
„Nem akarunk koldulni,
hagyjanak dolgozni!” felira-

tú táblát felmutatva tüntettek a
sepsiszentgyörgyi cigarettagyár
alkalmazottai tegnap. Az adóhi-

vatal lakat alá helyezte a Galaxy
Tobacco által tulajdonolt do-
hányüzemet, mivel az szerinte
tartozásokat halmozott fel.
6. oldal 

Cs. P. T. 

Kereken két hónapja lépett hi-
vatalába a Demokrata–Libe-

rális Párt (PD-L) és az RMDSZ
koalíciós kormánya, ám több or-
szágos ügynökséget és hatóságot
továbbra is a korábbi kormányzat
idején kinevezett személyek vezet-
nek. A „garnitúracsere” annak el-
lenére késik, hogy az intézmény-
vezetõk többségének már az utód-
ját is kiszemelték a koalíciós part-
nerek. Az RMDSZ a már meglé-
võ két poszt (kisebbségügyi hiva-
tal és tankönyvkiadó) mellé 12 or-
szágos ügynökség és hatóság ve-
zetõi tisztségét kapta meg. A 12-
bõl tízre nevesítette jelöltjeit is, de
csak hárman foglalhatták el poszt-
jukat. Folytatása a 3. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,1224 ▼
1 amerikai dollár 3,0306 ▲
100 magyar forint 1,5283 ▲

Magyar diáktüntetés
Révkomáromban

A magyar anyanyelv szabad használatáért
tüntetett közel 500 egyetemi hallgató teg-
nap a szlovákiai Révkomáromban. A szó-
nokok toleranciára és együttmûködésre
szólítottak fel, de kifogásolták a szlovák
államnyelvet védõ törvényt.

Aktuális 2

Kultúra 8

Vezércikk 3

Megvannak az Uniter-jelölések

Nyilvánosságra hozta tegnap a Román
Színházi Szövetség (Uniter) a 2009 legjobb
színházi teljesítményeit jutalmazó díjra va-
ló jelöléseket. A zsûri döntése értelmében
Bíró Józsefet a legjobb férfi mellékszereplõ
díjára jelölték a Három nõvér címû produk-
cióban formált Csebutikinért. 

Társadalom 7
Vakcinapánik Erdélyben

Nincs TBC elleni oltás, és csupán pár hét-
re elegendõ a veszettség és tetanusz elleni
oltóanyag-készlet több erdélyi városban,
miután a bukaresti Cantacuzino Intézettõl
megvonták az oltóanyaggyártási engedélyt.

M. Á. Zs.

Emil Boc kormányfõ azzal fe-
nyegette meg minisztereit,

hogy meneszti õket a kormány-
ból, ha olyan intézkedésekrõl
nyilatkoznak a sajtónak, amelyek
nincsenek benne a kormányprog-
ramban. A figyelmeztetés a teg-
napi kormányülés elején hang-
zott el, miután a kormányfõ távo-
zásra kérte az államtitkárokat,
hogy csak a miniszterek maradja-
nak az ülésteremben, írja a
Mediafax hírügynökség meg nem
nevezett kormányforrásokra hi-
vatkozva. A kormányfõ elsõsor-
ban Mihai ªeitan munkaügyi és
Sebastian Vlãdescu pénzügymi-
niszterre gondolhatott.  
Folytatása a 3. oldalon 

A hordószónok 
modellje
A legszomorúbb az egészben az, hogy
Traian Bãsescu modellt teremtett, ame-

lyet szinte mindenki követni
igyekszik a romániai politi-
kai porondon. Még olyan, a
magaskultúra elit köreibõl a

politikába érkezett szemé-
lyiségek is, mint amilyen
a rasszizmussal nem

alaptalanul vádolt
Teodor Baconschi
külügyminiszter.

A balesetkárt szenvedett autók javítására ezután elõre felvehetõ a kártérítés, és bármelyik szervizhez lehet fordulni a jövõben

A dohánygyáriak kérték az adóhivatalt, engedje dolgozni õket Fotó: Kovács Zsolt

Fotó: Mihály László/archív

Nehézkes
„garnitúracsere”

Elõre fizet a biztosító
Az autósoknak nem kell várni az RCA-ra, de kérdés, hogy elég pénzt kapnak-e

Repülnek 
a kikotyogók?

Salamon 
Márton László

Füstté válik a dohánygyár?

Elõre felvehetik ezután a balesetbe keveredett autósok a kártérítést a vétkes fél biztosítójá-
tól a javításokra – errõl döntött a biztosítótársaságok felügyelõsége –, így a jövõben nem
kell várni a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás (RCA) kifizetésére. Vigyázni kell azon-
ban az összeg megállapításakor, ugyanis a késõbb „elõkerülõ” sérüléseket nem fedezi 
a csekk. A kártérítést a rendszerben szereplõ szolgáltatók díjai alapján számolják ki, 
és a jövõben bármelyik szervizhez lehet fordulni a javítómunkák elvégzéséért. A biztosí-
tók képviselõi lapunknak ezt az eljárást képtelenségnek nevezték. 6. oldal 



MTI

Magyarországon is büntethetõ
lesz a holokauszt-tagadás, mi-

után az Országgyûlés hétfõn este
elfogadta a büntetõ törvénykönyv
(Btk.) erre vonatkozó módosítá-
sát. A szocialisták által kezdemé-
nyezett név szerinti zárószavazá-
son 197 igen, egy nem szavazattal
és 142 tartózkodás mellett fogad-
ták el az indítványt. Az egyetlen
nemmel szavazó a szabad demok-
rata Gulyás József volt.

A törvény – amelyet Mester-
házy Attila, az MSZP miniszterel-
nök-jelöltje nyújtott be – három
évig terjedõ szabadságvesztéssel
bünteti azt, aki nagy nyilvánosság
elõtt tagadja a holokauszt tényét,
illetve kétségbe vonja, vagy jelen-
téktelen színben tünteti fel azt. Az

új szabály a kihirdetését követõ
harmincadik napon lép hatályba.
Mesterházy Attila a holokauszt
nemzetközi emléknapján, január
27-én jelentette be kezdeményezé-
sét, amit azzal indokolt, hogy ma
Magyarországon a mindennapok-
ban ismételten tapasztalható az
antiszemitizmus, a szélsõséges új-
fasiszta eszmék terjedése.

Az elõterjesztést a fideszes
Répássy Róbert úgy változtatta
volna meg, hogy a nemzeti szo-
cialista és a kommunista rend-
szerek emberiség elleni bûneinek
nyilvános tagadását egyaránt
büntesse a jogszabály, módosí-
tási javaslata azonban nem kapta
meg a kellõ arányú támogatást a
Házban. 

A Magyarországi Zsidó Hit-
községek Szövetsége (Mazsihisz)

üdvözli a holokauszttagadás bün-
tethetõvé tételét – mondta
Feldmájer Péter, a szervezet elnö-
ke az MTI-nek. Feldmájer Péter
szerint helyesen cselekedett az
Országgyûlés, amikor megsza-
vazta a büntetõ törvénykönyv
(Btk.) erre vonatkozó módosítá-
sát. Mint mondta, nagyon kedve-
zõ, hogy csak egy ellenszavazat
volt. Egyébként az Európai Unió
valamennyi tagállamában legké-
sõbb ez év decemberében szigorú
büntetéssel lesz sújtható a
holokauszt tagadása. A rassziz-
mus és idegengyûlölet elleni uni-
ós kerethatározatot 2008 novem-
berében fogadták el az EU-
tagországok bel- és igazságügyi
miniszterei, miután a tervezet vi-
táját valamennyi érintett uniós in-
tézményben lefolytatták. 
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Röviden

EMEF: Bakk Miklós lemondott 
az autonómia-bizottság elnökségérõl

Lemondott Bakk Miklós politológus az Er-
délyi Magyar Egyeztetõ Fórum autonómia-
bizottságának társelnöki tisztségérõl. A po-
litológus, akinek a nevéhez több autonó-
mia-tervezet is fûzõdik, lemondását azzal
indokolta, hogy nem volt sikeres abbéli tö-
rekvése, hogy elõmozdítsa egy közös, több
politikai és mozgalmi eszközt integráló au-
tonómia-stratégia kimunkálását. Bakk to-
vábbra is fontosnak tartja, hogy fennma-
radjanak az RMDSZ és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács közötti egyeztetések kere-
tei a kevés eredmény ellenére, a bizottság
munkáját pedig szakértõként továbbra is tá-
mogatja. A bizottságot az RMDSZ részérõl
Márton Árpád képviselõ vezette.

Állásteremtõ kormányintézkedés 

Hat havi társadalombiztosítási járulék befi-
zetésétõl mentesülhetnek azok a cégek, me-
lyek munkanélkülieket alkalmaznak – je-
lentette be tegnap a kormányülést követõen
Emil Boc miniszterelnök. A kormányfõ tá-
jékoztatása szerint az intézkedéstõl mintegy
ötvenezer állás létrehozását, valamint a
munkanélküliségi mutatók szinten tartását
remélik.

Ergenekon-ügy: félszáz letartóztatás 

Félszáz katonatiszt kihallgatását kezdte
meg az ügyészség kedden Törökországban
az Ergenekon-ügyként elhíresült állítólagos
kormányellenes összeesküvés miatt zajló el-
járásban. A nem is olyan régen még érint-
hetetlennek hitt, az elmúlt negyven évben
négy kormányt megbuktató hadsereg 51
tagját – más források szerint 49 tagját – tar-
tóztatták le tegnap, köztük a légierõ és a
hadiflotta volt parancsnokait. Hétfõn a tö-
rök médiában még csak 14 letartóztatásról
adtak hírt. 

Cipõt hajítottak a török kormányfõre 

Cipõvel próbálta megdobni Recep Tayyip
Erdogan török miniszterelnököt egy kurd
férfi tegnap hajnalban a dél-spanyolországi
Sevillában; a támadó elvétette a dobást, a
rendõrség ezzel együtt õrizetbe vette õt. A
spanyol biztonsági szervek közlése szerint a
cipõs támadás a sevillai városháza elõtt tör-
tént, ahol Erdogan egy kitüntetést vett át, s
az esemény után éppen az autójába készült
beszállni. Az elhajított cipõ az autót találta
el, és nem a török kormányfõt. A támadó
egy 27 éves, szíriai útlevéllel rendelkezõ
kurd fiatalember volt.

Najibullah Zazi: bûnös vagyok

Bûnösnek vallotta magát hétfõn a New
Yorkban merényletet tervezõ, tavaly elfo-
gott egykori denveri autóbuszsofõr, az af-
gán származású Najibullah Zazi. A 25
éves férfit szeptemberben tartóztatták le
azzal a váddal, hogy robbantásos merény-
leteket akart elkövetni a 2001. szeptember
11-i merényletek nyolcadik évfordulója
idején. Az al-Kaida kiképzést kapott Zazi
bevallotta, hogy mártírhalálra készült, ön-
gyilkos merényletet akart végrehajtani a
New York-i metróhálózatban. A szövetsé-
gi ügyészek szerint ez lett volna a 9/11-es
támadások óta a legsúlyosabb merénylet
Amerikában. 

Nagyarányú kormányátalakítás 
Dániában

Lars Lokke Rasmussen dán miniszterelnök
tegnap nagyarányú kormányátalakítást
hajtott végre; több mint egy tucatnyi tárca
élén történt váltás, köztük a védelmi, az
igazságügyi és a külügyminisztérium élén
is. A külügyi tárcát Lene Espersen, a kon-
zervatív párt elnöke, miniszterelnök-helyet-
tes, volt gazdasági miniszter veszi át. Õ az
elsõ nõi külügyminiszter az ország történe-
tében. Elõdje, Per Stig Moller kulturális
miniszter lesz. 

Az Országgyûlés 197 igen, egy nem szavazattal és 142 tartózkodás mellett fogadta el az MSZP- indítványt

Hírösszefoglaló

A magyar anyanyelv szabad
használatáért tüntetett közel

ötszáz egyetemi hallgató tegnap
délután a szlovákiai Révkomá-
romban. A szónokok a magyar
nyelv melletti kiálláson túl tole-
ranciára és együttmûködésre szó-
lítottak fel, de kifogásolták a szlo-
vák államnyelvet védõ tör-
vényt. „Optimális esetben a szlo-
vákokkal együtt kellene átlendül-
nünk ezen a problémán, de nem
nyelvünk, kultúránk másodran-

gúsítása mellett, hanem türelem-
mel ... megmutatva, hogy van lét-
jogosultsága a magyar nyelv ak-
tív használatának” – jelentette ki
egyebek között Tóth Tímea, a
Szlovákiában és Csehországban
tanuló magyar egyetemistákat
összefogó hálózat elnöke, a
Klapka térre meghirdetett meg-
mozduláson.

Az akciót a révkomáromi Selye
János Egyetem két hallgatója,
Méri Tamás és Litomerický
Krisztián szervezte magánsze-
mélyként. Mint állítják: ez civil

tüntetés, nincs köze a pártpoliti-
kához. Egyrészt nem szeretnék,
ha a pártpolitika rátelepedne a
rendezvényre, másrészt azt is el
akarják kerülni, hogy bármiféle
támadás érje az egyetemet a tün-
tetés miatt. „A révkomáromi
egyetemisták tüntetést szerveznek
a szabad anyanyelvhasználatért,
hogy kifejezzék nemtetszésüket a
jelenleg zajló folyamatok ellen,
melyek látható célja a magyar
nyelv elnyomása. Ezt nem szabad
hagyni!” – olvasható a tüntetésre
szóló felhívásban. 

Diáktüntetés Révkomáromban

ÚMSZ

Meghalt Afganisztánban egy
román katona, egy társa pedig

megsebesült – közölte tegnap a
védelmi minisztérium. A román
katonák Zábul tartományban jár-
õröztek hajnalban a Kandahár és
Kabul közötti autóúton. A négy
jármûbõl álló konvoj egy aknára
hajtott, amely felrobbant. A rob-
banás által érintett egyik jármû-
ben öt román katona tartózko-
dott, akiket azonnal elszállítottak
a helyszínrõl. A védelmi minisz-
térium szerint egy 31 éves katona
belehalt a sérüléseibe, egy másik
társát pedig kórházban ápol-
ják. Románia jelenleg 1020 kato-
nát állomásoztat Afganisztánban,
ebbõl 982 a NATO vezetése alatt
álló nemzetközi biztonsági erõ
(ISAF) kötelékében teljesít szol-
gálatot, 38 pedig az Egyesült Ál-
lamok vezette koalíciós erõk tag-
jaként. Az afgán háború 2001 vé-
gi kezdete óta egyébként ezer
amerikai katona halt meg – kö-
zölte független hírportál. Az icas-
ualties.org, amely az Afganisz-
tánban és Irakban elesett katonák
számát tartja nyilván, kiemelte,
hogy idén 54 amerikai katona
vesztette életét a harcokban. Ta-
valy 316 amerikai katona halt
meg Afganisztánban, a legtöbb a
háború nyolc éve alatt. Michael
Mullen, a vezérkari fõnökök
egyesített bizottságának vezetõje
arra figyelmeztetett, hogy az
amerikai hadsereg további vesz-
teségeket szenved el, mert a dél-
afganisztáni Mardzsa városa, a
tálibok egyik fellegvára, ellen in-
dított hadmûveletben jelentõs a
szélsõségesek ellenállása. Mint
ismert, Bukarest január végén ha-
tározott úgy, hogy 2010-ben
újabb hatszáz román katonát
küld Afganisztánba. 

Meghalt egy
román katona

Hírösszefoglaló

A kommunista párt szervezé-
sében egy tüntetésen Moszk-

vában, tegnap 2-4 ezer ember
ünnepelte a szovjet hadsereg és a
flotta megalakulásának évfordu-
lóját, tiltakozott a fegyveres erõk
most zajló reformja ellen, és kö-
vetelte Vlagyimir Putyin kor-
mányfõ lemondását. A szerve-
zõk ötezer fõre kértek engedélyt
a moszkvai városi hatóságoktól,
ám azok háromezer résztvevõt
engedélyeztek, és nem járultak
hozzá, hogy a tüntetõk felvonul-
janak a városban. A rendvédel-
mi források szerint végül
négyezer, az Eho Moszkvi rádió
tudósítója szerint mintegy
négyezer ember jelent meg a
Triumfalnaja téren, de az utóbbi
évek tapasztalatainak fényében
még 1500 fõ is jelentõs tö-
meg. Rendõri beavatkozásra
nem került sor, bár a téren a szo-
kásos biztonsági intézkedések
várták a tüntetõket. A védelmi
minisztériumnál a parlamenten
kívüli, liberális Jabloko párt
mintegy tíz híve tüntetett enge-
dély nélkül, de amint kibontot-
ták „A katonai nyugdíjak az ál-
lam szégyene” feliratú transzpa-
renst, a rendõrség autóbuszai-
hoz kísértek és elvittek három
fõt, köztük Szergej Mitrohint, a
párt vezetõjét. 

„Lázadás”
Putyin ellen

A tüntetõk a magyar nyelv melletti kiálláson túl toleranciára és együttmûködésre szólítottak fel

Büntethetõ lesz a
holokauszttagadás

Fotók: MTI



Folytatás az 1. oldalról

Elõbbi a gyermeknevelési támo-
gatás módos szülõktõl való meg-
vonásáról beszélt a múlt hétvé-
gén, utóbbi pedig a nyugdíjak
esetleges megadóztatását dobta
be a köztudatba. Emil Boc sze-
rint az ilyen jellegû nyilatkozatok
alaptalanul ártanak a kormány
hitelének, majd bekapcsolódott a
„tûzoltásba”, megnyugtatva az
érintetteket, hogy nem merült fel
a nyugdíjak megadóztatásának
kérdése.

Vlãdescu tagad, Boc ködösít

„Nevetségesnek tartom a meg-
fenyegetésre vonatkozó kérdésü-
ket. A kormányban dolgozunk,
nem fenyegetõzünk” – fegyverez-
te le Sebastian Vlãdescu pénzügy-
miniszter az újságírók érdeklõdé-

sét a kormányülésen történtekkel
kapcsolatban. Többször hangsú-
lyozta, hogy a kabinet ülésén nem
esett szó a nyugdíjak megadózta-
tására vonatkozó nyilatkozatai-
ról. A „ráncba szedés” tényét
Emil Boc kormányfõ sem ismerte
el, azzal hárítva a kérdést, hogy a
„kormány belsõ vitái nem tartoz-
nak a nagyközönségre”. Viszont
figyelmeztette minisztereit, hogy
óvatosabban nyilatkozzanak, és
próbáljanak meg ellenállni a „fo-
lyosói nyilatkozgatás kísértésé-
nek”, emlékeztetve, a hétvégén
egy egész napot azzal töltött,
hogy a tárcavezetõk nyilatkozata-
it helyre tegye. 

A tárcavezetõ visszakozik

Nincs a nyugdíjak megadózta-
tására vonatkozó elképzelés, és
közvitát sem tervezünk errõl –

pontosított Sebastian Vlãdescu
pénzügyminiszter, miután hírfor-
rások arról számoltak be, hogy a
tárcavezetõ az összes nyugdíj
megadóztatását tervezi, hiszen
„egy civilizált országban bármi-
lyen jövedelem után adót kell fi-
zetni”. Vlãdescu úgy pontosította
korábbi nyilatkozatát, hogy ma-
rad a jelenlegi szabályozás, mi-
szerint csak az ezer lejnél na-
gyobb nyugdíjak után kell tizen-
hat százalék adót fizetni. 

Anastase bólogat

Roberta Anastase képviselõhá-
zi elnök szerint teljesen jogos
Emil Boc felháborodása a két mi-
niszterére, és megértené, ha való-
ban leváltaná õket. „A kormány-
fõ felelõssége a kabinet stratégiá-
inak kommunikálása” – fejtette
ki Anastase, hozzátéve, a két tár-

cavezetõ felelõtlen nyilatkozata
sokat árthat a Demokrata-
Liberális Pártnak (PD-L) is, hi-
szen saját véleményüket úgy ad-
ták elõ, mintha a kormány állás-
pontja lenne. 

Elhallgattatták ªeitant is

A kormány nem tárgyalta a
módosabb családok gyermekei-
nek juttatandó gyermekpénz
megvonását, mondta el az
Agerpres hírügynökségnek Markó
Béla kormányfõ-helyettes, hoz-
zátéve, hogy a jövõben sem való-
színû egy ilyen intézkedés. Az
RMDSZ-es politikus ugyanakkor
megdorgálta Mihai ªeitan mun-
kaügyi minisztert, azért mert „el-
siette nyilatkozatát”, ugyanis ah-
hoz, hogy egy ilyen határozatot
hozhasson a kormány, elõbb a
koalíciós tanácsnak is meg kell
tárgyalnia a kérdést. Markó hoz-
zátette: véleményét osztják a kor-
mány PD-L-s tagjai is. Gheorghe
Flutur, a demokrata-liberálisok
alelnöke szerint ªeitannak alkal-
mazkodnia kellett volna a párt ál-
láspontjához, ugyanis „ez juttat-
ta õt a kormányba”. 

Antonescu: 
Boc menjen velük

A két tárcavezetõ menesztésére
vonatkozó híreket kommentálva
Crin Antonescu, a Nemzeti Libe-
rális Párt elnöke megjegyezte,
hogy beosztottaival együtt a mi-
niszterelnöknek is mennie kelle-
ne. „Többet nem is merek mon-
dani, hiszen láthatták a múltkor
is, hogy helyrerakott Vlãdescu
pénzügyminiszter, amikor arról
mertem beszélni, hogy az ország
hamarosan fizetésképtelenné vá-
lik” – ironizált Antonescu, hozzá-
téve, hogy a két tárcavezetõnek
nem Boc elõtt, hanem Boc-kal
együtt kellene távoznia. 
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Még mindig eldöntetlen
szakmai kérdés a profi
imázsépítõk körében,
hogy mi a jobb, mi a

hasznosabb egy politi-
kus, egy közszereplõ
számára: elõre megírt,

begyakorolt beszéde-
ket szöveg- és (lehetõ-
leg) élethûen elõad-

ni, vagy pedig a lélekjelenlétre, a beszélõkész-
ségre alapozva, ezeket kamatoztatva az
improvizációt részesíteni elõnyben. 
A válasz – amelyet természetesen most sem
fogunk mi itt megadni – több részbõl áll.
Egyrészt nyilvánvaló, hogy a követendõ utat
nem lehet az illetõ közszereplõ képességeitõl,
személyiségétõl  elvonatkoztatva kiválaszta-
ni. Másrészt az is nyilvánvaló, hogy valahol
a két véglet között kell keresni az ideális út-
vonalat, tehát nem is szabad mereven ra-
gaszkodni elõre megírt szöveghez, de teljesen
az impovizációs készségre hagyatkozni sem
biztonságos.
A romániai politikában két olyan közsze-
replõ összecsapása volt az, amelyik megmu-
tatta mindkét módszer korlátait, hátulütõ-
it. Az egyik közülük Mircea Geoanã, aki-
nek  személyisége igencsak behatárolta
kampánystábja és pr-tanácsadói lehetõsége-
it, minthogy a diplomata múltú volt szoci-
áldemokrata államfõjelölt lélekjelenléte,
improvizációs tehetsége, váratlan helyzetek-
hez való alkalmazkodókészsége igencsak
véges(nek bizonyult). Így akármilyen profi
amerikai tanácsadók rajzottak Geoanã kö-
rül, csodára – bár közel álltak hozzá – õk
sem voltak képesek.
A másik véglet: Traian Bãsescu. A beszélni
jól tudó, harsány, féktelen és jelöltként is ön-
törvényû államfõ szinte valamennyi közsze-
replésén láthatóan impovizál, egy bizonyára
(bár még ez is kétséges…) elõre kigondolt
mondanivaló köré építve azon sebtében fel-
kapott beszédkockákat. Ez a módszer leg-
többször sikerre viszi a mûvelõjét, minthogy
jól idomul személyiségéhez, ám sok esetben
olyan helyzeteket is eredményez, amelyek
miatt a valóban demokratikus berendezkedé-
sû országokban koronás fõk hullanak porba.
És ilyen helyzetekben igencsak bõvelkedik
Románia jelenkori történelme, ha csak
azokra az államelnöki kilengésekre gondo-
lunk, amelyek az elmúlt években sokkolták a
hazai közvéleményt. Egy ilyen újabb
gyöngyszemet eresztett el Traian Bãsescu a
hétfõi bukaresti romakonferencián, az euró-
pai nagyvárosok múzeumai elõtt kolduló ro-
mák „kultúréhségét” ironizálva. 
A legszomorúbb az egészben az, hogy
Traian Bãsescu modellt teremtett, amelyet –
tudatosan vagy sem – szinte mindenki kö-
vetni igyekszik a romániai politikai poron-
don. Még olyan, a magaskultúra elit körei-
bõl a politikába érkezett személyiségek is,
mint amilyen a rasszizmussal nem alaptala-
nul vádolt Teodor Baconschi jelenlegi kül-
ügyminiszter.
A hordószónok modelljét.

Román lapszemle

A hordószónok 
modellje

Salamon 
Márton László

Április tizenötödikéig kapott türelmi ha-
táridõt a Cantacuzino Intézet, hogy javít-
son az új influenza elleni védõoltások elõ-
készítésének hiányosságain. (Gândul) A
használtruha-kereskedõk nagy része nem
tartja be a tisztításra és fertõtlenítésre vo-
natkozó elõírásokat. (Evenimentul zilei) 
Egykori, hetvenes évekbeli arculatát veszi
fel mostani felújításával a Bukaresti Nem-
zeti Színház – éppen azt a formáját, me-
lyet Ceauºescu annyira gyûlölt, hogy uta-
sítást adott módosítására. (Evenimentul
zilei) Három, már meglévõ, hírszerzés-
sel foglalkozó intézmény összevonásával
saját titkosszolgálat létrehozását tervezi az
Európai Unió.  (Curierul naþional) Nagy-
részt orosz, illetve ukrán tulajdonosok ke-
zében van Románia fémfeldolgozó ipara.
(România liberã)

Mihai ªeitan munkaügyi és Sebastian Vlãdescu pénzügyminiszter megjárhatják, mert egyeztetés nélkül beszéltek

Folytatása az 1. oldalról

„Nem hajt a tatár” – fogalmazott
tegnap megkeresésünkre Borboly
Csaba, a két kormányzó alakulat
vezetõ politikusait tömörítõ koa-
líciós tanács tagja. A Hargita Me-
gyei Tanács elnöke a hosszas pro-
cedúrával magyarázta a kinevezé-
sek elhúzódását. Tájékoztatása
szerint a zömében államtitkár
rangú tisztségviselõk kinevezése –
intézménytõl függõen – a kor-
mányfõ vagy az illetékes minisz-
ter feladata. „A jelöltek múltját
elõbb a titkosszolgálatoknak is át
kell világítaniuk, s bizonyosságot
kell kapjon, hogy az illetõ nem
mûködött korábban együtt a
Szekuritátéval. Sok esetben az il-
letékes miniszter a kinevezés elõtt
személyesen szeretne konzultálni
a hatáskörébe tartozó intézmény
új vezetõjével. Mindez idõigé-
nyes” – magyarázta Borboly. A
politikus egyetlen tárcavezetõrõl
tud, aki megtagadta az RMDSZ
jelöltjének kinevezését. Radu
Berceanu szállításügyi miniszter-
rõl van szó, aki nem szívesen lát-
ná a Tarom légitársaság élén
Gombos Csaba Maros megyei ta-
nácsost. „Amúgy minden rend-
ben zajlik, Gombos kinevezése is
folyamatban van” – mondta az
ÚMSZ-nek a Borboly. Az érintet-

tõl tegnap megtudtuk, Radu
Berceanu némileg enyhített már
az elutasító álláspontján. „Talál-
koztam a miniszterrel, és amikor
elváltunk, már nem mondta azt,
hogy nem hajlandó engem kine-
vezni. Ám további koalíciós tár-
gyalásokat szeretne ebben a kér-
désben” – nyilatkozta az ÚMSZ-
nek a megyei tanácsos. Konzul-
tált már az illetékes tárcavezetõ-
vel Kocsis András is. „Volt már
egy találkozóm a mezõgazdasági
miniszterrel. Szívélyes hangú be-
szélgetés volt. Úgy tudom, hama-
rosan megtörténik a kinevezé-
sem” – mondta lapunknak az Ál-
latnemesítési és Szaporítási Or-
szágos Ügynökség leendõ vezetõ-
je. Az Országos Levéltár új veze-
tõjének kinevezése azért késik,
mert Vasile Blaga belügyminiszter
sokat tartózkodik külföldön. „A
tárcavezetõ nagyon sokat van tá-
vol. Tudtommal csak emiatt várat
magára a kinevezésem” – mondta
lapunknak Nagy Mihály törté-
nész.Mint ismert, az RMDSZ két
posztra még nem nevesített jelöl-
tet. Kovács Péter ügyvezetõ alel-
nöktõl megtudtuk, a Szövetségi
Állandó Tanács várhatóan a kö-
vetkezõ ülésén dönt arról, kit je-
lölnek az Országos Építkezési Fel-
ügyelõség, illetve az Országos
Urántársaság élére. 

Nehézkes „garnitúracsere”

Repülnek a kikotyogók?

ÚMSZ

„Olyan fejlesztési régiókat
kell kialakítanunk, amelyek a

mi érdekeinket szolgálják, ugyan-
akkor természetszerûen adódnak
abban az értelemben, ahogyan a
történelem folyamán kialakultak”
– mondta tegnap képviselõházi
politikai nyilatkozatában Korodi
Attila. A politikus arról tájékoz-
tatta a honatyákat, hogy RMDSZ
2008 októberében olyan törvény-
kezdeményezést nyújtott be a sze-
nátusban, amelyben a jelenlegi 8
fejlesztési régió helyett 15 hatéko-
nyabbat javasolt, a felsõház által
jóváhagyott tervezet jelenleg a
képviselõházi megvitatás elõtt áll.
Elmondta, ezekre azért van szük-
ség, mert a 8, jelenleg létezõ régió
megalakításánál nem vették figye-
lembe a közöttük hagyományo-
san létezõ különbségeket és ha-
sonlóságokat. A képviselõ rámu-
tatott: a folyamatban lévõ progra-
mok és a GDP összehasonlításá-
ból kitûnik, hogy a jelenlegi regi-
onális struktúra és az erre alapuló
finanszírozási rendszer nem hoz-
ta meg az elvárt eredményeket,
ellenkezõleg, rosszabbodott az
amúgy is elmaradott térségek
helyzete.  

Korodi: más
régiók kellenek

M. Á. Zs.

Legalább harmincszázalékos
párttá akarja tenni a 2012-es

parlamenti választásokig a Nem-
zeti Liberális Pártot (PNL) Crin
Antonescu, az alakulat elnöke,
aki tegnap mutatta be azt a politi-
kai programot, amellyel megpá-
lyázza újraválasztását a március
5–7. között megtartandó tisztújító
kongresszuson. Antonescu szerint
ez a szavazatarány elég volna ah-
hoz, hogy a PNL a román jobbol-
dal legerõsebb pártjává válhasson,
miközben a demokrata-liberálisok
mögül elfogyna a tömegek támo-
gatása. „A PD-L opportunista,
ideológiákon felül álló konglome-
rátum, amely álságosan bitorolja
a román jobboldalt. Állampárttá
vált, és ekként veszélyt jelent de-
mokratikus rendszerünkre” – fo-
galmazta meg éles kritikáját
Antonescu. A sok vitát keltõ listás
szavazással kapcsolatban a liberá-
lis elnök elmondta: „összeszorult
szívvel, de határozottan” javasolja
a párt jövendõ vezetõségének
megválasztására, ugyanis csak így
tudja szavatolni azoknak az ígére-
teknek a megvalósítását, ame-
lyekkel kétmillió ember szavazatát
nyerte meg. 

Antonescu célja: 
harminc százalék
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Bogdán Tibor

A politikai megfigyelõket
a szociáldemokraták kis

híján botrányba fulladt rend-
kívüli kongresszusa után im-
már az érdekli, merre tart,
milyen irányt vesz majd a kö-
zelebbi és távolabbi jövõben
a Szociáldemokrata Párt az
új elnök, Victor Ponta vezeté-
sével?

Új elnök, 
régi támogatók

Politikai körökben a leg-
többen úgy látják, a tömörü-
lésen belül, legalábbis a kö-
zeli jövõben, nem várható
lényeges átrendezõdés vagy
irányváltás, és egyelõre arra
sem lehet számítani, hogy a
politikai alakulat, a gyõztes
elnök ígéreteinek megfelelõ-
en, modern szociáldemok-
rata párttá változik. Ponta jó
szándékát szinte senki sem

kérdõjelezi meg, ám sokan
vélik úgy, hogy fiatalsága, vi-
szonylagos tapasztalatlansá-
ga kiszolgáltatottá teszi – ar-
ról nem is beszélve, hogy si-
kerét jószerével olyan politi-
kusoknak köszönheti, akik-
rõl még maximális jóindulat-
tal sem mondható el az,
hogy fõ céljuk a nyugat-eu-
rópai értelemben vett szoci-
áldemokrata tömörülés meg-
teremtése lenne. Ponta mö-
gött, legalábbis pillanatnyi-
lag, a párt héjáiként számon
tartott Miron Mitrea, Radu
Mazãre, Liviu Dragnea,
nem utolsósorban pedig
Adrian Nãstase áll. Közülük
hárman is kacérkodtak a
pártelnöki jelöltséggel, ami-
tõl Mazãre és Mitrea csak a
kongresszus napján lépett
vissza Ponta javára. Arról
nem is beszélve, hogy gyõ-
zelméhez Ion Iliescu is – leg-
alább – hallgatólagos bele-
egyezését adta. Az sem te-

kinthetõ kedvezõ elõjelnek,
hogy elveszítette legfõbb po-
tenciális harcostársanak,
Cristian Diaconescutámoga-
tását, amiért semmiképpen
sem kárpótolhatja az, hogy
cserében megnyerte magá-
nak Marian Vangheliét. Vé-
gül pedig alelnökeinek fele
Geoanã táborából került ki,
ami szintén nem jó elõjel az
új pártelnök merésznek
ígért jövõbeni tervei szem-
pontjából. 

Formai szigor?

Talán éppen pillanatnyi
szorongatott helyzetével ma-
gyarázható, hogy Ponta rö-
viddel gyõzelmét követõen
meg akarta mutatni, hogy
elõdjével, Mircea Geoanával
ellentétben határozott, erõs-
kezû vezetõ lesz. Elsõ rendel-
kezéseként – Ion Iliescu kivé-
telével – megtiltotta minden-
kinek, hogy autóval behajt-

son a pártszékház udvarára,
mert egy jó szociáldemokra-
ta ilyet nem tesz. Bár senki
sem ellenkezett, a minden
tartalmat mellõzõ javaslat
bizonyára sokakat megmo-
solyogtatott. Komolyabb, de
még mindig csak formai lé-
pésnek számít az, hogy szi-
gorú pontosságot követelt
meg, és rendszerességet a
sajtónyilatkozatokban, ame-
lyek a jövõben csak vezetõ-
ségi ülések után hangozhat-
nak el – jelentette ki, a poli-
tikusi közléskényszerben bí-
zó újságírók nem túl nagy
bánatára.

Mi várható?

Victor Ponta részletes poli-
tikai programot hirdetett
meg a kongresszus alkalmá-
val. Közülük több is a párt
szerkezeti átalakítására vo-
natkozik. Így a jövõben a tö-
mörülés struktúráit nem te-
rületi-közigazgatási, hanem
választási szempontból, va-
gyis választási körzetek sze-
rint szervezik meg. Nagyobb
gondot fordítanak arra, hogy
a PSD jelen legyen a Moldo-
vai Köztársaságban, Spa-
nyolországban, Olaszország-

ban és más európai országok-
ban élõ román közösségek-
ben. Intézményesítik az ár-
nyékkormány rendszerét,
amelynek feladata a kor-
mány tevékenységének elbí-
rálása, és konkrét programok
kidolgozása lesz, olyan fon-
tos területeken, mint a gaz-
daság, a mezõgazdaság, a
munkaügy, az egészségügy,
az oktatás, a környezetvéde-
lem, a nemzetközi kapcsola-
tok és az ifjúságügy. Fellendí-
tenék a párt külpolitikai tevé-
kenységét, növelnék befolyá-
sát az Európai Parlament
szocialista frakciójában, a
Szocialista Internacionálén
belül, erõsítenék kapcsolata-
it az Egyesült Államokkal,
Kínával, Oroszországgal és
a Moldovai Köztársasággal.
Egyértelmûen baloldali el-
kötelezettségû médiaintéz-
ményt alakítanának ki, illet-
ve támogatnának, a prog-
ram ígérete szerint áttekint-
hetõ módon.

Victor Pontának, tanulva a
közintézmények – pártja ál-
tal is gyakorolt – átpolitizálá-
sának keserû tapasztalatai-
ból, gondja van arra is, hogy
megfelelõ rendszert hívjanak
életre mindazoknak a szoci-

áldemokrata tisztségviselõk-
nek a védelmére, akiknek
kormányváltás esetén távoz-
niuk kell posztjukról.

Kissé homályos megfogal-
mazásban ugyan, de az új
pártelnök elképzelése szerint
a PSD „új típusú együttmû-
ködést” alakít ki a szakmai és
civil társadalmi struktúrák-
kal. Ugyanakkor a párton be-
lül, az ifjúsági vagy a nõszer-
vezet mintájára környezetvé-
delmi struktúrát is létrehoz-
nak, amely – ismét talányos
szóhasználattal élve – szava-
tolná „a PSD ilyen irányú
üzenetének kialakítását.”

Victor Ponta utolsó pontja
szerint a PSD többek között
a nagyvárosok és egyetemi
központok „új proletariátu-
sához” intézett „korszerû
szociáldemokrata üzenetet
megfogalmazva”, egyben fel-
vállalja saját „Egyetem tér tí-
pusú »szürke pontjait«”. Ez,
akár egyfajta bocsánatkérés-
nek, de legalább beismerés-
nek is felfogható, és legalább-
is a papírra vetett nyilatkozat
szintjén reményt kelt mind-
azokban, akik még mindig
hinni tudnak vagy akarnak a
Szociáldemokrata Párt meg-
újulásában. 

PSD-jövõkép: Ponta pontjai

A Falkland-szigetekért sír Argentína

Gyulay Zoltán

A Desire Petroleum a
hét végén kíván a szige-

tektõl északra a tengeri fúrá-
sokba belekezdeni. Buenos
Aires válaszként drasztikus
lépésre szánta el magát: a
köztudatban Falkland, az ar-
gentinok számára azonban
Malvin (Las islas Malvinas)
néven ismert szigetcsoport
és a 800 kilométernyi távol-
ságra lévõ szárazföld között
mindenféle közlekedést be-
szüntet. Az errõl szóló dek-
rétumot a kortárs „Evita”, a
peronista mozgalomból in-
dult államfõ, Cristina
Fernandez-Kirchner már alá
is írta. A máig rendkívül de-
koratív elnök asszony pedig
arra utalt, hogy az ENSZ
változatlanul szorgalmazza
az Argentína és Nagy-Bri-
tannia közötti párbeszédet a
szigetek hovatartozásáról, il-
letve önrendelkezésérõl. Bu-
enos Aires arra hivatkozva
tart igényt a hozzá egyéb-
ként földrajzilag is közelebb
fekvõ területre, hogy az egy-
koron a spanyol korona bir-
toka volt, amelynek a dél-
amerikai ország, és nem a
ködös Albion a jogutódja.

A „thatcherizmus” 
születése

A konfliktus nem mai kele-
tû. Április 2-án lesz huszon-
nyolc esztendeje, hogy az At-
lanti-óceán délkeleti partjai-
nál kitört a háború. Bocsás-
suk elõre: a konfliktus tette
az akkori brit miniszterelnö-
köt, Margaret Thatchert iga-
zán erõssé, Argentínát pedig
katonai diktatúrába taszítot-
ta. Kereken ki lehet monda-
ni: Falkland nélkül nem jöhe-
tett volna a hosszú idõn át si-
keresnek bizonyult „thatch-
erizmus”, jóllehet a háború
kirobbanásakor még súlyo-
sak voltak a kételyek.

Azon a hajnali órán a dél-
amerikai államot uralma
alatt tartó katonai junta há-
rom vezetõje, Leopoldo
Galtieri tábornok, valamint a
tengerészetet irányító Jorge
Anaya és a légierõt parancs-
nokló Basilio Lami Dozo
egyetlen kézlegyintéssel meg-
kísérelte birtokba venni a szi-
geteket. Rövid küzdelem
volt: már június 14-én az ar-
gentinok kapitulációjával vé-
get is ért.

A háború 255 brit és 649
argentin katona életébe ke-

rült. A veszteséglista – mond-
hatni – elenyészõ; annál na-
gyobb volt a hatása a brit bel-
politikára. Peter Carrington
külügyminiszter (utóbb lord-
dá ütve a NATO fõtitkára)
április 5-én lemondani kény-
szerült, mivel a hírszerzés to-
tális csõdöt mondott, nem je-
lezvén elõre az argentin invá-
ziót. A külföldi elhárítás, az
MI6 – amelynek irányítása a
külügyminiszter felelõsségi
körébe tartozott – sokkal in-
kább megnyugtató informá-
ciókat közölt: szerintük
Galtieri mindaddig egyetlen
lépést sem tesz a Falkland-
szigetek felé, amíg az ENSZ
nem határoz a vitatott kér-
désben. Pedig voltak elõjelek:
már március 19-én titkos ar-
gentin akció zajlott le a szin-

tén brit fennhatóságú Bálna-
vadász-szigetek egyikén, a
keletebbre fekvõ Déli-Geor-
gián. Egy munkásokból álló
csoport fémhulladékból tá-
kolt konténert helyezett a
partra, s kitûzte rá az argen-
tin zászlót.

„Remény és erõ”

Így érkezett el a Downing
Street 10. elsõ és mindmáig
egyetlen nõi lakójának az
ideje. Margaret Thatcher
népszerûsége a hivatalba lé-
pése óta eltelt három eszten-
dõ mélypontján volt. Az elsõ
magánosítási hullám nyo-
mán a munkanélküliség mér-
téke egy konzervatív kor-
mány számára elviselhetet-
len magasságokba emelke-

dett, miközben a Munkás-
pártból és a liberálisok közül
kiugrott jelesek alkotta „szo-
ciáldemokraták” mind töb-
bet hallattak magukról. A
toryk és Thatcher asszony az
1983-ban esedékes alsóházi
választásokon csekély esélyre
számíthattak.

A Falkland-háború egyet-
len éjszaka fordított a hely-
zeten. A meglehetõsen nép-
szerûtlen kormányfõbõl vi-
lágszerte elismert – már-már
csodával szemlélt – hõsnõt
faragott. Az argentinok jó-
voltából a konzervatívok 10
százalékpontos elõnyre tet-
tek szert, az ország a
Vaslady (ekkor kapta az el-
nevezést) lába elõtt hevert.
Megszületett a „thatcheriz-
mus”, és három további vá-

lasztási gyõzelem egészen
1997-ig meghosszabbította a
torykorszakot.

Mondani sem kell: a szi-
getcsoport máig brit fennha-
tóság alá tartozik. Az
Argentina felett aratott gyõ-
zelem pedig „reményt és
erõt” adott a nemzetnek a
„gonosz”, a „diktatúra és
erõszak” elleni küzdelemben
– hangsúlyozta Thatcher a
brit haderõhöz és a Falkland-
szigetek lakosságához inté-
zett rádióbeszédében.

Dél-Amerika 
támogatása

Az összecsapások utóélete
magáért beszél. A katonai
diktatúrát bevezetõ Carlos
Menemmel szemben utóda,
a jelenlegi államfõ férje,
Néstor Kirchner elnök a „ha-
tározottság” politikáját hir-
dette meg, és így tárgyalt a
Vasladyt váltó John
Majorrel. Buenos Aires blo-
kád alá vonta a szigetek légi
közlekedését, bírságolta a
falklandi zászló alatt hajózó
halászokat, és 1995-ben fel-
mondta a Londonnal meg-
kötött megállapodást is a kö-
zös kõolajfeltárásra.

A most újonnan fellángolt
vitában Argentína számíthat
szomszédai támogatására. A
32 latin-amerikai országot tö-
mörítõ Rio-csoport mexikói
csúcstalálkozóján elhang-
zott: „az Argentin Köztársa-
ságnak törvény adta jogai
vannak a Nagy-Britanniával
folytatott szuverenitási vitá-
ban” – közölte a helyi idõ
szerint hétfõn tartott sajtótá-
jékoztatóján Felipe Calderón
mexikói elnök. 

Újra föllángolt az argentin–brit vita 
az Atlanti-óceán déli részén található
Falkland-szigetek körül. A kiváltó ok:
egy brit olajtársaság tervezett kutatófú-
rásai, miután feltételezik, hogy a Nagy-
Britanniához tartozó szigetcsoportot
övezõ parti sáv gazdag kõolajban és
földgázban. Egyes becslések 60 milli-
árd hordónyi készletet feltételeznek.

1982. április 30. Süllyed az argentin flotta zászlóshajója, egy brit vadásztengeralattjáró eltalálta

Elcsitulni látszanak a legnagyobb ellenzéki tömörülés, a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) rendkívüli kongresszusa által fel-
kavart indulatok – a kulisszák mögött viszont, immár jóval
higgadtabban, megfontoltabban és körmönfontabban folyta-
tódik az aknamunka, az erõviszonyok átcsoportosulása. 



Hogyan is tudnánk másképpen bevonni a gondolkodási folya-
mat áramába azt a csaknem végtelen távlatú ténykomplexust,
amelyet „szellemnek” vagy „életnek” nevezünk, mint drámaian
kifejezve szavak, fogalmak segítségével, amelyek puszta váltó-
pénzei az intellektusnak? (…) 
A probléma nyilván a sötét õskorban kezdõdött, amikor vala-
melyik õsünk azt a zavarba ejtõ felfedezést tette, hogy az eleven
levegõ, amely a haldokló utolsó hörgésével elhagyja a testet,
többet jelent, mint pusztán a mozgó levegõt. Ezért aligha vélet-
len, hogy olyan hangutánzó szavak, mint ruach, ruch, roho
(héber, arab, szuahéli) a szellemet is jelölik, nem kevésbé vilá-
gosan, mint a görög pneuma és a latin spiritus.
Hiszen tudjuk valóban – bármennyire ismerjük is a szót –, mi
is tulajdonképpen a szellem? Vagy biztosak vagyunk benne,
hogy ha ezt a szót használjuk, mindannyian ugyanazt értjük
rajta? Elvégre a „szellem” szó nem meghatározó, hanem kétes,
sõt ijesztõen többértelmû. 
Ugyanaz a szó – szellem – jelent egy átfogó jelentõségû elkép-
zelhetetlen, transzcendens eszmét; banálisabban egy fogalmat,
amely az angol mind-nak felel meg; egy intellektuális viccrõl is
mondhatjuk, hogy „szellemes”, de létezik kísértetként megjele-
nõ szellem is, (…) és végül a német nyelv a Geist (szellem) szót
anyagi értelemben is használja, amikor például Weingeist-et
(borszeszt), Salmiakgeist-et (szalmiákszeszt) és általában
geistige Getränke (szeszes italokat) fejez ki vele. 

C. G. Jung: Szellem és élet. Fordította S. Nyírõ József

Mennek. Nem csak úgy tesznek, mert men-
ni muszáj, itt a ciklusvég. Bár – ahogy mi
elnézzük, pardon, elképzeljük a parlamen-
tek elképesztõen vonzó erejét, és mindent,
ami egy négy évvel kibélelt mandátumba
belefér – menni nagy dolog, a meghatódá-
sig szomorú. Ezután fogják mondani: a
képviselõ hûlt helye. 
Így lesz ez a magyar Országgyûlésben is,
lesz akinek csakugyan hûlt helye marad; ké-
sõbb természetesen betölthetetlenül, vagy
természetellenesen betöltve. Mert van, aki
betölthetõ, és van, aki betölthetetlen marad
az emlékezetekben. A székek amúgy ártat-
lanok, helyet adtak már nyilasnak és kom-
munistának, népinek és kozmopolitának.
Van, aki megy tehát, kifújja magát a kör-
úton, finom cigarettafüsttel minden békávé-

gyanús embertõl elhatároló-
dik, de ígéri, tavasszal vissza-
tér. Van, aki a dramaturgiai
megjegyzések szerint vég-
képp el, vagyis mint a drá-

mákban. Nem hiába mond-
ják, az élet különös dolgokat
produkál. Hát nem lesz
drámai nézni az új helyze-

tet: mondjuk, amikor

a rendszerváltó szabaddemokrata bársony-
székét tapogatja a berendezkedõ jobbikos? 
Bajnai Gordon magyar miniszterelnök biz-
tosan elkésett a magyar parlament utolsó
ülésén, amikor a demokrata fideszesek és a
demokrata szocialisták összefogását sürget-
te, hogy fogják már vissza
a szélsõk közeledtét, mi-
közben a rettegettek már
ott vannak a Kossuth té-
ren, és bebocsátást követel-
nek. Bajnai megtette, utol-
só országjelentésében a vá-
lasztóknak üzent: elsõsor-
ban áprilisban õk lesznek a vezetõ politiku-
sok, az istenért, ne fessenek komolytalan
képet és fölöttébb veszélyeset a nemzetközi-
ségnek szép Magyarországról. 
A kormányfõ kitalálta-elmondta, megváltó
nem lehet, korszakot, Bajnai-korszakot
nem akart csinálni. Csakugyan, sokat nem
beszélt, statisztika lett, hogy az elmúlt tíz
hónapban kevesebb, mint öt órát beszélt az
általában mindig rendkívüli érdeklõdést
mutató honatyáknak. Tény, Bajnai nem a
szavak szépségversenyével tartotta talpon
Magyarországot. 
Elõdje – vele szemben – tovább éli a szavak

élvezetét, elég mulatságos nézni, hogy a
szónok-ex-miniszterelnök a függöny mögül
néz farkasszemet a beleskelõdõ hírtelevízió-
val, és inteni kénytelen, tegyék már be azt a
rohadt ablakot. Természetesen azt is mulat-
ságos nézni, hogy az MSZP vezetõ politi-

kusa, a majdani frakcióve-
zetõ Balatonõszödbõl nem
tanulva, folyton bala-
tonõszödi beszédeket tart,
de mitõl, kitõl kell félnie,
amikor a nyílt szavak és a
szembesülések ideje van?
Gyurcsány a rejtett kampá-

nyaival még sokat árthat egy takargatnia
nincs mit pártnak, egy megújulásra váró
baloldalnak. 
Aligha vitatható, Bajnai az utolsó felszóla-
lásában is államférfiként viselkedett. Megle-
het, a beszédét még egyszer elÕveszik, mit
mondott a kormányfõ nem sokkal a lelépé-
se elõtt? Azt mondta, hogy a Fidesznek és
az MSZP-nek legalább a szélsõjobbal szem-
beni fellépés legyen olyan téma, amelyben
összefognak, vagy legalábbis nem játsszák
ki egymást egymás ellen. „Demokrata és
hazafi Orbán Viktor is, demokrata és hazafi
Mesterházy Attila is. Lehet, hogy csak eny-

nyi a közös nevezõ, de ez közös nevezõ, és
ez elég lehet ahhoz, hogy Magyarország le-
gyõzze a szélsõjobb veszélyt”. 
A fanatikus szembenállást, a tûz és víz ter-
mészetét ki kezdte el bontogatni tehát?
Hogy kell a pártoknak megküzdeniük egy-
mással, hogy ne a demokrácia legyen a
vesztes? 
Bajnai Gordon szerint az elmúlt tíz hónap-
ban „a legjobb tudása” szerint dolgozott
miniszterelnökként. Azt mondta: az elmúlt
tíz hónapban azt tette, amit párton kívüli
miniszterelnökként tehetett azért, hogy Ma-
gyarország önmagából kihozza a legjobbat.
Szakszerûen, a lehetõ legkevésbé megosztó
módon, tisztességgel, határozott, de vissza-
fogott hanggal, eredményesen igyekezett
dolgozni, és annyit végezni a rengeteg fel-
adatból, amennyit egy év alatt csak lehet.
Tette, amit a békés, gyarapodó, modern, eu-
rópai miniszterelnökként tehetett, nem té-
vedhetetlenül.
Aki végighallgatta Bajnai beszédét, abban
valami talán csak megmozdult: a politika
nem eleve bûnös dolog, hanem közös
ügyek normális rendezése. Ahol a demok-
rácia ellenségeivel nincs párbeszéd – és eb-
ben, aki számít, egyetért.

A közös nevezõ
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Januárban sült el az Iránra irányzott hír, miszerint
Amerika rakétaelhárító rendszerekkel tûzdeli tele a
Teherán és Tel-Aviv közötti folyosót. Bármely Irán-
ból kilõtt rakéta, a térségmérséklõ ötös arab-fogat, a
világ nagy olajtermelõ országai (Kuvait, Katar,
Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia)
fölött kell röpködjön, hogy Izraelt elérje. A Perzsa-
öböl kiegyensúlyozott államainak amerikai felfegy-
verzése nagyot pukkant a saját geopolitikai, gazdasá-
gi lövészárkai közé zárt országban. Nem csoda,
hogy egymást követték a Forradalmi Gárda forradal-
mian új fegyverkezésének hírei, amelyek között már
saját gyártmányú légvédelmi rakétarendszer is szere-
pelt. Ezzel majdnem egyidejû Moszkva megrovása,
hogy nagyon késnek a már rég megígért S-300-as
légvédelmi rendszerek, amelyek az iráni nukleáris lé-
tesítményeket védenék. Elmarad az üzlet? Az infor-
máció, miszerint Teherán továbbra is leküzdhetetlen
vágyat érez alacsony dúsítású uránja visszatartására,
de máris húsz százalékos dúsításra képes, Nyugaton
és Amerikában robbant. 
Furcsa háttere mindennek, hogy Oroszország jöve-
delmezõ fegyvereladásokról tárgyal Szaúd-Arábiával,
s a biznisz légvédelmi rendszerekrõl is szól. Érdekes,
ha egyazon országban találnak majd egymásra az
USA-ból és a FÁK-ból származó rendszerek, de az is
figyelemreméltó, hogy a néhai amerikai külügyes
Condoleezza Rice egykori közel-keleti mediálásai
kapcsán megnyerte Szaúd-Arábiát. Annyira, hogy az
nem csak a térségi béke egyik élharcosa lett, de az
„irántalanításban” is szövetséges, hisz hallgatólago-
san beleegyezett, hogy Izrael használhassa légterét
egy esetleges iráni csapás megválaszolására. Nos, az
oroszok fegyvert adnak el az ibn Szaúd dinasztiának,
de szállítási ígérettel kötõdnek Ahmadinezsádhoz is.
Amerika, Európa és Izrael felé egyelõre csak halvány
szankciós ígéretekkel és levelezéssel kötõdnek, s ez
gesztusként ragyogó, de elkötelezettségi értéke még
nincs. Az iromány, amelyet francia írógépen, oroszos
fordulatokkal pötyögtek, a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökség postaládájában landolt (P.O. Box 100,
Wagramer Strasse 5., Bécs, Ausztria), s kifejezi a
frank-orosz aggodalmat az extradúsítás miatt, amo-
lyan „tegyenekmárvalamit” stílusban. 
Ilyen lavírozások, agyonárnyalt egyértelmûség mel-

lett, ahol a gazdaság portikuszáról
lepottyan a világbéke erkölcsi pa-

rasztvakítása, szinte értékelhetõ a be-
számíthatóan õrült és megbízhatóan
fenyegetõzõ Ahmadinezsád, akit

megdöbbentett az egyedüllét. 
Teherán szingli maradhat, ha a
Perzsa-öböl országait, a „Clinton-
áramlat” tovább hajtja Amerika 

felé.Ady András
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A Fidesznek és az MSZP-
nek legalább a szélsõ-
jobbal szembeni fellépés
legyen olyan téma,
amelyben összefognak.

Lokodi Imre

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Aki a gonoszságot nem bünteti, 
az gonoszságra buzdít.” Leonardo da Vinci

Feltörekvõk

Ijesztõ szellem

Beszámítható 
beszámíthatatlanság

A nap címe. A PSD és a PNL vállvetve
harcol az egykamarás parlament bojkottá-
lásáért, Curentul.

Magyarázat. Most látszik meg, hogy mi-
lyen mérgezõ és hosszan tartó a választási
stikli populista hatása. Ha az Alkotmány-
bíróság – de más jogi instancia is – képte-
len volt megóvni a „románokat” ettõl a
blöfftõl, most a nagyobbik kormánypárt
kiválóan fel tudja használni a „nép akara-
tát” a reális társadalmi gondokról való fi-
gyelemelterelés céljából. (Mellesleg a sza-
vazók valamivel több, mint negyede sza-
vazta meg a röfirendumon az egy kama-
rát, annak negyven százaléka azért, mert
valamire mindenáron nemet akart monda-
ni, negyven százaléka azért, mert fogalma
sem volt, hogy mirõl van szó.) Reméljük,
az RMDSZ is vállvetve fog az aberráns
egykamarás rendszer ellen harcolni, kü-
lönben megtörténhet, hogy oda lesz a
képviselete. 

Kivel mi lesz? A Jurnalul naþional kissé túl
nagy jelentõséget tulajdonít Victor Ponta
elsõ elnöki napjának. Hogy nem a
Geoanã, hanem a Nãstase irodájában ren-
dezkedett be, hogy gyaloglásra akarja rá-
bírni a szocialistákat (ami máris iróniát
váltott ki), hogy legyenek pontosak a gyû-
léseken meg hasonlók. Ezzel szemben
nem csupán érdekes, de fontos is, hogy mi
lesz Mircea Geoanával, a szenátus elnö-
kekével. A tisztségre a demokrata-liberáli-
sok fenik a fogukat (még nagyon fontossá
válhat, hogy ki lesz az ország második
embere, fõleg, ha – mint hírlik – az elsõ
ember kidõlhet). Nos, miután Cristian
Diaconescunak ígérte a szenátus elnöksé-
gét, amennyiben õt támogatja a párt vá-
lasztásán, Victor Ponta ezt visszavonta, az
idegileg Geoanánál rozogább Diaconescu
pedig teljesen hoppon maradt. 

A nap álhíre. Mivel elõre látható, hogy
az egyetlen házból álló parlament terve
(igazi kommunista Nagy Nemzetgyûlés,
ami teljhatalmat biztosít az államfõnek)
nem fog sikerülni, Emil Boc egy korábbi
jól bevált recept szerint azt akarja javasol-
ni, hogy páros napokon csak a képviselõ-
ház, páratlan napokon csak a szenátus
mûködjön. Ez az Egy napon egy ház
program. 



Totka László, 
Salamon Márton László

A hétfõi demonstrációt
követõen módosított a

kötelezõ gépjármû-felelõs-
ségbiztosítás (RCA) szabá-
lyozásán a Biztosítótársasá-
gokat Felügyelõ Tanács
(CSA). A kárvallott ezentúl a
javítómunka elvégzése elõtt
igényelheti a beavatkozáshoz
szükséges összeget. Ugyan-
akkor a változtatások ered-
ményeképpen a kár értékét a
piacon érvényben lévõ szol-
gáltatási díjak alapján szá-
molják ki, miközben mosta-
nig ezekben a helyzetekben a
javítás költségét a biztosító-
társaságok mérték fel. 

Tíz nap szabálya

Ha a biztosítónak kételyei
vannak a baleset körülmé-
nyeivel kapcsolatban, és csa-
lást feltételez, köteles tíz na-
pon belül értesíteni a gépko-
csi tulajdonosát a kivizsgá-
lás szándékáról. A vizsgálat
nem tarthat három hónap-
nál tovább a szerencsétlen-
ség bekövetkeztének megál-
lapításától számítva. Ha ki-
fogás nem merül fel, és a
csalást kizárják, az utolsó
dokumentum leadását köve-
tõ tíz napon belül a cégnek
rendeznie kell a számlát, mi-
közben korábban 15 nap
volt a határidõ erre vonatko-

zóan. Másik újdonság: a pó-
rul járt jármûbirtokosok bár-
melyik autós mûhelyt vá-
laszthatják a javítások elvég-
zésére, függetlenül attól,
hogy az adott szolgáltató
szerzõdött-e, illetve rendel-
kezik-e együttmûködési
megállapodással a biztosí-
tócéggel. Ezeket a változta-
tásokat a Hivatalos Közlöny-
ben teszik közzé (általában
két héten belül), és azt köve-
tõen lépnek életbe az új ren-
delkezések. 

Eredményes tiltakozás

„Olyan szempontból van
köze a hétfõi demonstráció-
nak a döntéshez, hogy a
visszajelzések az autójavítók
részérõl váltották ki ezeket a
módosításokat” – nyilatkoz-
ta az Új Magyar Szónak Biró
Albin, a CSA tagja. A szabá-
lyozás megváltoztatása
azonban – mint mondta – le
kellett volna hogy állítsa a
tiltakozást, ha a tüntetõket
valóban a biztosítottak sorsa
és a kifizetések korrektsége
érdekelte volna. A kártéríté-
si összeg megállapításánál –
mind a munkadíjra, mind az
alkatrészekre vonatkozóan –
elsõsorban a rendszerben
szereplõ szolgáltatók stan-
dardjait veszik alapul – ma-
gyarázta érdeklõdésünkre
Biró. Szerinte a szervizek
nagy része és a biztosítótár-

saságok már megvásárolták
a standardokat, így ez egy
egységes rendszer, amelyet
minden balesetezett autó
esetén alkalmazni lehet a jö-
võben. Az új normákkal
Biró szerint a biztosítótársa-
ságok feltételeit szigorítot-
ták, illetve a biztosítottak jo-
gait és szabadságát próbál-
ták növelni, a visszaélések
elkerülése érdekében. A mó-
dosítások következtében
igaz, hogy megszûnik a biz-
tosítottak egyik kockázata,
mégpedig az, hogy a kifize-
tés késése miatt késõbb kap-

ja kézhez az autót valaki, vi-
szont megjelenik egy új rizi-
kó, amellyel számolni kell.
Amennyiben aláírta valaki,
hogy egy adott összegbõl
megoldja a javítást, akkor az
esetleges rejtett sérüléseket
neki kell késõbb finanszíroz-
nia, mert azok már nem tar-
toznak a térített költségek
közé. 

Várják a panaszokat

Ha a biztosító tíz nap után
nem jelez vissza, az ugyan-
olyan megsértése a szabályo-

zásnak, mint a tíz napon be-
lüli nem fizetés. Ilyen esetek-
ben a felügyelet illetékes iro-
dáját kell felkeresni, amely-
nek szakemberei érkezési
sorrendben kivizsgálják a pa-
naszokat, és szabálytalanság
esetén büntetést szabnak ki –
hívta fel a figyelmet a CSA
tagja. „Mindenképp jelezni
kell, hogy szabálytalanság
történt, mert ha összegyûl
egy kritikus tömeg a statiszti-
kában, a kivizsgálás felé
mozdítja az esetlegesen el-
szaporodó eseteket” – tette
hozzá Biró. 

„Ez képtelenség”

„Ez egyszerûen képtelen-
ség. Ha elõre kell kifizetnünk
a balesetet szenvedett gépko-
csik tulajdonosainak a káro-
kat, szükségünk van egy egy-
séges díjrendszerre, amihez
olyan elektronikus progra-
mokat kell beszereznünk,
amelyek lehetõvé teszik en-
nek bevezetését. Ráadásul ez
sem küszöböli ki a visszaélé-
si lehetõségeket: ha elõre ki-
adjuk a pénzt, a gépkocsi-tu-
lajdonosok azon lesznek,
hogy minél olcsóbban jöjje-
nek ki a javításból, és megta-
karítsák a kezükbe került
összeg minél jelentõsebb há-
nyadát” – vélekedett az új
rendelkezésekrõl Liviu Stoi-
cescu, az Omniasig Biztosí-
tótársaság gépkocsi-biztosítá-
si részlegének vezetõje. A
Román Gépkocsi-biztosító
Iroda (BAAR) elnökeként is
– az Új Magyar Szó megkere-
sésére – hozzátette: a jogsza-
bályhoz mindenképpen al-
kalmazási módszertanra van
szükség, amelynek feltételei
egyelõre nem világosak. „A
végeredmény elõnytelen
egyik fél számára: ha magas
az egységes tarifa, akkor a
biztosítók látják a kárát, és
kénytelenek lesznek tovább
emelni az RCA árát. Ha pe-
dig alacsony, akkor a biztosí-
tottak húzzák a rövidebbet” –
szögezte le Stoicescu. 
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RCA: elõre fizet a bioztosító

Gy. Z.

„A görög kormány fele-
lõsségteljesebben járha-

tott volna el a múltban a
pénzügyek könyvelése terén,
és így elkerülhette volna,
hogy az eurózóna gyenge
láncszemévé váljon” –
mondta Georgios Pouka-
missas, Athén bukaresti
nagykövete a Ziarul Finan-
ciarnak. Arra figyelmeztette
Romániát a lapnak adott in-
terjúban, hogy okuljon a hel-
lén állam negatív példájából.
A néhány hete folyamatosan
érkezõ rossz hírek eredmé-
nyeképpen (ami az állam-
háztartást illeti) Görögor-
szág mostanra az Európai

Unió (EU) pénzügyi szakér-
tõinek felügyelete alá került.
Az Európai Központi Bank
és a Nemzetközi Valutaalap
szakemberei átvilágítják a
korábban megszépített görög
elszámolásokat. Ezzel pár-
huzamosan az EU statiszti-
kai hivatala, az Eurostat
azon tranzakciók összes ada-
tainak az átadását követelte,
amelyek útján Athén az or-
szág államháztartási hiányá-
nak mértékét igyekezett el-
kendõzni. A görög illetéke-
sek a felelõsséget egy pénz-
ügyminisztériumi sztrájkra
hivatkozva igyekeztek ma-
gukról elhárítani, ez azon-
ban az Európai Bizottság
rosszallását váltotta ki. 

Az EU „legrosszabb tanu-
lójának” békéjét ezenközben
egyéb zavargások is fenyege-
tik: mára a közhivatalnokok,
valamint a közösségi közle-
kedés és a légi irányítás al-
kalmazottai hirdettek sztráj-
kot a kormány takarékossági
intézkedései miatt. Görög-
ország ezen a napon egyet-
len repülõjáratot sem indít,
és nem is fogad. Az elmúlt
héten a kormány gyõzelem-
ként könyvelhette el, hogy a
gazdák utolsó határzárlatu-
kat is megszüntették anél-
kül, hogy a legcsekélyebb
engedményeket is elérték
volna, és az adószedõk is le-
mondták tervezett munka-
beszüntetésüket. 

Vége a görög „szépítésnek”

Kovács Zsolt

Kétségbeesésükben a
vállalat udvarára vonul-

tak a sepsiszentgyörgyi ci-
garettagyár dolgozói tegnap
délben, és arra kérték a
pénzügyi hatóságokat, en-
gedjék tovább mûködni az
egységet. A tiltakozó akció
elõzménye, hogy az Adó- és
Pénzügyi Hivatal (ANAF)
az általa igényelt adósságok
miatt hétfõn visszavonta a
cigarettagyár gyártási enge-
délyét, és lepecsételték a
raktárokat, gépsorokat.
Sándor Csaba, a cigaretta-

gyár mûszaki vezetõje arról
tájékoztatta a sajtót, hogy a
pénzügyi hatóság által em-
legetett 480 millió lejes tar-
tozást nem ismerik el, ezért
bírósági eljárást folytatnak. 

Félmilliárd tartozás

A hivatalos szerv és a
gyár közötti nézeteltérés ab-
ból adódik, hogy a vállalat
2004-es magánosítási szer-
zõdésében az áll: az új tulaj-
donos, a Galaxy Tobacco
Rt. beruházásai és szociális
vállalásai ellenében kedvez-
ményeket kap az államtól,

például nem kell jövedéki-
adót fizetnie. A vállalat tel-
jesítette a privatizációs
megállapodásban foglalta-
kat, és ezt a magánosítási
ügynökség (AVAS) 2006-
ban el is ismerte. „A vállalat
ez idõ alatt rendszeresen fi-
zette az átütemezett adóssá-
gait” – állítja Sándor, aki
szerint ennek ellenére az
ANAF tavaly októberben
arról értesítette õket, hogy
elveszítették az állami ked-
vezményeket, és visszame-
nõleg be kell fizetniük az ál-
lamkasszába azok ellenér-
tékét, büntetõkamatokkal

együtt – vagyis 480 millió
lejt. Ezt a rendelkezést a cég
megfellebbezte az ügynök-
ségnél és a bíróságon is. A
pénzügyi hatóság február
16-án visszautasította a do-
hánygyár fellebbezését, és
visszavonta gyártási jogát.
Sándor Csaba azt reméli,
hogy a 103 munkás tiltako-
zó akciója révén elérik,
hogy a végleges bírósági íté-
letig nem függesztik fel az
üzem mûködési engedélyét,
mivel elveszítenék megren-
deléseiket, ami a 113 éves
sepsiszentgyörgyi vállalat
bezárását jelentené. 

„Dolgozni akarunk”

Az állami társaság magá-
nosítása után csupán a sepsi-
szentgyörgyi cigarettagyár az
egydüli, amely a hagyomá-
nyos román márkákat, a
Carpaþi-t és Snagovot gyártja,
illetve bérmunkában több ci-
garettamárkát állítanak elõ –
mondta a mûszaki vezetõ,
aki szerint egy 40 millió dol-
láros beruházás révén egy éve
sikerült betörniük a külföldi
piacra is. Jelenleg az áru 80
százalékát a határokon kívül
értékesítik. A sepsiszentgyör-
gyi igazgató szerint hétfõn

kellett volna elkezdeniük egy
60 tonnás szállítmány gyártá-
sát, amelyre elõleget is kaptak
a megrendelõtõl. Ha nem si-
kerül teljesíteniük, elveszítik
a partnert, aki kereskedelmi
pereket is indíthat ellenük.
„Nem akarunk koldulni,
hagyjanak dolgozni”, „Ne
zárják be a gyárat” és „Dol-
gozni akarunk” feliratú táb-
lákat mutatva a dolgozók
kérték György Ervin prefek-
tus és Antal Árpád polgár-
mester közbenjárását is, hogy
megelõzzék a tömeges elbo-
csátásból származó szociális
problémákat. 

Füstté válik az utolsó dohánygyár?

A felügyelet nem foglalkozik a panaszokkal – állították az autósok a héten. Fordulat következett be?
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Munkatársainktól

„Az oltáshelyzetrõl nem
nyilatkozunk” – hangzott

a rövid és elutasító válasz a
Maros Megyei Egészségügyi
Igazgatóság egyik munkatár-
sától. Lapunk arra volt kí-
váncsi, milyen nehézségeket
okoz a Cantacuzino Intézet
gyártási engedélyének nem-
régiben bejelentett visszavo-
nása. „Vészhelyzetre van
megoldás” – tette hozzá a
neve elhallgatását kérõ illeté-
kes, aki elárulta: van olyan
oltóanyag, amit egyáltalán
nem lehet beszerezni a me-
gyében. 

Hetente jelentenek

A Cantacuzino Intézet en-
gedélyét az Országos
G y ó g y s z e r ü g y n ö k s é g
(ANM) vonta vissza február
8-án azzal az indoklással,
hogy korszerûtlenek az oltó-
anyagok elõállításához
használt technológiák. A
döntés értelmében jelenleg
nem állítanak elõ az ország-
ban többek között TBC , ve-
szettség és tetanusz elleni ol-
tást sem. A gümõkór elleni
vakcinát négy hónapon ke-
resztül használták úgy a ha-
zai kórházak, hogy az újszü-
löttek számára készített oltó-

anyag szavatossága lejárt.
Cseke Attila egészségügyi
miniszter tarthatatlannak
nevezte a kialakult helyze-
tet, és április 15-ig adott ha-
ladékot az intézetnek a tech-
nológiák korszerûsítésére. A
Cantacuzino vezetõsége a
hét elején mutatta be válság-
kezelõ tervét a szaktárcá-
nak, Cseke Attila azt kérte
az érintettektõl, hogy heti je-
lentésben számoljanak be a
fejleményekrõl. Az ANM
többek között a infrastruktu-
rális fejlesztést vár a
Cantacuzino Intézettõl, egy-
elõre nem biztosított a gyár-
tósor megfelelõ monitor-

izálása, és nem kielégítõ a
vízhálózat minõsége sem. 

Helyi érdekû pánik

A bukaresti fejlemények
miatt érezhetõ a feszültség az
erdélyi városokban is. Ma-
rosvásárhelyen azzal utasí-
tották el a tájékoztatást több
egészségügyi intézményben,
hogy csak a Megyei Egész-
ségügyi Igazgatóságnak
(DSP) áll jogában informáci-
ót szolgáltatni az oltóanyag
készletét. A DSP-nél azon-
ban csak név nélkül nyilatko-
zott az egyik alkalmazott:
„BCG-oltás (TBC elleni vé-

dõoltás – szerk. megj.) egyálta-
lán nincs, veszettség elleni ol-
tást azonban – vészhelyzet
esetén – tudunk biztosítani”.
Márialaki Ellát, a DSP jár-
ványtani fõorvosát egyálta-
lán nem sikerült elérnünk
lapzártánkig, munkatársai
azt ígérték, „talán” a követ-
kezõ napokban rendelkezé-
sünkre tudják bocsátani a
kért adatokat. 

Kolozsváron a megyei kór-
ház sürgõsségi osztályán és a
fertõzõkórházban is úgy nyi-
latkoztak, „még” van oltó-
anyag. „Abban bízunk, hogy
csupán ideiglenesen függesz-
tették fel a Cantacuzino Inté-

zet engedélyét. A jelenlegi
védõoltáskészletünk még 2-3
hónapra elegendõ ahhoz,
hogy a pácienseket el tudjuk
látni, ha addig sem történik
semmi, alternatív forrás után
nézünk” – mondta lapunk-
nak Cristian Jianu, a kolozs-
vári fertõzõbetegeket ellátó
kórház szakorvosa. 

Nagyváradon a megyei
kórház sürgõsségi osztályán
lapunk megkeresésére azt
sem tudták megmondani,
meddig elég a meglévõ kész-
let, és arra sem tudtak vála-
szolni, mi történik akkor, ha
elfogynak a tartalékok. Az
intézmény fõnõvére röviden
itt is csak annyit mondott:
„még van oltóanyag”. 

Deme Judit, a Kovászna
megyei Közegészségügyi Ha-
tóság vezetõje arról számolt
be az ÚMSZ olvasóinak,
hogy a H1N1-es vírus elleni
oltóanyag az egyetlen olyan
vakcina, amelybõl nagy
mennyiségben van raktáron.
„Tizenkétezer egység van
tartalékon, így az oltási akció
zavartalanul folytatódik” –
nyilatkozta az igazgató, aki
elismerte, Háromszéken
sincs BCG-oltás. Deme sze-
rint a szankció azért nem
végzetes, mert néhány vakci-
nát eddig is más gyártótól vá-
sároltak. 
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Röviden

Bérlõbõl tulajdonos

Az eddigi három év helyett,
a tegnap hozott sürgõsségi
kormányrendelet értelmében
már tizenkét havi bérlés után
megvásárolhatják az Orszá-
gos Lakásügynökség (ANL)
által épített, úgynevezett
ANL-ingatlanokat a fiatal
családok – írta az Agerpres,
Elena Udrea regonális fej-
lesztési és turisztikai minisz-
terre hivatkozva. Az intézke-
dés részleteirõl a következõ
napokban döntenek.

Konyhakéssel 
a kórházban

Egy ittas asszony konyha-
késsel fenyegette a sepsi-
szentgyörgyi járóbeteg-gon-
dozó látogatóit. A rendõrsé-
get a dolgozók riasztották,
mert nem merték megközelí-
teni a késsel hadonászó nõt.
Buzsi Andrea a háromszéki
rendõrség szóvivõje elmond-
ta, hogy a helyszínre érkezõ
rendõrök az egészségügyi in-
tézmény harmadik emeletén
találták meg a 42 éves K.
Tündét, akinek zsebében egy
19 centiméteres konyhakést
találtak. Amikor arról fag-
gatták, hogy miért volt nála
a konyhakés, a zavartan vi-
selkedõ nõ azt válaszolta,
otthon épp krumplit hámo-
zott. Az érintett ellen tör-
vénytelen fegyverviselés vád-
jával indítottak bûnvádi eljá-
rást, tájékoztatott Buzsi. 

Vakcinapánik Erdélyben
Gondot okoz a Cantacuzino Intézet oltóanyaggyártási engedélyének megvonása

Inczefi Tibor 

A Hargita megyei gyer-
mekvédelmi rendszer-

ben dolgozó nevelõszülõk
szakszervezetbe tömörül-
tek, hogy – ha másként nem
lehet – bírósági úton érjék
el hétvégi munkájuk díjazá-
sát.  Borboly Csaba megyei
tanácselnök Elekes Zoltán,
a Hargita Megyei Szociális
és Gyermekvédelmi Vezér-
igazgatóság vezetõje egyez-
tetett az érintettekkel. Az il-
letékesek bíznak a peren kí-
vüli megegyezésben. Bár a
nevelõszülõk kérését az ön-
kormányzat nem tudja telje-

síteni, a megyei tanács elnö-
ke szerint az idei évben biz-
tosított a gyermekvédelmi
hálózat mûködéséhez szük-
séges pénzkeret. „Ez nem
jelenti azt, hogy a szociális
ellátórendszerben nincs
szükség a költségek lefara-
gására – tette hozzá Borboly
Csaba – aki szerint hasonló-
an a tanügyben tapasztalha-
tó folyamatokhoz itt is át-
alakításra van szükség.”
„Bár európai uniós pályáza-
tokon is próbálunk pénzt
szerezni a hálózat mûködte-
téséhez, Hargita Megye Ta-
nácsának nincs anyagi fede-
zete a hétvégék kifizetésére,

és törvényes alapja sincs a
követelésnek. A két gyer-
mek után járó fizetés, illetve
az Iskola Alapítványtól ka-
pott támogatással együtt
2200 lejre rúgó összegnél
többet a megyei tanács nem
tud biztosítani a nevelõszü-
lõknek” – közölte az érintet-
tekkel Borboly Csaba. A vi-
tás kérdésben nem született
végleges döntést, de az
egyeztetést követõen a szak-
szervezet úgy döntött, elha-
lasztja a kilátásba helyezett
pert. A nevelõszülõk hat hó-
napot adtak a megyei ön-
kormányzatnak a helyzet
rendezésére. 

Fotó: Tofán Levente
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Perrel fenyegetnek a fizetésért

ÚMSZ

Veszélyben az anyanyel-
vi oktatási hálózat fenn-

tarthatósága, leépülhetnek
a magyar nyelvû iskolák –
fogalmaz hangon tegnap
nyilvánosságot látott állás-
foglalásában a Romániai
Magyar Pedagógus Szövet-
ség (RMPSZ) elnöke,
Lászlófy Pál-István. Az
RMPSZ a tanügyet érintõ
megszorító intézkedésekkel
kapcsolatban foglalta össze
álláspontját. „Az utóbbi
idõben, a közszférában dol-
gozók leépítése és a költsé-
gek csökkentésére hozott
kormányhatározat egy
olyan folyamatot indított el,
amelyik teljesen szétveri az

amúgy is összekuszált ro-
mániai oktatást és ezen be-
lül az anyanyelvi oktatást”
– áll a dokumentumban,
amelynek szerzõje kifogá-
solja a kormány által terve-
zett tanügyi leépítést és
költségcsökkentést, vala-
mint azt, hogy a döntés fe-
lelõsségét a tanfelügyelõsé-
gekre és az iskolákra hárítja
a Boc-kabinet. Az RMPSZ
állásfoglalása szerint az
iskolaösszevonás nem érint-
heti az óvodai és az alsó ta-
gozatos osztályokat. A pe-
dagógusszövetség szerint a
megszorítások elõtt célsze-
rû lenne összeállítani a hát-
rányos helyzetû települések
névjegyzékét, és ezeket a
helyi iskolákat speciális

alapból kellene finanszíroz-
ni. Ezekben az intézmé-
nyekben – figyelmeztet az
RMPSZ – nem méltányos a
fejkvóta szerinti finanszíro-
zás. A szakmai szervezet in-
dítványozza továbbá a vá-
rosi iskolahálózatok újraér-
tékelését, az oktatási intéz-
mények kihasználtságának
pontos felmérését, az admi-
nisztráció és a tanügyi bü-
rokrácia csökkentését. Az
állásfoglalás kitér a finan-
szírozásra és a beiskolázási
tervre vonatkozó rendeletek
illetve kormányhatározatok
összehangolásának szüksé-
gességére, a pótfinanszíro-
zás megoldatlan problémái-
ra, a tanügyi bérrendszer
aránytalanságaira is. 

RMPSZ: veszélyben a tanügy



Csibi Márti

Kényelmes próbaruhák-
ban bemelegítõ mozdula-

tok, betûkockák és építésre
váró faelemek a színpadon –
két hete tart a Figura leg-
újabb elõadásának próbafo-
lyamata a vajdasági Döbrei
Dénes mozgásmûvész irá-
nyításával. 

„Csak egy mondat. Keres-
sél szavakat. Ismételjük a
mozgássort hatszor, majd jön
a helycserés rész, aztán az X-
es” – hallgatják a rendezõ uta-
sítását a színészek, majd a
mozdulatok átalakulnak já-
tékká, a játék szavakká, mi-
közben a díszlettel együtt épül
fel az út, az egész elõadás ge-
rince. Együtt érvényesül a
képzõmûvészet, a látvány, a
szöveg, az improvizáció. 

„A most készülõ darab na-
gyon közel áll a Figura által
kitûzött elsõdleges feladat-
hoz, a színházi nyelv megújí-
tásához” – véli Béres László,
a Figura Stúdió Színház
igazgatója. 

A Határeset, avagy napút a
cédrus árnyékában címû elõ-
adás mûfajilag is határeset,
a tánc, színház és mozgás
határmezsgyéjét érintgeti.
„Hogy táncszínház vagy be-
szélõ színház, azt majd a
próbafolyamat végére kiala-
kult elõadás dönti el, annak
függvényében, hogy a színé-
szek hogyan tudnak egy-
mással együtt dolgozni. A
produkció végsõ formája
teljes mértékben a színészek
fizikai, lelki és szellemi kon-
díciójától függ”, magyaráz-
za Döbrei Dénes rendezõ. 

A darab kiindulópontja
Danyi Zoltán vajdasági író
Csak egy mondat címû novel-
lája. Az elbeszélés egy
moszkvai színház gazdasági
igazgatójának, Grigorij
Danyilovicsnak egy élet-
mozzanatát mutatja be, aki
egyszer csak rádöbben,
hogy neki írnia kell, egy re-
gényben kell megtalálnia sa-
ját megvalósulását, tökéle-
tességét. Elvonulva a világ-
tól, csendes magányában

egy iszonyatosan hosszú re-
gényt sikerül megírnia, me-
lyet újra és újraolvasva fo-
lyamatosan rájön, hogy túl
van magyarázva a története.
És tömöríti a regényt mind-
addig, míg a sok ezer olda-
las iromány egyetlen mon-
dattá zsugorodik. A társulat
ezt az egy, ki nem mondott
mondatot keresi, miközben
a színpad útkeresõ játszó-
házzá alakul át, melynek je-
lentõs része az életfa, a hús-
vér emberek életeinek töké-
letes fûzére. 

„Minden tánc, minden
mozdulat a mozdulatlan-

ságból indul és a végtelen-
ben ér véget, csakúgy, mint
minden mondat, amely a
csenddel kezdõdik. Apró
morzsákból áll össze az elõ-
adás, a részecskék egymás-
hoz való kötõdésébõl. Ezért
az elõadás mûfaját úgy ne-
vezem meg, mint találko-
zást. Mindez, mihez kez-
desz, mert azt tudod szín-
padra állítani, ami vagy” –
fogalmazta meg Döbrey
Dénes, a darab rendezõ-ko-
reográfusa, akinek neve
nem ismeretlen a gyergyói-
ak elõtt sem, hiszen megfor-
dult már a kultúrház színpa-

dán a 2008-as dance.move-
ment.theater rendezvényen.
A jelenleg Franciaország-
ban élõ, a toulouse-i Leda
Színésziskola mozgástaná-
raként tevékenykedõ szak-
ember egy teljes külföldi al-
kotótábort vont maga mellé,
a darab megalkotásához: a
szintén vajdasági Danyi
Zoltán drámaírót, a pécsi
Hegyi Csaba díszlet- és jel-
meztervezõt, a francia
Rodolphe Bourotte zene-
szerzõt. Az elõadás bemuta-
tója március 27-ére, a szín-
ház világnapjára van kitûz-
ve. 
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Sipos M. Zoltán

A közbeszerzések alaku-
lásának köszönhetõen a

kolozsvári városházának
350 ezer eurót sikerült spó-
rolnia a város jelképévé vált
Mátyás szoborcsoport fel-
újításán – tudtuk meg Lász-
ló Attila alpolgármestertõl.
A kincses város polgármes-
teri hivatala összesen 800
ezer euróból gazdálkodhat a
restaurálás során, amely
összeget a magyar és a ro-
mán állam fele-fele arány-
ban teremtett elõ. „A meg-
takarítás annak is köszönhe-
tõ, hogy a Concefa Rt. a leg-
kisebb összegért vállalta a
felújítást a tavaly meghirde-
tett versenyvizsgán. Akkor a
cég 375 ezer eurós összegért
nyerte el a kivitelezés jogát.
Ehhez még hozzáadódik az
áruforgalmi adó, amivel
együtt 450 ezer euróban áll
a végösszeg, így közel 350
ezer euró marad meg a kor-
mányközi egyezmény során
létrejött összegbõl ” –
mondta el László Attila.
Mint megtudtuk, a városhá-
za a megmaradt összeget to-
vábbi felújításokra költheti.
A szoborcsoport restaurá-
lásának kivitelezése után a
városháza Mátyás király
szülõházát újítaná fel. Az
alpolgármester még megje-
gyezte, hogy a szoborcso-
port teljes felújítása július
elején fog befejezõdni. 

ÚMSZ

Nyilvánosságra hozta
tegnap a Román Színházi

Szövetség (UNITER) a 2009-
es év legjobb színházi teljesít-
ményeit jutalmazó díjaira va-
ló jelöléseket. A Ion Cocora,
Mircea Morariu és Doina
Papp kritikusokból álló
jelölõzsûri döntése értelmé-
ben Bíró Józsefet a legjobb

férfi mellékszereplõ díjára je-
lölték a Szatmárnémeti Észa-
ki Színház Harag György
Társulatának, a Keresztes
Attila által rendezett Három
nõvér címû elõadásának
Csebutikin szerepéért. Bíró
József mellett versenybe száll
még egy magyar színházi
produkció, a temesvári Csiky
Gergely Színház Rosen-
crantz és Guildenstern halott

címû elõadása. Victor Ioan
Frunzã rendezése esélyes a
legjobb elõadás és a legjobb
rendezõ díjára, valamint az
elõadás díszlettervezõje,
Adriana Grand is esélyes egy
díjra. A jelöltek közül a díja-
zottakról szakmai zsûri dönt.
Az elismeréseket a tizennyol-
cadik alkalommal megszer-
vezett 2010-es UNITER Gá-
lán adják át, április 19-én. 

Megvannak az Uniter-jelölések

Határeset a Figura Stúdiónál

HIRDETÉS

Csendbõl születõ szavak, mozdulat-

lanságból induló mozdulatok, betû-

kockák és színpadon épített életfa –

különleges elõadással készül meglep-

ni közönségét a gyergyószentmiklósi

Figura Stúdió Színház.

Két hete tart a Figura legújabb elõadásának próbafolyamata, melynek mûfaja is határeset

Spóroltak 
a felújításon

A legjobb pályakezdõ kategóriában Cris-
tina Florea a Neil LaBute amerikai szerzõ
Bizonyos lányok (Niºte fete) címû darabjában
megformált Tyler szerepéért (George
Ciprian Színház, Buzãu), David Schwartz
a Iaºi-i Vasile Alecsandri Nemzeti Színház-
ban rendezett Csókollak Románia! (România,
te pup!) elõadásért, valamint Crina Semciuc
Lena alakításáért a Leonce és Léna címû elõ-
adásban (Bukaresti Komédia Színház). A
legjobb díszlettervezõ díjáért versenyez
ªtefan Caragiu, a Bukaresti Nottara Szín-
ház Évforduló (Aniversarea) címû elõadás
színpadképéért Adriana Granddal, vala-
mint Iuliana Vâlsannal, aki a Piatra
Neamþ-i Ifjúsági Színház Herr Paul címû
produkció díszletét jegyzi. A legjobb férfi
mellékszereplõ díjra Bíró József mellett
Vlad Ivanovot (a Bukaresti Nemzeti Szín-
házban a Csehov novellából színpadra al-
kalmazott A párbaj címû elõadásban for-
mált szerepéért) és Gelu Niþut (a Bukaresti
Komédia Színház Zojka lakása címû pro-
dukciójának Pavel Feodorovici Oboliani-
nov figurájának megjelenítésért) is jelölték.  
A legjobb nõi mellékszereplõ díjára Ana
Cionteát (a Bukaresti Nemzeti Színház A
párbaj címû elõadásában formált Mária sze-
repéért), Catrinel Dumitrescut (a Bukaresti
Nottara Színház Évforduló címû elõadásá-
nak Else figurájáért) és Emilia Popescut (a

Bukaresti Komédia Színház Zojka lakása cí-
mû produkciójának Alla Vadimovnájáért)
jelölték. A legjobb férfi fõszereplõ kategó-
riában a Kolozsvári Lucian Blaga Nemzeti
Színház Walpurgis-éj avagy a kõvendég lép-
tei címû elõadás szereplõjét Ionuþ Carast, a
Bukaresti Metropolis Színház A játszma vége
játékosát, Mihai Constantint és a Bukaresti
Komédia Színház Zojka lakása címû produk-
ció színészét, George Mihãiþãt jelölte meg a
zsûri. A 2008/2009-es évad elõadásaiból a
legjobb nõi fõszereplõ díjára jelölték a Zojka
lakásából Virginia Mireát, a Nagyszebeni
Radu Stanca Hullámtörés avagy Bess megáldott
élete címû produkció szereplõjét, Ofelia
Popiit, valamint Sanda Toma színésznõt, a
Bukaresti Nemzeti Színház Édes fiaim címû
Arthur Miller szerzeményben formált Kate
Kellerért. A legjobb rendezõ díjára esélyes
Alexandru Dabija, Victor Ioan Frunzã és
Vlad Massaci. A legjobb elõadásért járó elis-
merésért küzd meg a Hullámtörés avagy Bess
megáldott élete, az Évforduló és a Rosencrantz és
Guildenstern halott. A rádióelõadások kate-
góriájában a Román Rádió három elõadása
is jelölve van, a Gavril Pinte rendezte Lovak
az ablakban címû produkció, az Attila
Vizauer rendezte Ketten félrebeszélnek címû
Ionesco darab, valamint a Mihai Lungeanu
rendezte Despre senzaþia de elasticitate când
pãºim peste cadavre címû Matei Viºniec-mû.  

A díjátadó gáláig a következõ jelöltek közül fognak választani:

A szerzõ felvétele
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Mivelhogy az olcsó moralizálás lát-
szatát is el szeretnénk kerülni, elõre
kijelentjük, hogy egyetértünk az
olyan nemi viselkedéssel, amelyet a
természet megkövetel minden ivaros
élõlénytõl, azért, hogy az így szapo-
rodó lények ne pusztuljanak ki, de
az olyan szexualitást, amelynek
egyetlen távlati szerepe az, hogy
zsákszámra gyûljön valakinek a
pénz, nos, erkölcsi szempontból nem
tudjuk elfogadni. A média mindig
kitûnõ eszköz volt egy-egy új ter-
mék, szolgáltatás stb. bereklámozá-
sára, az eladások növelésére, de
ugyanakkor kitûnõen ki lehetett
használni arra is, hogy új szükségle-
teket keltsen az emberekben, amely
szükségletek aztán kitûnõ piacot te-
remtettek az újabb termékeknek. Az
internet rengeteg idõt, erõt és sok
esetben pénzt is rabol el a gyanútlan

„webszörfösöktõl”. A netes opportu-
nizmus iskolapéldája a napokban
indult, de máris óriási médiaszenzá-
cióvá nõtt sclavelemele.tare.ro hon-
lap, amely mûködésének elsõ heté-
ben közel 100 ezer látogatót vonzott.
Mirõl is szól ez az új „médiarobba-
nás”? Nos, arról, hogy három szí-
nésznõ (a nevük nem fontos) muto-
gatja a bájait a nyálcsorgató
netezõknek, és a honlap látogatói-
nak lehetõsége van arra, hogy pa-
rancsolgassanak a vonzó idomú höl-
gyeknek, akik több-kevesebb ódzko-
dással meg is teszik azt, amire a
többségi szavazat felkéri õket. A
honlap mûködtetõi tudják, hogy sok
férfi (és miért ne, nõ?) saját frusztrá-
cióját fogja kiélni, tehát könnyû lesz
megismerni annak a látogatónak a
gyenge pontját. Elképzelhetõ az is,
hogy ez az „interaktív szappanope-

ra” tulajdonképpen piackutató, pu-
hatolózó kezdeményezés, amelynek
a célja a hazai társadalom szexuális
érzékenységének a felmérése. A jól
sikerült marketing, a közönségsiker,
a helyenként fanyalgó, de nagyszá-
mú médiavisszhang arra enged kö-
vetkeztetni, hogy ez a kezdeménye-
zés nem áll majd meg itt. Egy, a nõ
kiszolgáltatottságát hirdetõ lap elfo-
gadható egy ultraliberális társada-
lomban, de egy demokratikus társa-
dalom azonnal el kellene utasítsa
ezt a negatív diszkriminációt mûve-
lõ médiajelenséget. És nem az Or-
szágos Audiovizuális Tanács (CNA)
kezdeményezésére, hanem közfelki-
áltással. Aki a virtuális pornószí-
nésznõnek parancsolgat, az tulaj-
donképpen önmagát alázza meg,
mert elismeri, hogy beteges a szexu-
ális szemlélete, mert nem a szaporo-

dást vagy az intimitás elmélyítését
szolgálja, hanem a fájdalommal tár-
sítja a nemi életet. Az aktív, a „pa-
rancsolgatásba” is bekapcsolódó lá-
togatók nagy száma bizony sokat el-
mond országunk szexuális egészségé-
rõl... A bulvármédia veszélyes, mert
legyöngít és kiszolgáltatottá tesz. Fé-
lõ, hogy leszokunk a gondolkodásról
is, és oda jutunk, hogy már a hírek
olvasása közben is maszturbálni fo-
gunk. Mert olyanok lesznek a hírek,
mert arra lesz csak közönségigény. A
nemi élet testileg-lelkileg gazdagít,
de ha kínzást és megalázást társít
hozzá a média, akkor félõ, hogy
nemsokára a való világban, a neten,
a tévén kívül is elburjánzik az aber-
rált szexualitás. Tudatossággal még
megállíthatjuk!

Péter Árpád

Médiagnózis

Netezõ rabszolgák vagyunk?

F. I.

Romániában a gyerekek 54,
míg a serdülõkorban levõ fia-

talok 70 százaléka naponta hasz-
nálja az internetet, annak ellené-
re, hogy a szülõknek csak 55 szá-
zaléka szörfözik a világhálón –
derül ki a Salvaþi Copiii Szervezet
(a Save The Children romániai
részlege) legújabb felmérésébõl.
Az ifjú internetezõk között a leg-
nagyobb népszerûségnek a Hi5 és
Facebook közösségi oldalak örven-
denek – a serdülõkorúak 82 szá-
zalékának van Hi5 profilja –, de
emellett elõszeretettel cseverész-
nek a Yahoo Messengeren és a
Skype-on is. 

„Paradox helyzet”

Az Intuitext szoftverfejlesztõ
cég és az Itsy Bitsy FM európai
gyerekrádió közös, 3559 szülõ
válaszára alapozó felmérése rá-
mutatott arra, hogy 2009-ben a
Romániában élõ 14 év alatti gye-
rekek 63,5 százaléka naponta le-
ül a számítógép elé – rendszerint
erõszakos játékokat játszani –, és
59 százalékuk szörfözik a világ-
hálón. A felmérést készítõ szak-
emberek szerint az helyzet azért
is aggasztó, mivel a megkérde-
zett három év alatti gyerekek
38,7 százaléka internetezik, míg
a 7 és 10 év közöttiek 11,8 száza-
léka a virtuális térben keres meg-
oldást a házi feladataira. 

„Ez egy paradox helyzet, –
vélekedik lapunknak Kádár An-
namária – mivel az eleve interak-
tívnak tartott lehetõségek lesz-
nek a nagy csapdalehetõségek is
egyben is: a chatelés, a kortárs-
csoporttal való kapcsolatterem-
tés, a közösségi oldalakon való
idõtöltés.” A pszichológus sze-
rint a leggyakrabban megjelenõ
pszichés problémák a kapcsolat-
vesztés, elmagányosodás, de-
presszió, a tudat beszûkülése,
„mivel itt virtuális és nem reális,

„életszagú” kapcsolatok terem-
tõdnek, itt nem mûködnek a gát-
lások, a valóság és irrealitás ha-
tárán megteremtõdõ „átmeneti
tér”-ben zajlik minden”. 

„A gyerek védelmét még cse-
csemõkorban el kell kezdeni az-
zal, hogy átgondoljuk a saját vi-
szonyunkat az internethez, szü-
lõként saját magunk számára ál-
lítunk korlátokat, nem adunk a
gyereknek követendõ modellt
ebben a tekintetben” – figyel-
meztet a szakember. 

Tudni kell élni vele

„Minket nem ért váratlanul az
internetezõkorszak, mert két év-
vel ezelõtt, amikor Imre másodi-
kos volt, kitört egy nagy botrány
az osztályban, a lányok, nyolc
éves lányok, társkeresõ fórumo-
kon chateltek ismeretlenekkel.
Akkor leültünk a fiúkkal és meg-
beszéltük, hogy az internet pont
olyan, mint a való élet, csak ve-
szélyesebb, mert lesbõl támadnak
azok, akik bántani akarnak” – fo-
galmazott lapunknak egy maros-
vásárhelyi anyuka, aki azt is el-
mondta, hogy náluk korlátozva
van az internethasználat, gyere-
kei csak célzottan látogatnak ol-
dalakat, például egyszervolt.hu,
pinguinclub.com, melyek védett
tartalommal rendelkeznek. 

Magyari Margitnak azonban
nehezebb dolga van. „Óvodás kis-
lányunk a nyolcadikos testvére
mellett szocializálódott, együtt
nézték a videókat, kezdetben csak
meséket, most meg már szinte
mindent megnéz, egyedül. A nap
nagy részébben mi dolgozunk, õ
meg kedvére barangolhat a vide-
ók között” – panaszkodik a maros
megyei édesanya, aki már azt is
fontolgatta, hogy lemond az
internet elõfizetésrõl. „Azt hi-
szem, minket, a munkásosztályt
túlságosan is meglepett a világhá-
ló, nincs idõnk megtanítani a gye-
rekeinket élni a lehetõséggel” –
summáz szomorúan Magyari. 

Elkészült II. Margit dán királynõ és férje
végsõ nyughelyének, üvegbõl készült szarko-
fágjának modellje. A 3,3 méter hosszú szar-
kofágot három, bornholmi gránitból, görög
márványból és a Feröer-szigetekrõl szárma-
zó bazaltoszlop tartja. Az oszlopokat két-két
elefántfej díszíti, amelyek Dánia legrégebbi
és legelõkelõbb rendjét, az Elefánt-rendet
szimbolizálják. Mindezek francia homokkõ
alapon állnak majd. Björn Nörgaard szob-
rászmûvész elmondása szerint a Margit ki-
rálynõ és férje számára készülõ koporsó ki-
alakításának ötletén 2003 óta dolgozott a
királyi párral közremûködve. „Én adtam a
forma és az anyag alapötletét, õfelsége és
férje pedig elmondták a részletekre vonatko-
zó kívánságaikat” – mondta a mûvész. 
Bízzunk benne, hogy a közös munka meg-
hozza gyümölcsét.

(szûcs el)
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Szederkényi Bella Orsolya cí-
mû rajzfilmje a Best Student

Film Award kitüntetést kapta az
ANIMA 2010-en (Brüsszeli
Nemzetközi Animációs Film-
fesztivál), melyet idén 27. alka-
lommal rendeztek meg a belga
fõvárosban. Szederkényi Bella dí-
jazott animációs filmje tulajdon-
képpen a fiatal rendezõnek a
Moholy-Nagy Mûvészeti Egye-
tem elvégzése után készített dip-
lomafilmje volt. Szederkényi az
MTI-nek elmondta: a szinte teljes
egészében saját készítésû filmje
abszurd történet, amely egy lány-
ról szól, aki egy nap arra ébred,

hogy kézen állva kell leélnie az
életét. „A filmet számos más
nemzetközi fesztiválra is meghív-
ták, így további díjakra lehet esé-
lyes. Ami pedig a további tervei-
met illeti: tele vagyok ötletekkel”
– nyilatkozta a rendezõ. Az
ANIMA-nak nem Szederkényi
az egyedüli magyar vonatkozása,
a versenyprogramban ugyanis
szerepelt még Molnár Tünde Si-
mon vagyok és Lanczinger Mátyás
All that Cats címû filmje, valamint
Tóth Balázs Freeze! címû alkotá-
sát az Animated nights panorá-
ma programban vetítették. Az
egyhetes brüsszeli fesztiválon
mintegy 200 animációs alkotás
szállt versenybe. 

Kiadó Sepsiszentgyörgyön, jó zóná-

ban, háromszobás, felújított tömbhá-

zlakás.Ugyanott eladó Skoda 120 L.

Tel: 0722-714 750 

ApróhirdetésMagyar siker Brüsszelben

Postafiók

Tisztelt Szerkesztõség! Február 28-án emléke-
zünk Kánya Kálmánra, szeretném, ha a mellé-
kelt cikket közölnék. 

Tisztelettel, 
Bencze Mihály, Brassó

Az 1970-es és 80-as években, mint kolozsvá-
ri egyetemi hallgató, majd brassói tanár ta-
pasztalhattam azt, amiként Ceausescu jól
képzett diplomatái bárhol és bármikor lehen-
gerlik a magyarországi vagy más államok
jogvédõ szerveinek azon akcióit, amelyek az
erdélyi magyarság jogfosztását, erõltetett as-
szimilációját tárták a nagyvilág elé. (…) 
Egyre jobban erõsödött az az érzésünk,
hogy Magyarország nem rendelkezik diplo-
matákkal, nincs diplomata képzése. (…) 
Most egy olyan elhallgatott diplomatára sze-
retném felhívni a figyelmet, akinek tartal-
mas élete mérce lehet a jövendõbeli diplo-
matáink elõtt. 1869. november 7-én, Sop-
ronban született Kánya Kálmán, követ, kül-
ügyminiszter, a magyar diplomácia történet
talán legsikeresebb alakja. (...)
Alig 26 évesen már Fiuméban diplomata,
1904-ben Konstantinápolyban konzul, majd
1905-tõl a közös külügyminisztériumban tel-
jesített szolgálatot, 1913-ban a Monarchia
mexikói követe. (...) 
1925-ben Magyarország berlini követe. Már
ekkor felhívja a nagyvilág figyelmét arra,
hogy Németország rossz irányba halad. (...)
1938. szeptember 20-án Imrédy miniszterel-
nökkel Berchtesgadenbe repült és felkérte
Hitlert a magyar területi igények támogatá-
sára. (…) 
Legjelentõsebb eredményei: az 1938-as
müncheni egyezménynek a magyar-cseh-
szlovák területi vita megoldására irányuló
záradéka, a Bled-i egyezmény a Kis-antant
államokkal, a Révkomáromban zajló cseh-
szlovák-magyar tárgyalások, illetve az elsõ
bécsi döntés. (…)
A magyar közélet egérõl, melyet sokáig üs-
tökösként világított be, 1945. február 28-án
végleg eltûnt, akárcsak az élete során össze-
gyûjtött mesés vagyona.

Szakemberek és szülõk is aggódnak az internetezõ gyerekekért
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Térkép - Reggel
9.40 Lélek Boulevard
10.35 Szülőszoba
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő – Friss
15.45 Magyar elsők
16.00 Pannóniától a csil-
lagokig
16.30 Az arany hatalma
17.25 Miért éppen Mag-
yarország?
18.00 Zorro (amerikai
kalandfilmsor.)
18.30 Térkép - Integrá-
ciós magazin
19.00 Híradó, Időjárás-je-
lentés
19.35 Mese
20.05 Külvárosi
rendőrök (olasz tévéfilm
sor.)
20.55 Dunaszőkítés - An-
ti-tóksó (magyar szór.
műsor)
22.00 Egy makulátlan
elme örök ragyogása
(am. rom. dráma, 2004)
0.00 Közbeszéd - Ak-
tuális háttérműsor
0.25 Váltó - Gazdasági
Híradó
0.35 Drót (amerikai tévé-
film sor.)
1.35 Kikötő - Friss (ism.)
2.10 Vers
2.15 Himnusz

Kanal D, 20.15
Rövid pórázon

Andy és Lorna magányosak. Cheryl és Jeri szerelmesek.
Legalábbis úgy érzik. Magányukat és boldogságukat pedig
leghűségesebb társukkal, a kutyájukkal osztják meg.
Csakhogy a kutyák azt teszik, amit az ösztöneik diktálnak. A
gazdik viszont gyakran becsapják önmagukat. Azért mert gon-
dolkoznak, vagy azért mert az ösztöneikre hallgatnak. De van
egy park, ahol egyetlen séta mindent megváltoztat.

DUNA Televízió, 22.00
Egy makulátlan elme örök ragyogása

Joel döbbenten fedezi fel, hogy barátnője, Clementine kitöröl-
tette az emlékezetéből eseménydús kapcsolatuk minden em-
lékét. Kétségbeesésében ő is felveszi a kapcsolatot az eljárás
feltalálójával, hogy kitöröltesse a lányt a saját emlékezetéből.
De ahogy Joel emlékei eltűnnek, úgy ébred rá a Clementine
iránti szerelmére. Agya rejtett zugainak mélyéről bizonyos
erők megpróbálják megakadályozni a sikert.

m1, 22.30
A vörös kakadu

Kelet-Németország, 1961 tavasza. A húszéves Siggi Drezdá-
ba megy, hogy díszletfestőként dolgozzon egy színházban.
Megismerkedik Luise-zal, a költőnővel, akibe beleszeret.
Luise bevezeti őt az éjszakai életbe, bejáratos lesz a híres-
hírhedt Vörös Kakadu tánclokálba, ahol megismeri a nő férjét,
az életvidám Wolle-t is. Siggi döntő lépésre szánja el magát,
amely mindhármuk életére kihatással van.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
9.30 Mesélő cégtáblák
10.00 Spirski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.55 Connect with Eng-
lish
12.05 Négyszázezer nap
12.30 Átjáró
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
15.55 Vizsgálat, lépj be!
16.20 Magyar retro
17.15 Orvvadászok éjsza-
kája
18.45 Balett 
ABC Henriettel 
(magyar dok. sor.)
18.55 Ez történt ma
reggel
20.35 Marci 
(rajzfilm sorozat)
21.00 Híradó este
21.20 Sporthírek
21.23 Időjárás-jelentés
21.25 A Fagyos folyó lo-
vasa (auszt. filmsor.)
22.15 Parttól partig
(am.-kan. filmdráma)
0.00 Záróra
1.30 Bűvölet 
(olasz tévéfilm sor.)
1.40 Tűzvonalban 
(magyar filmsor.)
2.20 Vizsgálat, lépj be! 
- Radiológia
2.45 Kodály Zoltán:
Magyar Népzene
3.00 Téli Olimpia 2010 
- Vancouver

6.30 Top Shop
7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.20 Stan Lee és a
Pókember (amerikai doku-
mentumf.)
17.20 Rubí, az elbűvölő
szörnyeteg 
(mexikói filmsor.)
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 
(magyar tévéfilm sor.)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder 
- Fábry Sándorral
0.15 Házon kívül 
- Heti magazine
0.45 Európai idő 
- EU-magazin
1.05 Alias 
(am. akciófilm-sor.)
2.00 Reflektor 
- Sztármagazin
2.10 Infománia
2.30 Műsorszünet

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka - A TV2
reggeli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefonos
játék
11.30 Teleshop
12.05 A Las Vegas-i lovas
(vígj.)
14.20 Kvízió - Telefonos
játék
15.50 Dokik (am. film-
sor.)
16.20 Charly, majom a
családban (német film-
sor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(am. filmsor.)
18.20 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Hal a tortán -
Vendégváró valóság-show
21.10 Jóban Rosszban
(magyar filmsor.)
22.20 Amerikai pite 4. - A
zenetáborban (am. vígj.)
0.00 Agy-kontroll (am.
filmsor.)
1.00 Tények Este – Hír-
műsor
1.30 EZO.TV
2.20 GSG 9 - Az elit kom-
mandó
3.10 Segíts magadon!
4.10 Műsorszünet

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

9.50 Halálbiztos diagnózis
10.40 Gyilkos sorok (am.
filmsor.) 11.35 Smallville
12.20 A férfi fán terem
13.10 A nagy házalakítás
14.05 A pokol konyhája
15.10 Nyomtalanul
16.00 Nyomtalanul
16.50 Miami helyszí-
nelők 17.35 A férfi fán
terem 18.25 A pokol
konyhája 19.30 A nagy
házalakítás 21.30 Miami
helyszínelők 23.10 New
York-i helyszínelők (krim-
isor.)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Hírek 11.05
Sport.ro Hírek 12.05 Lab-
darúgás: Ajax - Juventus;
Fulham - Sahtior; Everton
- Sporting; Liverpool - Urz-
iceni 13.05 Fogadás a
félelemmel 14.05 Külön
kiadás 16.00 Külön ki-
adás - Örülj a labdarúgás-
nak 18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információ 20.05
Fogadás a félelemmel
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling Sum-
merSlam

9.15 Kaméleonok (sor.)
10.30 Szerelmek (film-
sor.) 11.45 Életképek
(filmsor.) 14.30 Aniela
(filmsor.) 15.30 Elrabolt
sorsok (filmsor.) 16.30
Szegény Mária (sor.)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem
nevében (filmsor.) 19.30
Kaméleonok (filmsor.)
20.30 Aniela (filmsor.)
21.30 India (filmsor.)
22.30 Éjszakai törté-
netek 23.30 Terra Nostra
(filmsor.)

8.00 Egy város pusz-
tulása (olasz történelmi
f.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.30 Nevada
(am. filmdráma) 15.35
A rivális (kan. filmdrá-
ma) 17.15 A 737-es titka
(német thriller) 19.00
Viharzóna (katasztrófa
f.) 20.35 Támad a Nap
(am.-kan. katasztrófa f.)
22.10 Ragadozó 2. (am.
sci-fi akcióf.) 0.05
Halálosztó (am. horror)
1.40 Az őrszem (am.
horror)

7.00 A szív dala (filmsor.)
8.00 Anyaszeretet (film-
sor.) 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.00 Egy új sors (film-
sor.) 15.00 Mondd menny-
ibe kerül 16.00 Terefere
Bahmuval (show) 18.30
Hírek 19.30 Menyet anyá-
nak 20.15 Rövid pórázon
( k a n a d a i - a m e r i k a i
vígjáték, 1998) 22.15
Átváltozás (amerikai hor-
ror, 1996) 0.15 Halottas
ház (amerikai horror,
2008)

9.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok 11.00 Különleges
küldemény (vígj.) 13.00
McLeod lányai (sor.)
14.00 Amy-nek ítélve
(filmsor.) 15.00 Kisvá-
rosi gyilkosságok 17.00
Álom, édes álom... (film-
dráma) 19.00 Amy-nek
ítélve (am. filmsor.)
20.00 Nyughatatlan Jor-
dan 21.00 A médium
(krimisor.) 22.00 Viharos
vizeken (kan.-am. thriller)
0.00 Szabadság, min-
denáron

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Téli Olimpia 2010
- Vancouver
13.01 Híradó délben
13.15 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (film-
sor.)
14.35 Rondó - Kisebbsé-
gi magazin
15.30 Téli Olimpia 2010
- Vancouver (ism.)
18.15 Körzeti híradó
18.25 Hírek
18.35 McLeod lányai
(ausztrál sor.)
19.25 A palota ékköve
(dél-kor. filmsor.)
20.30 Híradó este
20.50 Sporthírek
20.55 Időjárás-jelentés
21.00 Kassza - Közéleti
vitaműsor
22.00 Az Este –
Csütörtök
22.30 A vörös kakadu
(német filmdráma,
2006)
0.35 Prizma
0.50 Hírek – Időjárás-je-
lentés
0.55 Memento
1.05 A férfi, aki a Kínai
negyedet fényképezte
(német dokf.)
2.30 Rajongó szerelem
(francia dokumentumf.)
3.30 Prizma (ism.)

7.00 Téli Olimpiai
Játékok
9.40 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
10.10 Szerelmes Don
Juan (argentin filmsor.)
11.15 Labdarúgás: UEFA
Champions League
12.05 Jelek
12.30 Szerelmek a
képernyők mögött
12.45 Titkok a
palotában (filmsorozat)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Eurovision 2010
14.50 Olimpiai info
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente – német
nyelvű műsor
16.55 Téli Olimpiai
Játékok - Vancouver
2010
18.00 Jocker és 
Loto 5 /40 sorsolás
18.25 Titkok a
palotában 
(koreai filmsor.)
19.40 Olimpiai info
19.50 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Téli Olimpiai
Játékok - Futó sí
22.25 Téli Olimpiai
Játékok - Vancouver
2010 - síugrás
23.50 Olimpiai info
0.00 Hírek
0.15 Tilos FM

6.00 Happy Hour

(szórakoztató műsor, ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés 
9.55 Könyvbemutató
10.00 Stephanie Daley
(amerikai filmdráma, 2006,
ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 Rugged Gold
(kanadai-új-zélandi kaland-
film, 1994)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsor.)
17.00 ProTv hírek, sport
17.45 Happy Hour –
szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.00 Europa League
22.00 State és Románia
(sor.)
0.00 Chuck (amerikai film-
sorozat, ism.)
1.00 Pro Motor
1.30 Mi történik, doktor
úr? (ism.)
2.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
3.00 Chuck 
(amerikai filmsorozat, ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Lassie 
(amerikai-kanadai filmsor.)
12.00 Sheena 
(amerikai kalandsor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Zálogocska

(amerikai vígjáték, 1980)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáférés
Madalin Ionescuval
19.00 Híradó, Sport
20.30 Célpontban az elnök
lánya (amerikai-német ak-
ciófilm, 1999)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
- Andreea Berecleanu 
és Andrei Zaharescu
23.30 Dan Capatos
szórakoztató műsora
0.45 Fény a távolból
(amerikai filmdráma)
2.30 Sheena (filmsor.,
ism.)
3.30 Közvetlen hozzáférés
(ism.)

6.00 Gyilkos számok
(sor.)
7.00 Kandikamera (ism.)
7.30 Viharsólymok (film-
sor., ism.)
8.20 Sport Florentinával
(sportműsor)
8.30 Teleshopping
9.00 Haláli hullák
(kanadai-amerikai
vígjátéksorozat)
9.30 Ház. Építkezés. De-
sign.
10.00 Galileo
10.30 Haláli hullák
(vígjátéksorozat)
11.30 NCIS (sor.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Változások (am.
film, 1992)
16.15 Lököttek (vígjáték
sor.)
17.15 Galileo
18.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
19.00 Fókusz Sport
19.30 Nicsak ki főz!
20.30 Mondenii Show
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.30 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 NCIS (sor.)
0.15 Gyilkos számok
(sor.)
1.00 Haláli hullák
(kanadai-amerikai
vígjátéksorozat, ism.)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Végzetes másodpercek
9.00 Hogyan készült?
10.00 Piszkos munkák 
– Földmunkás
11.00 Miami Ink - Tetoválók
12.00 X-Machines 
- A szupergépek
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 A túlélés törvényei 
– Válogatott kalandok
15.00 Ötödik sebesség
16.00 Hogyan készült -

Tölcséres fagylalt
17.00 Állítólag… - James
Bond különkiadás
18.00 Újjáépítők
19.00 Töréspont (ism. sor.) 
20.00 Túlélés törvényei -
Válogatott kalandok 2
21.00 Hogyan készült?
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 Tönkre vágva -
Fagypont alatt
23.30 Amerikai favágók
0.30 Rendőrségi elit alaku-
latok
1.30 Bűnös vagy ártatlan?
2.30 Amcsi motorok -
Strike Ten Entertainment
3.30 Újjáépítők
4.30 Tönkre vágva

7.30 Csodák (ism.)
8.10 Amerikai nagybácsi 2
(vígjátéksorozat)
9.50 Eurovision 2010
10.00 Folklórműsor
10.50 Eurovision 2010
11.00 A Retyezát jég-
palotái
11.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.10 Téli Olimpiai Játékok

- Vancouver 2010 - Bob
14.00 Téli Olimpiai Játékok
- Vancouver 2010 - Akro-
batikus síelés
15.00 Téli Olimpiai Játékok
- Férfi Jégkorong (ism.)
16.30 Téli Olimpiai Játékok
- Férfi Jégkorong
18.00 Euronews
18.15 Labdarúgás: UEFA
Champions League (ism.)
19.10 Montalbano felü-
gyelő (sor.)
20.55 Téli Olimpiai
Játékok - Női Jégkorong
elődöntő
23.15 Olimpiai info (ism.)
23.30 Döntsön a kard!
(amerikai akciófilm, 1991)
1.25 Téli Olimpiai Játékok -
Női Jégkorong döntő

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsoris-
mertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek. 16.15 Mozgástér
17.00 Nap-óra 17.30 Nóták 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon 15.30
EU információs magazin

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

CSÜTÖRTÖK
2010. február 25.

KOSSUTH RÁDIÓ
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Ma Mátyás nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Mátyás héber eredetû
férfinév, jelentése Isten
ajándéka.
Holnap Géza napja van.

Évforduló
• 1582-ben XIII. Gergely
pápa bevezette a róla el-
nevezett Gergely-naptá-
rat, amely október 4-én
átlép 10 napot.
• 1645-ben született I.
Rákóczi Ferenc válasz-
tott erdélyi fejedelem.
• 1786-ban született
Wilhelm Grimm német
író, nyelvész, népmese-
gyûjtõ.

Recept
Csirkés-sonkás rizs
Hozzávalók: 30 dkg
hosszú szemû rizs, 60
dkg csirkehús, 15 dkg
fõtt sonka, 50 dkg para-
dicsom, 1 fej vöröshagy-
ma, 1 gerezd fokhagyma,
1 zeller, 2 paprika, 3 ek.
olaj, 4 dl tyúkhúsleves,
10 dkg zöldborsó, só, csi-
petnyi chili, pirospapri-
ka, kakukkfû, oregánó.

Elkészítése: A paprikákat
kicsumázzuk, húsukat fel-
kockázzuk. A paradicso-
mokat fél percre forró víz-
be tesszük, a héjukat lehúz-
zuk, belsejüket kikaparjuk,
húsukat felkockázzuk. Az
apróra vágott hagymát, a
felkockázott zellert és a zú-
zott fokhagymát az olajban
megfuttatjuk, megsózzuk,
majd hozzáadjuk a fûszere-
ket, a felkockázott sonkát
és a csíkokra vágott húst.
Hozzáadjuk a rizst, és né-
hány percig pároljuk. A le-
vessel felöntjük, lefedjük,
és félpuhára fõzzük. Végül
belekeverjük a zöldborsót,
a paradicsomot meg a pap-
rikát, és puhára fõzzük.
Közben, ha szükséges, ap-
ránként adunk még hozzá
húslevest.

Vicc
Másodszor is megbukik a
vizsgán a diák. 
Hazamegy, panaszkodik az
apjának:
– Ekkora pechet! Nem cso-
da, hogy meghúztak!
Ugyanaz a terem, ugyanaz
a tanár, ugyanaz a tétel...

2010. február 24., szerda   www.maszol.ro

Inkább szidjuk magunkat,
mintsem egyáltalán ne be-
széljünk magunkról. Ha egy
elhunytról vagy jót vagy sem-
mit nem mondunk, úgy az
élõkkel éppen fordítva van:
inkább rosszat, mint semmit.
Minden ember a szíve mé-
lyén az univerzum közepének
érzi magát, és ez nem is fel-
tétlenül baj, hiszen mindent
magunkból kiindulva tu-
dunk csak megérteni és meg-

élni. A baj akkor kezdõdik,
amikor mások számára is ma-
gunkat akarjuk a világ közép-
pontjába állítani. Ezt a leg-
többször úgy szeretnénk elérni,
hogy a beszéd témájául ajánl-
kozunk. Ez nem mindig hálás
dolog, mert nem mindig tud-
nak jót mondani rólunk. Ám a
dicsõséget annyira vágyjuk,
hogy még azt is vállaljuk, ha
rosszat mondanak rólunk, csak
beszéljenek rólunk.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy konfliktushelyzetet meg
kell oldania, és szinte hihetet-
len, de ezzel álmodik. Ezt jól
jegyezze meg! 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Az eszményi szerelemrõl gon-
dolkodik, amit szeretne megis-
merni vagy a jelenlegi partne-
rével, esetleg valaki mással.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Jobban tenné, ha rugalmasabb
lenne, és merne változtatni,
esetleg jó tanácsot adhatna
azoknak, akikkel kapcsolat-
ban áll.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mozogjon többet a szabadban!
A kocogás javítja az állóképes-
séget, és szervezetét csak kissé
veszi igénybe.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Környezete meglepõdve figyeli
erõfeszítéseit és kitûnõ munká-
ját. Egy célkitûzés érdekében
megtett erõfeszítése megtérül.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Úgy érzi, hogy figyelemre mél-
tó lépésekkel halad egy fontos
célkitûzésének megvalósítása
felé. Nemsokára megkaphatja

a remélt jutalmat.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Uralkodó bolygója a tévedhe-
tetlen tekintély látszatával ru-
házta fel Önt, de a lepel lehull.
Tehetetlenség uralkodik el a
lelkén.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Fokozódik a szorongás a lelké-
ben a megélhetés, a pénz vagy
a családja miatt. Ha egyszer
megtanulja az élet által fel-
adott leckét, levonja a tanulsá-
gokat belõle.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Jó meglátásai és éles nyelve
miatt sokan máshová kíván-
ják Önt, de nem merik ezt a
szemébe mondani. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szerencsérõl, gazdagságról ál-
modozik, és ez esetben nem is
hiába. Az életben is jó dolgok
várnak Önre. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Tegyen meg mindent az egész-
sége megõrzéséért. Sokkal bol-
dogabbnak érzi magát, ha jó
kondícióban van.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Egy magánéleti ügyben fontos
döntést kell hoznia, ezért vé-
giggondol minden lehetõséget. 

Horoszkóp
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Röviden
Bukarestben kezdõdik, 
Váradon végzõdik

A Román Vízilabda-szövetség elkészítette 
az élvonalbeli bajnokság rájátszásának prog-
ramját, amely szerint az élcsapatok Buka-
restben játsszák az elsõ négyes tornát (már-
cius 19–21.), majd Nagyvárad (március 26-
28.), ismét a fõváros (május 14–16.), és vé-
gül újból a Bihar megyeiek (május 28–30.)
lesznek a házigazdák. A bajnoki címért szo-
kás szerint a címvédõ Nagyváradi Figo
Conti VSK, a Dinamo, a Steaua és a Rapid
küzd. Az alsóházban, az 5–8. helyért esedé-
kes tornákat sorrendben Bukarestben (márci-
us 13–14.), Aradon (április 17–18.) és Ko-
lozsváron (május 8–9.) rendezik.

Prunea szerint eltúlozták 
Constantin büntetését

A Dinamo futballklubjának sportmene-
dzsere, Florin Prunea szerint nagyon nagy
és veszélyes büntetést szabtak ki Augustus
Constantinra. A játékvezetõ, mint ismert, 
a Dinamo–Craiova-mérkõzésen elkövetett
hibáiért nem irányíthat Liga I-es találkozót
a visszavágószezonban, továbbá nyolc for-
dulóról eltiltották. A bukarestiek mene-
dzsere szerint ez az ítélet nagyon veszélyes,
mert precedenst teremt, és nem lesznek bí-
rók a Liga I-ben.

Márciusban lehet ítélet Mutu ügyében

Március 20-án hozhat ítéletet Adrian Mutu
ügyében az Olasz Olimpiai Bizottság (CON)
– értesült a Gazzetta dello Sport. A Fiorentina
román válogatott labdarúgóját, mint ismert,
szibutramin-fogyasztáson érték, és jelenleg
eltiltás alatt áll. Korábbi kokainbotránya mi-
att visszaesõnek számít, így akár súlyos bün-
tetést is kaphat, de az olaszországi sajtó sze-
rint egy hónapos eltiltással megússza majd
az ügyet.

Brassóba utazik a Steaua

A Brassói Cuadripol férfi kosárlabdacsapatá-
hoz látogat ma a Steaua, hogy bepótolják az
élvonalbeli bajnokság 22. fordulójából elma-
radt mérkõzést. A találkozót 17.30 órától
játsszák le. Ugyancsak ma rendezik a Ko-
lozsvári Gladiator–Nagyváradi VSK össze-
csapást, amelynek eredményét a 24. etapban
jegyzik. A Szamos-parti összecsapást 18 órá-
tól az RTV 3 közvetíti élõben.

Lemondott a magyarországi 
kosarasok vezetõje

Lemondott tegnap Berényi János, a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségének el-
nöke. A három évvel ezelõtt hivatalba lépett
vezetõ az ellene irányuló ellenséges magatar-
tással indokolta döntését.

Kikapott a Honvéd

Kikapott Székesfehérváron a Honvéd fut-
ballcsapata a Ligakupa A csoportjában ren-
dezett tegnapi összecsapáson. A budapestiek
2-0 arányban maradtak alul a Videotonnal
szemben. A B-csoportban a Haladás–Fe-
rencváros-mérkõzés tegnapi lapzártánk után
fejezõdött be.

Gólzáporos gyakorlat Miskolcon

Magyarország férfi vízilabda-válogatottja 20-
5-re legyõzte a kanadaiakat hétfõ este Mis-
kolcon. A barátságos találkozó tulajdonkép-
pen „beharangozója” volt a ma kezdõdõ,
hódmezõvásárhelyi Volvo Kupának, ahol
Kemény Dénes legénysége Ausztrália, az
Egyesült Államok, majd ismét Kanada leg-
jobbjaival találkozik.

Nyert a Valencia

A házigazda Valencia Getafe elleni, 2-1 ará-
nyú gyõzelmével zárult hétfõ este a spanyol
élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 23. forduló-
ja. A tabella élén Barcelona (58 pont), Real
Madrid (56 p.) és Valencia (46 p.) a sorrend.

Norvégia besprintelt,
Ausztria pedig megugrott
Olimpia

Hírösszefoglaló

Románia férfi sífutócsapatá-
nak nem sikerült bejutnia a

sprintverseny fináléjába a van-
couveri téli olimpián. A Petricã
Hogiu és Paul Pepene alkotta
egység a kilencedik lett a máso-
dik elõdöntõben, a viadal során
csak az ausztrálokat elõzték meg,
a fehéroroszok ugyanis feladták a
küzdelmet. A viadalt amúgy az
Oeystein Pettersen és Petter
Northug alkotta norvég váltó
nyerte meg, a németek (Tim
Tscharinke és Axel Teichmann)
és a favoritnak tartott oroszok
(Nyikolaj Morilov és Alekszej
Petukov) elõtt. A nõi csapatsprin-
tet az Evi Sachenbacher-Stehle és
Claudia Nystad összeállítású né-
met egység nyerte meg, míg a
svédek (Charlotte Kalla, Anna
Haag) a második helyen, az oro-
szok (Irina Hazova, Natalja
Koroszteljova) pedig a harmadi-
kon zártak.

Hoffmannék a 13.-ok 

„Ahogy a jégre léptünk, és rög-
tön a kûr elején meghallottuk a
tapsot, szó szerint libabõrösek
lettünk” – idézte Hoffmann Nó-
rát a Magyar Olimpiai Bizottság
honlapja. „Tudtuk, minden rend-
ben lesz. Így is volt, nagyon bol-
dogok vagyunk” – tette hozzá. A
magyarországi jégtáncos, Maxim
Zavozin oldalán ugyanis a 13. he-
lyen zárta a téli olimpiát. „A reg-
geli edzésen látni kellett volna
bennünket, mintha elfelejtettünk
volna korcsolyázni, mindent el-
rontottunk. Ezek után, bevallom,
izgultunk egy cseppet” – mesélte
a mûkorcsolyázó. A drukk azon-

ban nem ártott a produkciójuk-
nak, mert bár modern zenét vá-
lasztottak a kûrnél, egy helyet
elõreléptek az originál után.
„Nagyszerû volt, most mentünk
a legjobban. Elfáradtam, de min-
dent megért ez a négy perc” – je-
gyezte meg Zavozin. Az aranyér-
met különben a kanadai Tessa
Virtue–Scott Moir-kettõs szerez-
te meg, míg a dobogó második
fokára az amerikai Meryl
Davis–Charlie White-duó állha-
tott fel. Az orosz Okszana
Domnyina–Makszim Sabalin -
egység a harmadik lett a huszon-
három induló között.

Papírformával zártak 
a síugrók

A vártnak megfelelõen, a to-
ronymagasan esélyes és egyben
címvédõ osztrákok nyerték

meg a férfi síugrók nagysáncon
rendezett csapatversenyét: a
Wolfgang Loitzl, Andreas
Kofler, Thomas Morgenstern
és Gregor Schlierenzauer ösz-
szeállítású alakulat nagy fö-
lénnyel utasította maga mögé a
németeket és a norvégokat. A
viadal összképéhez azonban
hozzátartozik az is, hogy a
svájciak nem indítottak csapa-
tot, így a két egyéni számban
gyõztes Simon Ammann sem
rajtolt el. A nagy hiányzók kö-
zé sorolandó még az erre az
idényre visszatérõ finn Janne
Ahonen, valamint a világcsúcs-
tartó norvég Björn Einar
Romören is. A sportág viadalai
ezzel lezárultak az idei téli
olimpián, az összesített érem-
táblázat élén pedig Svájc vég-
zett, az Ammann által meg-
szerzett két arannyal.

Jöhet az álomdöntõ

Egyesült Államok–Kanada-
döntõ lesz a téli olimpia nõi jég-
korongtornáján, miután az ame-
rikaiak 9-1-re legyõzték a svéde-
ket, a juharlevelesek pedig a fin-
neket múlták felül 5-0-ra az elõ-
döntõben. A helyosztókon: az 5.
helyért: Svájc–Oroszország 2-1, a
7. helyért: Kína–Szlovákia 3-1.
Ma a férfi jégkorongozók ne-
gyeddöntõit rendezik, valamint
hat versenyszámban érmet is osz-
tanak. Sífutásban a férfi 4x10 km-
es váltó lesz, gyorskorcsolyában
a nõi 5000 méteres versenyszám,
alpesi síben a nõi óriás-mûlesik-
lás, bobban a nõi kettes (az Alina
Savin és Carmen Radenovic ket-
tõssel a mezõnyben) küzdelme
lesz, de a nõi síakrobatáknál és a
rövidpályás gyorskorcsolyázók-
nál is döntõ lesz. 

Elégedett olimpiai szereplésével a Hoffmann-Zavozin-jégtáncpáros. A magyar duó a tizenharmadik lett Fotó: Agerpres

Pótolnak a kézilabdázók
Kézilabda

V. Ny. R.

Bepótolják a hétvégi európai
kupamérkõzések miatt elma-

radt élvonalbeli találkozókat a
férfi kézilabdázóknál. Ma 17
órától a Székelyudvarhelyi KC
lép pályára Szatmárnémetiben,
míg 18 órától a Steaua fogadja a
Kolozsvári Universitateát. A
Dinamo–Bákó-összecsapást hol-
nap 11 órakor játsszák. A címvé-
dõ és jelenleg is élen álló
Konstancai HCM eközben már a
most hétvégi 18. fordulóra terve-
zett Resicabányai vendégszerep-
lésére összpontosít, hiszen a ten-
gerpartiak már ma 18 órakor le-
játsszák a rangadót. A viadalt a
DigiSport Plus élõben közvetíti.

A KEK-ben, illetve a
Challenge-kupában szereplõ
együttesek megismerték tegnap
a negyeddöntõs ellenfeleiket.
Elõbbi sorozatban a Steaua ér-
dekelt, és a szerb Kolubarával
játszik majd a továbbjutásért,
míg utóbbiban a Suceava a szlo-
vén Slovannal, a Bákó pedig a
portugál Sportinggal mérkõzik
meg. Az elsõ mérkõzések csak
március végén lesznek.

A nõk sem pihenhetnek a hé-
ten. Miközben Románia felnõtt
válogatottja holnap Mulhouse-
ban játszik barátságos mérkõzést
a franciákkal, addig a hazai pont-
vadászatban a Râmnicu Vâlcea-i
Oltchim ma 16 órától pótolja be
a 16. fordulóból elmaradt HC
Roman elleni összecsapását (a
DigiSport közvetíti), míg holnap
11 órakor Bákóban lép pályára a
huszadik etapból elõre hozott
összecsapáson. 

Mourinho kontra Chelsea
Labdarúgás

ÚMSZ

A Chelsea futballcsapata
lesz ma az Internazionale

vendége a Bajnokok Ligája nyol-
caddöntõjében. A Cristian
Chivut is foglalkoztató milánói
együttes trénere pedig az a portu-
gál José Mourinho, aki korábban
épp a londoni gárdát edzette. A
szakember mindkét együttessel
nyert már bajnoki címet, BL-
gyõzelmet viszont eddig csak a
Portóval ünnepelhetett. További
pikantériája a mai találkozónak,
hogy az angolokkal régi ismerõs-
ként tér vissza a San Siróra Carlo
Ancelotti. A Chelsea jelenlegi
edzõje ugyanis elõtte éveken ke-
resztül az AC Milant edzette,
amellyel egy bajnoki cím mellett
két BL-gyõzelmet is elkönyvelhe-

tett. „Mourinho nagyon jól isme-
ri a Chelsea-t, én pedig az Intert”
– mondta az 50 éves szakember.
„Azt gondolom, hogy ezen a
meccsen egyikünk sem számít
meglepetésekre” – fûzte hozzá.
A balhátvédek lesérülése azon-
ban okozhat némi kavarodást, hi-
szen az olaszok nem számíthat-
nak a román válogatott Chivura
és az olasz Davide Santonra, míg
a vendégcsapatból a bokatörést
szenvedett Ashley Cole szerepel
a hiányzók listáján. Az
Internazionale–Chelsea-össze-
csapást az RTV1 21.45 órától élõ-
ben közvetíti.

A BL mai másik mérkõzésén
az orosz Moszkvai CSZKA fo-
gadja azt a spanyol  Sevillát,
amely a csoportkörben épp az
Urziceni ellenfele volt, és jelen-
leg a negyedik helyen áll a hazai
pontvadászatban. 

Rangadóra készül a Konstanca

Bukarestbe érkezik ma este a Liverpool futballcsapata a hol-
napi, Urziceni elleni Európa Liga-tizenhatoddöntõ vissza-
vágójára. Az angol klub illetékesei értesítették a helyieket,
hogy Rafa Benitez nálunk nem tart edzést tanítványainak a
mérkõzés elõtt, a ialomiþaiak trénere, Ronny Levy viszont hol-
nap 19 órakor tartja meg utolsó hivatalos felkészítõjét. Az elsõ
összecsapás 1-0-s liverpooli gyõzelemmel zárult.

Jön a Liverpool
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