoz tarto-
zó munkavállalókat, akik egy évben négy bruttó átlagbér-
nél nagyobb jövedelemhez jutnak, s akik eddig mentesül-
tek az adó kifizetése alól. A jogszabály tervezetét tegnap
bocsátotta közvitára a Munkaügyi Minisztérium. A ren-
delkezés a magáncégek tulajdonosaira, cégvezetõkre,
egyéni vállalkozókra, részévnyesekre, nemzetközi intéz-
mények alkalmazottaira, szabadúszókra, a kizárólag szer-
zõi jogokból származó jövedelmekbõl élõkre vonatkozik.
A jogszabály továbbra is mentesíti az adó kifizetése alól
azokat, akik munkakönyves alkalmazásban is állnak, te-
hát fizetnek társadalombiztosítási hozzájárulást.



Kovács Zsolt

Összeomolhat a házior-
vosi rendszer, ha nem

gondolja újra a mûködtetését
a szaktárca – állítják a házi-
orvosok. Cseke Attila egész-
ségügyi miniszter szerint az
Egészségügyi Alaptól arány-
talanul kevés pénz jut a házi-
orvosokhoz, átszervezéssel
növelni lehetne az ellátó
rendszer hatékonyságát.
Több pénzért azonban több
és jobb szolgáltatást vár a
szaktárca. Minisztériumi in-
formációink szerint a jövõ-
ben jelentõs változást hozhat,
ha a háziorvosokat nem a lis-
tájukra feliratkozott betegek
után finanszírozzák, hanem
az ellátott esetszámok sze-
rint. Cseke azt is szeretné el-
érni, hogy a jövõben a sür-
gõsségi ellátás terheit a házi-
orvosok csökkentsék: csak az
forduljon az ügyelethez, aki
tényleg kórházi ellátásra szo-
rul. Akit otthon vagy rende-
lõjében el tud látni az orvosa,
se a mentõszolgálat, se a kór-
házak számláját ne terhelje.

Olcsó a háziorvos

Seres Lucia, a Kovászna
megyei Háziorvosok Egye-
sületének elnöke lapunk-
nak elmondta, bár valóban
nagy a baj, az átszervezést
csak óvatosan lehet végre-
hajtani. A legnagyobb gon-

dot a szakértõ szerint az
okozza, hogy tavaly 40 szá-
zalékkal csökkent a házior-
vosok finanszírozására for-
dítható pénzalap. Ez pedig
azt jelenti, hogy nagyon
sok rendelõn csõd szélére
került. „A reform elsõ lépé-
se az kell legyen – tette hoz-
zá Seres Lucia –, hogy több
pénzt kapunk. Ha a minisz-
ternek az az elvárása, hogy
javuljon az ellátás minõsé-
ge, és a beteg valóban az
egészségügyi rendszer fõ-
szereplõjévé váljon, akkor
fejlesztésre, eszközbeszer-
zésre van szükség”. Az ál-
talunk megkérdezett házi-
orvosok jelentõs része úgy

gondolja: az utóbbi évek-
ben pont befektetésre jutott
kevés pénz. Azzal azonban
az egyesületi elnök is egyet-
ért, hogy a sürgõsségi ellá-
táson nagy a teher, a házi-
orvosok számos feladatot
átvállalhatnak a kórházak-
tól. „Az esetek 80 százalé-
kában mi is el tudjuk látni
azokat a problémákat, ame-
lyekkel az emberek a sür-
gõsségi ügyelethez fordul-
nak. A háziorvos a legol-
csóbb segítség: nem kell
sem mentõt hívni, sem kór-
házi ágyat biztosítani a be-
tegnek, nincs kórházi sze-
mélyzeti és ellátási költség”
– tette hozzá a szakértõ.  

Ál-beavatkozás, 
valós pénz

A tervezett változtatások
közül  a központilag szabá-
lyozott fizetések és az eset-
szám szerinti finanszírozás
ötlete váltotta ki a legna-
gyobb ellenkezést. Ferencz
Ágnes háziorvos úgy véli, ha
valóban az ellátott esetszám
szerint fizetik a jövõben az
orvosokat, akkor jövedelmük
jelentõs részétõl elesnek. Ez
a megoldás azért igazságta-
lan – teszik hozzá az érintet-
tek –, mert az orvos azoknak
a pacienseknek is a rendelke-
zésére áll folyamatosan, aki
éppen nem beteg. „Ésszerû a

javaslat abból a szempontból
– tette hozzá Ferencz Ágnes
–, hogy így eltûnhetnek a
rendszerbõl a fiktív biztosí-
tottak, akik a listán szerepel-
nek ugyan, de járulékot nem
fizetnek. Ennek ellenõrzése
azonban nem a háziorvos fel-
adata, és nem is õt terheli a
felelõsség, ha valaki kihasz-
nálja a rendszerben lévõ hiá-
nyosságokat.” A változtatás
negatívuma lehet, hogy egy-
re több „képzelt beteg”, pon-
tosabban „ál-beavatkozás”
kerülhet finanszírozásra.
„Megéri majd lejelenteni,
hogy ellátásra került XY be-
teg, és felvenni ezért a pénzt,
megindul majd a gyógyásza-
ti és gyógyszerészeti spekulá-
ció” – fogalmazta meg félel-
meit a szakember. Seres Lu-
cia további kifogása, hogy
igazságtalan központilag
meghatározni a rendelõk sze-
mélyzetének a fizetését is, ha
annak fedezetét helyben kell
elõteremteni. „Az ideális az
lenne, ha az egészségügyi
alapból a családorvosok 15
százalékot kapnának, de
1999 óta, amikor az ágazat-
ban elkezdõdött a reform, so-
ha nem sikerült elérni ezt a
szintet. Eddig a legjobb ak-
kor volt, amikor 9 százalékot
kaptunk, de tavaly például
alig juttattak 5,8 százalékot a
családorvosoknak az egész-
ségügyi alapból” – összegez-
te az egyesületi elnök. 
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A változtatás negatívuma lehet, hogy egyre több képzelt beteg, ál-beavatkozás kerülhet finanszírozásra
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Munkatársunktól

Újabb nyolc ember halt
meg az országban tom-

boló tél miatt, így a fagy ha-
lálos áldozatainak száma el-
érte a 31-et. Elsõsorban az
ország déli és keleti régiói-
ban szedi áldozatait a hi-
deg, de fagy-halottról szá-
moltak be Szatmár megyé-
ben is. Iaºi, Buzãu és
Neamþ megyékben „szén-
szünetet” rendeltek el több
iskolában is, mert a rekord-
hõmérséklet miatt nem tud-
ták biztosítani az intézmé-
nyek megfelelõ fûtését.
Daniel Funeriu tanügymi-
niszter közleményben kérte
az iskolaigazgatókat: mér-
jék fel, meg lehet-e õrizni az
oktatási intézmények mû-
ködõképességét a következõ
napokban, tekintettel arra,
hogy a hét végéig nem vár-
ható számottevõ felmelege-
dés. Pénteken zárul az idei
tanév elsõ féléve, jövõ héten
kerül sor az egyhetes félév-
közi vakációra. Mára -25 és
-15 Celsius-fok köszötti hi-
degre lehet számítani. A
vészhelyzetre való tekintet-
tel több nagyfogyasztó léte-
sítmény számára leállítot-
ták a gázszállítást, hogy na-
gyobb mennyiségû fûtõ-
anyagot lehessen biztosítani
a lakosság számára. Azok-
ban az üzemekben, ahol
megoldható, átállnak alter-
natív üzemanyagra. 

Háziorvosok csõdközelben

Inczefi Tibor, Darvas Beáta

Ostromállapotot hirdetett
tegnap a Román Vasúti

Társaság (CFR) Hargita me-
gyében, miután két nap lefor-
gása alatt kétszer siklott ki
ugyanazon az útszakaszon
egy szerelvény. A tegnapi bal-
esetre a déli órákban került
sor: a Csíkszentdomokosról
Brassó felé közlekedõ 4506-
os személyvonat Szentsimon
határában siklott ki. A sínek-
rõl lecsúszott vasúti kocsik-
ban – majdhogynem a „pusz-
tában” – 80 utas vesztegelt. 

Nem kockáztattak

A nyílt pályán veszteglõ
szerelvényhez azonnal autó-
buszt küldött a vasúttársaság
brassói központja, így az uta-
soknak nem kellett sokat vá-
rakozniuk a rendkívüli hideg-
ben. Alina Ciobotariu a Har-
gita megyei sürgõsségi szol-
gálat szóvivõje lapunknak el-
mondta: a baleset következ-
tében senki sem került köz-
vetlen veszélybe, a CFR min-
denkit gyorsan célhoz jutta-
tott.  A sietség indokolt volt,
tegnap hajnalban ugyanis
Suceava közelében vesztegelt
hasonló körülmények között
egy szerelvény, és a kihûlt ko-
csiban rekedt utasok helyzete
válságosra fordult. Bár a
helybeli mentõszolgálat se-
gítségükre sietett, túl késõn
érkeztek a helyszínre: töb-

beknek oly mértékben csök-
kent a testhõmérséklete,
hogy kórházi ellátásra szo-
rultak. A Hargita megyei bal-
eset helyszínén tartózkodó
vasúti alkalmazottak több
órán keresztül dolgoztak a ki-
siklott vagonok visszaemelé-
sén. A megrongálódott sze-
relvényt csak több mint há-
rom órás megfeszített mun-
kával tudták helyreállítani.
Mivel néhány kilométerrel
arrébb, Málnáson tegnap
ugyanilyen körülmények kö-
zött ért baleset egy szerel-
vényt, ezért a tegnapi szeren-
csétlenség körülményeit a
sajtó fokozott figyelemmel
követte: több tévéstáb is a
helyszínre vonult.  Arra a
kérdésre azonban, hogy mi-
ért lépett fel ugyanott, ugyan-
az a hiba, kétszer egymás
után a CFR illetékesei lap-
zártánkig nem válaszoltak. 

Csendrendelet

A helyszínen tartózkodó
munkások rendkívül gyorsan
és feszülten dolgoztak a hiba
elhárításán. „Értse meg –
mondta az ÚMSZ-nek egy
pályamunkás – senki sem
nyilatkozhat addig, amíg a
brassói felügyelet erre külön
engedélyt nem ad.” Az átfa-
gyott munkások a többórás
munka szüneteiben az ott
veszteglõ vasúti kocsikban
kerestek menedéket, de a saj-
tó elõl következetesen elzár-

kóztak. Adrian Vlaicu a CFR
marketingigazgatója az elsõ
balesettel kapcsolatban úgy
fogalmazott: a rendkívüli
idõjárás okozhat ilyen jellegû
baleseteket, a vasútvonalak
állapotát ezen az útszaka-
szon szakszerûen ellenõriz-
ték, a szerencsétlenséget nem
emberi mulasztás okozta.
Adrian Vlaicu nyilatkozatá-
nak ellentmondanak a közle-
kedésügyi minisztérium ada-
tai, miszerint a hazai vasutak
technikai állapota rendkívül
rossz.  A meglévõ 20 385 ki-
lométer hosszúságú vasúthá-
lózat 38 százaléka, mintegy
5148 km sürgõs felújítást igé-
nyel. A különösen veszélyes-
nek minõsített útszakaszok
száma ezer fölött van, ebbõl
119 fõvonalon található, itt
csak sebességkorlátozással
közlekedhetnek a vonatok. A
tavalyi évet rekordévként tar-
tották számon a vasúti bal-
esetek szempontjából. Szep-
tember 21-én például három
baleset következett be egyet-
len nap leforgása alatt. A há-
rom szerencsétlenségbõl
egyet gépkocsi okozott, kettõ
viszont technikai okok miatt
következett be. Azt azonban,
hogy a Kolozsbós és a
Craiova határában kisiklott
szerelvények balesetét mi
okozta még mindig nem tud-
ni. A vizsgálat jelenleg is tart,
és a szentsimoni esethez ha-
sonlóan a CFR ezekben az
ügyekben is hallgat. 

Tovább 
tombol a tél

Minden napra egy kisiklás:
újabb vonatbaleset Csíkban



Gyulay Zoltán

Mûértõk és mûélvezõk,
hivatásosak és dilettánsok

körében már régóta kering a
pletyka arról, hogy mi is lehet
Mona Lisa (a nõalak) és a
Mona Lisa (a festmény) igazi
titka. Mi rejtõzhet a különle-
ges mosoly mögött, ki ülhe-
tett modellt, amikor a nagy
reneszánsz alkotó, Leonardo
da Vinci (1452–1519) a XVI.
század elején megfestette? 

Tudjuk, hogy ez a portré-
készítés nem volt gyors folya-
mat: Leonardo amerre csak
járt – márpedig kalandos éle-
te során sokfelé megfordult,
mielõtt a Loire mentén vég-
leg otthonra nem talált, a
Mona Lisát (más néven
Giocondát) mindig magával
vitte, folyamatosan javítgatott
rajta, tökéletesítgette. 

A rejtélyre megoldást
Pierre La Mure is fabrikált
The Private Life of Mona Lisa
(Mona Lisa magánélete) címû
könyvében, amely 1983-ban
a budapesti Corvina Kiadó

gondozásában magyarul is
megjelent. A Los Angelesben
élt francia szerzõ mûve nem
regény, hanem dramatizált
életrajz formájában mondja
el a fiatalon elhunyt Lisa
de’Gherardini, a késõbbi

Lisa del Giocondo,
Francesco del Giocondo épí-
tészmester felesége és a rene-
szánsz mester különleges
kapcsolatának történetét. 

A mûvészettörténészek kö-
rében mégis régóta kedvelt
teória, hogy da Vinci híres
festményén önmagát örökí-
tette meg. Feltételezik ugyan-
is, hogy valószínûnek tartott
homoszexualitása vitte rá ar-
ra, hogy önmagát nõként áb-
rázolja. És állításukat igazo-
landó, feltett szándékuk,
hogy exhumálják a nagy mû-
vész földi maradványait. A

tudósok a koponyából re-
konstruálnák Leonardo arc-
vonásait, majd összehasonlí-
tanák a festményen látható
ábrázattal. Egy alapos vizs-
gálat azt is kiderítette, hogy a
képen ábrázolt nõnek (?) ere-
detileg festettek szempillát-
szemöldököt, de egy balul el-
sült restaurálási kísérlet során
sikerült eltüntetni – márpe-
dig állítólag a hiányzó szõr-
zet is hozzájárul a mosoly
rejtélyességéhez.

Da Vinci nyugvóhelye is
tisztázatlan: állítólag nem
Olaszországban található,

hanem a közép-franciaorszá-
gi amboise-i kastély kertjé-
ben – bár egyelõre még az is
tisztázásra vár, hogy a sír va-
lóban az itáliai reneszánsz
mesternek a csontjait rejti-e.
Egyes források szerint
ugyanis Leonardo földi ma-
radványainak a XVIII. szá-
zad forradalmi viharai köze-
pette nyomuk veszett. Egy
másik elmélet viszont azt ál-
lítja, hogy 1874-ben átszállí-
tották õket a francia kastély
kápolnájába, ahol a mai na-
pig látható egy sírkõ a mû-
vész nevével.

Az olasz kulturális öröksé-
gek bizottsága már munká-
hoz is látott, és kezdeményez-
te a sír felnyitását. Giorgio
Gruppioni antropológus re-
méli, hogy a projekt közelebb
hozza az emberiséget Mona
Lisa titkának megfejtéséhez.
„Ha sikerül Leonardo kopo-
nyájára rálelnünk, akkor re-
konstruálhatjuk az arcvoná-
sait, és összevethetjük a
Mona Lisáéval” – jelentette
ki. Ahhoz pedig, hogy kétsé-
get kizáróan megállapítsák, a
sírban lévõ csontok valóban
Leonardo da Vincitõl szár-
maznak-e, DNS-vizsgálatra
is szükség lesz. Az összeha-
sonlításhoz da Vinci fia jöhet
szóba, akit a XVI. század vé-
gén Bolognában temettek el.
A munkálatok idén nyáron
kezdõdhetnek el. 
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Schumannra emlékeznek 

Robert Schumann német ro-
mantikus zeneköltõ születés-
napja 200. évfordulójának
alkalmából ad koncertet ja-
nuár 28-án csütörtökön 19
órától a Nagyváradi Állami
Filharmónia. Ezzel a hang-
versennyel nyitja meg az in-
tézmény az úgynevezett
„Schumann-évet”. Mûsoron
R. Schumann szerzeménye,
a III., Esz-dúr szimfónia, op. 97
(Rajnai), valamint Franz
Schubert utolsó, IX. szimfóni-
ája. A meghívott karmester
a nagyváradiak által már jól
ismert magyarországi diri-
gens, Ligeti András. 

Demény Péter lesz 
a „törzs”-vendég

A nagyváradi Várad folyó-
irat Törzsasztal sorozatának
pénteki vendége 18 órától
Demény Péter Kolozsváron
született és élõ író, költõ,
szerkesztõ lesz. A Menyét
lábnyoma, a Visszaforgatás
címû regény és az Ágóbágó
naplója, gyerekverseket tar-
talmazó írások szerzõjével
az Ady Endre Líceum
könyvtártermében találkoz-
hatnak az érdeklõdõk. 

Fleischer Hilda

Kizárólag romlandó
vagy újrahasználható

anyagokból, polisztirénbõl,
illetve rizsszemekbõl készí-
tette el és állította vissza ere-
deti helyére tegnap a Szovjet-
unió Kommunista Pártja
egykori fõtitkára, Vlagyimir
Iljics Lenin egész alakos
szobrát egy bukaresti képzõ-
mûvész. Mint Ioana Ciocan
elmondta, jövõbeli tervei kö-
zött egy, a kommunizmus je-
les személyiségeinek szobrait
összegyûjtõ múzeum meg-
alapítása is szerepel. A kép-
zõmûvész kifejtette, a szob-
rot saját képmására, nõi arc-
vonásokkal készítette el.
„Lenin szobra harminc éven
keresztül állt itt a jelenlegi
Szabad Sajtó téren, az Új
Magyar Szó szerkesztõségé-
nek is helyet adó egykori
Scânteia-ház elõtt, amíg a ki-
lencvenes évek elején el nem
távolították. Ma, a szobor
visszaállításakor sok fiatal
megjegyezte, nem is tudta,
hogy itt valaha egy emlékmû
állt” – nyilatkozta a tegnap
délelõtti átadáson a nonkon-
formista mûvész. A szobor,
bár teljesen eltér az eredeti
alkotástól, melyet a hatvanas
években rézbõl készített Bo-
ris Caragea, Ciocan szerint
szimbolikus értékû. 

Röviden Újra talapzatán 
áll Lenin szobra

Leonardo da Vinci önmaga arcvoná-
sait örökítette meg a Mona Lisa meg-
festésekor – állítják itáliai mûvészet-
történészek. Állításukat úgy kívánják
bebizonyítani, hogy fölnyitják a mes-
ter feltételezett sírját.

Exhumálják Leonardo da Vincit?

Megvan 
a bíboros sírja
K. Gy.

Megtalálták Pázmány
Péter (1570–1637) nagy-

váradi születésû jezsuita hit-
tudós, bíboros, esztergomi ér-
sek sírját és földi maradvá-
nyait a pozsonyi Szent Már-
ton-dómban – jelentette be a
Szlovák Püspökkari Konfe-
rencia sajtóosztálya. A jelen-
tõs felfedezés részleteirõl töb-
bet azonban csak a teljes ré-
gészeti vizsgálat befejezését
követõen, alapos szakvizsgá-
latok és kiértékelések után
árulnak el. A magyar hitélet
kiemelkedõ alakjának nyug-
helyére két méterrel a föld
alatt, a pozsonyi Szent Már-
ton-dóm szentélye alatt buk-
kantak rá, ahol tavaly kez-
dõdtek meg az ásatások.
„Dokumentumok kutatása
alapján, fõképp Knausz Nán-
dor közlése alapján kezdtük
keresni a sírt. Együttmûköd-
ve az archeológusokkal geo-
radarral és magnetométerrel
felmértük, hogy a pozsonyi
szentély alatt mi található.
Majd megtaláltuk azt a he-
lyet, ahol Pázmány Péter sír-
ja van” – magyarázta Halkó
József egyháztörténész, a fel-
tárás koordinátora. Pázmány
Péter a 17. századi magyar
katolikus megújulás legna-
gyobb alakja volt. Nagyvára-
don, protestáns köznemesi
családban született, de fiatal
korában áttért a katolikus hit-
re, majd nemsokára belépett
a jezsuita rendbe. Bécsben és
Rómában tanult, késõbb
Forgách Ferenc esztergomi
érsek vette pártfogásába.
Pázmány Nagyszombatban
1635-ben egyetemet, Bécs-
ben papnevelõ intézetet, Po-
zsonyban jezsuita kollégiu-
mot alapított.

Széchenyi-emlékév indult
Kánya Gyöngyvér, Budapest

„Rajongói” gúnyvers Szé-
chenyi Istvánnak, az ere-

deti Lánchíd szerkezetét
pontosan leképezõ modell,
hídelemek 1849-bõl, fotók a
németek rombolásáról – a
budapesti Magyar Mûszaki
és Közlekedési Múzeumban
nyílt Hídtörténetek címû tár-
lat az elsõ jelentõs esemény,
amivel a legnagyobb magyar
halálának 150. évfordulójára
emlékeznek Magyarorszá-
gon és a határokon túl is.
Szatmárnémeti is fontosnak
tartja Széchenyi személyét,
így ott is megalakult az Em-
lékbizottság, lesz Széchenyi-
vetélkedõ a magyar középis-
kolásoknak, külön megemlé-
kezés Széchenyirõl a Szent
István Körben és õsszel,
szeptember 4-én, Kõszegre-

metén, az 1861-ben állított
Széchenyi-emlékoszlopnál
nagy emlékünnepség. Az
idei esztendõ ugyanis Szé-
chenyi István éve, hiszen áp-
rilis 8-án lesz éppen százöt-
ven éve, hogy gróf Széche-
nyi, a politikus, író, közleke-
dési miniszter, a lóverseny
meghonosítója, a Magyar
Tudományos Akadémia ala-
pítója, Döblingben elhunyt.
A Széchenyi Tudományos
Társaság ezért az egész évet
– Sólyom László köztársasá-
gi elnök védnöksége alatt –
Széchenyi emlékének szente-
li, korszakokat átfogó gazda-
sági, történelmi, kulturális,
tudományos és mûvészeti ta-
nácskozásokat rendez, me-
lyek vezérfonala Széchenyi
István gazdag életmûvének
mind teljesebb bemutatása,
újraértelmezése.  

Sike Lajos

Sokadik elõadás után is
telt házzal játssza a szil-

veszterkor bemutatott Csár-
dáskirálynõt a szatmárnémeti
Harag György Társulat, an-
nak ellenére, hogy ötven lejt
kell fizetni egy jegyért. A
kis jövedelmûek sérelmezik
is, hogy õk nem élvezhetik
Kálmán Imre örökzöld dal-
lamait. Stier Péter, a színház
ügyvezetõ igazgatója érdek-
lõdésünkre elmondta, ked-
vezmények bevezetését ter-
vezik, hogy mindenki tap-
solhasson Szilviának, Cecí-
lia hercegnõnek és a többiek-
nek. Az operettet a jövõ

évadban is mûsoron kíván-
ják tartani. Az ötven lejes
jegyár indokolt, hiszen nagy
stábbal, a filharmónia szim-
fonikus zenekarával játszik a
társulat. Az együttes mûvé-
szeti igazgatója, Keresztes
Attila rendezte Csárdáskirály-
nõben a pompás jelmezek is
igen sok pénzbe kerültek. A
társulat vezetõitõl megtud-
tuk, hogy a bevétel tíz száza-
lékát szerzõi jogdíjként kell
befizetniük a zeneszerzõ
jogutódjának. A Csárdáski-
rálynõ így sem terheli meg
külön a társulat költségve-
tését, nem von el pénzt más
bemutatóktól, vagyis „eltart-
ja önmagát”. 

Önarckép a Mona Lisa? Erre a kérdésre (is) keresik a választ a mûvészettörténészek

Lenin „visszaállt” az egykori Scânteia-ház elé A szerzõ felvétele 

Csárdáskirálynõ-újrázások
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Röviden

Pénteken lesz elnökválasztás
a Magyar Televíziónál

Immár hetedszerre rugaszkodhatnak neki
az elnökválasztásnak a Magyar Televízió-
nál (MTV). A Népszava napilap informáci-
ói szerint most Havasi János, Rományi
Béla, Jutasi Zoltán, Vígh Zoltán, Bakó
Lajos és Martinkó Károly pályáznak a
pozícióra. Sorrendben az MTV hetedik el-
nöki pályázatának választási procedúrája
kezdõdik meg péntek reggel, amikor ösz-
szeül a közmédiumot felügyelõ közalapít-
vány kuratóriumi elnöksége. A testület
kétharmados szavazataránnyal állíthat je-
löltet a posztra, amelyért hatan indulnak
– közölte Czeglédi László kuratóriumi el-
nök az MTI-vel. Ha az elnökség jelöltet
tud állít, akkor a nagykuratórium, ugyan-
csak kétharmados szavazataránnyal vá-
laszt elnököt. Legutóbb 2009. szeptember
4-én zárult eredménytelenül a procedúra.

F. I.

„Részegen nõket rendítgettem
sokat/És gyakran látogattam az
ágyukat” – ilyen és ehhez ha-
sonló rímek jutottak az éterbe ta-
valy a Radio ZU stúdiójából. Az
idézet – Mihai Eminescu versso-
rainak vulgáris paródiája – a köl-
tõ 159. születésnapján hangzott
el, s már akkor felkeltette az Or-
szágos Audiovizuális Tanács
(CNA) figyelmét. A testület emi-
att egész évben figyelte – és bün-

tette – a rádiók mûsorait, és
idén is óvatosságra intette,

elsõsorban a reggeli mûsorok
(matinék) vezetõit.

A szakma támad

Petriºor Obae médiafigyelõ, a
paginademedia.ro honlap szer-
kesztõje szerint a beszédmódot
váltó mûsorvezetõk az írott saj-
tóban sikeres bulvárjelleget igye-
keznek az éterbe küldeni. „A
szex mindent elad elvbõl kiin-
dulva azonban elfeledik, hogy a
rádiónak vannak bizonyos kor-
látai, melyeket nem lehet lebon-
tani” – véli a szakember. Szerin-
te a mûsorvezetõk megpróbálják
szavakba önteni a rádióból hi-
ányzó képeket, ezzel magyaráz-
ható vulgáris nyelvezetük. Obae
úgy véli, a szexuális felhang vél-
hetõen könnyebb is a mûsorve-
zetõknek.

Hasonló véleményen van
Rãsvan Popescu, az audiovizuá-
lis tanács elnöke is. „A nem bul-
vár témák komoly felkészülést
igényelnek. Milyen többletinfor-
mációra van szükség egy pszeu-
do-sztárocska szilikonmelleirõl
szóló diskurzusban?” – fogalma-
zott ironikusan a Mediafax hír-
ügynökségnek Popescu. Véle-
ménye szerint a vulgáris hang-
nem a gazdasági válsággal is

összefüggésbe hozható, hisz a
rádiók reklámbevételei 2009
márciusától drasztikusan csök-
kentek, ezért annak érdekében,
hogy hallgatókat nyerjenek, deg-
radálták a matinékat. Szász Atti-
la CNA-tag az ÚMSZ-nek el-
mondta, hogy a helyzet még
nem annyira vészes, mint más-
hol, viszont az audiovizuális ta-
nács nem engedheti meg azt,
hogy ne lépjen fel. „Érthetõ,
hogy a konkurenciális harc meg-
nyerése érdekében a rádióknak
mindent be kell vetni, de van egy
érzékeny határ, amit nem szabad
átlepni. A jelenség azért is veszé-
lyes, mert a kiskorúak védelmére
vonatkozó törvényeket sérti” –
fogalmazott lapunknak Szász. 

A rádiósok hárítanak

Daniel Buzdugan, a Radio
ZU csatorna mûsorvezetõje az

Adevãrul napilapnak adott nyi-
latkozatában elmondta, szerin-
te a matinék mûsorai nem ne-
vezhetõek annyira vulgárisnak,
mint ahogy a CNA-büntetések-
bõl kitûnik. „A vulgaritásunk
nem szándékos, a konkuren-
ciális harc hozza ki belõlünk.
Kicsúszik, annak ellenére, hogy
mi nem támogatjuk ezt a hang-
nemet” – fogalmazott  Daniel
Buzdugan.

Így vélekedik Nagy István, a
marosvásárhelyi Radió GaGa
ügyvezetõ igazgatója is. „Mi
nem támogatjuk, és nem is tá-
mogathatjuk a vulgáris beszéd-
módot, viszont a szellemes,
pajzán, a jóízlés határain belül
maradó vicceket igen” – nyilat-
kozta az ÚMSZ-nek. Ugyanak-
kor cáfolta a szakértõk azon ki-
jelentését, miszerint a vulgar-
itás összefüggne a hallgatottsá-

gi mutatók növekedésével.
Nagy meglátása szerint az
egész román társadalomban el-
harapózó vulgaritásról van szó,
és nem csupán a médiumoké-
ról. „Ennek a vulgaritás-dolog-
nak véleményem szerint van
egy politikai vetülete is. A veze-
tõ politikusok sok esetben
olyan beszédmódot engednek
meg maguknak, hogy hozzájuk
képest a matinék mûsorvezetõi
finom lelkû ibolyák” – fogalma-
zott. A Radio ZU mûsorvezetõ-
jéhez hasonlóan Nagy István is
megkérdõjelezi a CNA-fellépés
jogosságát. „Amíg olyan sze-
mélyiségek diktálnak, akiknek
az életvitele, magatartása, hogy
ne mondjak csúnyábbat, laza,
addig véleményem szerint a
CNA-nak nincs mit számon
kérnie” – magyarázta az ügyve-
zetõ igazgató. 

Marco Materazzinak, a címvédõ Inter vb-
aranyérmes olasz labdarúgójának a cserepad-
ról is sikerült balhét csinálnia. Bár a 2-0-ás
gyõzelmet arató Inter-játékosok megérdemel-
nék, nem õk állnak a rivaldafényben.
Materazzi ugyanis a lefújás után vadul ünne-
pelt, egy gumiból készült álarcot rántva ma-
gára, amely a Milan tulajdonosát, Olaszor-
szág miniszterelnökét, Silvio Berlusconit ábrá-
zolta. Integetett a drukkereknek, ölelgette csa-
pattársait, láthatólag jól érezte magát a nagy
nõcsábász hírében álló politikus bõrében. A
szurkolók is jól szórakoztak, a Giuseppe
Meazza zengett a hahotától. Romániában
nincs szükség focistára, a politikusok annyira
tehetségesek, hogy segítség nélkül is nevetséges-
sé tudják tenni magukat. A teljesség igénye
nélkül gondolhatunk Bocra, Udreára,
Geoanára, Bãsescura.

(efi) 

Száz szó

Postafiók

Matthew Arnold és a magyarok

Tisztelt Szerkesztõség! Mellékelten küldök egy
cikket az Önök lapjába, és szeretném, ha minél
hamarabb közölnék.

Tisztelettel, Bencze Mihaly

Matthew Arnoldot a három nagy viktoriá-
nus költõ egyikeként szokták emlegetni.
1822. december 24-én született Laleham-
ben. (...) A vasút hiánya miatt, korábban
még egyetlen angol író vagy költõ sem
utazhatott annyit, mint Arnold, aki így az
angol irodalom utazó nagykövete lett. (...)
1857-tõl a költészet tanára az Oxfordi
Egyetemen, ahol elsõként ezt a latin he-
lyett angol nyelven tanítja. Iskolaellenõr-
ként 1859-ben végigutazza Európát, hogy
kivizsgálja és összehasonlítsa az európai
oktatási gyakorlatokat. (…) Sokan õt te-
kintik az angol romantika és moderniz-
mus közötti irodalom megteremtõjének.
(…) Matthew Arnold az 1848-as Magyar
Szabadságharc híve volt, majd ennek az
oroszok és osztrákok általi vérbefojtása, és
az ezt követõ bosszú nagyon elszomorí-
totta. Ennek emlékére a következõ verset
írta az örökkévalóság falára:

Szonett a magyar nemzethez (1848)

Nem a spanyol hosszas haláltusája, / nem
dús angol, ki görnyed, hogy kufár / partját
öntözze minden aranyár, / nem franciák õrült
hejehujája, / a magas eget hasogassa bár, /
nem is a jenki mohó durvasága, / s nem a né-
met szószátyár butasága / a hõsi szép élet re-
ménye már. / Magyar! Te váltsd meg az em-
beriséget! / Idézd föl lánctörõ hõsök korát, /
szülessen újjá ez a holt világ! / Idézd az õsi
görög hõsiséget, / mely Szalamisz fokán szent
lángban égett / szirtre sújtva Xerxész hajóha-
dát! (Kardos Pál fordítása) 

Vulgáris rádióreggelek
Tavaly a Radio ZU Morning ZU és a Radio 21 Fabrica DeMentã
címû mûsorai bizonyultak a legtermékenyebbeknek, fejenként
35 ezer lejt fizettek a CNA-nak. (Idén mindkét adó ötezer lejt
már befizetett a CNA kasszájába.) Õket a Radio Guerrilla
(Guerrilla de Dimineaþã) és a Kiss FM (Cronica Cârcotaºilor) köve-
ti, akiket 17 ezer lejre taksáltak. Valamivel visszafogottabb volt
a Pro FM és az Europa FM, melyeket a szándékos elszólások
miatt csak öt–öt ezer lejre büntettek. 

Akiknek kivágnák a nyelvét

EU-s díj újságíróknak
ÚMSZ

Idén is meghirdették az Eu-
rópai Parlament (EP) újság-

íródíját, amelyre azok az újság-
írók pályázhatnak, akik ki-
emelkedõ európai események-
rõl tudósítottak, segítve ezzel
az unió intézményeinek, illetve
tevékenységének jobb megérté-
sét. Az EP 2010-ben immár
harmadszor ítéli oda az elisme-
rést. A versenyen mind az írott
sajtó képviselõi, mind a rádió
és a televízió, valamint az
internetes sajtó munkatársai
részt vehetnek. 

A díjat négy kategóriában
osztják ki: írott sajtó, rádió, te-
levízió, internet. A kategória-
gyõztesek fejenként ötezer
eurót kapnak. A díjra egyénileg
vagy legfeljebb ötfõs csapatok-
ban lehet jelentkezni, olyan, az
unió valamelyik hivatalos nyel-
vén készült cikkekkel vagy ri-
portokkal, amelyek 2009. má-

jus 1. és 2010. március 31. kö-
zött jelentek meg, illetve kerül-
tek adásba. A versenybe újság-
író-igazolvánnyal rendelkezõ
uniós polgárok, illetve az unió-
ban élõk jelentkezhetnek. 

A pályázatot idén harmadik
alkalommal írják ki. Pályázni
március 31-ig lehet, a díjat ok-
tóberben adják át. A jelentkezé-
seket két fordulóban bírálják el.
A nemzeti gyõzteseket újság-
írókból álló országos zsûrik vá-
lasztják ki. 

Az európai szintû fordulóban
EP-képviselõkbõl és hat brüsz-
szeli újságíróból álló zsûri dönt,
az EP kommunikációért felelõs
alelnökének elnökletével. Tavaly
az elismerést Szlankó Bálint ma-
gyar (internetes kategória),
Zbigniew Plesner lengyel (rádi-
ós produkció), Elke Sasser és
Kristian Kähler (televíziós kate-
gória) és Ines Possemeyer
(nyomtatott sajtó kategória) né-
met újságírók nyerték. 

Kivonul a média Haitiról
MTI

Fokozatosan kivonul Haitiról
a földrengés borzalmait a

közvélemény elé táró amerikai
sajtó, mivel a természeti kataszt-
rófa már nem a vezetõ sztori;
emiatt félõ, hogy a helyreállítás
nem fog kellõ figyelmet kapni –
írja a The New York Times.

„Nagyon jól tudjuk, mi fog tör-
ténni egy-két héten belül, az em-
berek elvesztik az érdeklõdésü-
ket, már nem fogják nézni a hír-
adásokat” – nyilatkozta a lapnak
Sanjay Gupta, a CNN hírtelevízió
egészségügyi fõtudósítója, aki
személyesen is közremûködött az
áldozatok megmentésében. A
CNN legnépszerûbb mûsorveze-
tõi közé tartozó Anderson Coo-
per, aki stábjával a tragédia után
azonnal a karibi országba uta-
zott, még egy hétig marad a hely-
színen, akárcsak Gupta. A legna-
gyobb tévétársaságok, rádiók és
lapok nagy stábokkal tudósítottak

Haitiról az utóbbi két hétben, sok
stáb már január 13-án, kevesebb
mint 24 órával a földmozgás után
élõben közvetített a helyszínrõl.
A Pew közvélemény-kutató inté-
zet rámutatott: az intenzív tudósí-
tásoknak köszönhetõen a közvé-
lemény egyetlen korábbi nemzet-
közi katasztrófát sem kísért ekko-
ra figyelemmel. Az elmúlt héten
az amerikaiak 60 százaléka kö-
vette a haiti eseményeket. A
gyors tudósítások nyomán a köz-
vélemény figyelme megsokszoro-
zódott, egyben nagyobb nyomás
nehezedett a kormányokra, hogy
cselekedjenek – mutatott rá Bill
Hemmer, a Fox News csatorna
mûsorvezetõje. A The New York
Times viszont felhívta a figyelmet:
a karibi ország helyreállítása való-
színûleg az eddiginél is nagyobb
figyelmet kellene, hogy kapjon.
Az amerikai sajtó nem vonul ki
teljesen Haitiról; a CNN és a The
New York Times még hónapokig
jelen lesz. 

Az Országos Audiovizuális Tanács szerint a rádiók reggeli mûsorai egyre inkább bedurvulnak. A rádiósok cáfolnak

Az ultrarövid hullámú frekvencia elterjedé-

se felerõsítette az éterben zajló versenyt. 
A hallgatottság növelése érdekében a rádi-
ók reggeli mûsorainak beszédmódja egyre
inkább a vulgaritás felé mozdul el, amit 
a CNA támad, a rádiósok pedig cáfolnak. 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Válogatás
9.45 Arcélek
10.05 Lélek Boulevard
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Friss
15.20 Különvélemény -
Közéleti magazin
16.10 Univerzum
17.00 Bűntettek a termé-
szet ellen
18.00 Zorro (am. kaland-
filmsor.)
18.30 Térkép - Integrációs
magazin
19.00 Híradó, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.00 Külvárosi rendőrök
21.00 Igazmondó játék
(sp.-arg.-angol rom. vígjá-
ték)
22.40 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.00 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.15 Indexre téve (ma-
gyar ism. sor.)
0.15 Az erőszakos zsaru
(japán krimi, 1989)
2.10 Vers
2.15 Himnusz
2.20 Pierre (magyar port-
réfilm)
2.50 Híradó - Esti (ism.)
3.45 Talpalatnyi zöld
(ism.)

DUNA Televízió, 21.00
Igazmondó játék

Alberto és Susanna az ideális páros: Susanna hírolvasó, Al-
berto egy szupermarket menedzsere. Gyönyörű házban lak-
nak, boldogok, és házasodni készülnek. Barátaik Ernesto és
Lea kevésbé szerencsések az életben, de szeretik egymást.
Egy napon azonban kiderül hogy Ernestónak agytumorja
van és csak három hónapja van hátra. Barátaik hívására
hozzájuk költöznek, életük pedig fenekestül felfordul.

TV2, 22.20
Nyerj egy randit Tad Hamiltonnal!

Képzeld el, hogy találkozol mozi-bálványoddal és a végén ő
bálványoz téged! Ez történik ugyanis Rosalee Futch-csal, a
sztárkultuszban élő kisvárosi lánnyal, aki nyer egy randevút
a jóképű hollywoodi szívtipróval, Tad Hamiltonnal. És bár ez-
zel Rosalee álma valóra válik, legjobb barátja, Pete számára
kezdetét veszi a káosz. Mert ő az a fiú, aki reménytelenül
szerelmes a lányba.

Antena 1, 20.30
Doktor zsiványok

London, 1748. A csődbement James Macleane összeakad
Will Plunkett-tel, aki azt javasolja, hogy társuljanak: a költsé-
geket Plunkett állja, Macleane pedig elvegyül a társadalom
felsőbb rétegeiben, majd együtt kirabolják őket. A terv mind-
kettőjüknek jól fekszik: Macleane buzgó társasági ember és
szenvedélyes szerencsejátékos, míg Plunkett egy amerikai
út költségeit igyekszik előteremteni.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.20 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Connect with Eng-
lish
12.05 Négyszázezer nap
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.29 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
15.40 Szabadlábon Er-
délyben
16.10 Vizsgálat, lépj be!
16.35 Magyar retro
17.30 Pörög az élet!
(auszt. tévéfilm sor.)
17.55 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.20 Színes városok
18.50 Ez történt ma reg-
gel
20.35 Marci (rajzf. soro-
zat)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa
21.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
23.05 Magyar retro
0.00 Záróra
0.50 Szalon, hálószoba és
fürdő (am. vígjáték)
2.05 Tűzvonalban (ma-
gyar sor.)
2.55 Vezérlő fény (am.
filmsor.)

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.10 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.15 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.25 A barna ruhás férfi
(am. krimi)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mex. filmsor.)
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 filmsor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder -
Fábry Sándorral
0.15 Házon kívül - Heti
magazine
0.55 Európai idő - EU-
magazin
1.05 Budapest-Bamako
2010
1.20 Alias (am. akciófilm-
sor.)
2.25 Infománia - Multimé-
dia magazin
2.45 Műsorszünet

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka - A TV2
reggeli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefo-
nos játék
11.25 Teleshop
12.40 Randi Jane-nel
(kan.-am. vígj.)
14.25 Kvízió - Telefo-
nos játék
15.25 Charly, majom a
családban (sor.)
16.25 Szentek kórháza
(auszt. filmsor.)
17.25 Bűbájos boszor-
kák (amerikai film-
sorozat)
18.25 Joshi Bharat
(talk show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán -
Vendégváró valóság-
show
21.10 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Nyerj egy randit
Tad Hamiltonnal! (am.
rom. vígj.)
0.05 Agy-kontroll (am.
tévéfilm sor.)
1.05 Tények Este – Hír-
műsor
1.35 A könnyek völgye
(am. filmdráma)
3.05 Műsorszünet

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

10.05 Halálbiztos diagnó-
zis 10.55 Gyilkos sorok
(sor.) 11.45 Smallville
12.30 Jóbarátok 13.25 A
nagy házalakítás 14.15
Meztelenül is szép va-
gyok! 15.10 Nyomtalanul
16.00 Nyomtalanul
16.50 Miami helyszíne-
lők 17.35 Jóbarátok
18.05 Jóbarátok 18.35 A
nagy házalakítás 19.20
Meztelenül is szép va-
gyok! 21.30 Miami hely-
színelők 23.10 New York-
i helyszínelők   

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport Hírek 11.05 Infor-
máció 12.05 Külön kiadás
13.00 Sport.ro Hírek
13.05 Fogadás a félelem-
mel 14.05 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 BoxBuster: Arthur
Abraham vs Simon Lajuan
17.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információ 20.05
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Extreme Rules 0.00
Sport.ro Hírek   

9.00 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Szerelmek (so-
rozat) 12.00 Sosem feled-
lek (sorozat) 14.30 Aniela
(filmsorozat) 15.30 Elra-
bolt sorsok (filmsorozat)
16.30 Átkozott paradi-
csom (sorozat) 17.30 Igaz
történetek 18.30 A szere-
lem nevében (filmsor.)
19.30 Kaméleonok (film-
sor.) 20.30 Aniela (film-
sor.) 21.30 India (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Terra Nostra (film-
sorozat)   

8.00 Az Omega kód (ame-
rikai katasztrófa f.) 10.00
Televíziós vásárlás 13.10
Szánon nyert örökség (ka-
landf.) 15.05 Az
agyfürkész totál kész
(amerikai vígj.) 16.40 Csá-
bítunk és védünk (amerikai
vígj.) 18.40 Veszélyes ka-
nyarok (amerikai vígj.)
20.20 A múmia legendája
(thriller) 22.10 Isten ha-
ragja (amerikai thriller)
0.00 Vérszomj (kan. hor-
ror) 1.40 Memento (ameri-
kai thriller)   

7.00 A szív dala (sor.)
8.00 Anyaszeretet (sor.)
10.00 Menyet az anyá-
nak 12.30 Hírek 13.00
Az ajkaktól a szívedig
15.00 Mondd mennyibe
kerül 16.00 Terefere Bah-
muval (show) 17.00 Kis-
asszonyok 18.30 Hírek
19.30 Menyet anyának
20.15 Közös vakáció (ko-
pr. film, 2000) 22.15
Gyilkos cápák 3. (kopr.
akciófilm, 2002) 0.15 Au-
tóstop (amerikai-kan. hor-
ror, 2006)   

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 Isten háta mö-
gött (filmdráma) 13.00
McLeod lányai (sor.)
14.00 Amy-nek ítélve
(filmsor.) 15.00 Kisváro-
si gyilkosságok 17.00
Virginia és Blithe kiruc-
canása (filmdráma)
19.00 Amy-nek ítélve
(am. filmsor.) 20.00
Nyughatatlan Jordan
21.00 A médium (krim-
isor.) 22.00 Szellemkép
(thriller) 0.00 A szenve-
dély útvesztői   

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar tévéfilm sor.)
14.35 Rondó
15.30 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilm soro-
zat)
19.20 A palota ékköve
(dél-kor. tévéfilm sorozat)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Montalbano fel-
ügyelő (olasz krimisoro-
zat)
22.00 Az Este – Csütör-
tök
22.30 Hajónapló (magyar
filmsor., 2009)
23.40 Hírek – Időjárás-je-
lentés
23.45 Teadélután
0.35 Nappali (ism.)
2.40 Prizma
2.55 Teadélutánok Gre-
guss Pállal

7.00 Hírek, időjárásje-
lentés
7.30 A vadló (ism.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin film-
sorozat)
11.15 100%-os jótállás
(ism.)
12.25 Jelek
12.50 Vihar a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Téli Olimpiai Já-
tékok - Vancouver 2010
14.50 Szerelmek a kép-
ernyők mögött
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
17.00 Közérdek (talk
show)
17.55 Női kosárlabda:
Municipal Targoviste -
Gran Canaria
19.45 Jocker és Loto 5
/40 sorsolás
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Külön kiadás
22.25 A mágikus szem
23.00 Doktor House
(amerikai filmsorozat)
0.00 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
0.00 Hírek

6.00 Happy Hour (szóra-
koztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés 
9.55 Könyvbemutató
10.00 A Bounty (amerikai
filmdráma, 1984, ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárás
14.00 Charlie és Én (ame-
rikai filmdráma, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport
17.45 Happy Hour – szó-
rakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés 
20.30 Aeon Flux (ameri-
kai akciófilm, 2005)

22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.15 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Aeon Flux (amerikai
akciófilm, 2005, ism.)
2.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
3.00 State és Románia
(sor., ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvan-
nal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Lassie (ism.)
12.00 Sheena (sor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Még mindig Bruce-
nak hívnak - Furfangos
kungfu-mester (amerikai
akció-vígjáték, 1987)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Doktor zsiványok
(angol kalandfilm, 1999)

22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés - An-
dreea Berecleanu és An-
drei Zaharescu
23.30 Dan Capatos szó-
rakoztató műsora
0.45 Doktor zsiványok
(angol kalandfilm, 1999,
ism.)
2.30 Sheena (film-
sorozat, ism.)

6.00 A cseresznye a tortán
(ism.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Viharsólymok (sor.)
8.20 Sport Florentinával
(sportműsor)
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígj. sorozat)
10.30 Mágikus kaland
11.30 Méhecskék
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Medium (filmsor.)
15.00 Haláli hullák (kan.-
amerikai vígjátéksorozat)
16.00 Puskapor, árulás és
összeesküvés (angol min-
isorozat)

18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.30 Lököttek (vígjáték
sor.)
23.15 Medium (amerikai
sor.)
0.15 Gyilkos számok (ame-
rikai sor.)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák –
Vízvezeték-szerelő
11.00 Miami Ink - A tetová-
lók
12.00 X-Machines - A szu-
pergépek
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Túlélés törvényei –
Panama
15.00 Állítólag - Tűzoltás
hanggal

16.00 Hogyan készült? -
Lakatok / Hajnyírók / Faci-
pők / Műbőr
17.00 Miami Ink - A tetová-
lók
18.00 Újjáépítők
19.00 Iparkodjunk - Üveg
20.00 Túlélés törvényei -
Patagónia
21.00 Hogyan készült? -
Rendőrjelvények
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 Halálos fogás – Ha-
jótörés
23.30 Amerikai favágók -
Hurrikán közeleg
0.30 Miami alvilág
1.30 Bűnös vagy ártatlan?

6.15 Teleshopping
7.00 Szépségközpont
(sor.)
8.00 Csodák (filmsor.,
ism.)
8.30 Sikerkép
9.05 Divathírek
10.10 Szórakoztató műsor
11.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin (sor.,
ism.)
12.30 Hírek, Sport, Időjá-
rás
12.45 Elisa (sor.)
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európába
16.00 Szépségközpont
(sor.)
17.00 Elisa (sor.)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin (film-
sor.)
18.40 Csodák (filmsor.)
19.20 A legszebb nyár
(amerikai filmdráma,
2001)
21.00 Sikerkép
21.30 A térképen túl
22.00 Hírek, Sport
23.10 Darkly Noon (angol-
német-belga thriller,
1995)
0.55 Bajnokok
1.30 Élni tudni kell (ameri-
kai filmdráma, 2000, ism.)
3.15 Lehet, hogy nem 
tudtad

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

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A nap
hírei röviden 

CSÜTÖRTÖK
2010. január 28.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ



Ma Angelika nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
Az Angelika az angelicus
latin melléknév nõi alak-
jából ered, jelentése: an-
gyali, angyalhoz hasonló.
Holnap Károly napja
van.

Évforduló

• 1756-ban született Wolf-
gang Amadeus Mozart
osztrák zeneszerzõ, kar-
mester.
• 1945-ben a szovjet Vö-
rös Hadsereg felszabadít-
ja a birkenaui és ausch-
witzi koncentrációs tábo-
rokat.
• 1973-ban az Egyesült
Államok és Vietnam kép-
viselõi aláírják a béke-
szerzõdést, ezzel véget ér
a Vietnami háború.

Vicc

Egy férfi a tévé elõtt üldö-
gél, mikor hallja, hogy a
felesége kiabál a konyhá-
ból:
– Mit szeretnél vacsorára,

drágám? Csirkét, marhát,
vagy bárányt?
– Csirkét, szívem, köszi! –
kiált vissza a férj.
– Te hallgass, te zsíros ke-
nyeret kapsz! – feleli az
asszony. – A kutyát kér-
deztem.

Recept

Budwig-krém
Hozzávalók: 8 kk. rizs, 8
kk. olaj, 24 szem mogyoró,
2 citrom, 2 alma, 4 banán,
20 dkg olvasztott sajt
Elkészítés: A rizst és a mo-
gyorót finomra daráljuk, a
citromok levét kinyomjuk.
Az almákat meghámoz-
zuk, húsukat lereszeljük, a
citromlével meglocsoljuk,
és összekeverjük. A baná-
nokat meghámozzuk, és
turmixoljuk. A sajtot az
olajjal simára keverjük, ál-
landóan kevergetve hozzá-
adjuk a banánpürét, az al-
mát és a rizses mogyorót.
Az egészet sima masszává
keverjük. Almagerezdekkel
és mogyorószemekkel dí-
szítve tálaljuk.

2010. január 27., szerda   www.maszol.ro

A nélkülözõnek sok minden
hiányzik, a kapzsinak min-
den. Aki nélkülöz, az nap
mint nap ugyanannak a do-
lognak a hiányába ütközik,
kikerülhetetlenül szembesülve
vele. Legtöbbször azért, mert
fontos és szükség lenne rá. A
kapzsinak viszont nem hiány-
zik semmi, mindene megvan,
de minduntalan megkíván
dolgokat. A kapzsit a szeme

viszi bûnbe, hiszen amíg nem
látja, nem tud róla, addig nem
is érzi hiányát, mivel valójában
nincs is szüksége rá. Ahogy vi-
szont másnál meglátja, azonnal
kívánni kezdi és vágyni kezd rá,
magát boldogtalannak érezve
nélküle. Ha viszont megkapta,
azonnal elfelejti, mivel nem
azért vágyta, mert szüksége len-
ne rá, hanem azért, hogy a má-
siknak ne legyen. 

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy régóta óhajtott vágyálmát
eléri céltudatosságával és kitartá-
sával, így a befektetett energiája
most megtérül. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Visszakaphatja a biztonságérzet-
ét és az önbecsülése is megnõ,
mert szabad kezet kapott a mun-
kájában és így több önállóságra
nyílik lehetõsége.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Sikereit diplomáciai érzékének is
köszönheti. Most azonban na-
gyon figyeljen, nehogy véletlenül
megbántson valakit.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Sok olyan információ birtokába
jut, ami megdöbbenti és elgon-
dolkodtatja. Életvitelét befolyáso-
ló kérdésekre kaphat válaszokat
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Vannak pillanatok, amikor ko-
molyan aggódik a jövõje miatt.
A kitartása és a szorgalma jelen-
tik a legnagyobb biztonságot.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Sokat gondol a múltra, s azon
kesereg, hogy soha nem térnek
vissza azok az idõk, viszont
széppé teheti újra a napját, ha
megpróbál másoknak örömet
szerezni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A felvállalt feladatok teljesítése
kerül most elõtérbe. Érdemes
pályázatokat megfogalmaz-
nia, beadványokat szerkeszte-
nie.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Társkapcsolat, szerelmi vi-
szony foglalkoztatja és ez alap-
ján életvitelét is átértékeli. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Fontos döntést kell hoznia je-
lenlegi karrierjével kapcsolat-
ban. Most kell meghatároznia,
hogy a jövõben milyen úton
halad tovább.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A szerelemben sikeresnek érzi
magát, mert önmagának bebi-
zonyította, hogy helyesen tu-
dott párt választani, hiszen re-
mekül megértik egymást. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Munkája megköveteli, hogy
keményen dolgozzon. Egy fon-
tos tárgyalás segít abban, hogy
eldöntse, mi is a helyes irány,
hogyan cselekedjen. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Munka terén egyre nagyobbak
a követelmények, de ezt ön egy
cseppet sem bánja, mert érzi,
hogy megfelelõ képességekkel
rendelkezik ahhoz, hogy a vá-
rakozásoknak megfeleljen. 

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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