
Két megyében nem tudták be-
tartani azt a határidõt, amelyet

Markó Béla kormányfõhelyettes
jelölt meg a szövetség és a
Demokrata–Liberális Párt (PD-L)
helyi vezetõi számára a dekoncen-
trált intézmények igazgatói tiszt-
ségeinek elosztására. Kolozs me-
gyében a két alakulat megegyezett
ugyan, de a PD-L farvizén a kor-
mányba került független képvise-
lõk frakciójának igényei miatt a
mai koalíciós tanács elé terjesztik
az ügyet. Szatmáron egyelõre
nem adták fel a helyi szinten való
rendezés gondolatát, ezért ma is-
mét asztalhoz ülnek, Hargita me-
gyében pedig a harmadik tanács-
kozás csak titokzatos „elvi egyez-
séget” hozott. 3. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1220 ▼
1 amerikai dollár 2,9509 ▲
100 magyar forint 1,5201 ▲

Befolyásolt PSD-tisztújítás

Hamis vagyonnyilatkozat vádjával bünte-
tõjogi vizsgálatot kért Mircea Geoanã, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke ellen
az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség.
A politikus szerint rágalmakról, lejáratási
szándékról van szó, amelynek célja a
PSD-ben várható tisztújítás befolyásolása.
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Látó-ünnepség Vásárhelyen

Régi és új szerkesztõk, a régi lapról az új-
ra, az Igaz Szóról a Látóra való áttérésrõl
beszélgettek szombaton Marosvásárhe-
lyen, a Látó 20-ik születésnapjára szerve-
zett rendezvényen.

Gazdaság 6
Közfeladatok magánpénzekbõl

Nem tudja az ország finanszírozni a nagy
infrastruktúra-fejlesztéseket, így a kormány
a magán- és a közszféra együttmûködésében
valósítaná meg a projekteket. A tervek sze-
rint az észak-erdélyi autópálya is „PPP-kon-
strukció” keretében valósulhatna meg.  

Jelentõsen változhat idén a
gyermekek után járó támo-

gatások rendszere, de ellent-
mondásos információk látnak
napvilágot arról, hogyan zajlik
majd a reform. A Munkaügyi
Minisztérium államtitkára sze-
rint a cél az, hogy minél széle-
sebb legyen a támogatottak kö-
re. Emil Boc viszont úgy véli,
csak az igazán rászorultaknak
jut majd támogatás, de az érin-
tettek nagyobb összeget kaphat-
nak kézhez.  A tervek szerint a
kormány összevonná a szülés
utáni járandóságot és az úgyne-
vezett kelengyepénzt, elõzetes
számítások szerint így harminc
lejjel kevesebbet kaphatnak kéz-
hez a szülõk. 7. oldal

Kelengyepénz: 
a kevesebb több?

Csalók, csalások
Mircea Geoanáról az elveszített válasz-
tások után derül ki, hogy elmulasztott
bejelenteni ezt-azt a vagyonából, (...)
miközben a jelenlegi államelnök fõpol-
gármester korában egy egész villát oro-
zott el. (...) Olyan országban élünk,

ahol azok irányítanak, akik
hivatali kötelességbõl
szednek teljesítményük
fokozására serkentõszert,

ahol miután a gyõztes
csalással nyert, segítsé-
gükkel kíméletlenül ki-

mutatja a vesztesrõl,
hogy csaló. 

Parlamenti méhkas. A ma kezdõdõ új ülésszak egyik prioritása az épp a PD-L miatt korábban már megfeneklett kisebbségi törvény Fotó: Salamon Márton László

Dávid Ibolya MDF-elnök                     Retkes Attila SZDSZ-elnök  

Ágoston Hugó

Fotók: MTI  

Hétvégén eldõlt: Budapesten
már biztosan SZDSZ-esek is

szerepelni fognak az MDF jelölt-
listáján a magyarországi választá-

sokon. A liberálisok elnöke, Ret-
kes Attila azt szeretné, ha az
együttmûködést a megyékre is ki-
terjesztenék. 2. és 4. oldal 

„Középerõ” MagyarországonTöbb megyében
is gond az alku

Van kilátás arra, hogy a kisebbségi törvényt a ma kezdõdõ ülésszak végéig elfogadja a képvi-

selõház – erõsítette meg tegnap lapunknak Márton Árpád RMDSZ-es frakcióvezetõ, miután

Emil Boc miniszterelnök a hétvégén azt nyilatkozta: a PD-L betartja a szavát, s prioritásként

kezeli a jogszabályt. A folyamat felgyorsításától az ÚMSZ kérdésére Ioan Oltean, a képvise-

lõház demokrata-liberális alelnöke sem zárkózott el. A koalíciós szakítópróbának is tekinthe-

tõ törvény újbóli napirendre tûzésérõl szerdai ülésén dönthet a házbizottság. 3. és 4. oldal 

Koalíciós szakítópróba?
A PD-L ígérete szerint ezúttal tartják a szavukat, és elfogadják a kisebbségi törvényt



ÚMSZ

Hamis vagyonnyilatkozat
vádjával büntetõjogi vizsgála-

tot kért Mircea Geoanã, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) elnöke
ellen az Országos Feddhetetlen-
ségi Ügynökség (ANI). A magas
rangú tisztségviselõk összeférhe-
tetlenségi ügyeit és vagyonát fi-
gyelõ állami szerv annak alapján
indított hivatalból vizsgálatot
Geoanã ellen, hogy a sajtóban
már korábban megjelent írások
is felhívták a figyelmet: a szociál-
demokrata pártvezér nem a való-
ságnak megfelelõen töltötte ki a
honatyák számára kötelezõ érvé-
nyû vagyonnyilatkozatot. Miu-
tán az ANI saját hatáskörén be-
lül megalapozottnak tartotta ezt
a vádat, most az igazságügyi
szervekhez fordul, hogy büntetõ-
jogi téren is végezzék el az ellen-
õrzést. Az ANI szerint Geoanã
állítólag kihagyott fontos infor-
mációkat, illetve téves adatokat
közölt a 2006-ban és 2008-ban
kitöltött vagyonnyilatkozatának
abban a fejezetében, amely a tu-
lajdonában lévõ, illetve a család-
tagjaival közösen birtokolt javak-
ra vonatkozott. Az ügynökség
szerint a szenátusi elnöki tisztsé-
get is betöltõ politikus hamisan
nyilatkozott egy bukaresti lakó-
negyedben vásárolt lakrésszel
kapcsolatosan. Ezenkívül valót-
lanságokat írt be a felesége,
Mihaela által vásárolt tízezer
négyzetméteres telekrõl. Ezért
az ANI feleségére is kiterjesztet-
te a vizsgálatot. Az érintett
Geoanã szerint az ANI-vizsgálat
valótlanságokat tartalmaz és ki-

meríti a rágalmazás fogalmát.
„Politikai leszámolásról van szó
azok részérõl, akik ma vezetik az
országot, és ugyanakkor meg-
próbálják befolyásolni a soron
következõ PSD-tisztújítást is” –
vágott vissza Geoanã. Kijelenté-
se nem maradt visszhang nélkül,
Cãtãlin Macovei ANI-elnök el-
mondta: elképzelhetõ, hogy be-
pereli Geoanát, ugyanis azzal
vádolja õt és az általa vezetett
ügynökséget, hogy politikai
megrendelésre dolgoznak. 

A februári 20-i tisztújító PSD-
kongresszus a hétvégén újabb el-
nökjelölttel bõvült, ugyanis
Adrian Nãstase, az alakulat volt
vezetõje bejelentette, kész harcba
szállni a tisztségért. A jelöltek
száma így ötre nõtt, Geoanã és
Nãstase mellett pályázik még a
nagyobbik ellenzéki párt elnöki
tisztségére Cristian Diaconescu
volt külügyminiszter, Miron
Mitrea szenátor és Andrei
Alexandru, Nicolae Vãcãroiu
volt szenátusi elnök szóvivõje. 
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Röviden

Márciusban tisztújítást tart a PNL is

Március 5–7. között rendkívüli tisztújító
kongresszust szervez a Nemzeti Liberális
Párt (PNL), döntötte el a hétvégén az ala-
kulat állandó küldöttsége. Crin Antonescu,
a párt jelenlegi elnöke azonnal bejelentette
indulási szándékát, hozzátéve, hogy a lista
nyitott. Cãlin Popescu-Tãriceanu, a PNL
volt elnöke kételyeit fogalmazta meg a
rendkívüli kongresszus összehívásával kap-
csolatban, szerinte nem e szabályzatmódo-
sításra és tisztújításra kellene „pazarolni” a
PNL-s erõforrásokat, hanem inkább azokat
a projekteket kellene kidolgozni, amelyek
bemutatják a liberálisok kormányzati alter-
natíváit.

Líbia fegyvert vesz az oroszoktól

Líbia 1,3 milliárd euró értékû fegyvervásár-
lási megállapodást kötött Oroszországgal.
„Nem csak lõfegyverekrõl van szó” –
mondta az orosz kormányfõ, Vlagyimir
Putyin a RIA-Novosztyi hírügynökség által
idézett nyilatkozatában. Nem pontosította,
hogy Líbia milyen fegyvereket szándékozik
vásárolni Moszkvától. A megállapodást
pénteken írták alá az orosz fõvárosban.
Elõzõleg többnapos tárgyalások zajlottak
Moszkvában Putyin és Abu-Bakr Junisz
Dzsaber altábornagynak, a líbiai védelmi
tárca vezetõjének a részvételével. Január
27-én Dzsaber tárgyalt Anatolij Szergyukov
orosz védelmi miniszterrel.

Tizenketten meghaltak 
egy pakisztáni merényetben

Legalább tizenkét ember – köztük két kato-
na – meghalt, és több mint huszonöten
megsebesültek Pakisztán Afganisztánnal
határos törzsi területén szombaton, egy ön-
gyilkos merényletben, közölték a hatósá-
gok. A merénylõ Badzsaur körzet székvá-
rosa, Khar piacán hozta mûködésbe a házi-
lag készített, mellényébe rejtett robbanó-
szert egy katonai ellenõrzõ pontnál. A ha-
lálos áldozatok száma még növekedhet,
mert több sebesült állapota életveszélyes.
Az öngyilkos merényletet szombatra virra-
dóra megelõzte egy, a kormányellenes láza-
dók ellen ugyancsak Pakisztán északi ré-
szén végrehajtott  légicsapás. 

Észak-Koreába menekült 
egy amerikai

Politikai menedékjogot kért Észak-Koreá-
ban az az amerikai férfi, aki néhány napja
lépte át illegálisan az ázsiai ország hatá-
rát, és akit azóta ott õrizetben tartanak.
Az egyik legnagyobb dél-koreai napilap, a
Dong-A Ilbo meg nem nevezett forrásokra
hivatkozva azt írta, egy 28 éves amerikai-
ról van szó, aki azért ment Észak-Koreá-
ba, mert nem akar többé a kapitalista vi-
lágban élni. „Azért jöttem ide, mert nem
akartam ágyútöltelék lenni a kapitalista
haderõben. Az észak-koreai hadseregben
akarok szolgálni” – mondta a lap szerint
a fiatal amerikai. A múlt hónapban Phen-
jan egy másik amerikai állampolgár elfo-
gásáról is beszámolt: õ szintén Kína felõl
jutott be a külvilágtól hermetikusan elzár-
kózó országba.

Ötszázan kerültek utcára 
házomlás miatt Belgiumban

Ötszáznál is többen váltak hajléktalanná a
szerda hajnali liege-i házrobbanás miatt,
közölte tegnap a belga média. Legkeve-
sebb tizenketten életüket vesztették, hú-
szan pedig megsebesültek, amikor – pon-
tosan még mindig nem tisztázott okból, de
valószínûleg gázszivárgás következtében –
hatalmas robbanás történt egy százéves,
ötemeletes épületben a város központjá-
ban. A ház özszeomlott és a közvetlenül
mellette álló épületek is súlyosan megron-
gálódtak, némelyikük statikailag megrogy-
gyant. Szakértõk alapos felmérésével lehet
csak megállapítani, hogy hány lakás vált
lakhatatlanná. 

Hírösszefoglaló

Tíz amerikai állampolgárt fo-
gott el a haiti rendõrség szom-

baton, akik a vád szerint 31 haiti
gyereket akartak külföldre vinni
engedély nélkül. Az öt nõ és öt
férfi mindegyikénél amerikai útle-
vél volt. Két helyi kísérõvel meg-
próbáltak átjutni a gyerekekkel a
szomszédos Dominikai Köztársa-
ságba. A szociális miniszter azt
mondta, ez emberrablás nem pe-
dig adoptálás. Yves Christallin
hozzátette, hogy az amerikaiak-
nak semmilyen hivatalos doku-
mentumuk, sem felhatalmazásuk
nem volt arra, hogy magukkal vi-
gyék a gyerekeket. A tárcavezetõ
elmondta, hogy a 31 gyerek az or-
szág különbözõ részeibõl szárma-
zik, a legfiatalabb kéthónapos, a
legidõsebb 12 éves volt.
Az elfogott amerikaiak egyik hoz-
zátartozója ugyanakkor azt állít-
ja: szó sincs arról, hogy gyereke-
ket raboltak volna el, mindössze
arról, hogy a Dominikai Köztár-
saságban kialakított menedék-
helyre akarták vinni a nélkülözõ
kicsiket. A letartóztatottak egy se-
gélyszervezet munkatársai, akik-
nek célja, hogy 100 gyereket he-
lyezzenek el biztonságban a
szomszédos országban. A haiti
tárcavezetõ kiemelte: árva gyere-
keket csakis a haiti szociális mi-

nisztérium engedélyével lehet az
országból kivinni. A  földrengés
után arról érkeztek hírek a sze-
gény karibi országból, hogy meg-

jelentek a gyerekkereskedõk, és
hogy több helyrõl azt jelentették
a segélyszervezetek dolgozói: el-
tûnt több gyerek is.

Befolyásolná az ANI
a PSD-tisztújítást?

Hírösszefoglaló

Ján Slota-pártjának egyik ve-
zetõje a nemzetközi bíróságon

perelné be Magyarországot a
nyelvalap létrehozása miatt, ami-
vel szerinte törvénysértésre biztat-
ják a szlovákiai magyarokat. Sze-
rinte a nyelvalap aggasztó a jövõ-
re nézve. A Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) elsõ alelnöke szerint Ma-
gyarországot be kell perelni a
nemzetközi bíróságon, mert a
nyelvalap létrehozásával törvény-
sértésre biztatja a szlovákiai ma-
gyarokat. „A Szlovák Köztársa-
ság kulturális minisztériuma úgy
látja, hogy ez beavatkozás bel-
ügyeinkbe, de én szerintem ez
még sokkal rosszabb dolog. Egy
állam egy másik állam polgárait
arra biztatja, ne tartsák be annak
az államnak a törvényeit, amely-
ben élnek” – húzta alá Anna
Belousovová a szlovák közszolgá-
lati televízió vasárnapi vitamûso-
rában. „Ma az államnyelvtör-
vényrõl van szó, de mirõl lesz szó
holnap?” – tette fel a kérdést. Sze-
rinte a nyelvalap létrehozására ke-
mény nemzetközi választ kell ad-
ni, ezért felszólította a szlovák
parlamentet, hogy határozatban
kötelezze a kormányt arra, hogy
perelje be Magyarországot a nem-
zetközi bíróságon. Pavol Abrhan,
a Kereszténydemokrata Mozga-
lom (KDH) elnökségi tagja,
Belousovová vitapartnere “hely-
telen és nem korrekt” lépésnek
minõsítette a magyar kormány
döntését, hogy nyelvalapot hoz
létre a szlovákiai magyarok meg-
segítésére. Bajnai Gordon minisz-
terelnök csütörtökön jelentette be,
hogy a kormány 50 millió forin-
tos alapot hoz létre február 1-jétõl
azoknak a szlovákiai magyarok-
nak a kárpótlására, akiket a
nyelvtörvény alapján megbírsá-
goltak anyanyelvük használata
miatt a szomszédos országban. 

Slotáék perelnék
Magyarországot

Hasmenéses, kanyarós és tetanuszos megbetegedéseket jelentenek
Haitiból a január 12-i földrengés túlélõit ápoló orvoscsoportok –
közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Paul Garwood
szóvivõ genfi sajtótájékoztatóján elmondta, az elmúlt két-három
napban egyre több hasmenéses esetrõl érkezett jelentés, ka-nyarót és
tetanuszt is észleltek a rögtönzött táborokban, ami aggasztó a
lakosság nagyfokú koncentrációja miatt. A haiti kormány a jövõ
héten az ENSZ gyermekalapjával, az UNICEF-fel és a WHO-val
közösen védõoltást szervez, mert a földrengés elõtt az egyévesnél
fiatalabb haiti gyermekeknek csupán az 58 százaléka volt beoltva.

Földrengés után járványok

Gyerekcsempészek Haitin

Adrian Nãstase és Mircea Geoanã, a PSD volt, illetve jelenlegi elnöke
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A gyerekcsempészek szemet vetettek az árván maradt kiskorúakra Fotó: Agerpres

Kánya Gyöngyvér

Budapesten már biztos lesz
MDF – SZDSZ választási

együttmûködés, ezt a két párt or-
szágos választmánya a hétvégén
fogadta el. Ennek értelmében az
SZDSZ Budapest 32 választóke-
rületébõl 18-ban indít egyéni kép-
viselõjelöltet, fõvárosi és országos
listát viszont az SZDSZ nem,
csak az MDF állít. A budapesti
lista elsõ, harmadik és negyedik,
illetve minden azt követõ páros
helyére azonban az SZDSZ java-
solhat képviselõjelöltet. A jelöltek
személyérõl még nem született
döntés, és az is csak a hét elején
derül ki, hogy a két párt melyik
megyében indít közös jelöltet, ez
a megállapodás azonban a helyi
elnökökre van bízva. Az SZDSZ
a megyék kérdésében is bizako-
dó, az MDF szerint azonban a
megyék többségében nem lesz a
fõvároshoz hasonló kétpárti
együttmûködés. Az MDF orszá-
gos választmányának tagjai az
együttmûködés mellett, nagy
többséggel elfogadták a párt vá-
lasztási programját is. Bokros La-
jos, a párt miniszterelnök-jelöltje
megköszönte a döntést és egyút-
tal nyilvános vitára hívta ki Or-
bán Viktort, a Fidesz elnökét és
kormányfõ-jelöltjét. 

„Középerõ”
Budapesten



Cs. P. T.

A ma kezdõdõ parlamenti
ülésszakban folytatódni fog a

kisebbségi törvény 2007-ben meg-
feneklett vitája. Erre a hétvégén a
miniszterelnök tett ígéretet, aki
szerint a jogszabály elfogadása
kabinetjének prioritásai közé tar-
tozik. Emil Boc emlékeztetett,
hogy a törvény a Demokrata-
Liberális Párt (PD-L) és az
RMDSZ alkotta koalíciós kor-
mány programjában is szerepel.
„A PD-L megbízható, hiteles
partner: betartja mindazt, amit a
koalíciós szerzõdésben vállalt” –
hangsúlyozta pártelnöki minõsé-
gében a kormányfõ.

Márton: adottak a feltételek

Márton Árpád RMDSZ-es kép-
viselõházi frakcióvezetõ szerint
adottak a feltételei annak, hogy a
jogszabályt ebben az ülésszakban
elfogadja a parlament. „A törvény
szerepel a kormányprogramban;
a kormánynak viszonylag stabil
parlamenti többsége van; újabban
az Európai Unió is nyitott a törté-
nelmi kisebbségek helyzetének
rendezésére” – sorolta érveit Már-
ton Árpád. Mint ismert, a Cãlin
Popescu-Tãriceanu által vezetett
kormány 2005-ben fogadta el és
terjesztette a szenátus elé a kisebb-
ségi törvény tervezetét. Miután a
felsõházban megbukott, a tervezet
a képviselõházba került, annak
megvitatására létrehoztak három
szakbizottságot, a tanügyit, a jogit
és a kisebbségjogit. Csakhogy a
konzervatív és a demokrata-libe-
rális párti honatyák távolmaradá-
sa miatt az illetékes szaktestületek
folyamatosan szavazatképtelenek
voltak. Márton Árpád szerint ké-
sõbb a demokrata-liberálisokkal
sikerült ugyan megegyezni, de a

tervezet vitája éppen a tanügyi bi-
zottságban akadt el, mégpedig ak-
kor, amikor a tanügyi fejezetnek
már csak az utolsó cikkelye volt
hátra. 

A házbizottságon múlik

A frakcióvezetõtõl megtudtuk,
a törvény vitájának a három szak-
bizottságban kell majd folytatód-
nia, ennek feltétele pedig, hogy a
házbizottság a frakcióvezetõkkel
egyeztetve ezt napirendre tûzze.
A képviselõház a ma kezdõdõ
ülésszakon választja meg a házbi-
zottság tagjait, a testület pedig
várhatóan már szerdán, a frakció-
vezetõkkel tartott együttes ülésén
dönt az ülésszak második heti
szakbizottsági üléseinek napi-
rendjérõl. „Így szerdán már el-
dõlhet, hogy a három szakbizott-
ság folytatja-e, s ha igen, mikor, a
törvény vitáját” – magyarázta
Márton. A frakcióvezetõ szerint
az RMDSZ esélyeit növeli, hogy
a házbizottságba ma beválasztják
a kisebbségi frakció egyik tagját
is. „Így a PD-L-nek, az RMDSZ-

nek és a kisebbségeknek többsége
lehet a testületben” – mondta a
politikus, aki ugyanakkor elis-
merte, hogy a szakbizottságban
még mindig kisebbségben van a
koalíció.

Seres Dénes képviselõ, a házbi-
zottság tagja szerint a koalíciós
többséget az biztosítaná a szakbi-
zottságokban, ha e testületekbe a
függetlenek is delegálhatnának ta-
gokat. „Erre már született javas-
lat, amelyet a plénumnak is meg
kell szavaznia” – mondta az
ÚMSZ-nek a háznagy.

PD-L: mi megszavazzuk

Ígéretek szintjén a kisebbségi
törvény elfogadását nemcsak a
kormányfõ, de a demokrata-libe-
rális képviselõk is támogatják. „A
házbizottság tagjaként arra fogok
szavazni, hogy a jogszabály ismét
kerüljön a szakbizottságok napi-
rendjére” – biztosította az ÚMSZ-t
Ioan Oltean képviselõházi alel-
nök. Felvetésünkre, miszerint a
demokrata-liberálisok korábban
elutasították a jogszabályt, Oltean

azzal hárított: „mi nem a törvényt
utasítottuk el, csak azokat a pasz-
szusait, amelyek ellenkeztek az
európai jogrenddel”.

Hasonlóan érvelt az ÚMSZ-nek
tegnap a PD-L nacionalista szár-
nyához tartozó Valeriu Tabãrã is,
aki korábban Gheorghe Funar
alakulatából, a Román Nemzeti
Egységpárttól igazolt át Emil
Bocékhoz. „Fenntartom, hogy a
törvényre szükség van. Én is meg-
szavazom, ha az európai jogrend-
hez illeszkedik” – mondta a kép-
viselõ, aki azonban nem kívánta
részletezni, hogy a jogszabály
mely elõírásai ütköznek szerinte
az európai jogrendbe.

Mint ismert, a kisebbségi tör-
vény vitájának folytatását az
RMDSZ „erõltette be” a kor-
mányprogramba. Korábban Markó
Béla szövetségi elnök azt mondta:
az RMDSZ szorgalmazni fogja,
hogy a jogszabályba bekerüljenek
olyan cikkelyek, amelyek jogot
biztosítanak a kisebbségek képvi-
selõinek, hogy a közintézmények
szintjén részt vegyenek a döntési
folyamatban. 
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Az elmúlt napok a Mutu-
ANI páros remekléseinek je-
gyében teltek el, ez a duó
pillanatnyilag legyõzhetet-

len. A komoly sajtónak
lett bulvártémája s a bul-
vársajtónak komoly témá-
ja. 
Elsõ látásra azt hihet-
nénk, hogy a kettõt

(Mutu + ANI) az kapcsolja össze, amiben
különböznek: hogy a neveletlen játékos csa-
lással, az ifjú ANI pedig csalások leleplezé-
sével foglalkozott ezen a forró – amúgy a
globális felmelegedéshez képest lokálisan
nagyon is hideg – hétvégén. Könnyen arra
a következtetésre juthatunk, hogy a két té-
ma – Adrian Mutu újabb doppingesetei és
a Feddhetetlenségi Ügynökség és az antiko-
rrupciós harc frontnyitásai – voltaképpen
csak a hírlapok oldalain folyik össze és
pezsdíti fel az emberek képzeletét, készteti
õket állásfoglalásra. De nem – van közös
gyökere a kettõnek, és ez a csalás ravasz
természetében, a megtévesztés hajlamában
rejlik. 
Adrian Mutu azért szedett tiltott szert,
hogy fokozza a teljesítményét, csalással
akart – és sikerült neki – társai fölé emel-
kedni, megtévesztve a közvéleményt. Az
ilyen esetek kiváló alkalmai az egészség-
ügyi ismeretterjesztésnek, megtudhattuk
például, hogy az illetõ hatóanyag több fo-
gyasztószer alapösszetevõje, s régen ott van
a titkosszolgálati ügynökök arzenáljában,
úgymond a napi étlapján. Tekintve Mutu
elõéletét (kokainista volt, aminek az okain
tán elgondolkodott, a következményein
nem), karrierje számára végzetes eltiltás-
nak néz elébe.
Valami hasonlót szeretne elérni, szemmel
láthatóan az ANI is azokkal a politikusok-
kal, akiknek a vagyonában serkentõszere-
ket keres: elérni az eltiltásukat. Hogy csal-
tak-e az ANI áldozatai és hogy mennyire,
azt természetesen az igazságszolgáltatás
dolga kideríteni és megítélni. Ha azonban
ezek a vizsgálatok jóelõre kiderülnek, még
mielõtt bármit is megállapítanának, s rá-
adásul erõteljesen egyirányúak, akkor óha-
tatlanul felmerül a manipuláció kérdése.
Mircea Geoanáról az elveszített választá-
sok után derül ki, hogy elmulasztott beje-
lenteni ezt-azt a vagyonából, Adrian
Nãstase újból zárolással néz szembe abla-
kaiért; miközben a jelenlegi államelnök fõ-
polgármester korában egy egész villát oro-
zott el, és családtagjai ingatlanjainak és
vagyonának sem patyolattiszta az eredete.
Ugyanakkor a sajtóba éppen most nem ke-
rülnek ki a talán legsárosabb szocialista
pártelnökjelölt kényes ügyletei, alkalma-
sint éppen azért, hogy az említett két rivá-
lissal szemben nõjenek az esélyei, mint-
hogy az összes közül õ áll legközelebb az el-
nökhöz. 
Olyan országban élünk, ahol azok irányí-
tanak, akik hivatali kötelességbõl szednek
teljesítményük fokozására serkentõszert,
ahol miután a gyõztes csalással nyert, se-
gítségükkel kíméletlenül kimutatja a vesz-
tesrõl, hogy csaló. 

Román lapszemle

Csalók, csalások

Ágoston
Hugó

Koalíciós szakítópróba?

Inczefi Tibor, Kovács Zsolt, Sike Lajos 

Több megyében nem tudták
betartani azt a határidõt,

amelyet Markó Béla kor-
mányfõhelyettes, az RMDSZ
szövetségi elnöke adott a szövet-
ség és a Demokrata-Liberális
Párt (PD-L) helyi vezetõinek a
dekoncentrált intézmények
igazgatói tisztségeinek elosztá-
sára. Kolozs megyében a két
alakulat megegyezett ugyan, de
a PD-L farvizén a kormányba
került független képviselõk frak-
ciójának igényei miatt a mai ko-
alíciós tanács elé terjesztik az
ügyet. Az RMDSZ szempontjá-
ból egyetlen kérdéses tisztség
van, a mezõgazdasági kifizeté-
sek ügynökségének igazgatói
posztja, amelyre Vákár Istvánt
szemelték ki. 

Ma tovább tárgyalnak

A hétvégén tartott sokadik tár-
gyalás után sem született megál-
lapodás az RMDSZ és a PD-L
Szatmár megyei szervezete kö-
zött a dekoncentrált intézmé-
nyek igazgatói és aligazgatói
posztjainak elosztásáról. A vég-
sõ döntésig nem kívánnak a saj-
tónak nyilatkozni, de Gáman
Mihálytól, az RMDSZ ügyveze-
tõ elnökétõl annyit sikerült meg-
tudnunk, hogy legtöbb gondot
az jelenti, hogy mindkét fél ra-
gaszkodik bizonyos, „súlypon-
tos” igazgatóságok vezetéséhez.
A tárgyalás ma folytatódik, de az
ügyvezetõ szerint semmi garan-
cia nincs arra, hogy döntés szü-
letik, mert már megesett, hogy
amiben korábban megegyeztek,
a következõ találkozón felborult.

Mint korábban jeleztük, az
RMDSZ a koalíciós szerzõdés
értelmében a megye magyar la-
kosságának számarányához
mérten, az igazgatói posztok 38
százalékára tart igényt. 

„Elvi egyezség” született 
Hargita megyében 

A két hete elkezdett posz-
tozkodás hétvégi két fordulója
után sincs konkrét eredmény
Hargita megyében, ugyanis a
zárt ajtók mögött zajló tárgyalás
résztvevõi csak „elvi elõrelépés-
rõl” tudtak beszámolni. „Fõleg
az elvek terén született jelentõs
elõrelépés a korábbiakhoz viszo-
nyítva” – mondta el lapunknak
Borboly Csaba, az RMDSZ terü-
leti elnöke. Bunta Levente, az ud-
varhelyi területi elnök hozzátette,

egy olyan együttmûködési pro-
tokollumot fogalmaztak meg,
amely lefekteti a hosszabb távú
együttmûködés alapjait a két ala-
kulat között. Ennek fontos részét
képezné, hogy az RMDSZ kor-
mányzati részvételétõl függetle-
nül a dekoncentrált intézmények
élén tiszteletben tartanák a most
kialkudott arányokat. Mint isme-
retes a két koalíciós párt a me-
gyei etnikai arány mentén java-
solta a dekoncentrált intézmé-
nyek vezetõ tisztségeinek elosztá-
sát. A 84 százalékos magyar több-
ségû Hargita megye RMDSZ-es
politikusai jelezték, hogy Kovász-
na megyéhez hasonlóan hajlan-
dóak lennének „rontani” az ará-
nyon azért, hogy a szórványme-
gyékben is tisztséghez juthassa-
nak magyar szakemberek. 

Megegyeztek Besztercén is

Beszterce-Naszód megyében is
közel a megállapodás a két kor-
mánypárt helyi szervezetei között
– jelentette be a hétvégén Kocsis
András és Ioan Oltean az
RMDSZ, illetve a PD-L megyei
elnöke. Az egyezség értelmében a
szövetség három igazgatói és négy
aligazgatói tisztséget kap, Oltean a
megyei egészségbiztosítót, az
egészségügyi hatóságot és a pénz-
ügyi hivatalt nevezték meg. 

Több megyében gond az alku

Markó Béla kormányfõhelyettes és Emil Boc miniszterelnök. Elég az adott szó a politikában?

Ötvenkét évesen, fehér hajjal és felnõtt
gyermekek édesapjaként lett elsõ éves
színihallgató Kaba Gábor, a Temes me-
gyei Zsombolya városrendészeti hivatal-
noka. A félévi vizsgák eredményeire vár-
va Gábor jobban izgul, mint a helyható-
sági választásokon. Reményei szerint a
színészmesterség praktikáit hasznosítani
tudja politikusi karrierje építésében.
(Evenimentul zilei) Lebénult egy har-
minc éves aradi nõ, miután megkapta az
új influenzavírus elleni oltást. Geta
Catrinþát családja kérésére, átszállították
Magyarországra, jelenleg a szegedi kór-
házban kezelik. A védõoltás után erõs
fejfájásra, hányingerre, szédülésre, ma-
gas lázra panaszkodott, lábai lebénultak.
(Evenimentul zilei)

Fotó: gov.ro

A múlt pénteki kormányülésen Emil Boc minisz-
terelnök aláírta Székely Levente prefektusi kineve-
zését Vaslui megyébe, illetve Ambrus Károly
alprefektusi kinevezését Brassó megyébe. Ugyan-
csak munkába léphet kormányfõtitkár-helyettes-
ként Gáti István és államtanácsosként Asztalos
Csaba, aki Markó Béla miniszterelnök-helyettes
kabinetjében dolgozik majd. A Szövetségi Állandó
Tanács (SZÁT) hétvégén döntött több, az
RMDSZ-nek járó tisztség sorsáról. Markó Attila
államtitkári rangban maradhat az Etnikumközi

Kapcsolatok Hivatalának vezetõje, Dáné Károlyt
pedig megerõsítették az Országos Tankönyvkiadó-
ban betöltött vezérigazgatói tisztségében. A SZÁT
Sztankovszky Attilát jelölte a Vetõmagok Minõsé-
gét Felügyelõ Központi Laboratórium vezérigaz-
gatói tisztségére, Dávid Csabát pedig a Román Or-
szágos Vízügyi Hatóság vezérigazgatói tisztségé-
nek betöltésére. Varga Gábor lesz az Állami Talál-
mányi és Védjegy Hivatal vezérigazgatója Ladányi
Árpád Csaba pedig az Országos Pénzügyõrség ve-
zetõje. 

Folytatódott az RMDSZ-es tisztségviselõk kinevezése és nevesítése
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Bogdán Tibor

Az RMDSZ Szövetségi
Képviselõ Tanácsa 1993

novemberében fogadta el a
nemzeti kisebbségekrõl és
autonóm közösségekrõl szó-
ló törvénytervezetét, amely
a román politikusok „jóvol-
tából” papíron maradt.

Kudarc a szenátusban…

Mai formájában a kisebb-
ségi törvény tervezete 12
esztendõvel az 1993-as ha-
sonló törvényjavaslat kudar-
ca után, 2005-ben született
meg, Törvény a romániai
nemzeti kisebbségek jogállásá-
ról címmel. A jogszabályt ki-
dolgozó bizottságban
Markó Attila, Márton Ár-
pád, Máté András Levente,
Székely István, Tokay
György és Varga Attila ka-
pott helyet. A dokumentu-
mot 2005 márciusában ter-
jesztették be elsõ olvasatra a
kormányhoz, és azt a kabi-
net május végén el is fogad-
ta. A kisebbségi törvény el-
fogadása egyébként az
RMDSZ egyik koalíciós fel-
tételeként a kormányprog-
ram része volt.

A dokumentumot számos
hazai és nemzetközi politi-
kus, szervezet, fórum, így
az ENSZ-ben Nem Képvi-
selt Nemzetek és Népek
Szervezete, Rolf Ekeus, az
EBESZ kisebbségi fõbizto-
sa, a Velencei Bizottság, a
Nemzeti Kisebbségi Tanács
pozitívan véleményezte.

Az október 6-i szenátusi
általános vitája során, azon-
ban a Szociáldemokrata
Párt és a Nagy Románia
Párt a radikális megcsonkí-

tása mellett foglalt állást,
követelte a kulturális auto-
nómiára vonatkozó teljes fe-
jezet törlését. Október 24-én
a felsõház Gheorghe Funar,
Ion Iliescu és Adrian
Pãunescu javaslatára 51
igennel, 40 nem és 2 tartóz-
kodás mellett megszavazta a
fejezet kiiktatását, majd 63
szavazattal 43 ellenében a
törvény egészét elutasította.
Funar Szász Jenõnek, a Ma-
gyar Polgári Szövetség elnö-
kének a törvény elutasítását
követelõ levelével is érvelt a
jogszabály leszavazásánál. 

…obstrukció 
a képviselõházban

A kialakult helyzet nyo-
mán a kormánykoalíciós
pártok úgy határoztak, a
kormány által elfogadott
változatot szavazzák meg a
képviselõházban. A vita
azonban itt sem járt több si-
kerrel; bár az Európai Parla-
ment két jelentésében is fel-
szólította Bukarestet a tör-
vény uniós csatlakozás elõt-
ti elfogadására, a román tör-
vényhozás azt mégis a csat-
lakozás utánra halasztotta.
2007 folyamán a tervezet
hosszú idõn át rostokolt a
képviselõház emberjogi-, ki-
sebbségvédelmi-, oktatási-,
ifjúsági-, illetve jogi bizott-
ságánál, amelyeknek együtt
kellett volna elkészíteniük a
törvénytervezetrõl szóló je-
lentést, ez azonban az állan-
dó kvórumhiány miatt vára-
tott magára. Nem javult a
helyzet 2008-ban sem, így a
dokumentum nem is kerül-
hetett a plénum elé. Erre
már csak azért sem volt túl
sok esély, mert a tanügyi bi-

zottságot a Nagy Románia
Párt embere, Olguþa Vasi-
lescu vezette. A vita éppen
itt akadt el, az utolsó cikkely
megtárgyalásánál.

A jogszabály elfogadását
jelentõsen akadályozta a De-
mokrata Párt, amely a vita
legfõbb kerékkötõjének szá-
mított, és, amint az oktatási
bizottság tagja, Asztalos Fe-
renc fogalmazott, a szociál-
demokratákkal és a nagy-
romániásokkal együtt „min-
den alkalommal valamilyen
ürügyet, kibúvót keresett ah-
hoz, hogy halogassa a vitát”. 

Bár az RMDSZ-nek hosz-
szas tárgyalások után sike-
rült megegyeznie a törvény
elfogadását illetõen, az idõ-
közben demokrata liberáli-
sokká vált politikusokkal,
utóbbiak azonban a szociál-
demokratákkal közös nagy-
koalíció létrehozása és 74
százalékos parlamenti több-
ségük fedezékében már nem

törõdtek a kisebbségi tör-
vény sorsával.

Újjáéledõ remény

A jogszabály a tavalyi ál-
lamfõválasztásokat követõ
kormányalakítás alkalmával
került ismét napirendre, ami-
kor is az RMDSZ a kormány
támogatásának fõ feltétele-
ként jelölte meg a kisebbségi
törvény megszavazását. 

A demokrata liberálisok
és az RMDSZ vezetõi ennek
nyomán megállapodtak ab-
ban, hogy folytatják a terve-
zet félbeszakadt parlamenti
vitáját. Idén januárban a
kormány felkérte a törvény-
hozást, hogy a most induló
ülésszak végéig fogadja el a
jogszabályt. 

A Székely Nemzeti Tanács
a jogszabályt „hamis alterna-
tívának” tartja, „amelyet a
tényleges autonómiáról való
lemondásért cserébe kínál a

román hatalom az RMDSZ-
nek: a közösségünket megil-
letõ jogok helyett monopóliu-
mot a magyarság képviselete,
valamint a neki szánt állami
erõforrások fölött”.

A legfontosabb 
rendelkezések

A törvénytervezet kimond-
ja a nemzeti kisebbségek ál-
lamalkotó tényezõként törté-
nõ elismerését, a nemzeti ki-
sebbségekhez tartozó szemé-
lyek jogát etnikai, kulturális,
nyelvi és vallási önazonossá-
guk megõrzéséhez, fejleszté-
séhez és kinyilvánításához. A
nemzeti kisebbségek önazo-
nosságát a román állam tör-
vény által védett, alapvetõ ér-
tékként határozza meg. Tiltja
a nemzeti, faji vagy vallási
gyûlölet szítását, a kisebbsé-
gek elleni uszítást, a közvet-
len vagy közvetett asszimilá-
ciót, a nemzeti kisebbségek

által lakott régió etnikai ösz-
szetételének megváltoztatá-
sát, szavatolja a nemzeti ki-
sebbségek nemzeti szimbólu-
mainak használatát, nemzeti
és vallási ünnepeik megszer-
vezését, a törvény feltételei-
nek megfelelõen. A jogsza-
bály leszögezi: a nemzeti ki-
sebbséghez tartozó szemé-
lyeknek joguk van állami tan-
intézményekben anyanyelvû
nevelésben és oktatásban ré-
szesülni minden szinten, for-
mában és típusban, anya-
nyelvükön oktató magán tan-
intézeteket létrehozni, ezek, a
törvény elõírásai szerint álla-
mi vagy helyi költségvetési tá-
mogatásban részesülhetnek. 

Ugyanakkor az állam elis-
meri és szavatolja a nemzeti
közösségek kulturális auto-
nómiához való jogát. Utób-
bit külön fejezet taglalja, le-
hetõvé téve, hogy a nemzeti
kisebbségek a tagjaik által
választott tanácsok révén
döntési jogkörrel rendelkez-
zenek kulturális, nyelvi és
vallási identitásukat érintõ
kérdésekben. Döntéseik vég-
rehajtását saját struktúráik,
vagy más illetékes közható-
ságok biztosítják.

A törvény végül rendelke-
zik a Kulturális Autonómia
Nemzeti Tanácsainak létre-
hozásáról, amelyek jogi sze-
mélyiséggel rendelkezõ auto-
nóm közigazgatási hatóságok
lesznek. A Kulturális Auto-
nómia Nemzeti Tanácsának
javaslatára a parlament, a
kormány, a választott helyi
közigazgatási hatóságok
olyan jogszabályokat fogad-
hatnak el, amelyekkel a nem-
zeti kisebbségek etnikai, kul-
turális, nyelvi önazonosságá-
nak megõrzésére, kinyilvání-
tására és fejlesztésére való jo-
gok gyakorlására vonatkozó
saját hatáskörüket a Kulturá-
lis Autonómia Nemzeti Ta-
nácsára ruházzák át. 
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Kisebbségi törvény – nagy gondok

MDF-SZDSZ „szövetségi kavarodás”

Lokodi Imre

Magyarország érdeke a
jobboldali erõk kéthar-

mados gyõzelmének és a
szélsõjobboldal megerõsödé-
sének a megakadályozása,
amire egy demokratikus kö-
zéperõ létrejötte jelenti a ga-
ranciát – indokolta Retkes
Attila Szabad Demokraták
Szövetségének (SZDSZ)
pártelnöke a szabad demok-
raták és a demokrata fórum
fõvárosi választási együttmû-
ködését. Ennek érdekében a
liberálisok a választásig hát-

ralévõ hetven napra részlege-
sen háttérbe szorítják saját
identitásukat, hogy elõtérbe
helyezzék a demokratikus
közepet és Bokros Lajos  Ma-
gyar Demokrata Fórum
(MDF) kormányfõjelöltjének
programját. A liberális párt-
elnök ezt a „középerõt” tíz
százalékban mérné.

Retkes vélhetõen túl opti-
mistán számol, nem beszélve
arról, hogy a rendszerváltó
SZDSZ húzóneveibõl, akikre
a maradék liberális választók
meggondolnák magukat,
idõközben mind kihulltak,

önként távoztak a pártból.
Emellett nem tudni, mire ala-
poz a szabad demokraták ve-
zetõje,  amikor azt mondja,
hogy a két párt megállapodá-
sa az önkormányzati válasz-
tásokra is kiterjedne. Ez ellen
ugyanis az MDF megyei
szervezetei máris tiltakoztak.

Nem mentik át 
Fodor Gábort

Noha Fodor Gábort, az
SZDSZ volt elnökét koráb-
ban egy lehetséges MDF-lis-
ta vezetõjeként emlegették, a
hétvégén kiderült, Fodor ne-
ve semmilyen listán nem sze-
repel. Elképzelhetõ, hogy a
szabad demokraták csak
nosztalgiából emlegették ko-
rábbi pártvezetõjüket, akinek
átmentése legfeljebb a belsõ
liberális körök elképzelése
volt. Több MDF-es vezetõ
politikus is azon a vélemé-
nyen van, hogy „Bokros La-
jos lenne a legjobb húzónév a
budapesti lista élén”. (Koráb-

ban Simonyi András látszott
konszenzusos listavezetõnek,
de volt washingtoni nagykö-
vet elutasította a felkérést. A
késõbb felvetõdött szabadde-
mokrata John Emese-megol-
dást viszont a fórumosok
nem tartották megfelelõnek.)
A közös listán végül mind-
össze egy „õs-SZDSZ-es”
politikus neve szerepel, a
Wekler Ferencé, akirõl még
elképzelhetõ, hogy egy vidé-
ki körzetben egyéni jelöltként
induljon. 

Minden forma lehetséges

Mindezek mellett felkapott
a hír, miszerint a szocialisták
is megállapodásokról beszél-
nek, melynek az MDF is ré-
szese lenne. Lapértesülések
szerint alakul a Magyar
Szocialista Párt (MSZP) és a
Schmuck Andor vezette Tisz-
telet Társasága (TT) választá-
si együttmûködése. Schmuck
Andor TT-elnök, volt szocia-
lista politikus és Mesterházy

Attila néhány hete már hiva-
talosan is egyeztetett egymás-
sal a nyugdíjasok helyzetérõl.
Schmuck akkor megbeszélést
folytatott a Centrum Párt és
az MCF Roma Összefogás
Párt elnökével, valamint az
MDF elnökhelyettesével, az
SZDSZ és a Magyarországi
Szociáldemokrata Párt veze-
tõivel is. A TT várhatóan hi-
vatalosan is az MSZP prog-
ramjának támogatása mellett
foglalhat majd állást, de helyi
nyugdíjas-rendezvényeikre is
a körzetben induló szocialista
jelölteket fogják meghívni és
támogatni. A szervezet 142
ezer regisztrált tagot és 820
nyugdíjasklubot tudhat maga
mögött. Debreczeni József
közíró és MDF-es képviselõ-
jelölt arra a kérdésre, hogy a
fórum kész-e visszalépni az
MSZP javára, úgy fogalma-
zott: a választások második
fordulójában minden olyan
körzetben meg kell próbálni
az együttmûködést, ahol en-
nek értelme van.

Nagy az MDF vitakedve

A Népszabadság szerint
Bokros Lajos, a párt minisz-
terelnök-jelöltje nyilvános
televíziós vitára hívta ki Or-
bán Viktort, a Fidesz elnö-
két, miután az MDF-vá-
lasztmány elfogadta az ala-
kulat választási program-
ját. Bokros szerint fontos
lenne végre érdemi vitát
folytatni arról, hogy melyik
párt milyen komoly, szak-
mailag megalapozott gazda-
sági, társadalmi felemelke-
dést szolgáló javaslatokkal
igyekszik szavazatokat sze-
rezni. Az MDF úgy látja, „a
Fidesz nem kormányzóké-
pes erõ”, „rejtõzködõ, popu-
lista és veszélyes”, nem lehet
például tudni azt sem, hogy
a Fidesz támogatja-e a svéd
nyugdíjmodellt vagy sem –
hangoztatta Bokros, aki
„idõvel” Mesterházy Attilá-
val, az MSZP miniszterel-
nök-jelöltjével is szeretne vi-
tázni. 

Az MDF és az SZDSZ választási
együttmûködésének eddig meglehetõ-
sen képlékeny helyzetét némileg kötöt-
tebbé teszi az a hétvégi megállapodás,
miszerint a szabaddemokraták elfo-
gadták az MDF választási együttmû-
ködési ajánlatát. Az SZDSZ támogatja
Bokros Lajos programját.

A kisebbségi törvény voltaképpen
1993-ban indult el rendkívül kanyar-
gós és még ma is tartó útján.

Markó Attila Máté András Levente

Székely István Tokay György Varga Attila

Márton Árpád



A filozófustól megköveteljük, hogy képes legyen meghatá-
rozni:
1. az emberi tudás forrásait;
2. e tudás lehetséges és hasznos használatának terjedelmét;
3. az ész határait.
Az in sensu cosmopolitico filozófia a következõ kérdésekre
vezethetõ vissza:
1. Mit lehet tudnom? Ezt mutatja meg a metafizika.
2. Mit kell tennem? Ezt mutatja meg a morál.
3. Mit szabad remélnem? Errõl tanít a vallás.
4. Mi az ember? Errõl tanít az antropológia.
Az egészet antropológiának nevezhetnõk, mivel az elsõ há-
rom kérdés az utolsóra vonatkozik. (…)
Hogyan lehet filozófiát tanulni? Vagy levezetjük a filozófiai is-
mereteket létrejöttük elsõ forrásaiból, azaz az ész elveibõl,
vagy azoktól tanuljuk meg õket, akik valaha filozofáltak. Az
utóbbi út a legkönnyebb. Ez azonban tulajdonképpen nem fi-
lozófia. Feltéve, hogy létezik egy igaz filozófia, s valaki meg-
tanulja azt, ismerete akkor is csupán történeti lenne. A filozó-
fusnak filozofálni kell tudnia, ehhez pedig nem kell filozófiát
tanulni, mert különben semmit sem tudnánk megítélni. Azt
hiszik például, hogy mindaz, amit Platón mond, igaz, mert a
megtanult dolgot nem lehet kétségbe vonni. S ha igaz filozófi-
át tanulnék is meg, akkor sem gondolhatnám azt, hogy tudok
filozofálni. Azonban nincs is ilyen igaz filozófia. Amikor filo-
zofálni tanulunk, a filozófia mindeme rendszereit csupán az
észhasználat történeteként s kritikai képességeink gyakorlásá-
nak tárgyaként tekinthetjük. 

Immanuel Kant: Tájékozódni a gondolatok közt, mit is jelent ez? 
Fordította Vidrányi Katalin

Drámai jelentést tett közé az elmúlt héten
az Amnesty International a romániai romák
helyzetérõl, s egyben felszólította a hatósá-
gokat, hogy vessenek véget a romák erõsza-
kos kilakoltatásának. A jelentés riportszerû-
en mutatja be a csíkszeredai romák kilakol-
tatását a város szélére, embertelen körülmé-
nyek közé. A szennyvíz tisztító közvetlen
közelében, fém konténerekben, víz, világí-
tás, csatornázás és fûtés nélkül laknak, ese-
tenként kilenc gyermekes családok.
A jelentést kommentálva Csíkszereda pol-
gármestere csak súlyosbította a helyzetet,
mondván, hogy a dokumentum megszöve-
gezõi szerinte Csíkszeredán kívül sehol
nem jártak, azt sugallván, hogy a helyzet
másutt talán még ennél is rosszabb. A pol-
gármesteri hivatal alkalmazottai szerint a

kilakoltatások nemcsak a ro-
ma lakosságot érintik, ha-
nem mindenkit, aki jog-
alap nélkül lakik a város-
központban. Õk csak kö-

telességüket teljesítet-
ték, a törvények nem
teszik lehetõvé, hogy
ingyen lakást adjanak
a romáknak.

Amit azonban a Csíkszeredai elöljárók fi-
gyelmen kívül hagynak, az a következõ: az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 25-
ik cikkelyének elsõ bekezdése, valamint a
Gazdasági, szociális és kulturális jogok
egyezségokmánya 11-ik cikkelyének elsõ
bekezdése a megfelelõ
életszínvonal élvezetének
elõfeltételeként jelölik meg
a lakhatási jogot. Az Em-
beri Jogok Európai Bizott-
ságának joggyakorlata is
ezt a gondolatot teszi ma-
gáévá, amikor kimondja,
hogy „a hatóságok nem kényszeríthetnek
egy egyénre vagy egy családra elviselhetet-
len életkörülményeket”. Románia Alkot-
mányának 20-ik cikkelye pedig arról ren-
delkezik, hogy amennyiben az emberi jo-
gok védelmének tárgyában egy, Románia
által is aláírt nemzetközi egyezmény ren-
delkezései ellentétesek a hazai szabályo-
zással, úgy az elõbbiek alkalmazandóak.
Csak a rend kedvéért jegyzem meg, hogy
a lakhatási jog nem egyenlõ a lakáshoz
való joggal. A csíkszeredai hatóságoknak
nem lakást kellett volna építeniük a ro-
mák számára, hanem emberséges körülmé-

nyek között kellett volna elhelyezniük õket. 
Ez azonban a kérdésnek csak az egyik – a
szociális-jogi – oldala. A fájóbb és szé-
gyenletesebb – s ami a jelentés hangsúlyo-
sabb vádja – az a romákkal szembeni
diszkrimináció alkalmazása (amelynek a

tiltására vonatkozó hazai
és nemzetközi szabályo-
zást most terjedelmi okok
miatt nem idézem). Bár a
hatóságok azt állítják,
hogy fajra, nemre és nem-
zetiségre való tekintet nél-
kül mindenkit kilakoltat-

nak, aki nem teljesíti a törvényes feltétele-
ket, csak a romákat helyezték el emberte-
len körülmények közé, a város szélére. Eb-
ben az intézkedésben, nem is annyira su-
nyin meglapul a szegregáció, a kirekesztés,
a gettósítás szándéka.
Ami pedig még ennél is szomorúbb, az,
hogy a romákkal szembeni diszkrimináció
mintha rímelne egy olyan – nem csak szé-
kelyföldi – jelenségre, amelyrõl néhány év-
vel ezelõtt még azt hittük, hogy múlt idõ-
ben lehet beszélni. Egyre gyakrabban üt-
közhetünk bele nemcsak az utcán, de a saj-
tó egy részében is a faji vagy vallási türel-

metlenség megnyilvánulásaiba. Az ország
elnöke lazán „büdös cigányozik”, és ennek
semmilyen következménye nincs (ponto-
sabban van: újraválasztják). Az EMI tábor
megbecsült elõadója a romaellenes, anti-
szemita megnyilvánulásairól közismert
Vona Gábor. A Magyar Gárda székely
hadosztálya vígan gyakorlatozik a
Madarasi Hargitán, vezetõik büszkén nyi-
latkoznak a sajtónak, mintha nem is az a
szervezet lenne, amelyiket Magyarorszá-
gon jogerõsen betiltottak, s akiknek kisebb-
ségellenes magatartása egész Európa elõtt
járatta le az országot. Polgárjogot nyertek
a kirekesztõ jelszavak, a kisebbségellenes
magatartásra buzdító internetes levél-lán-
cok, viccek, írások. A világhálón az anti-
szemita és/vagy romaellenes honlapok,
blogok a leglátogatottabb helyek közé tar-
toznak (talán csak a pornóoldalak elõzik
meg õket, amit némi cinizmussal még re-
ményteljesnek is nevezhetnék: nagyobb
ütemben sokasodunk, mint ahogy írtjuk
majd egymást).
Amennyiben egy olyan kisebbségvédelmi
szervezet, mint az RMDSZ úgy érzi, hogy
van véleménye a szélsõséges megnyilvánulá-
sokról, akkor nem kellene tovább hallgatnia.

A kirekesztés konténerei
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A környezõ népek tartós hiedelmével dacolva, ne-
künk is van szívünk. És ez nem hit kérdése. Hanem
egészségügyi, sõt orvosi. Ugyanis olykor hevesebben
dobog, máskor majd kiugrik a mellkasból, ahol elhe-
lyezkedik, annak is az õ balodalán (a rendszerváltás
után is). Hol meg kell a szívnek szakadnia annyi (itt
valami tragikus, jóvátehetetlen következik), máskor
meg is szakad, vagy eldugulnak az erei, ki kell cse-
rélni részben a billentyûzetet (szívegér még nincs, de
fel lesz találva, hisz a magyar a találékonyságáról hí-
res). Meglepheti az infarktus, az elégtelenség – még
többször azonban az elégedetlenség, ami nem
etnospecifikus.
Szóval a szívet illik gondozni, vigyázni rá, s ha kell,
akkor kezelni is. Hová megy az erdélyi magyar (és
nem csak) szívgyógyászatilag? Már évtizedek óta
Kovásznára. Elmegy kúrára, pihenni, felépülni, al-
katrészcserére, gyógyulgatni a híres nevezetes kór-
házban. 
Én még nem voltam ott, de elõbb vagy utóbb bizo-
nyosan fel fogom keresni szívem és magyarságom
okán. És akkor megnyugodva fogok oda utazni, mert
azt szemléztem a két romániai magyarbarát szem-
mel, hogy a szívnek kórházát a betegek adományai-
ból sikerült kipofozni, korszerûsíteni, újra berendez-
ni. A donorok nagylelkû és -szívû felajánlásai révén.
Persze ugyanilyen, ha nem nagyobb arányban adtak
Kovásznának az egykor, ma, holnap kezelt-kezelendõ
román betegek is, ugyanis abszolút számokban több a
román szívû beteg, mint a magyar, miként a gazdag
emberek is. (De errõl már volt szó nemrégen).
Az önkormányzat és az országos önkormányzat
(miután Románia független állam) nem tud pénzt
fecskendezni az objektumba. Cseke(ly) forrásai van-
nak csupán.
A dolgot szabadalmaztatni kellene: legyenek minden
kórháznak hálás betegei. Ennek két titka, összetevõje
van: 1. a betegek példás kezelése, jó orvosok, haté-
kony gyógyszerek, pszichés kényelemérzet és ottho-
nosság légkörének fönntartása, tisztességes ápolók és
emberséges bánásmód. 2. Gazdag betegek megnyeré-
se, s ha már befekszenek, kezelni õket olyan patika-
és mûszerekkel, amely szívük és zsebük kincseskam-
ráját könnyen nyitja a kórház szóra.
Volna még egy harmadik út is, az állami egészség-
ügy elégséges finanszírozása és a doktorok itthon
tartása. De mint tudjuk, ez a modell Kelet-Európá-
ban nem mén.

Pedig van megoldás: a haiti földrengés
áldozatait már a szomáliai kalózok is
támogatják azzal a pénzzel, amit a ro-
mán kereskedelmi flotta Covasna nevû
tankhajójától szereztek váltságdíjként.

Hírlik, hogy jövõre a kovásznai szív-
gyógy is kap, ugyanis egy szomáliai
martalócot nyúlszívûséggel kezeltek

ott nemrég.Sebestyén Mihály
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Ha az RMDSZ úgy érzi,
hogy van véleménye a
szélsõséges megnyilvá-
nulásokról, nem kellene
tovább hallgatnia.

Székely Ervin

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Szánalmas, mennyire nem tudunk együtt élni
a talányainkkal. Ha nincs valamire magyará-
zatunk, inkább elutasítjuk.” Chuck Palahniuk

Valóságshow

Tömény filozófia

Magyar szívA hétvége címe. A nyugdíj túl késõn jön,
Adevãrul.

Magyarázat. Ne ijedjünk meg, nem a ja-
nuári nyugdíjról van szó, még a februári-
nak a késésérõl sem, hanem csak arról,
hogy Romániában mire nyugdíjas lesz az
ember, már csak kevés ideig élvezheti  a
nyugdíját (kicsinységét tekintve mazochista
módon), ugyanis alig éli túl. Bizony, a fér-
fiak elhalálozási életkora Romániában alig
öt évvel haladja meg a nyugdíjkorhatárt –
míg a nõk esetében tizennyolc (!) évvel. Az
Adevãrul mindenféle érdekes és tanulságos
statisztikákat közöl arról, hogy ez máshol
az EU-ban hogy van, de ekkora arányta-
lanságot sehol sem találni. Gyermekekként
persze örülünk, hogy édesanyáink szép
kort és tartós nyugdíjfolyósítást érnek meg,
férfi nyugdíjasként szeretnénk felnõni 
Európához. 

Bûnlajstrom. Szokatlanul heves kirohanást
intéz a PDL jelenlegi vezetése (a párt ne-
hézfiúi) ellen az Evenimentul zilei tévébõl is
ismert, amúgy elnökpárti sztárja, Mircea
Marian. Persze tudja, hogy kire kell vi-
gyázni: „A PDL vezetõi úgy képzelik,
hogy 2002-ig elfelejtõdik minden ocsmány-
ság, amit Traian Bãsescu választási gyõzel-
mének kontójára elkövettek.” Az „ocs-
mányságok” között van az, hogy „Udrea
asszony jogot szerzett több milliárd eurós
európai alapok kezelésére, minden szakmai
kompetencia híján”, hogy „képviselõt
akartak csinálni a kamaszkorban megre-
kedt Honorius Prigoanából”, hogy „az
adófizetõknek eurók százezreit kell kártérí-
tésként kifizetniük a politikai tisztogatás
nyomán állásuktól megfosztott köztiszt-
ségviselõknek” stb. 

Román kõ. A Curierul naþional az Amerikai
Egyesült Államok bukaresti új székházáról
ír: Bãneasa övezetében építik, Romániának
évi 60-80 millió dollárt hoz, és nagy, mo-
dern újdonsága, hogy zöld. A nagykövet
elsõ helyettese kifejtette: örül, hogy az épü-
let külsõ borítását romániai kõbányákból
biztosítják. 

A nap álhíre. Ma hajnalban a fõvárosban
egyes megszûnt lapok (Cotidianul, Gardia-
nul, Ziua) kísértetpéldányai jelentek meg. 



ÚMSZ

Az észak-erdélyi autópá-
lya hiányzó részeit a ma-

gán- és a közszféra együtt-
mûködésében (PPP-kon-
strukció – public-private
partnership) valósítaná meg
Emil Boc kormányfõ, aki a
hétvégén találkozott az
amerikai Bechtel nevû kivi-
telezõvel, hogy megtárgyal-
ják a részleteket. A legutób-
bi kormányülés végén a mi-
niszterelnök felvázolta arra
vonatkozó terveit, hogy ezt

a speciális, az Európai Unió
által szorgalmazott együtt-
mûködési formát a gazda-
ság minden területére kiter-
jesszék – közölte az Agerpres.
Boc egy szakbizottság létre-
hozásáról döntött, amely fel-
térképezné – a Pénzügymi-
nisztérium, a Közlekedési
Minisztérium, a Regionális
Fejlesztési és Turisztikai Mi-
nisztérium, a Gazdasági Mi-
nisztérium és az Igazságügyi
Minisztérium részvételével –
a lehetséges irányvonalakat
ebben a vonatkozásban.

Fizetés csak késõbb

Egyelõre keveset lehet
tudni arról, hogy pontosan
milyen közremûködésre
gondolt a kormányfõ az au-
tópálya-kivitelezõvel. A
klasszikus magánfinanszíro-
zású PPP-rendszerben a
közfeladat ellátásához szük-
séges létesítmény létrehozá-
sát egyetlen cég vagy cso-
port végzi el, fedezve annak
költségeit. A közszereplõ a
beruházás kiadásait az üze-
meltetésért fizetett díj for-
májában téríti meg. Az üze-
meltetési idõszak végén,

húsz-huszonöt év elteltével
a vagyon- és egyéb jogok a
létesítménnyel kapcsolatban
a közszereplõre szállnak át. 

Atomerõmû ugyanígy

A kormány a magán- és
közszféra együttmûködésé-
ben kívánja megvalósítani a
második atomerõmû és a
harmadik, illetve negyedik
cernavodai egység felépíté-
sét is – adta hírül a hétvégén
a Mediafax. Ugyanilyen mó-
don biztosítanák a finanszí-
rozást egy új vízierõmû épí-
téséhez a Dunán – jelentette

be pénteken Adriean Vi-
deanu gazdasági miniszter,
aki arról is beszélt, hogy a
PPP-konstrukció alkalmazá-
sával csökkenni fog a két or-
szágos energiaszolgáltató
piaci részesedése, s megje-
lennek a versenyben a ma-
gántársaságok. Nemrég
Sebastian Vlãdescu pénz-
ügyminiszter már elõre je-
lezte, hogy a cernavodai
Nuclearelectrica projektjei-
nek finanszírozására nem
lesz elegendõ pénz 2010-ben,
s a tervezett fejlesztések
PPP-együttmûködés kereté-
ben valósulhatnak meg. 
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Röviden

Gyergyói Kaufland

Jóváhagyta a Kaufland ke-
reskedelmi központ megépí-
tését Gyergyószentmiklóson
Hargita Megye Tanácsa leg-
utóbbi ülésén – közölte a ta-
nács. Az önkormányzat ki-
nevezte azt a bizottságot is,
amely felvigyázza a mezõ-
gazdasági szaktanácsadó hi-
vatalok átszervezését kama-
rákká. 

Elektronikus matricák

Az elektronikus matricaki-
bocsátó és – ellenõrzõ
rendszer lép érvénybe au-
gusztus elejétõl, miközben
a jelenlegi forgalmazási
módszer még év végéig ér-
vényben marad – közölte a
Mediafax. A kormány a hét
utolsó napján fogadta el a
rendeletet, amelynek kö-
vetkeztében eltûnnek az
ablakpárkányhoz rögzített
öntapadók. 

Tõkét emelt az OTP

A gazdaság kedvezõ folya-
matai lehetõvé tették, hogy
az OTP Bank Románia ki-
lenc százalék alá szorítsa a
betéti kamatait, illetve fél
százalékponttal csökkentet-
te az euróhitelek kamatait
is – mondta Diósi László
vezérigazgató az MTI-nek.
Az OTP harminc millió lej-
jel emelte a romániai leány-
bank tõkéjét. 

Az állam februárig törleszt a Bechtelnek

Az idei év végére a Torda és Aranyosgyéres közötti au-
tópálya-szakasz megépítését (12 kilométer) irányozta elõ
a Bechtel, de ezzel párhuzamosan a Gyalu és
Berettyószéplak közötti részen is dolgozni fog az ameri-
kai vállalat. Eddig az állam 2,7 milliárd lejt (643 millió
eurót) fizetett ki az elkészült 42 kilométeres szakaszért,
de a kormány szerint 2009-re százmillió euróval tartoz-
nak még; ezt februárig törlesztik.

Gyulay Zoltán

Különös ajánlatot kapott
Németország Svájcból:

egy ismeretlen – természete-
sen pénzért – átadná ezeröt-
száz német adócsaló adatait,
minek következtében a párt-
viták a hétvége ellenére is
magasba csaptak Berlinben.
Ha a pénzügyminiszter bele-
megy az üzletbe, Bern állam-
szintre emelné a problémát.
Bár a híres svájci banktitok
mítosza mára cserepekre

tört, az alpesi ország kicsit
még üldögélne a romokon.

Az UBS nevû svájci nagy-
bankban vezetett, eltitkolt
német számlák adatait kínál-
ta föl egy ismeretlen férfi a
német kormánynak. Az adó-
csalókat tartalmazó névsort
az informátor elõször a wup-
pertali adónyomozóknak ad-
ta volna el, két és félmillió
eurót (több mint tízmillió
lejt) kért érte. A nyomozók
Helmut Linssen tartományi

pénzügyminiszterhez továb-
bították az ajánlatot, aki
azonban az eltagadott adó
mértéke miatt szövetségi
ügyként kezelte: az adatok
mögött ugyais az országra
kiterjedõ, pénzmosó maffia
sejthetõ. Az akár kétszázmil-
lió eurót (mintegy 820 millió
lejt) is elérõ tételt eltagadó
adócsalók miatt most Wolf-
gang Schäuble szövetségi
pénzügyminiszter feje fõhet.
Vasárnap Doris Leuthard
svájci államelnök is hangot
adott kétségeinek.

A hétvége azzal telt el,
hogy a német parlamenti
pártok élénk szócsatát vívtak
egymással, hogy most mité-
võ legyen az állam. A két év-
vel ezelõtti Lichtenstein-
botrányt hozták föl, amikor
Peer Steinbrück akkori pénz-
ügyminiszter ötmillió eurót
(húszmillió lejt meghaladó
összeget) pengetett le a né-
met hírszerzés informátorá-
nak. A skandallum amiatt
tört ki, hogy egy jogállam el-
fogadhat-e illegális úton be-
szerzett információkat, sõt
mi több: fizethet-e egyáltalán
Németországon kívül be-
szerzett információkért? Ber-
lin „büntetése”, hogy az ada-
tok megszerzését követõ pe-
rekben már eddig is 180 mil-
lió eurót (csaknem 740 mil-
lió lejt) kellett kifizetnie, de
az európai pénzügyi hatósá-
gok vérszemet kaptak, és
mind gyakrabban fordulnak
hasonló módszerekhez. 

Német adócsalók listáját 
árulja egy ismeretlen svájci 

Czédly József

A költségvetés elkészítõi
az összjövedelem tizen-

nyolc százalékos növekedé-
sével számolnak a tavalyi év-
hez viszonyítva – ez áll a Hi-
vatalos Közlöny január végi
számában, melyben közzé-
tették Románia 2010-es álla-
mi költségvetését. Ennek hát-
terében az áll, hogy megvál-
tozott a költségvetés szerke-
zete, ugyanis idén januártól
több mint húsz, eddig rész-
ben vagy egészben saját jöve-
delmébõl mûködõ intéz-
ményt vontak be az állami
költségvetés kereteibe. Ezek-
nek a jövedelme növeli a
költségvetés bevételi oldalát. 

Több jövedéki adó

Ezenkívül nagyobb mér-
tékben bõvül a jövedéki adó-
ból (accize) származó jövede-
lem (26,8 százalékkal), vala-
mint az összeg, amelyet az
EU alapjaiból fog  kapni Bu-
karest. A többi – a költségve-
tés bevételéhez legnagyobb

arányban hozzájáruló –
adókból származó tételek alig
növekednek: nyereségadó
2,08 százalékkal, jövedelem-
adó 4,4 százalékkal, fizetések
utáni adó 2,72 százalékkal,
hozzáadottérték-adó (TVA)
0,41 százalékkal. Ez utóbbiak
kevésbé nõnek, mint a terve-
zett infláció mértéke (amely
4,5 százalék), tehát reálérté-
kük valójában csökken.

Visszafejlõdõ gazdaság

Várhatóan a fontosabb jö-
vedelmi források a költségve-
tés összbevételéhez alacso-
nyabb mértékben járulnak
hozzá idén, ami a gazdasági
tevékenységek visszafejlõdé-

sét, valamint a vásárlóképes-
ség csökkenését jelzi. A jöve-
delem- és nyereségadónak –
miközben tavaly még 30,5
százalékban határozta meg a
végösszeget – idén várhatóan
már csak 26 százalék lesz a
súlya; ebbõl a fizetések utáni
adó része 14 százalékról 13-
ra esik vissza. A javakra és
szolgáltatásokra kivetett adó
szerepe a költségvetés bevéte-
li oldalában a csaknem 57
százalékról 54 százalékig
zsugorodik, és az EU alapja-
iból elszámolás után befolyó
összeg elõirányzata is keve-

sebb. Egyedül a nem adó jel-
legû jövedelmek (venituri
nefiscale) aránya növekszik
(öt százalékról 13-ra) a már
említett, a költségvetésbe
újonnan bevett, eddig saját
jövedelmükbõl finanszírozott
intézmények hatására. 

A költségvetés bevételi ol-
dalát elemezve úgy tûnik,
hogy a valós helyzetet figye-
lembe véve állították össze.
Megvalósítása attól függ,
hogy a kormány mennyire
hatékonyan tud fellépni a
gazdasági válság leküzdése
érdekében. 

Közfeladatok magánpénzbõl
Nem tudja az ország finanszírozni 
a nagy infrastruktúra-fejlesztéseket, így
a kormány a magán- és a közszféra
speciális együttmûködésében kívánja
megvalósítani a projekteket. A tervek
szerint az észak-erdélyi autópálya, az
atomerõmû- és vízierõmû-építések is
az úgynevezett PPP-konstrukció kere-
tében valósulhatnának meg 2010-ben.

2008 2009 2010

ÖÖsssszzjjöövveeddeelleemm 61,2 56,4 66,7

ÖÖsssszzkkiiaaddááss 80,7 92,8 101,7

KKööllttssééggvveettééssii  hhiiáánnyy 19,5 36,4 35,0

AAzz  öösssszzkkiiaaddáássbbóóll  hhiiáánnyy  ((sszzáázzaalléékk)) 24,2 39,2 34,4

Az általános állami költségvetés fõbb elõirányzatai 2010-re, összehasonlítva 
a 2008-ban teljesített és 2009-re elõrevetített adatokkal, milliárd lejben (RON)

Forrás: Hivatalos Közlöny

Tizennyolc százalékkal több 
bevétellel számol a költségvetés

Nem lehet tudni egyelõre, hogy az autópálya építõje nyitott lenne-e a „PPP-együttmûködésre”

A költségvetésre az IMF is rábólintott

Január elején a parlament rendkívüli ülésszak keretén be-
lül, gyorsított ütemben megtárgyalta és elfogadta az or-
szág általános és külön a társadalombiztosítás 2010-es
költségvetéseit. Január 19-én, a plénum által kis többség-
gel megszavazott törvénytervezeteket át is küldték az ál-
lamelnöknek, hogy rendelje el kihirdetésüket. Megvárták
a Nemzetközi Valutaalap (IMF) véleményezését a kor-
mánynak a költségvetésben is tükrözõdõ gazdaság-politi-
kájáról, és mivel nem merültek fel lényegesebb észrevéte-
lek, a Hivatalos Közlönyben megjelentek a sarokszámok.

Az idei költségvetés tervezett bevételi
oldalát többek között az önfenntartó
intézményeknek az állami költségvetés
keretei közé való bevonása növeli, de
jóval több forrásra számít az ország 
a jövedéki adóból is. 

Wolfgang Schäuble 



ÚMSZ-összeállítás

„Cselesen” változik idén a
szociális juttatások rend-

szere. A kormány – egy el-
múlt hétvégi sürgõsségi kor-
mányrendelet-tervezet értel-
mében – arra készül, hogy
összevonja a szülés utáni já-
randóságot és az ún. kelen-
gyepénzt. Így az, akinek a
kormányrendelet után szüle-
tik gyermeke, összesen 350
lejt kap kézhez. Eddig a szü-
lési járandóság 230 lej volt,
kelengyepénzként pedig 150
lejt fizettek az anyáknak: a to-
vábbiakban 30 lejjel jutna ke-
vesebb a szülõknek. 

Kicsi, de sokaknak

Pozitív változás lehet azon-
ban az, hogy az egy összegû
támogatást mindenki meg-
kapja, eddig ugyanis járandó-
ságot csak a negyedik szülé-
sig fizetett az állam. „Való-
ban csökken, harminc lejjel, a
támogatások összege, de ezt a
kisebb összeget legalább min-
denki megkapja” – indokolta
a döntést Mariana Nedelcu, a
Munkaügyi Minisztérium ál-
lamtitkára. A határozatterve-
zetet most vizsgálják az illeté-
kes tárcáknál, és ha az elbírá-
lás pozitív lesz, a kormány
dönt az életbeléptetésrõl. 

Lõrincz Ildikó december
utolsó napjaiban adott életet
ikerlányainak Kolozsváron.
„Én január elején folyamod-
tam a szülés után járó támo-
gatásért és a kelengyepénz-
ért, de az ügyen eljáró hivatal
szerint csak márciusra várha-
tó az összeg folyósítása. A
gyermeknevelési támogatás
esetén, a tapasztalatok sze-
rint, akár négy-öt hónapra is
nyúlhat az átfutási idõ” – pa-
naszolta az anya.

Villalakók, rászorulók

Az egészségügyi intézmé-
nyek reformjához hasonlóan
a szociális támogatások rend-
szerét is gyökeresen át kíván-
ja alakítani a kormány, de a
hogyanról ellentmondó állás-
foglalások látnak napvilágot.
Nedelcu államtitkár azt tar-
totta fontos változtatásnak,
hogy a jövõben nem szûkítik
a segélyezettek körét, alanyi
jogon jár majd a támogatás.
Ezzel ellentétesen nyilatko-
zott Emil Boc kormányfõ, aki
éles hangú nyilatkozatban
hívta fel a figyelmet arra,
hogy a szociális támogatás
„nem villalakóknak és luxus-
autó-tulajdonosoknak” jár. 

Az RMDSZ szakpolitiku-

sai óvatosan fogalmaztak a
kérdésben. A lapunk által
megkeresett Derzsi Ákos volt
munkaügyi államtitkár, a
képviselõház egészség- és csa-
ládügyi szakbizottságának
tagja, valamint Kerekes Kár-
oly, az alsóház munkaügyi és
szociális szakbizottságának
titkára csak annyit mondott,
nem tud információval szol-
gálni az ügyben. Utóbbi arra
hivatkozott, hogy külföldi út-
járól tért nemrég haza, elõbbi
pedig arra, hogy a kérdéskör
már nem tartozik szakterület-
éhez. „Ha lesz megvonás, ak-
kor arra a válság miatt lesz
szükség” – szögezte le az
ÚMSZ-nek Derzsi. A lapunk
által megszólaltatott képvise-
lõk egyébként szakbizottsága-

ikban találkoznak majd a jog-
szabállyal, hiszen sürgõsségi
kormányrendeletként a Boc-
kabinet döntését véleményezi
a törvényhozás is.

Boc az IMF-re mutogat

Emil Boc kormányfõ hét-
végi nyilatkozatában úgy vél-
te, a szociális támogatások
körét „a kevesebb több lehet”
elve alapján kell meghatároz-
ni. Ez annyit jelent, hogy szi-
gorúbban ellenõrzik a jövõ-
ben a rászorultság tényét, de
a folyósított támogatás – ígéri
a miniszterelnök – magasabb
lesz. A kelengyepénz szemé-
lyenként akár 200 lej is lehet –
vélte Emil Boc, aki kitért arra
is, a megszorításokat a Nem-

zetközi Valutaalap (IMF) sür-
getésére lépteti érvénybe a
kormány. Ám a rászorultsági
alapon folyósított kelengye-
pénz diszkriminatív, ugyanis
– fogalmaznak a szakértõk –
alanyi jogon a gyerekeknek,
és nem a családnak jár.  

Visszamenõleg is jár

A támogatási rendszer hiá-
nyosságai miatt pert is vesz-
tett a napokban a román ál-
lam. Egy évvel ezelõtt az ik-
res szülõk képviselõi tüntet-
tek a kormány épülete elõtt,
mert úgy vélték, diszkrimina-
tív a gyermeknevelési támo-
gatásról szóló jogszabály.
Eredetileg ikerszülés esetén is
csak egy gyermek után járt
gyermeknevelési támogatás
A civil kezdeményezés hatá-
sára a kormány úgy döntött,
az elsõ gyermek után kérhetõ
az anya fizetésének 85 száza-
léka, míg az ikertestvérek ese-
tén további 600 lej folyósítha-
tó. Friss fordulat azonban,
hogy a ki nem fizetett járan-
dóságot visszamenõleg is le-
het igényelni. A nagyenyedi
Ionela Danciu hármasikrek
édesanyjaként a hétvégén
nyert  pert, és 36 ezer lej érté-
kû támogatást kaphat kéz-
hez. A Danciut képviselõ
ügyvédnõ, Bianca Axevopol
szerint a döntés precedens ér-
tékû: bárki, akinek a járandó-
ságát az utóbbi három évben
nem folyósították, jó eséllyel
folyamodhat korrekcióért.
Mariana Nedelcu államtitkár
szûkszavúan nyilatkozott a
döntésrõl. „Mivel a bírósági
döntés ellen nincs helye fel-
lebbezésnek, ezért ezt az
összeget kénytelenek va-
gyunk kifizetni” – mondta a
Munkaügyi Minisztérium
képviselõje. 
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Négy héttel meghosszabbított, 18 hetes
szülési szabadságot kaphatnak Európai
Unió-szerte az anyák, és a szabadság ideje
alatt az utolsó fizetés teljes összege is folyó-
sítható számukra. Errõl az EP munkaügyi
bizottsága döntött a hétvégén. A jogsza-

bály-tervezet továbbá elõírja, hogy az anyá-
kat nem bocsáthatják el terhességük alatt,
sem pedig a szülési szabadságot követõ 12
hónapban. Nem kötelezhetõek túlórára a
szülést megelõzõ három, sem pedig az azt
követõ 12 hónap alatt.

Hosszabb lesz a szülési szabadság

Változtatna a gyermekek után járó állami támogatások összegén a Boc-kormány Fotó: Mihály László

Elefántkór miatt fogságban
ÚMSZ

Egy háromszázötven ki-
lós beteghez hívtak segít-

séget a hétvégén a fõváros
második kerületében. Ste-
lian Jurcã 47 éves és elefánt-
kórban, azaz elefantiázis-
ban szenved. Ez a betegség
a bõr alatti kötõszövetet tá-
madja meg, az érintett test-
rész nagyságra és alakra is
rendkívül megváltozik. A
betegség általában valamely

krónikus bõrbetegségnek a
következménye, és akkor
fejlõdik ki, ha az egész bõr-
szövet állandóbb elváltozás-
nak van kitéve, a rendes,
egészséges állapotba való
visszafejlõdés pedig nem jö-
het létre.  A bukaresti férfi
egészségi állapotát mélyvé-
nás trombózis is súlyosbítja,
ezért nagyon nehezen mo-
zog, állandó fájdalmai van-
nak. Depresszióval és kóros
álmatlansággal is küzd. Sa-

ját bevallása szerint hosszú
ideje nem hagyta el a laká-
sát, mert a legkisebb hely-
változtatás is nehezére esik.
Segítségére a fõvárosi men-
tõszolgálat sietett, speciális
eszközökkel szállították kór-
házba. Jurcã állapota miatt
munkaképtelen. A kerületi
önkormányzat rendkívüli
szociális segélyben részesíti
és egy kirendelt szociális
asszisztens is segíti minden-
napjait. 

Munkatársunktól

A hétvégi enyhülés után
újabb lehûlés várható a

következõ három napban. Az
Országos Meteorológiai Inté-
zet elõrejelzése szerint a hét
közepéig az éjszakai hõmér-
séklet eléri a -15 fokot, a nap-
pali -10 fok alatt várható. 

Az ország déli, dél-keleti
régióiban erõs, 50-60 km/h
sebességû szél és jelentõs
mennyiségû hó várható, ezért
itt a következõ 24 órában sár-

ga vészjelzés van érvényben.
Beszterce-Naszód megyében
baleseteket okozott az ónos
esõ és az útmenti fagy. Teg-
nap Somkerék közelében há-
rom személygépkocsi sodró-
dott le az útról. Az egyik au-
tóban hat utas volt, közülük
egy tíz éves kislány sérülései
bizonyultak súlyosnak, õt je-
lenleg is a megyei kórházban
ápolják. Beszterce és Bethlen
között tegnap folyamatosan
dolgoztak a köztisztasági vál-
lalat munkatársai, akik 34

tonna csúszásgátló anyagot
szórtak szét. Szakértõk sze-
rint a következõ napokban je-
lentõs különbség várható a
nappali és az éjszakai hõmér-
sékletek között, ezért az éj-
szakai és a reggeli órákban
nagy a valószínûsége az átfa-
gyásoknak. A rendõrség arra
hívta fel az autósok figyel-
mét, hogy az útviszonyok mi-
att fokozott körültekintéssel
közlekedjenek, és csak a meg-
felelõen téliesített gépkocsik-
kal érdemes útnak indulni. 

Új influenza: 15 halott

Tegnap két, tegnapelõtt ösz-
szesen tizenhárom új típusú
influenzás esetet regisztrált
az Egészségügyi Minisztéri-
um, a megbetegedések szá-
ma elérte a hétezret. Szak-
értõk szerint a járvány eny-
hüléséhez hozzájárult a
rendkívüli hideg, de a tava-
szi felmelegedés újabb fer-
tõzés-hullámot hozhat. 
Az erdélyi megyékben
jelenleg Brassóban tartják
nyilván a legtöbb beteget.

Megkezdõdött 
a vakáció

Mától egy hetes, félévközi
vakációnak örvendhetnek a
diákok. A második félév
február 8-án kezdõdik. A
következõ, húsvéti szünet,
április 3-án esedékes, ami
szintén egy hétig, április 11-
ig tart. A tanév június 11-
én ér véget.

Rendõri védelmet 
kapnak a postások

Különleges védelmet kap-
nak a temesvári postások
azokon a napokon, amikor
a nyugdíjakat kézbesítik. Az
intézkedésre azért kerül sor,
mert az elmúlt egy évben
több támadást is elkövettek
a kézbesítõk ellen. Ilyen jel-
legû együttmûködésre az
országban több helyen is
van példa. Temesváron szi-
gorítják a védelmet: itt két-
három postásra „jut” egy
rendõrjárõr. A tavaly száz-
ezer lejt raboltak el a posta
egyik nõi alkalmazottjától,
akinek a támadók eltörték a
karját. A postást több hóna-
pig kórházban ápolták, az
ellopott táskát és a pénzt
azonnal megtalálta a rend-
õrség, de az elkövetõk kiléte
máig ismeretlen.

Röviden

Kovács Zsolt

A magyar nyelv tudatos
használatára buzdít a

Civilek Háromszékért Szö-
vetség (CIVEK). A mozga-
lom tagjai arra ösztönöz-
nek, hogy közintézmények-
ben, cégeknél, vállalatoknál
mindenki használja anya-
nyelvét. „Bár anyanyelvünk
használatát törvény is sza-
vatolja, nem élünk vele” –
áll a szervezet közleményé-
ben. Mint állítják, sok eset-
ben akkor is románul foly-
nak a hivatalos eljárások,
ha mindkét fél magyar. A
cégtáblákon, az üzletekben
alkalmazott feliratok, a
szolgáltatók hivatalos köz-
leményei az esetek többsé-
gében csak román nyelvû-
ek. Az egyesület szerint az
anyanyelvhasználat a civil
öntudaton múlik. A kezde-
ményezõk kérik a kétnyel-
vûség betartását a közintéz-
ményekben, és felszólítják a
vállalkozókat, hogy termé-
keiket magyarul is feliratoz-
zák, szolgáltatásaikat ma-

gyarul is népszerûsítsék, és
forduljanak anyanyelvén a
célközönséghez. A több-
nyelvûség érdekében a
szervezet arra szólítja fel a
civileket, hogy ne vásárolja-
nak olyan üzletekbõl, ahol
nincsenek magyar nyelvû
feliratok – fejtette ki az
egyesület. A mozgalom elsõ
akciójára a múlthéten ke-
rült sor. Sepsiszentgyörgyi
fiatalok egy csoportja az
egyik nagyáruház elõtt
szervezett villámcsõdületet
(flash-mobot), és a kétnyel-
vûség alkalmazására szólí-
tották fel a multinacionális
cég helyi vezetését. A tele-
fonos ügyfélszolgálatok ese-
tében már több nagyvállalat
hirdet magyar nyelvû infor-
mációszolgáltatást, a felkí-
nált opció azonban gyakran
csak névleges. Az E-On
gázszolgáltató magyar nyel-
ven beszélõ diszpécserei
például az esetek többségé-
ben nem elérhetõk, hiába
csönget türelmesen magyar
nyelvû felvilágosításért a
betelefonáló. 

ÚMSZ

Adóelmaradásáról értesí-
tette a Buzãu megyei adó-

hivatal a napokban Ionuþ
Barbut, azt a fiatal operatõrt,
aki a hat évvel ezelõtti Mi-
hãileºti-i robbanásban vesz-
tette életét. Az egyik legsúlyo-
sabb romániai közúti baleset-
ként számon tartott kataszt-
rófában 18 ember halt meg,
amikor felrobbant egy húsz
tonna veszélyes vegyi anya-
got szállító teherautó. Ionuþ
Barbu száz lej adóhátralékot
halmozott fel a katasztrófa
elõtt. Errõl most értesítették
családját, édesanyja pedig ki
is fizette az elmaradást. Az
adóhivatal munkatársai saj-
nálatuknak adtak hangot,
úgy vélik „természetellenes”,
hogy hat évvel a haláleset
után küldjenek ki értesítést. A
vétkes tisztségviselõ azzal ér-
velt, hogy a figyelmeztetése-
ket automatikusan szerkeszti
a számítógépes adattár, és
igazából azok követtek el hi-
bát, akik az érintettet nem tö-
rölték az adatbázisból, mind-
járt azután, hogy elhunyt. 

Nyelvi bojkottot hirdettek

a háromszéki civilek

Kelengyepénz: a kevesebb...

Újra jön a rendkívüli hidegHalottnak 
kézbesítették



Antal Erika

Kovács András Ferenc
az elmúlt húsz év ered-

ményeit összegezve hangsú-
lyozta, hogy sikerült egy
olyan fajsúlyos irodalmi la-
pot létrehozni, amely nem
csupán a hazai, de a ma-
gyarországi irodalom és a
távolabb élõ magyar írók je-
lentõs részétõl is rendszere-
sen közölt, törekedvén arra,
hogy elsõ közléseket tegyen
az olvasó elé. A Látó Irodal-
mi Színpad elnevezésû, havi
rendszerességgel megszer-
vezett irodalmi est bemutat-
ta a kortárs magyar iroda-
lom színe-javát, akik a 20.
század utolsó évtizedeiben,
illetve a 21. század elsõ éve-
iben írtak, közöltek, szer-
kesztettek, mûhelyeket,
szerkesztõségeket vagy szer-
zõket külön-külön. A lapot

egyre inkább az interneten
olvassák, ahogy Szabó Ró-
bert Csaba fõszerkesztõ-he-
lyettes mondta, havonta leg-
alább nyolcezren kattin-
tanak rá az aktuális lap-
számra. A vendégek között,
a régi és új munkatársak kö-
zött jelen volt Markó Béla
is, a Látó egykori fõszer-
kesztõje, aki az 1990-es in-
dulás pillanatát idézte fel,
azt, hogy hogyan keresték
közösen a lap nevét, mi-
ként esett a választás végül
Batsányi János A látó versé-
nek címére. 

Gálfalvi György, aki
Markót követte a fõszer-
kesztõi székben, a Látó
elõdjének, az Igaz Szónak a
szerkesztését említette, azt,
hogy miféle szorításban vol-
tak kénytelenek irodalmat
mûvelni és miként próbál-
tak meg tisztességesen

helytállni egy alapvetõen
becstelen világban. János-
házy György költõ, mûfor-
dító, egykori szerkesztõ a
fordítások, a Shakespeare-
mûvek újrafordításának
szükségességét emelte ki
mondandójában. Káli Ki-
rály István, aki jelenleg a
Mentor Könyvkiadó igaz-
gatója és a Romániai Ma-
gyar Könyves Céh elnöke,
elmesélte, hogyan lett mér-
nökbõl szerkesztõ és szer-
kesztõbõl kiadóigazgató.
Láng Zsolt azokat a vitákat
emlegette, amelyeket a fia-

tal szerkesztõk folytattak az
elõttük járókkal, azt, hogy
milyen módon segítették
ezek a viták az alkotást. Hi-
ányoznak ma, ezek a
Markóval, Gálfalvival iro-
dalomról és irodalomszer-
vezésrõl zajló viták. Vida
Gábornak  nemcsak a lap-
nál, de számára egy teljesen
ismeretlen városban is ott-
hont kellett teremtenie,
Demény Péter pedig azt
mondta el, hogy a hosszabb
kitérõk után miként talált a
Látóra, mint irodalmi ottho-
nára. 

A szerkesztõk szerzõként
is felléptek, többek között
Markó Béla friss alkotásai-
ból, szonettjeiból  olvasott
fel néhányat, illetve egy, a
Kántor László Túlélõ képek
címû kötetéhez elõhangnak
szánt versesszét. Lokodi
Edit Emõke, a Maros me-
gyei tanács elnöke érdemok-
levelet adott át az egykori és
a mai munkatársaknak és
további támogatást ígért. 

Erre az alkalomra egy kö-
tet is megjelent a Látóban
közölt Nívódíjas szerzõk
munkáiból. 
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Röviden Látó-ünnepség Vásárhelyen

Recsenyédi nagy remények:
szülõfaluja ünnepelte az írót

Inczefi Tibor

„Az ember a lelke mé-
lyén oda való, ahol szüle-

tett.” Nagy Adél recsenyédi
unitárius lelkipásztor kezdte
üdvözlõ beszédét Tamási
Áron gondolatával abból az
alkalomból, hogy Cseke Pé-
ter Kolozsváron élõ író, új-
ságíró, szociográfus író-ol-
vasó találkozóra látogatott
szülõfalujába. Cseke magá-

val hozta a Kistérségek – nagy
remények? címû legutóbb
megjelent könyvét, amely-
ben 26 tanulmányt szerkesz-
tett kötetté. Ezek, a kötet al-
címének tanúsága szerint, a
társadalmi önépítés megúju-
ló formáiról szólnak.

„Az ember, az író, a tanár
semmit sem változott”, álla-
pította meg a házigazda,
megköszönve Csekének,
„hogy itt van, s hogy hoz-

zánk tartozik”. Máthé And-
rás székelyudvarhelyi peda-
gógus elõadásában vázolta
az ünnepelt életútját. „Hogy
változott-e Cseke Péter, az
író? Külsõre mindenképpen
igen, fiatalkori önmagához
képest, de – ahogy méltatója
állítja – írói alapállása, szem-
léletmódja nem: ugyanazzal
a figyelemmel kíséri a közna-
pi, vidéki, erdélyi életet, mint
fiatal újságíró korában”. 

Tizenöt éves 
az Elõretolt Helyõrség
Sipos M. Zoltán

A kortárs erdélyi magyar
irodalom fenegyerekei-

nek, gurujainak, váteszeinek
és rabonbánjainak, sokak ál-
tal a rajongásig szeretett és
sokak által a kiátkozásig
megvetett csoportja ünne-
pelte a hétvégén az Elõretolt
Helyõrség Szépirodalmi Pá-
holy fennállásának 15. év-
fordulóját Kolozsváron. 

Az 1995-ben létrejött Elõ-
retolt Helyõrség Alkotói
Mûhely berkeiben mûködött
Elõretolt Helyõrség szépirodal-
mi folyóirat neves tagjai am-
bivalens megítélésû hírne-
vükhöz méltóan ünnepeltek:
a 90-es évek közepének iro-
dalmi légköre szellemében
humoresttel, könyvbemuta-
tókkal és zenés produkciók-
kal teletûzdelt háromnapos
programsorozatot szervez-
tek. 

A jubileumi alkalomra a
Bulgakov kávéhézba gyûltek
össze írók, költõk és az iro-
dalomkedvelõk népes cso-
portja. Az ünnepi hangulat
Szálinger Balázs magyaror-
szági költõ méltatásával érte
el tetõpontját. A zalai szár-
mazású poétát, akinek pá-
lyafutása ezelõtt 10 évvel
kezdõdött Erdélyben, paró-
diaesttel köszöntötték a
helyõrség tagjai. A legna-
gyobb derültséget mégis a
többkötetes és több díjat ma-
gáénak tudó szerzõ „nulla-

dik” kötete okozta. „Igazi
könyvritkaság, ami annak
idején 500 példányban jelent
meg, s amit Szálinger fûnek-
fának osztogatott, de ami-
nek dedikált példányait a
szerzõ rendre vissza is lopta:
úgyhogy mára szinte telje-
sen ismeretlen” – mutatta be
Orbán János Dénes a „zalai
bõregér” Varázs palást címû
kötetét. A szervezõk azon-
ban komolyabb, aktuálisabb
témákat is feszegettek: Ki-
rály Zoltán Férfifiók címû kö-
tetének bemutatásakor a
szerzõ és a könyvét bemuta-
tó Farkas Wellman Endre
rámutattak arra, hogy mi-
lyen fontos lenne, hogy a
magyar diákok kortárs erdé-
lyi magyar költõket is tanul-
janak az iskolában. 

A jubileumi fesztiválról
nem hiányozhatott az ünne-
pelt „mozgalom” tagjaitól
jól megszokott extremitás
sem: az ünnepség egyik
meghívottjaként Kolozsvár-
ra látogatott a világ egyik
legextrémebbnek tartott
sportolója, Beuer-Orbán
Károly ultratriatlonista. Az
Erdélybõl elszármazott 24
éves sportoló az úgynevezett
vasember próbákra van spe-
cializálódva. A Helyõrség
irodalmi tevékenysége is je-
lentõs: fennállása óta hatvan
könyvet jelentetett meg és
többszáz szépirodalmi ren-
dezvényt is a háta mögött
tudhat. 

Erdélyben 
vezet a Duna
K. Gy.

A magyar és román
nyelvû kereskedelmi csa-

tornákat megelõzve, meg-
alapítása óta szilárdan õrzi
vezetõ helyét a Duna Televí-
zió az erdélyi televíziós szek-
torban – derül ki abból az
erdélyi magyarság körében
végzett reprezentatív, sze-
mélyes megkeresésen alapu-
ló kérdõíves felmérésbõl,
amelyet a Duna Televízió
Zrt. megrendelésére a füg-
getlen Outdoor Media Au-
dit Kft. készített 2009. no-
vember 11. és december 23.
között. A kutatás eredmé-
nyeit a Duna Televízió elnö-
ke, Cselényi László és Kato-
na Erika stratégiai igazgató
Gyergyószentmiklóson je-
lentette be. „Számunkra
nem a tiszavirág-életû, poli-
tikai szóvirágok a fontosak,
hanem egyéb: a nemzeti
együvé tartozás, a közös
szellemi égbolt, a magyar
kultúra, bárhol is éljünk a
világon” – fogalmazott
Cselényi László. A repre-
zentatív kutatásból kiderül,
hogy a tévénézõk a legfon-
tosabb, legtárgyilagosabb és
leghitelesebb hírforrásnak a
Duna Televíziót tartják. A
Duna elõnye 43 százalékos a
közönségarányban második
helyre szorult RTL Klubbal
szemben, majd a TV2, a Pro
TV és jócskán lemaradva az
MTV következik. Az adatok
alapján kijelenthetõ: az er-
délyi magyarság a Duna Te-
levízió nézésére szánja átla-
gosan a legtöbb idõt napon-
ta és a nap különbözõ sza-
kaszaiban is a legtöbben ezt
választják, így a Duna a leg-
kedveltebb csatorna Erdély-
ben. A felmérés kimutatta,
hogy a vallásos értékeknek
is a Duna kedvez leginkább,
a közszolgálati csatornák
közül a legfiatalosabbnak
tartják, ráadásul az adatok
szerint az igényes kulturális
mûsorkínálat is lehet vonzó
a fiatalok számára. 

Régi és új szerkesztõk, a régi lapról

az újra, az Igaz Szóról a Látóra való

áttérésrõl beszélgettek szombaton es-

te Marosvásárhelyen a Mûvészeti

Egyetem Stúdió termében. A Látó

20. születésnapjára szervezett rendez-

vényen Kovács András Ferenc 

fõszerkesztõ, házigazda kérdezte 

az idõsebbeket és a fiatalokat a lap-

hoz kapcsolódó élményeikrõl.

Nem sikerült elnököt 
jelölni az MTV élére

A Magyar Televíziót felügyelõ
kuratórium elnökségének
pénteken nem sikerült elnö-
köt jelölni a cég élére – érte-
sült az MTI kuratóriumi for-
rásokból. Az MTI informáci-
ói szerint kilencen szavaztak
Rományi Bélára, de ez sem
volt elegendõ ahhoz, hogy
megkapja a szükséges két-
harmados többséget, mivel
ehhez tíz szavazatra lett vol-
na szükség. 

Holokauszt-kiállítás
Szatmáron

A helyi zsidó hitközség
szervezésében, Anna Frank
- történelem a mának cím-
mel, holokauszt-kiállítás
nyílik ma délután a
Szatmár Megyei Múzeum-
ban. A vészkorszak borzal-
mait bemutató tárlatra elsõ-
sorban a fiatalokat várják. 

Két évtized áll a Látó háta mögött. Az összegzõk szerint sikerült fajsúlyos irodalmi lapot létrehozni

Cseke Péter író, újságíró, szociográfus szülõfalujában, Recsenyéden ünnepelt A szerzõ felvétele
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Ma Ignác nevû olvasóin-
kat köszöntjük. Az Ignác
a latin Ignatius név rövi-
dülése. Eredete és jelenté-
se ismeretlen, de kapcso-
latba szokták hozni a latin
ignis (tûz) szóval. 
Holnap Aida és Karolina
napja van.

Évforduló
• 1917-ben a németek kor-
látlan tengeralattjáró-há-
borút hirdettek.
• 1924-ben hivatalosan is
elismerték a Szovjetunió
függetlenségét.

Vicc
Egy férfi lihegve fut be a
buszpályaudvarra. Kérde-
zi a jegypénztárostól:
– Mondja, mikor ment el
a kolozsvári járat?
– Két perce.
– Hál’ Istennek! Már ag-

gódtam, hogy sokat késtem.

Recept
Juhsajtos burgonyaszuflé
Hozzávalók: 1 kg burgonya,
15 dkg juhsajt, 1 dl tejszín, 2
tojás, vaj, bazsalikom, ka-
kukkfû, petrezselyem, bors, só
Elkészítés: Kapargassuk le
a krumpli héját, majd sós,
petrezselymes vízben fõz-
zük félig puhára. Csepegtes-
sük le. A juhsajtot reszeljük
le, keverjük hozzá a tej-
színt, sózzuk, borsozzuk,
majd óvatosan dolgozzuk
hozzá a tojásokat. Szórjuk
meg bazsalikommal és ka-
kukkfûvel. Vajazzunk ki
egy tûzálló edényt, tegyük
bele a félig megfõtt krump-
lit, öntsük rá a juhsajtos
masszát, a tetejét szórjuk
meg sajtdarabokkal, és elõ-
melegített sütõben 15-20
perc alatt süssük meg.
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Az emberek nem a sorsuk,
hanem csupán saját elméjük
rabjai. Milyen súlyos kötelé-
keket vesz magára az ember,
csupán azért, mert a válto-
zásban nem tud hinni. Ezért
aztán a változás lehetõségeit
sem látja meg. A változás
mindig kívülrõl adatik, vi-
szont felismerése kikerülhe-
tetlen. Ehhez pedig az kell,
hogy az ember ne önmagát

nézze, hanem tekintsen maga
köré, életének jeleire is. Köny-
nyen megszédül az az ember,
aki önmagánál egyebet nem
tud látni. A szédült ember pe-
dig csak botladozik, egy hely-
ben forog és így önmaga rabja
lesz. Nem azért van annyi
nyomorúság, mert nem lenne
szabadulás, hanem azért, mert
az ember nem látja meg a jár-
ható utakat.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Olyannyira nyitott a világra,
hogy erõs hajlama van a teljes
azonosulásra. Ez azzal a ve-
széllyel jár, hogy elveszíti ön-
magát.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az érzelmek vezérelte, a realitá-
sokat figyelmen kívül hagyó re-
akciók akadályt, problémákat
jelenthetnek a munkahelyi és a
családi életben egyaránt.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Túl szubjektívan gondolkodik,
és sok idõt tölt el az olyan belsõ
dialógusokkal, amikor vissza-
vonulva önmagával beszélget. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A mai napon jó kereskedelmi
és üzleti tevékenységekre van
kilátás. Ne szalassza el a lehe-
tõségeket.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Elõszeretettel fordul a mûvésze-
tek – ének, tánc, de különösen a
színészet felé – erõs szexualitás,
a megszokottól visszafogottabb
érzelmek jellemzõek ma Önre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ebben az idõszakban kapcso-
latba kerülhet olyan emberek-
kel és szervezetekkel, akik ha-
talmi pozíciót töltenek be a tár-
sadalomban.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egyéniségének, személyiségé-
nek megfelelõ szabad mozgás-

térre van szüksége. Ha bizal-
matlanságot érez maga iránt,
vagy becsapják, akkor toporzé-
kol vagy belebetegszik. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Mára valahogy megnyugszik,
összeszedi magát, és azt mond-
ja: újra megpróbálom! Ha job-
ban nekikészül akkor biztosan
sikerülni fog.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Az eltúlzott tudásvágy rossz
irányba is vezethet. A tudás-
vágyból eredhet, hogy kotnye-
lessége miatt, társai körében el-
lenszenvessé válik.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Olyan valóságban él, amelyhez
közel van a transzcendencia,
így vannak idõszakai, amikor
nem a realitások talaján áll,
nem könnyû az élet mindenna-
pi kihívásainak megfelelnie.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma akarata, energiái, céltuda-
tossága és természetének agresz-
szív vonásai harmonikus fe-
szültségben állnak személyisé-
gének másik oldalával, melyre
a fegyelmezettség és mások tisz-
teletben tartása jellemzõ.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Ebben a napjában a finom
szépség és a nyers robosztusság
próbál harmóniára lelni.
Egyik hatás a másikat korlá-
tozva csökkenti azt, míg be
nem áll valami furcsa egyen-
súlyszerûség. 
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9.00 Térkép - Reggel
9.40 Kikötő (ism.)
10.10 A világörökség kin-
csei
10.35 Szülőszoba
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Talpalatnyi zöld –
Ismeretterjesztő magazin
15.50 Képes krónika
16.15 Családi kép tök jó
helyen
16.25 A Vatikán titkai
18.00 Zorro (amerikai ka-
landfilmsor.)
18.30 Térkép – Integráci-
ós magazin
19.00 Híróra
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (olasz
tévéfilm sor.)
21.05 Meseautó (magyar
vígj.)
22.40 Híradó, Sport
22.50 Közbeszéd - Aktuá-
lis háttérműsor
23.10 Váltó - Gazdasági
Híradó
23.25 Divathét (magyar
életmódmagazin)
23.55 Hideg Berek (ma-
gyar kisjátékf.)
0.15 Tejút (magyar játékf.,
2007)
2.10 Vers
2.15 Himnusz
2.25 Térkép (ism.)

DUNA Televízió, 21.05
Meseautó

Szűcs János, egy nagy budapesti üzletközpont igazgatóta-
nácsának elnöke. Harmincöt éves, gazdag, sikeres és még
nőtlen. Évek óta először hosszabb szabadságra készül. En-
nek örömére gyönyörű autót vásárol autókereskedő nagy-
bátyjától, Péterfitől. Szűcsnek az autóval már az első napon
sikerül fellöknie egy görkorcsolyás fiatal lányt, Kovács Ve-
rát. Nagyobb baj nem történik, csak beleszeret a lányba.

m1, 22.30
Moszkva tér

1989. április 27-e van, Petya tizennyolcadik születésnapja.
A Moszkva téri nagyóra fél kilencet mutat, fiatalok ácsorog-
nak a téren, várják a bulicímeket. Kigler kezében pezsgő,
Petya beleiszik, orrába fut a szénsav, Royal kiröhögi. Csö-
mör megszerezte a címeket, indulhat az este. Fel a „Szab-
hegy” tetejére, aztán át a várba, buliról bulira, végig a váro-
son. Hajnalban vissza a „Moszkvára”, aztán haza.

Prima TV, 20.30
Bajos csajok

Cady Heron afrikai vidékeken nőtt fel zoológus szülei mellett,
és 15 éves koráig csak hírből ismerte az iskolát. A család
azonban visszatér Chicagóba, és Cady egy átlagos gimnázi-
umban találja magát, ahol hamar megtanulja az első leckét:
semmit sem tud azokról a vad dolgokról, melyek az úgyneve-
zett civilizációban – esetünkben egy középiskolában – előfor-
dulnak. Ami itt folyik, az intrikák sora.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
5.50 Szabadlábon Bé-
késben
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Vigyázz, kész, ra-
jt!
10.25 A kölcsönkapott
Föld
11.35 Az irodalom nyel-
ve
12.05 Unokáink is látni
fogják
13.00 Déli harangszó
14.45 Jelképtár
15.40 Szabadlábon Bé-
késben
16.25 Magyar pop
17.20 Pörög az élet!
17.45 Sophie - a nem kí-
vánt jegyesség
18.40 Balett ABC Henri-
ettel
18.50 Ez történt ma reg-
gel
20.35 Marci (francia
rajzfilm sor.)
21.00 Híradó este
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.15 Tűzvonalban (ma-
gyar tévéfilm sor.)
0.55 Barát (szovjet
játékf.)
2.05 Tűzvonalban (ma-
gyar sor.)
3.05 Vezérlő fény (am.
filmsor)
3.40 Bűvölet (sor.)

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.10 RTL Klub Híradó
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.35 Protokoll (ameri-
kai vígjáték, 1984)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg (mexikói film-
sor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 A mentalista
(amerikai krimisor.)
23.20 A Grace klinika
(amerikai filmsorozat)
0.20 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.55 Reflektor – Sztár-
magazin
1.15 Tripla kockázat
(amerikai krimi, 
2004)
2.43 Műsorszünet

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel -
Hírmagazin
8.00 Mokka – A TV2
reggeli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
11.20 Telekvíz – Telefo-
nos játék
12.30 Teleshop
12.50 Ők sem voltak
szentek (filmdráma)
14.30 Kvízió - Telefonos
játék
15.55 Dokik (am. film-
sor.)
16.30 Charly, majom a
családban
17.30 Bűbájos boszor-
kák (amerikai filmsor.)
18.30 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Hal a tortán –
Vendégváró valóság-
show
21.10 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Next - A holnap a
múlté (am. sci-fi, 2007)
Közben: Kenósorsolás
0.00 A médium (am.
krimisor.)
1.00 Tények Este - Hír-
műsor
1.30 Szomorú vasárnap
(filmdráma)
3.25 Műsórszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs
10.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
(ism.)
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet -
Riportmagazin (ism.)
16.05 Civil kaszinó
(ism.)
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss in-
formációk
18.30 Zöld övezet - kör-
nyezetvédelmi magazin
19.05 Vonalban
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet
1.00 Műsorszünet

11.30 Smallville 12.20
Jóbarátok 13.10 Nagy
házalakítás 14.00 Mezte-
lenül is szép vagyok!
14.55 Nyomtalanul 15.50
Nyomtalanul 16.40 CSI:
Miami helyszínelők 17.35
Jóbarátok (sorozat)
18.00 Jóbarátok (soro-
zat) 18.25 A házalakítás
19.20 Meztelenül is szép
vagyok! 20.15 Két pasi -
meg egy kicsi 21.30 Mia-
mi helyszínelők 22.20
Véznák kontra dagik
23.15 Kés/alatt   

7.00 Sport.ro Hírek 8.00
Sport Hírek 10.00 Hírek
13.05 OLE - Argentina
összefoglaló 14.05 Kü-
lön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00
BoxBuster: Nate Camp-
bell vs Ali Funeka 17.00
Sport.ro Hírek 18.00
Sport.ro Hírek 19.05 In-
formáció 20.05 Fogadás
a félelemmel - “Pizza De-
livery” 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Wrestling
RAW 0.00 Sport.ro Hí-
rek 1.00 Információ   

9.00 Kaméleonok (soro-
zat) 10.00 Szerelmek (so-
rozat) 11.45 Sosem feled-
lek (sorozat) 13.45 Rómeó
és Júlia (olasz-angol film-
dráma, 1968) 14.30
Aniela (sorozat) 16.30 Át-
kozott paradicsom (soro-
zat) 17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevében
(sorozat) 19.30 Kaméleo-
nok (sorozat) 20.30
Aniela (sor.) 21.30 India
(filmsor.) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 Terra
Nostra (sor.)   

8.25 Árvaházi gyilkosok
(thriller) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.10 Leszámo-
lás Torontóban (kan. kri-
mi) 14.50 Ártatlanság
(amerikai rom. vígj.)
16.30 Tűzhányó New
Yorkban 18.15 Ezüstsó-
lyom (hongk. akcióf.)
20.10 Kémek háborúja
(am. akcióf.) 22.10 Úszó
erőd (francia-amerikai ak-
cióf.) 0.00 Kíméletlen va-
dászok (amerikai akcióf.)
1.45 Rabbit on the Moon
(thriller)   

7.00 A szív dala (film-
sor.) 8.00 Anyaszeretet
(filmsor.) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.00 Az ajkaktól a szí-
vedig (filmsor.) 15.00
Mondd mennyibe kerül?
16.00 Terefere Bahmu-
val (talk show) 18.30 D-
Hírek 19.30 Menyet az
anyának 20.30 Apja lá-
nya (reality show)
22.30 Sárkányok harca
(am. film, 1999) 0.30
Dresdeni akták (sor.)  

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 A természet ere-
je (amerikai filmdráma)
13.00 McLeod lányai
(auszt. filmsorozat) 14.00
Amy-nek ítélve (amerikai
filmsor.) 15.00 Kisvárosi
gyilkosságok 17.00 A há-
borús özvegy (angol-kan.
rom. dráma) 19.00 Amy-
nek ítélve (amerikai filmso-
rozat) 20.00 Nyughatat-
lan Jordan 21.00 A médi-
um (krimisorozat) 22.00
Lázadj! (amerikai-kan.-
olasz vígjáték) 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kékfény
10.55 Nappali
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Ez történt Ma reg-
gel (ism.)
17.25 Körzeti híradó
17.35 Hírek
17.45 Teadélután
18.35 McLeod lányai
(ausztrál kalandfilm-
sorozat)
19.20 A palota ékköve
(dél-kor. filmsor., 2003)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Önök kérték! - Kí-
vánságműsor
22.00 Az Este - Kedd
22.30 Moszkva tér (ma-
gyar játékf.)
0.00 Prizma
0.15 Hírek – Időjárás-je-
lentés
0.30 Teadélután (ism.)
1.15 Nappali (ism.)
3.15 Prizma
3.33 Műsorszünet

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 A vadló (am. anim.
f.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (filmsor.)
11.15 Rajtunk Európa sze-
me
12.15 Mágikus szem
12.50 Vihar a palotában
(filmsor.)
14.00 Hírek, sport, Időjá-
rás
14.45 Téli Olimpiai Játé-
kok - Vancouver 2010
14.50 Szerelmek a képer-
nyők mögött
15.00 Teleshopping
15.30 Európai rum
16.00 Krónika – magyar
nyelvű műsor
17.00 Testvérek között
(sor.)
17.30 Akkor és most
18.25 Vihar a palotában
(sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
21.10 Út Indiába (angol
filmdráma, 1984)
0.00 Hírek, sport (ism.)
0.15 A főnököm lánya
(amerikai romantikus víg-
játék, 2003)
1.45 Szerelmek a képer-
nyők mögött

7.00 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember (román víg-
játéksorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat,
ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Az utolsó út (kínai
romantikus dráma, 1999)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Kommandó (ameri-

kai akciófilm, 1985)
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Chuck (am. filmsoro-
zat)
1.00 Kommandó (ameri-
kai akciófilm, 1985, ism)
3.00 Pro Tv hírek, sport

4.00 Közvetlen hozzáférés
6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvanal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Lassie (filmsor.)
12.00 Sheena (filmsor.)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 A vonatból kidobva
(reality show  Dan Bor-
deianuval, ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés Madalin Ionescuval -
News magazin
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Bölcsek kövére 2 -
A Klump család (amerikai
vígjáték, 2000)

22.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.30 Dan Capatos szóra-
koztató műsora
0.45 Sötét történetek
(ausztrál film, 1998)
2.30 Sheena (filmsor.,
ism.)
3.30 Közvetlen hozzáfé-
rés - News magazin (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Viharsólymok (ame-
rikai filmsor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Kandikamera
9.30 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat, ism.)
10.30 A mentőalakulat
(amerikai filmdráma,
1994)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Cukorbáró (film-
sor.)
15.00 Haláli hullák (kana-
dai-amerikai vígjátéksoro-
zat)
16.00 A megbocsátás út-
ján (amerikai filmdráma,
2007, ism.)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Bajos csajok (ame-
rikai vígjáték, 2004)

22.30 Lököttek (sor.)
23.15 A médium (filmsor.)
0.15 Cukorbáró (sor.)
1.00 Hírek, Sport

6.10 Piszkos munkák
7.00 Amcsi motorok –
Gander Mountain
8.00 Végzetes másodper-
cek
9.00 Hogyan készült? -
Nagylemezek / Bagelek /
Kenuk
10.00 Piszkos munkák -
Bontóember
11.00 Miami Ink - A teto-
válók
12.00 Nagy durranások -
Foxberg
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei
- Szibéria

15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült? –
Szűrőlencsék / Gőzhajtá-
sú modellek
17.00 Állítólag... - West-
ernmítoszok
18.00 Újjáépítők
19.00 Tönkre vágva - Ösz-
vérek és favágók
20.00 A túlélés törvényei
- Szibéria
21.00 Hogyan készült? -
Airstream lakókocsik
22.30 Piszkos munkák
0.30 Ross Kemp - Kalózok
nyomában

7.00 Szépségközpont
(olasz filmsor., ism.)
8.10 Montalbano felügyelő
(olasz film, 1999, ism.)
10.10 Szórakoztató műsor
11.30 Hírek, Sport
12.00 Berlin, Berlin (film-
sor.)
12.30 Hírek, Sport
12.45 Elisa (filmsor.)
13.45 Teleshopping
14.30 A parlamenti pártok
fóruma
15.00 Együtt Európában
16.00 Szépségközpont
(filmsor.)
17.00 Elisa (sor.)
18.00 Euronews
18.10 Berlin, Berlin (német
filmsor.)
18.40 Csodák (filmsor.)
19.15 Csajok, foci, buli
(amerikai romantikus vígjá-

ték, 2007)
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 Texasi krónikák - A
Holtak útján (amerikai film-
sorozat)
0.45 Motomágia (ism.)
1.20 Közelről a világ (ism.)

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés   

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Észbontó 17.00 Nap-
óra 17.30 Népzene 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 közép-
hullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar
zenei lexikon 15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás Filmajánló Filmzene Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden   

KEDD
2010. február 2.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Labdarúgás

ÚMSZ

Egyiptom labdarúgó-
válogatottja nyerte az

Afrikai Nemzetek Kupá-
ját, miután tegnap késõ
délután 1-0-ra legyõzték
Ghána legjobbjait az An-
golában rendezett konti-
nensviadalon. A „fáraók”
ezzel sporttörténelmet ír-
tak, hiszen sorozatban har-
madszor nyerték meg a
tornát. A bronzérmet a ni-
gériaiak szerezték meg,
miután a bronzmérkõzé-
sen 1-0-ra felülmúlták Al-
gériát. A kedélyeket azon-
ban ismét egy, a togóiakkal
kapcsolatos hír borzolta
fel, az Afrikai Labdarúgó-
szövetség (CAF) ugyanis
kizárta az ország váloga-
tottját a következõ két kon-
tinesviadalról. A togóiak,
mint ismert, az õket ért
terrortámadás nyomán ko-
rábban visszaléptek az idei
seregszemlétõl. Az állam
politikai vezetése rendelte
haza a futballistákat Ango-
lából, ami a CAF szerint
ellenkezik az alapszabály-
zatukkal. Togó fellebbez a
döntés ellen. 

Labdarúgás

ÚMSZ

Adrian Mutu egyik ügy-
védje, Nino D’Avirro azt

nyilatkozta hétvégén az Il
Messaggero címû olasz lapnak,
hogy a román futballista nem
kérvényezi a B-teszt elvégzé-
sét, továbbra is állítják: a
Fiorentina román válogatott
futballistája nem tudta, hogy
tiltott szert vett be. A csatár
szervezetében, mint ismert,
szibutramint mutattak ki elõ-
ször a január 10-i Bari elleni
mérkõzés után vett mintában,
majd hétvégén kiderült, hogy
a Fiorentina–Lazio (3-2) ösz-
szecsapás után is pozitív tesz-
tet produkált. Mutu vissza-
esõnek számít, hiszen koráb-
ban kokainfogyasztással bu-
kott le a doppingteszten, így
szakemberek szerint most
akár négyéves eltiltással is
sújtható. Olaszországi csapa-
ta ideiglenesen már fel-
fügesztette, helyére pedig köl-

csönkérte Keirrison de Souza
Carneirót. A 21 éves labdarú-
gó a Barcelona játékosa, de
legutóbb a Lisszaboni Be-
nficában szerepelt, szintén
kölcsönben. A Fiorentina

edzõje, Cesare Prandelli na-
gyon csalódott és mérges, de
bízik abban, hogy akár már
májustól ismét számíthat
Mutura. „Beszéltem Adrian-
nal és nekem nagyon kínos ez

a helyzet. Nagyon jól tudja,
hogy butaságot csinált. Min-
dig elmondtuk a fiúknak,
hogy még azt is jelezniük kell
a csapatorvosoknak ha kicse-
rélik a fogpasztájukat. Mutu

továbbra is mellettünk fog
edzeni, de egyelõre helyre
kell jöjjön a sokkhatásból
ami érte. Most azt szeret-
ném, ha minél több idõt
együtt töltene a szeretteivel”
– magyarázta az olasz szak-
ember. Csapattársai is mellet-
te állnak és remélik, hogy a
futballista problémája meg-
oldódik, de ez az étvágy-
csökkentõ szer pályafutása
végét is jelentheti. Diana
Bianchedi, a olasz egészség-
ügyi minisztérium illetékes
bizottságának egyik tagja
szerint Mutunak konkrétan
el kell majd magyaráznia,
hogy került a szer a szerveze-
tébe, és hogy nem az õ hibá-
ja. „Ha nem lenne elõélete
ilyen téren, talán még egy fi-
gyelmeztetéssel is megúsz-
hatta volna” – mondta
Bianchedi, aki egyben az or-
szág olimpiai bizottságában
is tevékenykedik. A játékost
egyelõre az ügyészek hallgat-
ják majd ki, ami legalább egy
hónapig elhúzódik. 
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Kézilabda

ÚMSZ

Bronzérmes lett Izland
férfi kézilabda-váloga-

tottja az Ausztriában ren-
dezett Európa-bajnokságon,
miután 29-26-ra legyõzte
Lengyelország legjobbjait.
A világ- és olimpiai bajnok
francia válogatott, valamint
a vb-bronzérmes horvátok
közötti döntõ épp tegnapi
lapzártánkkor fejezõdött be,
s 25-21-re a gallok nyerték .
Az ötödik helyen a dánok

zártak, miután a bécsi
helyosztón 34-27-re verték a
spanyolokat.

Az osztrák fõvárosban
amúgy tegnap kisorsolták a
jövõre esedékes svédországi
világbajnokság pótselej-
tezõjének párosításait, s
mint kiderült: Románia
legjobbjai az oroszokat, míg
Magyarország válogatottja
a szlovéneket kapta ellen-
félként. Az elsõ mérkõ-
zéseket június 12-én és 13-
án rendezik, míg a vissza-
vágók június 19-én és 20-án
lesznek. 

Franciaország aranyérmes Koman elsõ gólja a Bariban
Labdarúgás

Turós-Jakab László

Elõször volt eredmé-
nyes a Bariban és az

olasz labdarúgó-Serie A-ban
a magyar Koman Vladimir,
aki a vendég Palermo ellen
4-2-re megnyert mérkõzés
utolsó gólját szerezte. A má-
sik szombati mérkõzésen a
Nápoly gól nélküli döntet-
lennel zárta a Genova elleni
találkozót. Tegnapi eredmé-
nyek: AC Milan–Livorno 1-
1, AS Roma–Siena 2-1,
Cagliari–Fiorentina 2-2, Ca-
tania–Udinese 1-1, Chievo–
Bologna 1-1, Sampdoria–
Atalanta 2-0. A Juventus–
Lazio-rangadót tegnapi lap-
zártánk után rendezték, míg
a Párma–Internazionale
összecsapást a sûrû havazás
miatt elhalasztották.

A Bajnokok Ligája-rész-
vételt jelentõ negyedik he-

lyet hajkurássza a Liver-
pool, amely szombaton 2-0-
ra nyert a Bolton Wanderers
ellen. Az angol Premier
League-ben a negyedik he-
lyet jelenleg még a Totten-
ham birtokolja, amely a 91.
percben vesztett hazai pá-
lyán két pontot, ekkor szüle-
tett ugyanis a Birmigham
City egyenlítõ gólja (1-1). A
24. forduló további ered-
ményei: Fulham–Aston Vil-
la 0-2, Hull City–Wolver-
hampton Wanderers 2-2,
Wigan Athletic–Everton 0-
1, West Ham United–Black-
burn Rovers 0-0, Burnley
–Chelsea 1-2, Manchester
City–Portsmouth 2-0. Az
Arsenal–Manchester Uni-
ted-rangadó tegnapi lapzár-
tánk után fejezõdött be, míg
ma Sunderland–Stoke csata
lesz.

A Real Madrid közel 19
éves átkot tört meg, amikor
a spanyol Primera División

20. fordulójában 3-1-re
nyert a Deportivo vendége-
ként. A királyi gárda 1991.
november másodika óta
nem tudott nyerni a la
Coruna-i El Riazor stadion-
ban. A listavezetõ vetélytárs
FC Barcelona lesgyanús
Pedro-góllal nyert 1-0-ra a
Sporting Gijón otthonában,
és nyert a másik barcelonai
csapat, az Espanyol is: 1-0
az Athletic Bilbaóval. A teg-
napi mérkõzések lapzártánk
után fejezõdtek be.

Sorozatban hetedik bajno-
ki mérkõzését nyerte meg a
Bayern München, amely a
Bundesliga 20. fordulójá-
ban 3-0-ra verte a Mainzot.
A szombati játéknap megle-
petését a Borussia Mönchen-
gladbach okozta, amely 18
perc után már 3-0-ra veze-
tett a Werder ellen, és végül
4-3-as gyõzelmet aratott a
brémai gárda felett. További
eredmények: Hamburg–

Wolfsburg 1-1, Eintracht
Frankfurt–Köln 1-2, Han-
nover–Nürnberg 1-3, Hertha
Belrin–Bochum 0-0, Schal-
ke–Hoffenheim 2-0. Tegnap
S t u t t g a r t – B o r u s s i a
Dortmund és Bayer Lever-
kusen–Freiburg-találkozó-
kat rendeztek, de mindkettõ
lapzártánk után ért véget.

Botlott a Girondins a
francia Ligue 1 22. forduló-
jának szombati játéknap-
ján: a bordeaux-iak nem
bírtak a kiesõ helyen tanyá-
zó, újonc US Boulogne-sur-
Merrel, s csak 0-0 lett a vég-
eredmény. Rangadót nyert
viszont az üldözõ Mont-
pellier (2-0-ra verte az
Olympique Marseillet) és
hat pontra közelített a baj-
nokhoz. További eredmé-
nyek: Le Mans–Toulouse
1-3, Lille–Lens 1-0, Mona-
co–Nizza 3-2, Nancy–Lo-
rient 1-0, Rennes–Grenoble
Foot 4-0. 

A vb és az olimpia után az Eb-t is megnyerték a franciák

Történelmet 
írt Egyiptom

Edzõje még bízik Mutu mihamarabbi visszatérésében, az illetékesek azonban nem sok jóval biztatják

A listavezetõ és egyben bajnoki címvédõ Konstanca
férfi kézilabdacsapata ott folytatta, ahol az õszi szezon
végén abbahagyta: a pontvadászat hétvégi 15. for-
dulójában 31-27-re gyõzött Székelyudvarhelyen. A
többi eredmény: Dinamo–Steaua 29-37, Szatmár-
németi–Brassó 23-22, Suceava–Tg. Jiu 28-22, Kolozs-
vár–Nagybánya 25-20, Bákó–Resicabánya 26-26. A
nõi élvonalbeli bajnokság 13. fordulóját rendezték. Az
eredmények: Rapid–Déva 28-31, Nagybánya–Zilah
29-32, Resicabánya–Rm. Vâlcea 21-36, Galac
–Kolozsvár 23-29, Konstanca–Bákó 38-29, Roman
–Brãila 24-25, Buzãu–Brassó 30-26.

Érvényesült a papírforma

Fotó: Agerpres

Adrian Mutu duplázott 
és nem lesz újabb teszt
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Röviden
Obreja visszavonult

Lemondott a Román Amatõr Boksz-szövet-
ség élérõl Rudel Obreja, miután a nemzet-
közi szervezet korábban rekordnak számító
tizenegy éves eltiltással sújtotta. Helyét az
alelnök, Vasile Câtea vette át.

Kikapott a Marosvásárhely

Kikapott Marosvásárhely felnõtt férfi kosár-
labdacsapata Ploieºti-en, a címvédõ CSU
Asesofttól. A házigazda prahovaiak 102-75-
re múlták felül erdélyi vendégeiket. Az él-
vonalbeli bajnokság 19. fordulójának többi
eredménye: Rovinari–Kolozsvári Gladiator
94-74, Nagyszeben–Temesvár 89-77, Steaua
c–Craiova 86-80, Piteºti–Dinamo 74-70,
Nagyvárad–Brassó 81-68, Kolozsvári U-
Mobitelco–Bukaresti CSM 95-80, Oto-
peni–Medgyes 80-78.

Bukarestbe igazoltak 
a Karamian fivérek

Artyom és Arman Karamian átigazolt a
Steaua élvonalbeli futballcsapatához. Az
örmény fivérek a Temesvári Politól
szerzõdtek a bukaresti alakulathoz, s holnap
csatlakoznak új társaikhoz a törökországi
Antalyában zajló edzõtáborban.

Sãpunaru hazatér

Hazatér Cristian Sãpunaru Portugáliából,
mivel viselkedése miatt az FC Porto ideigle-
nesen eltiltotta az ottani játéktól a futbal-
listát. A következõ hat hónapban korábbi
csapatánál, a Rapidnál szerepel majd köl-
csönben.

Románia tizenegyedik 
lett síugrásban

Románia junior csapata a tizenegyedik
helyen zárta a németországi Hinterzarten-
ben rendezett síugró-világbajnokságot. A
sífutók között, a 30 kilométeres távot Paul
Constantin Pepene megnyerte, míg elõtte,
Petricã Hogiu ezüstérmes lett a 20 kilo-
méteres próbában.

ªimon a negyedik lett Oszakában

A sydneyi olimpián ezüstérmes Lidia ªimon
a negyedik lett tegnap az oszakai marato-
non. A tornát az etióp atléta, Amane
Gobena nyerte meg.

Orosz debütálás a Forma–1-ben

Vitalij Petrov az elsõ orosz Forma–1-es piló-
ta, miután a Renault tegnap bejelentette,
hogy a 25 esztendõs versenyzõ lesz a lengyel
Robert Kubica társa az idei szezonban. A
pilótapárost a spanyolországi Valenciában
mutatták be hivatalosan, ahol leleplezték az
új, R30 kódjelû versenyautót. Petrov 2003-
ban kezdte pályafutását a Formula Renault
sorozatban, s 2006 óta az F1 elõszobájának
tekintett GP2-ben versenyzett. A tavalyi
idényben a második helyen végzett a német
Nico Hülkenberg mögött.

Riesch ismét az élre siklott

A német Maria Riesch nyerte szombaton az
alpesi sí Világkupa-sorozat St. Moritzban
rendezett nõi lesikló számot. A szakág eddi-
gi öt viadalán gyõztes és összetettben éllovas
amerikai Lindsey Vonn csak ötödik lett
Svájcban.

Hirscher második Vk-sikerét 
ünnepelte

Az osztrák Marcel Hirscher gyõzött férfi
óriás-mûlesiklásban szombaton, az alpesi
sízõk Kranjska Gorán rendezett Világkupa-
viadalán. A 20 éves versenyzõnek ez volt a
második Vk-sikere. A pénteken szintén
Szlovéniában, ugyanabban a számban
diadalmaskodó amerikai Ted Ligety ezúttal
harmadik lett, de a szakági összetettben még
így is az élen áll. 

Csíkszeredába került 
a hokisok Román Kupája

Jégkorong

ÚMSZ

Nikko Niinkosky és Jozef
Hruby gyorsan megszerezte

a vezetést a hargitaiaknak a férfi
jégkorongozók Román Kupájá-
ért zajló mérkõzésen, amelyen a
címvédõ Steaua volt a Csíkszere-
dai Sportklub ellenfele. A torna
hétvégi döntõjében ráadásul a
bukarestiek otthon szerepeltek,
mivel Brassó korábban jelezte: a
jégpályája felújítási munkálatai
csúsztak, így nem tudja vállalni a
házigazda szerepét. A fõvárosiak
szimpatizánsai nehezen viselték,
hogy a vendégek gyorsan elõny-
be kerültek, petárdákkal és füstra-
kétákkal zavarták a viadalt. A

csendõrség három személyt õri-
zetbe is vett, egy negyedik ellen
pedig pénzbírságot szabott ki. A
„katonacsapat” csak a 18. perc-
ben szerezte meg elsõ találatát,
ám Hruby nem sokkal késõbb
duplázott, s bár Cameron
Seversson a 44. percben ismét
egyetlen gólra csökkentette a csí-
ki elõnyt, Zsók Levente végül be-
állította a Sportklub sikerét jelen-
tõ 4-2-es végeredményt.

Kupagyõzelméért a Csíkszere-
dai Sportklub pénzjutalmat is
kapott, mégpedig húszezer lejt,
míg a Steaua tízezerrel vigaszta-
lódhat. „Túlzás nélkül állítha-
tom, hogy a Román Kupa idei
kiírása minden szempontból si-
keres volt. Nekünk, akik a szö-
vetségben vagyunk- fontos, hogy
ez a torna jobban volt megszer-
vezve mint a tavalyi, jelezve,
hogy évrõl évre fejlõdünk” – je-

lentette ki Tánczos Barna, a
sportági szervezet elnöke. 

A döntõ legjobb csatára Hozó
Levente lett (Sportklub), aki
amellett, hogy hatszoros orszá-
gos bajnok, immár pályafutása
hatodik kupagyõzelmét ünnepel-
hette. Stanislav Kozuch (Sport-
klub) a legjobb kapusnak járó el-
ismeréssel büszkélkedhet, míg
Jevgenyi Piszarenko a mérkõzés
hátvédje titulust érdemelte ki. 

Ünnepelhetett a Csíkszeredai Sportklub, Székelyföldre vándorolt a Román Kupa

A Csíkszeredai
Sportklub letaszí-
totta a trónról a
Steaua férfi jégko-
rongcsapatát, s el-
hódította a Román
Kupát. Gyõzelmé-
ért 20 ezer lejjel ju-
talmazták, míg a
bukarestiek tíz-
ezerrel vigaszta-
lódhatnak.

Kiengedték Penescuékat
Labdarúgás

ÚMSZ

„Ma igazság született” –
fogalmazott Cornel Pe-

nescu, miután több mint félév-
nyi elõzetes letartóztatás után
péntek este elhagyhatta a bör-
tönt. A piteºti-i Argeº FC tulaj-
donosát még tavaly áprilisban
vették õrizetbe többrendbeli
korrupciós vádakkal, s eddig
hiába próbálkozott, szabadláb-
ra helyezési kérését mindunta-
lan elutasították. Penescu mel-
lett Gheorghe Constantint, a
romániai futballbírók országos
testületének volt elnökét és

Liviu Fãcãleaþát, a Penescu tu-
lajdonában lévõ PIC üzletlánc
volt igazgatóját is kiengedték,
de a bírósági tárgyalás befejezé-
séig nem hagyhatják el az or-
szágot. Egyikük sem akart bõ-
vebben nyilatkozni, ahogy
Constantin fogalmazott: fenn-
tartásai vannak, mert korábbi
kijelentéseit szerinte kiforgat-
ták. Penescut, mint ismert, töb-
bek között azzal vádolják, hogy
lefizetett futballbírókat, hogy
azok csapata javára döntsenek
a Liga I-es bajnokságban rende-
zett mérkõzéseken. Constantint
pedig kenõpénz elfogadásával
és hivatali visszaéléssel gyanú-
sítják. 

Melbourne: Federeré 

és S. Williamsé lett a korona
Tenisz

ÚMSZ

Roger Federer és Serena
Williams nyerte meg a Mel-

bourne-ben rendezett ausztrál
nyílt teniszbajnokság férfi, illetve
nõi egyesét. A svájci klasszis teg-
nap három játszmában, 6-3, 6-4,
7-6 (13-11)-re gyõzte le a brit
Andy Murrayt, míg az amerikai a
belga Justine Henin-t verte 6-4, 
3-6, 6-2-re. 

„Örülök, hogy legjobb játéko-
mat tudtam nyújtani, és annak
még inkább, hogy a 16 közül ez
volt az elsõ Grand Slam-sikerem,
amelyet édesapaként szereztem”
– mondta a 28 éves Federer, hi-
szen pályafutása tizenhatodik
Grand Slam-serlegét hódította el,
de 22 éves skót riválisát azzal vi-
gasztalta, hogy tudása alapján ké-
pesnek érzi õt GS-tornagyõ-
zelemre. A címvédõ amerikai
Serena Williams pályafutása so-
rán most ötödjére hódította el az
Australian Open serlegét, és ösz-
szesen immár tizenkét GS-
gyõzelemnél tart. A 28 éves sztár
2 óra 7 perces csatában verte, a
húsz hónapos szünet után idén
visszatért Henint. „Gratulálok
Justine visszatéréséhez, felejthe-
tetlen emlékkel gazdagodtam” –
mondta a díjátadó ünnepségen,
miután elõtte testvérével, Venus-
szal párban a nõi páros döntõjét
is megnyerte.

A férfi párosban a címvédõ
Mike és Bob Bryan a fináléban a
Daniel Nestor, Nenad Zimonjic
kanadai, szerb duót verte három
szettben, míg vegyespárosban a
zimbabwei Cara Black és az indi-
ai Leander Paes alkotta kettõs
gyõzött. A 2008-ban US Open-
nyertes, Melbourne-ben elsõ he-
lyen kiemelt duó a tegnapi dön-
tõben az orosz Jekatyerina
Makarova, Jaroslav Levinsky
orosz, cseh párost verte egy szo-
rosabb és egy sima játszmában,
68 perc alatt. Eredmények:
Black, Paes (zimbabwei, indiai,
1.)–Makarova, Levinsky (orosz,
cseh) 7-5, 6-3; B. Bryan, M.
Bryan (amerikai, 1.)–Nestor,
Zimonjic (kanadai, szerb, 2.) 6-3,
6-7 (5-7), 6-3. 

Serena megvédte cimét

A spanyolok címet védtek
Teremlabdarúgás

Hírösszefoglaló

A spanyol válogatott meg-
védte címét a felnõtt férfi te-

remlabdarúgók Debrecenben
rendezett Európa-bajnokságán,
miután hétvégén 4-2-re legyõzte
a portugálokat a döntõben. A fi-
náléban Ortiz 9., Javi Rodriguez
13. és Lin 36. percben szerzett ta-
lálatával a spanyolok már három
góllal vezettek, de a portugálok
nem adták fel. A trónkövetelõ
Goncalo Alves 38. és Joel
Queiros 39. percben elért talála-
tával szépített, azonban Daniel
egy üreskapus góllal eldöntötte a
meccset a 40. percben. Futsalban

eddig hét alkalommal rendeztek
Eb-t az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) égisze alatt, ebbõl
ötöt a spanyol válogatott nyert
meg, ráadásul most veretlenül
zárták a tornát. A csoportküzdel-
mek során a fehéroroszokat (9-1)
és a fináléban is felülmúlt portu-
gálokat (6-1) gyõzték le, majd a
negyeddöntõben gólnélküli dön-
tetlent követõen az oroszokat ej-
tették ki büntetõkkel, a legjobb
négy között pedig a csehek felett
diadalmaskodtak (8-1).

A bronzérmet a csehek sze-
rezték meg, miután 5-3-ra le-
gyõzték Azerbajdzsán legjobb-
jait. Ez a két gárda éppen a há-
zigazda magyarok csoportjából
jutott tovább. 

Fotó: Agerpres
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