
Hírösszefoglaló

Péntekig várja a szakszerve-
zetek javaslatait a munkatör-

vénykönyvre vonatkozóan Emil
Boc kormányfõ, aki tegnap el-
mondta: a kormány jövõ héten
egyeztet az érdekvédõk képviselõ-
ivel. Emil Boc azután nyilatko-
zott, hogy Ioan Botiº munkaügyi
minisztert a társadalmi párbeszéd
akadályozásával vádolták a szak-
szervezetek, és a tárcavezetõ le-
mondását követelték. A kor-
mányfõ a vádakra azt válaszolta:
a folyamatos egyeztetés prioritást
élvez, és tárgyalásra hívta a szak-
szervezeteket, valamint a mun-
káltatói szövetségeket. Az érintet-
tek  Botiºsal nem hajlandók többé
tárgyalni. Folytatása a 7. oldalon 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2553 ▼
1 amerikai dollár 3,1777 ▼
100 magyar forint 1,5605 ▲

Küszöbön egy új világbanki hitel

Az elkövetkezõ két évben újra számíthat
Románia a Világbank segítségére finanszí-
rozás és technikai segítségnyújtás terén
egyaránt – jelentette be tegnap Peter
Harrold, a nemzetközi pénzintézet Romá-
niáért felelõs igazgatója.

Izrael visszavágott

Hét izraeli harckocsi és egy földgyalu hatolt
be tegnap reggel a Gázai övezet északi ré-
szén fekvõ Bét-Hanún térségébe, palesztin
területre, 400 méteres mélységben – jelezték
a Hamász radikális szervezet biztonsági
erõinek képviselõi és palesztin szemtanúk.

Gazdaság 6

Vezércikk 3

Média 9
A BBC-modell „szeme”

A teljes közmédiumrendszer „alá dolgozó
hírgyárat” hoz létre az MTI-n belül az
MTVA – fogalmaz az Új Magyar Szónak
adott interjúban Fazekas Csaba, a Média-
szolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ
Alap vezérigazgatója, aki kreativitásuk tel-
jes szabadságáról biztosította a felügyelete
alá tartozó közmédiumok vezérigazgatóit.

Aktuális 2

A romáknak 
jól megmondták
Szociológiai tény, hogy Romániában va-
lamennyi társadalmi csoport közül a ro-
ma lakosság a legszegényebb. Többségük

nem, vagy csak rendszertelenül
jut munkához, a családok lét-
minimum alatt tengõdnek, s
sok esetben egyetlen jövedel-
mük a gyerekpénz. Az állam-

fõ tehát egzisztenciájukban
támadja azokat a roma
családokat, akiket a pénz

megvonásával fe-
nyeget.Cseke Péter Tamás

Kisebb zavart okozott a kis-
vállalkozók körében, hogy

miután a kormány könnyítést
nyújtott adófizetési ügyekben, a
jogszabály szövegének egyik kité-
telével látszólag meg is nyirbálta
ezeket a „szabadságokat”. Mint
ismeretes, az Adótörvénykönyv
módosítása január elsejétõl lehe-
tõvé teszi a kis- és közepes vállal-
kozások (kkv) számára, hogy vá-
lasszanak: nyereségük után fizet-
nek 16 százalékos adót vagy jöve-
delmük után háromszázalékosat. 
„Valóban homályos a jogszabály,
de tény, hogy idéntõl ismét vá-
laszthatnak a kis cégek a két lehe-
tõség közül” – szögezte le az
ÚMSZ-nek Szilágyi István szé-
kelyudvarhelyi közgazdász, fõ-
könyvelõ. 6. oldal 

Feltámadt a H1N1-vírus
Három halálos áldozata volt már az idén az újinfluenza-vírusnak Romániában

Az adómódosítás

rejtett csapdái

Idén már hárman haltak meg újinfluenza-fertõzés miatt, a harmadik áldozatot, egy hét hóna-

pos várandós nõt és magzatát tegnap nem sikerült megmenteniük az orvosoknak. A hatósá-

gok szerint azonban a megbetegedések száma nem jelentõs, nincs járványveszély, valamennyi

halálos áldozat az úgynevezett rizikócsoportok valamelyikébe tartozott. A veszélyeztetettek

számára idén is ingyenes oltást biztosít az egészségügyi tárca. A vakcina 35 lejért megvásárol-

ható, mégis kevesen élnek a lehetõséggel: bizalmatlanok a védõoltással szemben. 7. oldal 

Lemondatnák 

Ioan Botiºt

Knut Vollebaek fõbiztos és Traian Bãsescu államelnök Fotó: Tofán Levente

„Románul is kell ám tudni”
A kisebbségek anyanyelv-
használatának fontosságát és

az államnyelv ismeretének jelen-
tõségét egyaránt hangsúlyozta
Knut Vollebaek, az Európai Biz-

tonsági és Együttmûködési Szer-
vezet kisebbségügyi fõbiztosa, aki
Traian Bãsescu államfõvel és
Markó Béla RMDSZ-elnökkel is
eszmecserét folytatott. 3. oldal 

Ismét elõkerülnek a védõmaszkok? Az Egészségügyi Minisztérium tavaly ingyenesoltás-központokat hozott létre a járvány megfékezésére Fotó: Mediafax
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Röviden

Félrefordított újságcím

A magyar miniszterelnökkel készített buda-
pesti interjú második részét keddi számá-
ban közölte a Bild, a legnagyobb példány-
számú német napilap. Orbán Viktort elsõ-
sorban gazdasági kérdésekrõl faggatták az
újságírók. Az MTI tudósítása szerint a cikk
címe: „Megértem, ha a németek a kör-
münkre néznek”; ugyanakkor a Bild ezt ír-
ta: „Meg tudom érteni, ha Németország
nem akar Európa pénztárnoka lenni” („Ich
kann verstehen, wenn Deutschland nicht
Zahlmeister Europas sein will”).

Megalakulnak az önkormányzatok

Három héten belül minden országos ki-
sebbségi önkormányzat alakuló ülését meg-
tarthatják Magyarországon, az alakuló ülé-
sek január 20. és február 8. között lesznek,
amikor a képviselõk megválasztják saját ve-
zetõiket a következõ négy évre. Utolsóként,
február 8-án tartja alakuló ülését a román
kisebbség a Magyarországi Románok Or-
szágos Önkormányzatának gyulai székhá-
zában.

Öngyilkos merénylet Tikrítben

Negyvenketten meghaltak abban az öngyil-
kos merényletben, amelyet tegnap követtek
el az iraki Tikrítben, Szaddám Huszein
szülõvárosában egy rendõrségi toborzóiro-
da ellen. A detonációban több mint százan
megsebesültek. A robbanóanyaggal megpa-
kolt mellényt viselõ támadó a rendõrségi
toborzóiroda mellett várakozó tömegben
robbantotta fel magát.

Junusz a bíróság elõtt

Bíróság elé állították a Nobel-békedíjas
Muhammad Junusz bangladesi közgaz-
dászt (képünkön) tegnap egy 2007-re visz-
szanyúló rágalmazási ügyben. Junusz az
általa alapított mikrohitelezõ Grameen
Bank vezetõje, amely a szegénység elleni

harc jegyében kisembereknek és elesettek-
nek is nyújt kölcsönöket. A közgazdász kö-
rülbelül tíz percre jelent meg a bíróság elõtt
Dakka fõvárostól száz kilométerrel északra,
majd ideiglenesen szabadlábra helyezték.

Újabb elnökjelölt õrizetben

A fehérorosz fõvárosban, Minszkben õrizet-
be vettek egy újabb volt elnökjelöltet. Ivan
Kulikov ügyében nyomozás folyik – jelen-
tették be a rendfenntartó szervek. A helyi ál-
lamvédelmi szervek jelenleg több volt elnök-
jelöltet tartanak vizsgálati fogságban.

Négy jutalomtárca Baraknak

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök
megjutalmazta védelmi miniszterét azért,
hogy a kormány összeomlását megakadá-
lyozandó kilépett az izraeli Munkapártból,
és egy új párt élén koalíciós partner ma-
radt. Ehud Barak öttagú új pártja, a
Haacmaut (Függetlenség) négy tárcát ka-
pott tegnap.

Cápák az ausztrál utcákon

Térdig érõ víz árasztott el több települést
tegnapra virradóan Victoria ausztrál szövet-
ségi államban, és e továbbiakat is fenyeget
a természeti katasztrófa, így újabb lakoso-
kat kell kiköltöztetni otthonukból. A déli
államokban az áradás elsõ áldozata egy
nyolcéves kisgyerek volt. 

ÚMSZ

Hét izraeli harckocsi és egy
földgyalu hatolt be tegnap reg-

gel a Gázai övezet északi részén
fekvõ Bét-Hanún térségébe, pa-
lesztin területre, 400 méteres
mélységben – jelezték a Hamász
radikális szervezet biztonsági erõ-
inek képviselõi és palesztin szem-

tanúk. Egy palesztin férfit megöl-
tek, két másikat pedig megsebesí-
tettek – közölte Adham Abu
Szalmija. A palesztin enklávé
Egészségügyi Minisztériumának
szóvivõje elmondta, hogy a tör-
ténteket egy izraeli harckocsiból
leadott lövések okozták. A zsidó
állam hadserege csak annyit kö-
zölt, hogy tegnap délelõtt gázai

fegyveresek öt aknavetõ gránátot
lõttek ki Izrael területére. A löve-
dékek nyílt terepre csapódtak
be. A Gázai övezetet irányító
Hamász múlt héten arra szólítot-
ta fel a palesztin fegyveres csopor-
tokat, hogy hagyjanak fel az Izra-
el elleni rakétatámadásokkal, de a
kisebb alakulatok visszautasítot-
ták ezt a felhívást. 

Hírösszefoglaló

Egybeesnek az Európai Unió
és a pénzügyi EU-tanács prio-

ritásai azokkal a kitûzött célok-
kal, amelyeket Magyarország ha-
tározott meg soros elnökségének
félévére – jelentette ki tegnap
Matolcsy György magyar nem-
zetgazdasági miniszter brüsszeli
sajtótájékoztatóján. Az EU-
tagországok pénzügyminiszteri
találkozóját – a magyar elnökség
alatt lezajlott elsõ hivatalos ülést
– követõ nemzetközi sajtótájékoz-
tatón Matolcsy négy prioritást ne-
vezett meg: a szorosabb gazdasá-
gi koordinációt hozó európai sze-
meszter elindítását, az úgyneve-
zett gazdasági kormányzás és a
pénzügyi szolgáltatások, illetve
szabályozás megerõsítését, vala-
mint a tartós euróövezeti stabilitá-

si mechanizmus megteremtését.
A sajtótájékoztatón az Európai
Bizottság képviselõi – Olli Rehn
pénzügyi és Michel Barnier belsõ
piaci biztos – megismételték,
hogy ambiciózusnak tartják és tá-
mogatják a magyar programot.

Orbán Viktor miniszterelnök
tegnap külön-külön megbeszélé-
seket kezdett Strasbourgban az
Európai Parlament fontosabb
frakcióinak vezetõivel, utána ta-
lálkozott a magyar EP-képvise-
lõkkel, majd pedig részt vett a
jobbközép-kereszténydemokrata
irányzatú néppárti EU-frakció
ülésén. Orbán Viktor keddi tár-
gyaló partnerei közt volt Martin
Schulz szocialista és Guy Ver-
hofstadt liberális EP-frakció-
vezetõ, valamint Rebecca Harms
és Daniel Cohn-Bendit, a zöldek
két társ-frakcióvezetõje. 

Bíznak a magyar elnökségben

ÚMSZ

Erõszakosan, könnygázzal
oszlatott szét a rendõrség teg-

nap Tuniszban mintegy ezer
tüntetõt, köztük iszlamistákat,
akik amiatt tiltakoztak, hogy a
bukott Ben Ali elnök utáni kor-
mányban is bennmaradt az elõ-
zõ, nagyon népszerûtlen rezsim
több tagja. A demonstrálók élén
haladt a 63 éves Szadok Suru, a
Ben Ali által betiltott Ennahda
tunéziai iszlamista mozgalom
volt elnöke, aki tavaly október
végén szabadult, miután húsz
évet töltött börtönben politikai
tevékenysége miatt. A kezdet-
ben még csak néhány száz tünte-
tõ elõször a környezõ utcákba
menekült a könnygáz elõl, majd
nagyobb számban tért vissza, a
rendõrök újabb, igen erõteljes
beavatkozását váltva ki. Tünteté-
sek voltak más tunéziai városok-
ban is. Mintegy ötezren tiltakoz-
tak Szfákszban, az ország gaz-
dasági metropoliszában. Ezrek
gyûltek össze Szídi-Bu-Zídban
is, ahonnan elindult december
közepén a népi felkelés Ben Ali
önkényuralma ellen. A közeli
Regebben körülbelül ezer részt-
vevõje volt egy tiltakozó menet-
nek. Kaszrínban, a „jázminos
forradalom” egy másik erõdít-
ményében ötszázan gyûltek ösz-
sze, fõként jogászok és szakszer-
vezetiek. 

„Jázminos 

forradalom”Izrael visszavágott

Rövid idõre letakarták a szõnyeget

„Európaiak, állítsátok ezt meg” feliratú, angol nyelvû transzpa-
renst helyezett el hétfõn délután Brüsszelben az Európai Unió
Tanácsának épületében a magyar kultúrtörténeti szõnyeg 1848-
as térképén Alojz Hlina ismert szlovák polgárjogi aktivista és vál-
lalkozó. A Sme.sk szlovák hírportál hétfõ esti tájékoztatása sze-
rint az épület õrei kihívták a belga rendõrséget, amely õrizetbe is
vette a tiltakozót. Hlinát mintegy öt óra után engedték szabadon
mindenféle magyarázat és büntetés nélkül. 

Izraeli tankok a Gázai övezetben. A tegnap hajnali behatolást palesztin rakétatámadások elõzték meg

Gy. Z.

A magyar Nemzetgazdasági
Minisztérium (NGM) az érin-

tett tárcák bevonásával áttekinti,
hogy az önkormányzatok és
egyéb hatóságok éltek-e törvény
adta ellenõrzési és szankcionálási
jogaikkal – közölte a tárca a hét-
végi budapesti diszkótragédiával
kapcsolatban. A minisztérium ezt
is figyelembe véve vizsgálja a jog-
szabályok pontosításának lehetõ-
ségét. A kereskedelmi törvény
2009-es módosítása arról szólt,
hogy elegendõ csupán elõzetes
bejelentést tenni a jegyzõnél a te-
vékenység megkezdésérõl, máris
mûködhet egy kisbolt, egy cipész
vagy éppen egy szórakozóhely.

Budapesten, a Nyugati téri
West Balkán szórakozóhelyen
szombat éjszaka a diszkóból ki-
áramló tömegben három fiatal

lány vesztette életét. A történtek
miatt a rendõrség öt embert vett
õrizetbe, és kezdeményezte elõze-
tes letartóztatásukat. Titkosszol-
gálati eszközökkel is vizsgálja a
rendõrség a szombati tragédia
okait a West Balkánban – írta teg-
napi számában a Népszabadság. A
lap úgy tudja: az eddigi tanúvallo-
mások alapján valószínûsíthetõ,
hogy valaki a második és a har-
madik szint közötti lépcsõn –
vagy annak közelében – minden
ok nélkül késelést kiáltott.

Internetes fórumokon olyan vé-
lemények jelentek meg, amelyek
szerint a konkurencia régóta ké-
szült arra, hogy megzavarja a fia-
talok körében rendkívül népszerû
rendezvényt, azzal a céllal, hogy
lejárassa a szervezõket. Mások a
szórakozóhelyeket droggal ellátó
alvilági csoportokat sejtik a pá-
nikkeltés mögött. 

Vizsgálják a diszkótragédiát

MTI

Az új magyar médiaszabá-
lyozással kapcsolatban külö-

nösen gondot okoz, hogy az új
médiahatóság kizárólag olyan
tagokból áll, „akiket a kormány
támogat”; ez alááshatja a média
pluralizmusát – mondta az Eu-
rópai Biztonsági és Együttmû-
ködési Szervezet (EBESZ) sajtó-
szabadság-képviselõje, miután a
kormányzati kommunikációért
felelõs államtitkárral egyeztetett
az új magyar médiatörvényrõl
tegnap Budapesten. Dunja
Mijatovic a Kovács Zoltán ma-
gyar kormányzati kommuniká-
ciós államtitkárral közösen tar-
tott nemzetközi sajtótájékozta-
tón ugyancsak problematikus
pontnak nevezte, hogy az új mé-
diatörvény nem támogatja a

közszolgálati sajtó függetlensé-
gét, és aggályosnak tartja a mé-
diatanács tagjainak 9 évre szóló
mandátumát is.

Kovács Zoltán azt mondta, az
EBESZ-képviselõvel konstruktív
párbeszédet folytatott, a félreér-
tések egy részét sikerült eloszlat-
ni. Hangsúlyozta: a médiaszabá-
lyozás körüli vitát, az eszmecse-
rét vissza kell terelni a józan ész
és a szakmai vita terepére. Egy
nappal korábban aggályokat fo-
galmazott meg a magyar média-
törvénnyel kapcsolatban Nee-
lie Kroes, a digitális kérdések és
a média ügyeiben illetékes EU-
biztos is Strasbourgban, az Eu-
rópai Parlament polgári szabad-
ságjogokkal, valamint igazság-
ügyi és belügyi kérdésekkel fog-
lalkozó bizottságának rendkívüli
ülésén. 

EBESZ-bírálat Budapestnek

Matolcsy (balra) és Orbán. Sûrû a program Brüsszelben és Strasbourgban
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A nemzeti kisebbségek anya-
nyelvhasználatának fontossá-

gát és az államnyelv ismeretének
jelentõségét egyaránt hangsúlyoz-
ta tegnap Bukarestben Knut
Vollebaek, az Európai Biztonsági
és Együttmûködési Szervezet
(EBESZ) kisebbségügyi fõbiztosa.
A magas rangú vendég Markó Bé-
la kormányfõhelyettestõl, az
RMDSZ szövetségi elnökétõl, va-
lamint Korodi Attilától, a képvise-
lõház külügyi bizottságának elnö-
kétõl tájékozódott az idén érvény-
be lépett új oktatási törvényrõl.
Markó hangsúlyozta, a jogszabály
eltörli mindazokat a diszkrimina-
tív intézkedéseket, amelyek még
jellemezték a kisebbségi oktatást,
és arányos képviseletet biztosít a
kisebbségeknek a hazai tanintéz-
mények vezetésében. A miniszter-
elnök-helyettes szerint igen fontos,
hogy a román nyelvet külön tan-
terv szerint oktatják majd a ki-
sebbségi diákoknak. Vollebaek
kifejtette, a jogszabály „új lehetõ-
ségeket” biztosít a nemzeti kisebb-
ségek számára. Hozzátette: elsõ-
sorban az érintett közösségek
anyanyelv-használati joga érdekli
az EBESZ-t, de fontosnak tartja,
hogy a nemzeti kisebbségek tagjai
az állam nyelvét is megtanulják.
Ez utóbbival kapcsolatosan a tör-
vénynek az államnyelv elsajátítá-
sára vonatkozó cikkelyeire utalt.
Hangsúlyozta: a nemzeti kisebbsé-
gek társadalmi beilleszkedése csak
úgy lehetséges, ha tagjai ismerik
az állam nyelvét. Vollebaek szerint
e nélkül a nemzeti kisebbségek
tagjai nem lehetnek részei a társa-
dalmi életnek, nem válhatnak po-
litikusokká, munkahelyet pedig
nagyon nehéz találniuk. „Jól lát-

juk ezt a jelenséget azon országok-
ban, amelyekben tevékenyke-
dünk. Ott, ahol elszigetelten él egy
kisebbségi közösség, és nem beszé-
li az állam nyelvét, érzékeljük a ve-
szélyt” – tette hozzá a fõbiztos. 

Korodi Attila szerint a tárgyalás
során kiderült: Vollebaek fokozot-
tan érdeklõdik a román nyelv taní-
tására vonatkozó romániai tanter-
vi változások tapasztalatai iránt,

fõként Szlovákia kapcsán, mivel
ott is a romániaihoz hasonló vita
zajlik az államnyelv kisebbségi is-
kolákban történõ oktatásáról. Úgy
vélte, a romániai tapasztalatokat a
szlovákiai szakértõknek is továb-
bítani kell, hogy ott is hasonló tan-
tervet alakíthassanak ki. A képvi-
selõház külügyi bizottságának el-
nöke egyetértett azzal, hogy az ál-
lamnyelv ismerete bizonyos hely-

zetekben fontos a kisebbségiek
számára. „De annak fényében ok-
tassák, hogy vannak gyerekek,
akik olyan közegbõl jönnek, ahol
szinte sosem használják a román
nyelvet, így az oktatás elején ide-
gen nyelvként kell tanítani. Az eb-
bõl származó tapasztalatokat meg
lehet osztani a fõbiztossal, hogy
más régióbeli országokban bemu-
tathassa” – mutatott rá Korodi. 
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Ritkán tesz az államfõ a
nyilvánosság elõtt olyan ki-

jelentéseket, amelyekkel
elsõ hallásra nem lehet

egyetérteni. Traian Bãsescu
kétszer egymás után
nyert elnökválasztásokat
úgy, hogy mondanivaló-
jával a választók többsé-
ge azonosulni tudott.

Hat éve tartó mandátuma alatt többször is
„jól megmondta” a korrupt politikusoknak,
a moguloknak, a pedagógusoknak, orvosok-
nak, bíráknak, de még Nicolas Sarkozynek
és Angela Merkelnek is, annak függvényében,
hogy éppen mi foglalkoztatta a közvéle-
ményt, vagy milyen kérdéseket akart õ maga
tematizálni.
Traian Bãsescu tegnap „jól megmondta” a
romáknak is. Knut Vollebaekkel, az EBESZ
kisebbségügyi fõbiztosával tartott találkozó-
ján arról beszélt, hogy az állam ezentúl kény-
telen keményebb eszközöket is bevetni a ro-
makérdés rendezése érdekében. Így például
többé nem hajlandó kifizetni az amúgy ala-
nyi jogon járó gyerekpénzt azoknak a szülõk-
nek, akik nem küldik iskolába csemetéiket. 
Valóban nehéz elsõ hallásra ezzel a kijelentés-
sel nem egyet érteni. Részben azért, mert a
civilizált országok mindegyikében kötelezõ a
legalább elemi szintû oktatás, s az államnak
valóban kevés eszköze van arra, hogy a tan-
kötelességnek érvényt szerezzen. Másfelõl pe-
dig azért, mert szociológiai tény: a romáknak
az oktatás az egyetlen esélyük a felzárkózás-
ra. Így tehát az államfõ – elsõ hallásra – a
romák javát akarja, amikor pénzmegvonás-
sal fenyegetve próbálja motiválni õket gyer-
mekeik taníttatására.
Csakhogy szociológiai tény az is, hogy Ro-
mániában valamennyi társadalmi csoport
közül a roma lakosság a legszegényebb.
Többségük nem, vagy csak rendszertelenül
jut munkához, a családok létminimum alatt
tengõdnek, s sok esetben egyetlen jövedelmük
a gyerekpénz. Az államfõ tehát egzisztenciá-
jukban támadja azokat a roma családokat,
akiket a pénz megvonásával fenyeget.
Másfelõl közismert az az ördögi kör is,
amelyben a roma családok forognak. Gyer-
mekeik igen csekély eséllyel jutnak el az érett-
ségiig és a diplomáig, számottevõ részük még
szakmát sem tud szerezni, így munkát sem
kap. A szegénység így nemzedékrõl nemze-
dékre újratermelõdik ebben a közösségben. A
körbõl kitörni pedig lehetetlen úgy, hogy a
tanköteles korú roma gyermeknek cipõje
sincs, az iskolában kinézik és diszkriminál-
ják, az oktatási rendszer pedig nincs felké-
szülve az integrációjára. A kitöréshez nem
pénzmegvonásra, hanem romaprogramok fi-
nanszírozására van szükség.
Mindazonáltal nem lehet nem egyetérteni
Traian Bãsescunak azzal a tegnapi kijelen-
tésével sem, hogy európai együttmûködésre
van szükség a romakérdés megoldására.
Óhajára válasz lehet, hogy a soros magyar
elnökség – Orbán Viktor kormányfõ ígérete
szerint – június végéig egységes európai ro-
mastratégiát fog elõterjeszteni. „A kizárólag
az emberi jogi szempontokra összpontosító
romapolitikák kudarcot vallottak” – jelen-
tette ki a magyar miniszterelnök. Megvár-
juk a júniust, de addig is ismerjük el: Or-
bán Viktor jól megmondta.

Román lapszemle

A romáknak 
jól megmondták

Cseke 
Péter Tamás

Egy román lány is szerepel azon konzum-
hölgyek között, akiket azzal gyanúsítanak,
hogy Silvio Berlusconi olasz kormányfõ-
vel üzletszerûen kéjelegtek. (Adevãrul) 
Több száz gyerek jutott állami gondozásba
tavaly, miután a hivatásos nevelõszülõk a
közszféra 25 százalékos bérlevágásai után
úgy döntöttek, tovább nem éri meg a gyer-
mekvédelem kötelékében dolgozni. (Eveni-
mentul Zilei) Romániában több mint 136
ezer polgár rendelkezik legálisan fegyver-
rel, ennek ellenére a törvénysértéseket ille-
gális lõszerekkel követik el. (Gândul) 

„Románul is kell tudni”
Az új tanügyi törvényrõl tájékozódott az EBESZ kisebbségügyi fõbiztosa

Knut Vollebaek kisebbségügyi fõbiztos (képünkön
balra) Traian Bãsescu államfõvel is találkozott, aki
kifejtette: Romániában a romakérdés a legérzéke-
nyebb kisebbségi kérdés. Jelezte: a kormány kemé-
nyebb fellépésre kényszerül a probléma rendezése
érdekében. Ennek részeként említette, hogy a ro-
mán állam ezentúl nem fizeti ki az iskolás gyerekek
után a középiskola végéig alanyi jogon járó havi tá-
mogatást azoknak a roma szülõknek, akik nem kül-

dik iskolába csemetéiket. „Eddig rugalmasak vol-
tunk, de tennünk kell valamit” – mondta Bãsescu.
Hozzátette: a romakérdésben Románia szívesen fo-
gad javaslatokat, de úgy véli, hogy Európa nem ér-
zékeli ennek a problémának a valódi mélységét.
„Felelõsséget vállalunk az állampolgárainkért, s bár
nem akarjuk európai szinten napirendre tûzni ezt a
kérdést, a megoldás érdekében szükség van európai
együttmûködésre” – fogalmazott az államfõ.

Traian Bãsescu: keményebbek leszünk romaügyben
F

o
tó

: 
T

o
fá

n
 L

ev
en

te

ÚMSZ

Angelicã Costel Gavrilã ezre-
des vezeti tegnaptól a román

csendõrséget; helyettese Adrian
Marian Faur ezredes lesz. Az új
vezetõség kinevezésének hátteré-
ben az áll, hogy egy nappal koráb-
ban a csendõrségen belüli csalá-
sok és szabálytalanságok „ered-
ményeként” Traian Igaº belügy-
miniszter menesztette a fegyveres
testület korábbi parancsnokát,
Olimpiodor Antonescut, valamint
annak elsõ helyettesét. A Legfel-
sõbb Bíróság mellett mûködõ
ügyészségen tegnap már el is
kezdték a korrupcióval és szabály-
zatellenes alkalmazásokkal vádolt
Olimpiodor Antonescu kihallga-
tását. Mint ismeretes, a szaktárca
ellenõrzõ testülete törvénytelensé-
gekre bukkant az alárendeltségébe
tartozó intézménynél. A két veze-
tõ szabálytalan versenyvizsgák le-
bonyolítása miatt került az ügyé-
szek látókörébe, ugyanis több sze-
mély is úgy nyerte meg az állást a
csendõrség és a rendõrség vezetõi
posztjára, hogy nem teljesítettek
alapvetõ szakmai feltételeket. Az
így funkcióba helyezett személyek
között volt például egy gépkocsi-
vezetõ, aki a gyanús versenyvizs-
ga nyomán a csendõrség gazdasá-
gi részlegének vezetõjévé vált. 

Új parancsnok 

a csendõrségnél M. Á. Zs.

Már holnap összeül a liberális
és konzervatív részvétellel

megalapított Jobbközép Szövet-
ség (ACD) országos vezetõségi ta-
nácsa a közös program kidolgozá-
sa, valamint a Szociáldemokrata
Párttal (PSD) folytatott tárgyalá-
son képviselt álláspont egyezteté-
se céljából. Daniel Constatin PC-
elnök elmondta: a testület megtár-
gyalja annak is a lehetõségét,
hogy megyei szinten is koordináló
tanácsokat állítsanak. 

Az ACD szempontjából a kö-
vetkezõ idõszak legfontosabb kér-
dése, hogy a szociáldemokraták-
kal folytatott tárgyalásokon sike-
rül-e „kiharcolnia” azt, hogy a két
alakulat paritásos alapon indíthas-
son jelölteket a helyi és parlamen-
ti választásokon. A Gândul címû
napilap információi szerint Crin
Antonescu liberális pártelnök ar-
ról számolt be párttársainak, hogy
ígéretet kapott Victor Ponta PSD-
elnöktõl a paritás elvének alkal-
mazására. Eszerint a 2012-es
helyhatósági választáson a PSD
és az ACD közös jelölteket indít.
A közvélemény-kutatásokkal fel-
mérik, hogy a megyeszékhelye-
ken melyik párt jelöltjének na-
gyobb a támogatottsága és a leg-
jobban helyezett mögé sorakoz-
nak fel. A megyei tanácselnöki
tisztségeket pedig a Gândul infor-

mációi szerint közel paritásos ala-
pon osztanák el: a PSD huszon-
egy, az ACD pedig húsz tisztségre
indíthatna jelöltet. A kisebb tele-
pülések esetében a két alakulat he-
lyi vezetõi maguk dönthetik el,
hogy közösen vagy külön indul-
nak a választáson. 

Bár a paritásos osztozkodást
Victor Ponta pártelnök személye-
sen elfogadhatónak tartja, egyelõ-
re kérdéses, hogy sikerül-e a PSD
területi szervezeteit is meggyõzni
arról, hogy egyenlõ félként kezel-
jék a liberálisokat és konzervatívo-
kat. A legutóbbi felmérések sze-
rint a szociáldemokraták 38, a
PNL és PC közösen pedig csak 24
százalékos támogatottságot élvez. 

Mircea Geoanã, a szenátus szo-
ciáldemokrata elnöke úgy vélte,
hogy az osztozkodás helyett, in-
kább az országnak felkínált meg-
oldásokra kellene koncentrálni.
Az alakulat szûkebb döntéshozói
körébõl kiszorult volt PSD-elnök
szerint „a játékosok aránya a kö-
zös csapatban” másodlagos jelen-
tõségû. 

Crin Antonescu liberális elnök
hétfõn este a Victor Pontával foly-
tatott tárgyalás után bejelentette,
hogy a PSD és az ACD várhatóan
február elején tér vissza az együtt-
mûködési szerzõdésre azt követõ-
en, hogy a három párt helyi és or-
szágos vezetõségi testületei is rá-
bólintottak a paktumra. 

Paritással osztozkodnának?

Sike Lajos

Húsz választott küldött és a
hat SZKT-tag képviselheti

Szatmár megyét az RMDSZ
nagyváradi kongresszusán. „Igaz,
hogy ez valamivel több, mint leg-
utóbb, de távolról sincs arányban
szervezetünk szavazatokkal meg-
erõsített és kifejezett súlyával –
elégedetlenkedett Csehi Árpád, az
RMDSZ Szatmár megyei elnöke.
A megyei küldöttek ülésén az el-
nök példákat is adott az arányta-
lanságra: Máramaros megyébõl,
csupán azért, mert két területi
szervezetük van, több küldött me-
het a kongresszusra, mint a két-
szer annyi magyarságot számláló
Szilágyság. „Ezen a rossz és mél-
tánytalan képviseleti rendszeren
mindenképp változtatni kell” –
hangsúlyozta Csehi. Hozzátette: a
szervezet nagyra értékeli Markó
Béla tevékenységét, és azt szeret-
nék, hogy Markó továbbra is ma-
radjon az országos szervezet veze-
tésében. Szatmár megye csak az
elnökjelöltségi pályázat határide-
jének lejárta után, valamikor feb-
ruárban dönti el, hogy melyik je-
löltet támogatja. Hozzátette: meg-
hívják a jelölteket Szatmárnémeti-
be, ahol a kétszáz, megyei küldött
elõtt ismertethetik programjukat
és elképzeléseiket. 

Több küldöttet 

szeretne Szatmár
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Gy. Z.

Annakidején az ÚMSZ is
részletesen beszámolt ar-

ról, hogy 2009. április 16-án
kommandósakcióval terro-
rizmussal gyanúsított csopor-
tot számoltak fel Bolíviában.
A romániai és a magyaror-
szági közvéleményt alaposan
sokkolta a hír, hogy a Santa
Cruz-i Las Americas szállo-
dában agyonlõtték a csoport
vezetõjének tartott, bolívi-
ai–magyar–horvát állampol-
gárságú Rózsa Flores Eduar-
dót, a Szovátáról származó
Magyarosi Árpádot és az ír
Michael Martin Dwyert. A
magyar és román kettõs ál-
lampolgárságú Tóásó Elõ-
döt, valamint a bolíviai–hor-
vát illetõségû Mario Tadicot
õrizetbe vették; õk ketten az-
óta is börtönben vannak,
egyes beszámolók szerint el-
viselhetetlen, jóformán em-

bertelen körülmények köze-
pette. Ügyükben a vizsgálat a
mai napig tart, méghozzá
anélkül, hogy a hatóságok-
nak sikerülne kézzelfogható
eredményt fölmutatni.

A származás 
ismeretlen

A Cadena A nevû magán-
televízió néhány nappal ez-
elõtt bemutatott egy felvételt,
amelyen a vád által sokáig
koronatanúként megnevezett
Ignacio Villa Vargas 31 500
dollárt vesz át egy ismeretlen
közvetítõtõl – cserébe azért,
hogy végleg eltûnjön Bolíviá-
ból. A tanú késõbb ugyanis
azt állította, hogy kínzással
csikartak ki belõle a vádlot-
takra nézve terhelõ vallo-
mást. A most elõkerült videó
származása ismeretlen. Az
egykori koronatanú egyértel-

mûen felismerhetõ rajta, az
õt megvesztegetõ hang gaz-
dájaként pedig a bolíviai saj-
tó egy része a hírszerzés
egyik volt tisztjét véli felis-
merni.

A Santa Cruz-i Polgári Bi-
zottság ellenzéki elnöke,
Luis Núnez szerint a videó
feltehetõleg annak bizonyíté-
ka, hogy „soha nem volt ter-
rorizmus, fegyveres felkelés,
elnökgyilkosság, szeparatiz-
mus”, hanem csak „egy
fegyveres összeesküvés az
autonomista vezetõk szétzú-
zására”. Gerán Antelo kon-
zervatív szenátor kijelentet-
te: a videó megerõsíti, hogy
„manipuláció folyt a kor-
mány részérõl”. „A videó
nyilvánvaló módon bebizo-
nyította, hogy a koronatanút
megvesztegették, és valószí-
nûleg a kormány két volt
tisztségviselõje is kompro-

mittálódott a pénz átadásá-
val” – nyilatkozta.

Az ezredes 
provokátor volt

A hivatalos bolíviai állás-
pont mit sem változott: esze-
rint a csoport tagjait a Bolívia
keleti, olajban gazdag térsé-
gében tevékeny konzervatív
ellenzéki erõk bérelték fel,
hogy több más vezetõvel
együtt megöljék Evo Morales
elnököt. A WikiLeaks hírpor-
tál viszont már decemberben
nyilvánosságra hozott egy tit-
kosított amerikai diplomáci-
ai táviratot, amely szerint az
Egyesült Államok La Paz-i
nagykövetsége olyan infor-
mációt kapott egy szavahihe-
tõ helyi forrástól, hogy az
úgynevezett Rózsa-ügyet a
bolíviai kormánykörökben
kreálták. A cél az volt, hogy

csapdát állítsanak a szepara-
tista csoportoknak, és utána
politikailag megsemmisítsék
a kormánnyal szembenálló
helyi vezetõket.

Az amerikai nagykövetsé-
get tájékoztató forrás szerint
viszont a zsoldosokat maga a
bolíviai titkosszolgálat –
konkrétan Jorge Santiesteban
ezredes, a rendõrségi hírszer-
zés vezetõje és a helyettese,
Walter Andrade õrnagy –
szerzõdtette. A távirat figyel-
meztet ugyanakkor, hogy bár
„a jó helyen lévõ” forrás ko-
rábban szavahihetõnek bizo-
nyult, a nagykövetségnek
nincs módja a beszámoló alá-
támasztására. A meg nem ne-
vezett forrás nem sokkal az
események kezdete, vagyis
közvetlenül a kommandós
akció után jelentkezett. A
Santa Cruz-i szállodában
végrehajtott támadást maga
Santiesteban ezredes irányí-
totta. A 2009 májusi diplo-
máciai távirat a forrás állítá-
sát idézve azt írja: a titkos-
szolgálat azért likvidálta Ró-
zsa Florest és társait, hogy
„eltörölje a nyomokat, és ha-
mis bizonyítékokat helyezzen
el”. Tóásó és Tadic szerinte
„azért menekült meg, mert
nem voltak az összeesküvés
fõ áramlatában, és mert a ha-
tóságok õket használták vol-
na tanúként az összeesküvés
alátámasztására”.

La Paz visszautasít

A táviratban az amerikai
diplomáciai képviselet már
az ügy kezdetén jelezte nyug-

talanságát, mivel „egy jó ösz-
szeesküvésbõl nem hiányoz-
hat az Egyesült Államok”
sem. A félelmeket megerõsí-
tette, hogy tavaly év elején
a bolíviai ügyészség bejelen-
tette: rábukkant Rózsa Flores
olyan elektronikus leveleire,
amelyek szerinte azt bizo-
nyítják, hogy kapcsolatban
állt az amerikai Központi
Hírszerzõ Ügynökséggel, va-
gyis a CIA-vel. Az ügy állá-
sáról beszámoló El País címû
spanyol napilap felidézi a hír-
hedt venezuelai terrorista,
Ilich Ramírez, azaz Carlos
véleményét is, akivel Rózsa
Flores barátságban volt. Õ el-
utasította a bolíviai kormány
azon állítását, hogy Rózsa
Flores „a szélsõjobboldal or-
gyilkosa” volna.

A kiszivárogtatást a bolívi-
ai kormány „pletykaírásnak”
minõsítette, és természetesen
elutasította. Sacha Llorenti
belügyi államminiszter egy
La Paz-i sajtótájékoztatón
még akkor kijelentette, hogy
ezzel a változattal kétségbe
akarják vonni „a bolíviai szu-
verenitás és területi egység
védõinek egyik fontos tettét”.
„Nincs kétség, hogy a terro-
risták fel akarták osztani a
haza területét” – jelentette ki
decemberben. A miniszter
felhívta a figyelmet a távirat-
nak arra a kitételére, hogy a
követség maga is elismerte:
nem tudta megerõsíteni vagy
ellenõrizni a „híresztelések”
igazságtartalmát. De azt õ
sem tagadhatta, hogy ha
mást nem, legalább a gyanú
magvát sikerült elültetni. 

Morales játékszerei voltak Magyarosiék?

Bogdán Tibor 

A polgármesterek, képvi-
selõk és szenátorok vá-

lasztási módja kapcsán tavaly
novemberben három tör-
vénytervezet is a parlament
elé került, benyújtóik vala-
mennyi parlamenti párt szí-
neit képviselik.

Három törvényjavaslat

A jogszabály-kezdemé-
nyezések egyikének szerzõi
a fõ kormánypárt, a demok-
rata-liberálisok soraiból ke-
rültek ki, ám több független
honatya is csatlakozott hoz-
zájuk. A kezdeményezõk
mellé állt a nemzeti liberális
Pavel Horj, valamint a Szo-
ciáldemokrata Párt néhány
honatyája, élükön a tömörü-
lés képviselõházi frakcióve-
zetõjével, Mircea Duºával.

A jelenlegi helyhatósági vá-
lasztási törvény módosításá-
nak, a szavazási rendszer
egyszerûsítésének szüksé-
gességét az „az állami és he-
lyi költségvetéseket draszti-
kusan megnyirbáló pénz-
ügyi válsággal” indokolják.
Törvényjavaslatuk csupán a
polgármesterek megválasz-
tását érinti. Ennek megfele-
lõen a polgármestereket a jö-
võben ugyanúgy választa-
nák meg, mint a megyei ta-
nácsok elnökeit: egyetlen
fordulóban, amelyben az
sem számítana, hogy élt-e
avagy sem választási jogával
a szavazásra jogosultak több
mint fele. Az eddigi válasz-
tási rendszertõl eltérõen –
amely olyan helyzetekhez
vezetett, amikor a második,
harmadik vagy akár negye-
dik helyen végzõ jelölt lett a
gyõztes a legtöbb szavazatot

összesítõvel szemben – a je-
lenlegi törvénykezdeménye-
zés értelmében kizárólag az
elsõ helyet megszerzõ politi-
kus diadalmaskodna. Máso-
dik fordulóra csakis akkor
kerülhetne sor, ha két jelölt
tökéletesen azonos szavazat-
számot ért el. 

A másik két jogszabály-
kezdeményezés hasonló
voksolási rendszert kíván
bevezetni a szenátorok és a
képviselõk megválasztásá-
nál is. Egyiket közülük csak-
nem ugyanazok írják alá,
mint az elõzõt, azzal a kivé-
tellel, hogy a szerzõk között
ott találjuk Tudor Chiuariu
volt igazságügyi minisztert
is, a másik törvényjavaslat
szerzõje pedig a nem ma-
gyar kisebbségek három kép-
viselõje, egy független hon-
atya és a konzervatív Tudor
Ciuhodaru. Mindkét doku-
mentum lényege abban ösz-
szegezhetõ, hogy az a jelölt
jut mandátumhoz, aki a leg-
több szavazatot összesítette
választási körzetében, azzal
a kitétellel, hogy jelölõ párt-
ja elérje a parlamenti bejutá-
si küszöböt.

Demokrata-liberális 
öngól?

Törvényjavaslatuk kidol-
gozásánál és elõterjesztésé-
nél a demokrata-liberálisok
abból indultak ki, hogy az
egyfordulós többségi szava-
zási rendszerrel kiegyensú-
lyozhatnák a kormányzásuk
ideje alatt elszenvedett nép-
szerûségvesztést. Tervüket
azonban könnyen keresztül-
húzhatják a szociáldemokra-
ták és a nemzeti liberálisok a
maguk elképzelésével, akik
fontolóra veszik annak lehe-
tõségét, hogy közös jelölteket
indítsanak a 2012. évi parla-
menti választásokon, akár
valamennyi választókerület-
ben is. Az pedig nyilvánvaló,
hogy a két párt által támoga-
tott jelöltnek nagyobb esélye
lenne a gyõzelemre, mint a
demokrata-liberálisokénak,
így õ szerezne mandátumot.
Ezzel az ellenzék jelentõsen
megnövelhetné parlamenti
helyei számát a következõ
törvényhozási választáso-
kon. A demokrata-liberálisok
tehát végsõ soron a maguk
törvénytervezetével saját ma-

guk ellen dolgoznának. Ért-
hetõ, hogy a két ellenzéki tö-
mörülés szándékának nyilvá-
nosságra kerülését követõen
igyekeztek gyorsan árnyalni
saját korábbi javaslatukat.
Frakcióvezetõjük, Mircea
Toader sietett kijelenteni,
hogy csupán azzal értenek
egyet, hogy a polgármestere-
ket válasszák meg egyfordu-
lós rendszerben. 

Chiliman: politikai 
csibészség

Érdekes módon azonban a
nemzeti liberálisok mintha
meggondolnák magukat, és
lemondanának az egyfordu-
lós polgármester-választás
gondolatáról. A PNL buka-
resti szervezetének elnöke,
egyben a fõváros 1. kerületé-
nek polgármestere politikai
csibészségnek és demokrá-
ciaellenes õrültségnek nevez-
te az elképzelést, egyben
nyilvánosan felszólította
mind a szociáldemokratákat,
mind nemzeti liberális kollé-
gáit, hogy ne bocsássák alku-
ba a liberális értékeket és el-
veket, a Nemzeti Liberális

Pártba vetett választói bizal-
mat. Szerinte az egyfordulós
rendszer jelentõsen csökken-
tené a megválasztott város-
atyák legitimitását. 

Chiliman szerint a vonat-
kozó törvénytervezet 63 de-
mokrata-liberális és szociál-
demokrata aláírója közé „be-
tévedt egy nemzeti liberális
politikus is”. A dokumentum
kidolgozásánál a szociálde-
mokraták és a demokrata-li-
berálisok összefogtak, mivel
a javaslat a mamutpártoknak
kedvez, akik mindenáron
meg akarják õrizni nagyszá-
mú polgármesteri tisztségei-
ket – állítja.

A CCSB felmérése szerint
egyébként az ország lakossá-
gának 70 százaléka tartja
szükségesnek a jelenlegi vá-
lasztási rendszer megváltoz-
tatását. A megkérdezettek 38
százaléka vélekedett úgy,
hogy a listás voksolás felelne
meg leginkább a romániai
politikai viszonyoknak, 30
százaléka a vegyes rendszert
mondotta a legelfogadha-
tóbbnak, 20 százaléka pedig
az egyéni választókerületes
rendszerre bólintott rá. 

Választási törvények
Romániában: melyiket válasszuk?

Amint az várható volt, a politikai pár-
tok elégedetlenek a Traian Bãsescu ál-
lamfõ által kikényszerített új választási
törvénnyel, amely meglehetõsen fele-
másra sikeredett. 

Így szállították el a bolíviai kommandósok a támadás után a holttesteket

Bolíviában egy
nemrégiben for-
galomba került
videofelvétel to-
vább erõsíti a ké-
telyeket, hogy a
dél-amerikai or-
szágban 2009 ta-
vaszán Evo Mo-
rales elnök életé-
re törõ bûnháló-
zatot számoltak
volna fel.



„A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, és
azon belül a Tompa Miklós társulat az el-
múlt tizenöt-húsz év folyamán egyre súlyo-
sabb válságba került, morális és mûvészi
szempontból egyaránt. Ha tényleg meg
akarunk menteni valamennyit hajdani hír-
nevébõl, végre meg kellene hozni azokat a
döntéseket, amelyekre szükség van – ko-
molyabban és hozzáértõbben, több profesz-
szionalizmussal, mint amilyeneknek az ed-
digi ilyen irányú törekvések bizonyultak.
És ezt szigorúan szakmai kritériumok, a
szakmai etika szem elõtt tartásával kell
megtenni, félresöpörve minden mást, ami
nem a színház sajátja vagy sajátossága,
aminek nincs köze a mûvészethez, a szín-
padi alkotómunkához, aminek ez az intéz-
mény és épület kizárólagos otthona kellene

hogy legyen” – véli Kövesdy
István, a Tompa Miklós
Társulat mûvészeti igaz-
gatója. Szerinte a válság-
ból kivezetõ út: „a gyöke-

res megújítás TELJES
folyamata.” 
A Tompa Miklós cente-
nárium alkalmával ren-

dezett megbeszélé-

sen sok minden felmerült, elhangzott sok
panasz, adminisztratív gond, mûszaki ne-
hézség, hiányosság, de magáról, az immár
húsz éve halogatott „gyökeres megújítás-
ról”/megújulásról kevés szó esett. El-
mondták, hogy mit kellene elrendeznie a
minisztériumnak s mit a helyi hatóságok-
nak, sok naiv elvárást
hallhattunk. A minisztéri-
umnak megvan a maga
dolga, egy színház admi-
nisztrálása az azzal meg-
bízottak feladata; nem
végzi el, és nem is kell
hogy elvégezze helyettük senki. Eddig az
önállóság hiányáról, az önálló cselekvés
lehetõségének a korlátozásáról, illetve kor-
látozottságáról panaszkodtak, most mégis
a mennybõl várják a mannát, visszasírják
a régi idõket? Vagy azt szeretnék, ha a
megyei, illetve a városi tanácsosok meg-
szállnák a színházat, és – üsd, vágd! – ap-
rítanák a mûvészetet, osztanák ott nap-
hosszat a semmit? Ez hiányzik a megúju-
láshoz?
A megújuláshoz az kell, hogy jól meghatá-
rozott mûvészi célt állítsanak a társulat elé,
s kiválasszák a megvalósításához szükséges

embereket: színészeket, rendezõket, díszlet-
tervezõket, dramaturgokat stb. Úgy, ahogy
azt a nemrég ünnepelt marosvásárhelyi
színházteremtõ, Tompa Miklós tette, aki a
maga korában a nagy mûvészi célhoz meg-
nyerte Erdély legjobb magyar színészeit,
akik maguk is azt várták, hogy végre csi-

náljanak valami igazat, je-
lentõset, valami egyedülál-
lót, mûvészileg mérhetõt.
És ne mondja senki, hogy
akkoriban jobb idõk jártak
a mûvészet, a színház szá-
mára; hogy a 40-es évek

végén és az 50-es években ideális körülmé-
nyek voltak... De Tompa Miklós hajlandó
volt égni, mint a két végén meggyújtott
gyertya: a próbákon s a színpadon kérlelhe-
tetlen igényességgel építette a realista szín-
játszás nagy momentumait, a közéletben
pedig kijárt, kiravaszkodott, kiügyeskedett
mindent, amire a társulatnak szüksége volt.
Ha kellett, készen vitte a miniszterhez, a
kormányfõhöz a gondra a megoldást, nem
azt várta, hogy õk találják ki, mert azt vár-
hatta volna az idõk végezetéig... Gondol-
junk csak arra, hogyan rántotta bele Petru
Grozát a Székely Színház államosításába

és implicite a finanszírozásába. Ha megvan
a nagy cél, és megvan, aki harcoljon érte,
akkor menet közben, elõbb-utóbb az eszkö-
zök is elõkerülnek. De ha az elõzõ kettõ
nincs meg? Ez a gond Vásárhelyen, immár
legalább húsz éve.
Amikor Kövesdy István fiatal – és markáns
tehetségû – rendezõ ezelõtt pár évvel, pá-
lyázat révén, elnyerte a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatá-
nak vezetõi tisztségét, reménykedtem ab-
ban, hogy elõbb-utóbb meglesz a cél is,
amelynek távlatában erõs mûvészi gárda
verbuválódik, és teljesítménye révén újra
egyik legjobb színházunk lesz a vásárhelyi.
Kövesdy fel is villantott egy célt: nagyobb
teret biztosítani a jelenkori drámának, min-
denekelõtt a hazai magyar dramaturgiá-
nak! Ezt bemutatók jelzik, meg egy hosz-
szabb lejáratú projekt, amely olvasószínhá-
zi elõadások sorát nyitotta meg. És jól tájé-
kozódott, mert a közönség is szereti, s
meglehet, hogy várja is e mûvek megszóla-
lását. Arra kérném Kövesdyt, hogy legyen
bátrabb, álljon ki teljes erõvel elképzelései
mellett, tegye azokat az egész társulat tö-
rekvésévé. 
Mert ha õ nem teszi, mástól hiába várja. 

Amikor Pavel, a fia tizennégy éves volt, Vlaszov meg akarta cibálni
a haját. De Pavel felvett egy nehéz kalapácsot, és kurtán azt mond-
ta:
– Hozzám ne nyúlj...
– Mi az? – közeledett az apja a magas, karcsú termetû fiú felé.
– Elég volt! – mondta Pavel. – Többet nem hagyom magam...
És ütésre emelte a kalapácsot.
Apja ránézett, a háta mögé dugta szõrös kezét, elnevette magát, és
csak annyit mondott:
– Rendben van...
Aztán mélyet sóhajtva hozzátette:
– Ej, te bitang...
Nem sokkal ezután azt mondta a feleségének:
– Tõlem ne kérj többé pénzt, majd eltart Paska...
– Hát te? Mindent el akarsz inni? – kérdezte bátorságot gyûjtve az
asszony.
– Ez nem tartozik rád, bitang! Szeretõt szerzek...
Szeretõt nem szerzett, de attól fogva csaknem két évig, egészen a
haláláig, nem vett tudomást a fiáról, és nem is szólt hozzá. 
Volt egy kutyája, ugyanolyan nagy és bozontos, akárcsak õ maga. A
kutya mindennap elkísérte a gyárba, és minden este megvárta a ka-
punál. (...) Valahányszor részegen hazament, és leült vacsorázni, a
maga táljából etette a kutyát. Azt nem ütötte, nem szidta, de nem is
simogatta meg soha. Vacsora után ledobálta az edényt a padlóra az
asztalról, ha a felesége nem vitte el idejében, aztán maga elé állított
egy üveg pálinkát, a hátát nekivetette a falnak, és száját szélesre tát-
va, szemét behunyva, bánatot keltõ, tompa hangon valami dalt gaj-
dolt. (...) A dal szövege érthetetlen, elnyújtott szavakból állt, a dalla-
ma meg a farkasok téli üvöltéséhez hasonlított.

Makszim Gorkij: Az anya. Fordította Makai Imre 

Miért késlekednek?
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A mezõgazdasági minisztérium is szeretne némi
adótöbblethez jutni. Hiszen az agrárium egy oly
honban, amelyet még a minap is fõként mezõgazda-
ságinak tekintettek („eminamente agrar”, szakzsar-
góban) – ráfizetéses. Gondold csak el, a fokhagy-
mát, ami nanotenyérnyi kertecskében is megtermett,
most a vörös Kínából kell hozatni nejlon göngyöleg-
ben. Valószínûleg azért, mert ott egy hektárt (vagy
annak megfelelõ földegységet) egy millió kapitalista
kolhozkuli mûveli meg digitális ásóbottal, tenyérben
hordott vízzel. 
Szóval a földészek minisztériuma kitalálta, hogy
megbünteti a birtokosokat, akik nem mûvelik meg
majorjukat. A parlagon heverõ föld tényleg szemet-
szúró és fájdalmas. Az a föld, amelyrõl azt tanultuk
törci órán, hogy a jobbágyok, zsellérek, földönfutók
és föld nélküli Jánosok és Ionok gürcölték, és ame-
lyért állandójan harcoltak urakkal, kulákokkal, rab-
lólovagokkal, idegeny kotropitorokkal. (Mikor kivel
volt fontosabb a tankönyvszerzõknek.) Nos ez most
ott áll míveletlen, mint némely kultúrpolitikus.
Vajon miért? Hiszen ezekért a visszajuttatott földe-
kért olyan emberek csatáztak az elmúlt hus-
zonévben, akiktõl elvették, elkollektivizálták. Erre
azok az emberek hátat fordítottak a falunak, és el-
mentek városra dolgozni. A város mindenkit felszí-
vott munkahellyel és sokszor lakással is. Így a váro-
sok municipálódtak, a falvak néptelenedtek. Amikor
a városi ember visszatért õsei földjéhez, telve re-
ménnyel, a rendszerváltás illúziójában ringva, szem-
besülnie kellett az eszköztelenséggel, pénznélküli-
séggel, a mezõgazdasági termelés csõdjével. Nem
ugyanazok a körülmények várták, mint amelyeket a
politika és a gazdaság szocialista kényszere folytán
maga mögött hagyott egykor. Nem ugyanazok tér-
tek vissza. Azok az igazi régi parasztok kihaltak, el-
aggottak. 
Magyarán (de románul is), hamar belátták, hogy
csak rosszul és drágán tudnak termelni, vagy egyál-
talán nem jövedelmez az aranykalászos mezõ és a
villásszarvú gulya-konda-csorda. Nincs munkaerõ,
munkagép, takarmány. 
Ezért maradnak megmíveletlenek a termõföldek.
Következmények? Vagy sürgõsen eladja spekulán-
soknak, vagy társasba áll (mitõl irtózik, mint ördög
a kínai foghagymafüsttõl), vagy kifizeti az új adót.
Másfelõl viszont a termeléstõl független kényszerek

kialakítják az életképesebb, megmûvelt
közép- és nagygazdaságokat, amelye-
ket irigykedve néznek majd az egyko-
ri földtulajok. Vasárnap kirándulás-
kor, ha hazajöttek az EU-ból, ahol
mezõgazdasági munkát végeznek. 

De a földszéli szájtátiak örömére
lesz majd egy miniszter, aki ak-
kor a gazdagokat fogja sújtani

serkentõ adóval. Sebestyén Mihály
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A megújuláshoz az kell,
hogy jól meghatározott
mûvészi célt állítsanak 
a társulat elé.

Zsehránszky István

Minden napra egy mondás

„Ha minden gyerek azzá válna, amivé a szülei
óhajtják, a világ tele lenne henyélõ zsenivel.” 

A. Poincelet

Színvonal

Farkasdal

Földönfutás 
A nap címe. PD-L – a bûnügyi szárny,
România liberã.

Magyarázat. A párt, amelyik az antikorrup-
ció populista jelszavát zászlajára tûzve bo-
londította a népet, most olyan vádakkal
szembesül, mint: korrupció, visszaélések,
zsarolás, adócsalás, emberkereskedelem,
proxenetizmus...

Nagykorú, jóképû, érett. Tizennyolcadik
életévét tölti be a kiváló értelmiségi lap, a
Dilema veche. Alapította Andrei Pleºu, mun-
katársa Radu Cosaºu, fõszerkesztõje Mircea
Vasilescu. Õk hárman ma este beszélgetnek
az érdeklõdõ közönséggel a Nottara Színház-
ban (a belépés ingyenes). Milyen jó lenne, ha
köztük lenne Magdalena Boiangiu is! A mér-
téktartó és -adó hetilap a legínyencebb olvas-
mányaink egyike. Munkatársként együttmû-
ködni velük sem akármilyen élmény. 

Drága Sorin... Körüludvarolja a PSD Sorin
Oprescu bukaresti fõpolgármestert; miután
nem igazán van esélyes jelöltje erre a tiszt-
ségre, inkább fel szeretné eleveníteni a régi
barátságot, s visszacsalogatni a doktort a
pártba. Az ügynek külön jelentõséget ad az,
hogy a liberálisoknak (jelesen Andrei
Chilimannak) is kellene a fõpolgármesteri
szék, ez az érdekütközés pedig akár a készü-
lõ nagy ellenzéki szövetséget is megtorpe-
dózhatja. 

Több, mint foci. Két ismert személyiség té-
vébeli emelkedett szóváltását idézi az
Evenimentul zilei. Gigi Becali Victor Piþurcá-
hoz: „Meg kell tanulnia, hogy ne legyen
olyan vad.” Victor Piþurcã George Becali-
hoz: „Úgy látom, szeret a tévékben beszélni,
és közben mindenki becsapja, maga a román
futball fõfõ-balekje.” Épületes, a hozzászólók
egyike meg is jegyzi: „Így társalog egy sza-
ros albán bojár és egy cigány kockajátékos!”
Való igaz, az angol lordok az utóbbi idõben
feltûnõen ritkák a román futballban. 

A nap álhíre. Miután az Európai Parlament-
ben egyöntetû lelkesedéstõl kísérve, vastaps-
sal fogadták a magyarországi médiatörvényt,
az odaáti tökéletes demokráciától elalélt kül-
ügyminiszter, Teodor Baconschi javaslatára
azt Románia is átveszi. (Tervek szerint
Szalai Annamáriával együtt.)

Horváth István



Hírösszefoglaló

Nemcsak az unió egyik
legkisebb minimálbérével

rendelkezik Románia, de ab-
ban is sikerült negatív rekor-
dot felállítania, hogy az
egyetlen ország volt a közös-
ségen belül, ahol tavaly vis-
szaesett a minimálbér szintje.
Míg máshol ha nem is növe-
kedett, legalább stagnált a bé-
rek szintje, nálunk 149
euróról 141-re csökkent – de-
rült ki az Eurostat legfrissebb
felmérésébõl. A tanulmány
az Európai Unió azon húsz
tagországát vizsgálta, amely-
ben törvény rögzíti a legki-
sebb kifizethetõ havibért. 

A felmérés szerint jelenleg
a legmagasabb összegû mini-
málbért Luxemburgban fize-
tik, havi 1682 eurót, a legki-
sebbet pedig Bulgáriában,

122 eurót. Románia 141
euróval a második legala-
csonyabb szinttel rendelke-
zik, ennél sokkal „elõke-
lõbb” helyezést ért el Ma-
gyarország 271 eurós havi
minimálbérével. A legmaga-
sabb, 800 euró fölötti mini-
mális bért elõíró országok
csoportjába Luxemburg mel-
lett található Írország (1461
euró), továbbá Hollandia
(1407 euró), Belgium (1387
euró), Franciaország (1343
euró) és az Egyesült Király-
ság (1076 euró). A kereseti
lista túlsó végén helyezkedik
el Romániát követve Litvá-
nia (231 euró), Lettország
(253 euró), Magyarország és
Észtország (278 euró).

Mint ismeretes, a román
kormány tavaly év végén 670
lejre emelte az állami szek-
torban a minimálbért, ezt kö-

vetõen pedig a munkaadók
és munkavállalók érdekvé-
delmi szövetségei is tárgyaló-
asztalhoz ültek. Ennek ered-
ményeként született meg az
egyezség, mely 700 lejben ál-
lapította meg a magánszek-
tor legkisebb kifizethetõ bérét
– azzal a kitétellel, hogy az
alkalmazók a tanulmányok
és szakmai felkészültség ará-
nyában módosíthassák a bér-
besorolási együtthatókat. 

ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2011. január 19., sszzeerrddaa6

Baloga-Tamás Erika

Kisebb zavart okozott a
kisvállalkozók körében,

hogy miután a kormány
könnyítést nyújtott adófize-
tési ügyekben, a jogszabály
szövegének egyik kitételével
látszólag meg is nyirbálta
ezeket a „szabadságokat”.
Mint ismeretes, az Adótör-
vénykönyv módosítása janu-
ár elsejétõl lehetõvé teszi a
kis- és közepes vállalkozások
(kkv) számára, hogy válas-
szanak: nyereségük után fi-
zetnek 16 százalékos adót
vagy jövedelmük után há-
romszázalékosat. 

„Valóban homályos a jog-
szabály, de tény, hogy idén-
tõl ismét választhatnak a kis
cégek a két lehetõség közül”
– szögezte le az ÚMSZ-nek
Szilágyi István székelyud-
varhelyi közgazdász, fõ-
könyvelõ. Az adófizetõknek
az okozott fejtörést, hogy a
decemberben megjelent tör-
vény szerint csak az választ-
hatja a forgalom után szá-
mított jövedelemadót, aki
régebben nem élt ezzel az
adózási lehetõséggel. „Egy
adott pillanatban tehát úgy
nézett ki, hogy bevezettek
egy kedvezményt, amelyet
senki sem alkalmazhat,
mert a kisvállalkozók nagy
része 2009-ig már kihasznál-
ta ezt az adózási módot. A
Pénzügyminisztérium azon-
ban a megyei pénzügyi ha-
tóságokhoz eljuttatott körle-
vélben nyugtatta meg az

adófizetõket: a kérdéses
mondat csak 2011-után ér-
vényes. Tehát bárki választ-
hatja a forgalom utáni há-
romszázalékos adófizetési
lehetõséget, ha megfelel a
törvény többi feltételének,
vagyis az elõzõ év forgalma
kevesebb, mint százezer, al-
kalmazottai száma pedig
nem haladja meg a kilen-
cet” – magyarázta Szilágyi. 

Tevékenységtõl függ

Hogy a vállalkozások me-
lyik változatot választják,
leginkább tevékenységi kö-
rüktõl függ: a közgazdász
meglátása és tapasztalata
szerint a kereskedelmi tevé-
kenységeket ûzõk jobbára a

nyereségadó függvényében
adóznak, a szolgáltatások
szektorában pedig a jövedéki
adó kifizetõdõbb. „Az, hogy
választási lehetõség van,
mindenképpen jó, mert így
mindenki úgy adózhat,
ahogy neki jobban megfelel”
– summázta a könyvelõ. 

Sokan még 
tanácstalanok

„Annak ellenére, hogy
mostanra nagyjából letisztult
a kép, vannak olyan vállalko-
zók akiket továbbra is foglal-
koztat a téma” – mondta
Birtalan József a Székelyud-
varhelyi Mikrovállalkozók
Szövetségének (SZMVSZ)
elnöke. Elmondása szerint a

szövetséghez forduló vállal-
kozók többsége abban kér ta-
nácsot, hogy tulajdonképpen
melyik adózási forma a leg-
elõnyösebb számára. „Ter-
mészetesen próbálunk segíte-
ni mindenkinek, akár olyan
formában is, hogy kérdései-
ket eljuttatjuk a helyi pénz-
ügyi hivatalhoz. Ugyanakkor
azt is tervezzük, hogy hama-
rosan egy tanácskozást szer-
vezünk a témában” – mond-
ta az SZMVSZ elnöke.

Pozitívan értékelte az új
jogszabályt Bagoly Miklós is,
a Kovászna Megyei Kis- és
Középvállalkozók Szövetsé-
gének (ASIMCOV) elnöke.
„Számtalan kis cég van ame-
lyeknek ez segítséget jelent.
Amikor korábban bevezették

ezt a lehetõséget, azért tették,
hogy segítsenek a kisebb cé-
gek gondjain, csak aztán a
Boc kormány eltörölte, hogy
a hírhedt átalányadóval he-
lyettesítse ezt. A számtalan
tiltakozó akció és az észérvek
hatására a kormány végül
jobb belátásra tért, megszün-
tetve az átalányadót vissza-
tért ehhez a jogszabályhoz,
amely a választás lehetõségét
kínálja a vállalkozóknak” –
fogalmazott az elnök. Mint
megtudtuk, az ASIMCOV
minden év elején találkozó-
kat szervez, amelyen a részt-
vevõk pénzügyi szakemberek
segítségét kérhetik különbö-
zõ kérdésekben, akár az új
adózási jogszabállyal kapcso-
latban is. 

Az adómódosítás csapdái

A kereskedõknek nyereségük, a szolgáltatóknak pedig jövedelmük alapján kifizetõdõbb adózni, a 3 százalékos forgalmi adó bevezetése után

ÚMSZ

Az elkövetkezõ két év-
ben újra számíthat Ro-

mánia a Világbank segítsé-
gére finanszírozás és techni-
kai segítségnyújtás terén
egyaránt – jelentette be teg-
nap Peter Harrold, a nem-
zetközi pénzintézet Romá-
niáért felelõs igazgatója. A
világbanki képviselõ hozzá-
tette: a kétéves idõszakról
Bukaresttel még nem egyez-
tettek, ezt a döntést a Nem-
zetközi Valutaalap (IMF)
szakvéleményére alapozták.
Harrold a Romániának
nyújtandó támogatás össze-
gét sem nevezte meg, mind-
össze annyit árult el, hogy
az nagyságrendben hasonló
lesz az eddig kölcsönzött
400 millió euróhoz. Véle-
ménye szerint a nemzetközi
hitelintézetekkel kötött
újabb megállapodások nö-
velni fogják az ország pozi-
tív megítélését a külföldi be-
fektetõk szemében.

A Világbankkal való új
egyezség négy kulcsterüle-
ten követel reformprogra-
mokat: az egészségügyi
szektorban, az adórendszer
modernizálásában és egy-
szerûsítésében, a szociális
védelem kérdésében illetve
az állami vállalatok haté-
konyságának növelésében.

„A szociális háló kérdése
igen összetett Romániában
és jelenleg nagyon alacsony
hatékonysággal mûködik.
Azt szeretnénk, ha a rászo-
rulók támogatásban része-
sülnének, azonban úgy,
hogy közben ne bátortala-
nítsák el a munkavállalást”
– fogalmazott Harrold. Az
adórendszert illetõen a hiva-
talok túl nagy számát emel-
te ki a szakember, hangsú-
lyozva, hogy az egyszerû,
elektronikus úton történõ
adófizetés jelentõs megtaka-
rításokat jelentene az állam-
kassza számára is.

A Világbank országigaz-
gatója elismerõen szólt a
Romániában végbement re-
formokról, ugyanis azok-
nak egy „politikai szem-
pontból meglehetõsen ne-
héz” kontextusban kellett
lezajlaniuk. 

Romániának jelenleg ösz-
szesen húszmilliárd euró ér-
tékben van hitelmegál-
lapodása a Világbankkal, a
Nemzetközi Valutaalappal,
valamint az Európai Bizott-
sággal. Az IMF egy küldött-
sége január 25-én érkezik
Bukarestbe, hogy vizsgáló-
dásokat végezzen a legutób-
bi megállapodás betartásá-
ról, illetve hogy egy küszö-
bön álló új elõvigyázatossá-
gi kölcsönrõl tárgyaljon. 

Röviden

Harrold: küszöbön 

egy új világbanki hitel

Oroszul tanul a Clujana

Az orosz piacra való vissza-
térésrõl tárgyal a kolozsvári
Clujana cipõgyár, miután ta-
valy már sikerrel exportált
Németországba, Olaszor-
szágba, illetve Franciaor-
szágba is – jelentette be Alin
Tiºe kolozs megyei tanácsel-
nök. A 98 százalékban a me-
gyei tanács tulajdonában le-
võ vállalat 400 alkalmazottja
februártól ötszázalékos fize-
tésemelésben részesül.

Mediátorok szövetsége

Finban név alatt szervezetbe
tömörültek a pénzügyi szek-
torban tevékenykedõ banki
mediátorok, akik a pénzinté-
zetek és az elégedetlen ügy-
felek közötti konfliktusokat
hivatottak elsimítani – írta a
Mediafax. A szervezet egy-
elõre 15 tagot számlál, létre-
jöttéhez segítséget kapott a
Román Bankszövetségtõl is,
mely partnerként fogadta el.

„Stresszelt” bankok

Az európai bankokat fel-
ügyelõ hatóságok júniusig
minden eddiginél szigorúbb
stressz-teszteknek vetik alá a
közösség pénzintézeteit – je-
lentette be a Reuters szerint
Olli Rehn, az unió gazdasá-
gi és pénzügyi biztosa. A
közösség számos állama el-
lenzi az átvilágítást, attól
tartva, hogy az eredmények
tovább rontanák a hitelinté-
zetek problémáit. Az Unió
tagállamainak pénzügymi-
niszterei tegnap megegyez-
tek, hogy az új tesztben a
likviditási célokat is figye-
lembe veszik.

Jön a diszkont-benzin?

A német gazdasági minisz-
ter, Rainer Brüderle bátorítja
a diszkont élelmiszerlánco-
kat, mint az Aldit és a Lidlt,
hogy nyissanak benzinkuta-
kat – írta a német Bildre hi-
vatkozva a portfolio.hu. Az
ötlet hátterében az áll, hogy
a benzinár rekordmagasság-
ba emelkedett Németország-
ban is, a diszkont láncok
megjelenése az üzemanyag-
piacon pedig fokozhatná a
versenyt, ezen keresztül pe-
dig lenyomhatná az árakat.
Ausztriában az autósok már
régóta vásárolhatnak az Aldi
által üzemeltetett benzinku-
taknál üzemanyagot, mely
olcsóbb, mint a hagyomá-
nyos kutaknál.

Értéktelenedõ euró

Az euró vásárlóértéke 22
százalékkal csökkent a kö-
zös uniós pénz 1999-es beve-
zetése óta – mutatta ki az
Allianz biztosítótársaság. Az
elemzés szerint egy euró vá-
sárlóértéke jelenleg 78 euro-
cent az euróövezeti átlagot
tekintve, azonban jelentõs el-
térés mutatkozik országon-
ként is: Németországban
például 82 eurocentet ér egy
euró, Franciaországban
nagyjából 81-et, Olaszor-
szágban 76-ot, Spanyolor-
szágban pedig csupán 71
eurocentet. 

Bulgária 122

Románia 141

Magyarország 271

Belgium 1387

Franciaország 1343

Írország 1461
Luxemburg 1682

A kötelezõ minimálbér az
EU országaiban/euróban

Forrás: Eurostat

Sereghajtó román minimálbér

Egy minimálbérért dolgozó román munkás Írországban tízszer többet keresne
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Antal Erika

Három, újabb halálos ál-
dozata van az új influen-

zának Romániában. Tegnap
egy 23 éves nõ és magzata
vesztette életét Prahova me-
gyében. A hetedik hónapban
lévõ várandós nõ válságos ál-
lapotba került, múlt szerdán
szállították kórházba, de álla-
pota nem javult, ezért orvo-
sai úgy döntöttek: császár-
metszéssel segítik világra
gyermekét. A beavatkozás
után azonban a fertõzéssel
küzdõ beteget lélegeztetõ
gépre kellett kapcsolni, életét
így sem sikerült megmente-
ni. A 900 grammos koraszü-
lött csecsemõ egy napig élt.
Iaºi-ban a hét elején egy 60
éves férfi, tegnap egy 29 éves
nõ halt meg AH1N1-vírus-
fertõzés következtében. Fel-
tételezések szerint a férfi ta-
valy év végi egyiptomi utazá-
sa során fertõzõdött meg,
több krónikus betegségben is
szenvedett, orvosai szerint
ezért nem tudta leküzdeni a
kórt. A 29 éves iaºi-i nõt két
napig kezelték kórházban,
krónikus betegként szintén a
rizikócsoportba tartozott.  

Ez még nem járvány

Az Országos Járványügyi
Felügyelet a három haláleset
ellenére is úgy véli: nincse-
nek még járvánnyal fenyege-

tõ fertõzési gócok, a megbe-
tegedések száma az ilyenkor
szokásos mértéknek felel
meg.  Eddig összesen 16 inf-
luenzás megbetegedést re-
gisztráltak országszerte, eb-
bõl 13 AH1N1-vírusos (új
influenzás) megbetegedés,
egy eset A-H3N2, kettõ pe-
dig B típusú vírusfertõzés. A
halálesetekkel kapcsolatban
az Egészségügyi Minisztéri-
um arról tájékoztatta lapun-
kat, hogy az elhunyt betegek
egyike sem oltatta be magát.
A szaktárca arra figyelmezte-
ti a lakosságot, hogy az oltás
az egyetlen hatékony védeke-
zési eszköz az influenza el-
len, ezért javasolják mind-
azoknak, akik fokozottan ki
vannak téve a fertõzésve-
szélynek, hogy keressék fel
háziorvosukat, és kérjék a
szezonális influenza elleni ol-
tást. Azok, akik tavaly már
beoltatták magukat az A-
H1N1 influenza ellen, to-
vábbra is védettek – figyel-
meztet a minisztérium. Szak-
értõk szerint a személyi higi-
énés elõírások betartása segí-
ti az influenza és a légúti fer-
tõzések elleni védekezést. A
következõ idõszakban – em-
lékeztetnek a háziorvosok –
gyakrabban mossunk kezet
vízzel és szappannal, köhö-
géskor és tüsszentéskor hasz-
náljunk zsebkendõt, kerüljük
a zsúfoltságot, öltözzünk az
idõjárásnak megfelelõen, ét-

rendünk és életmódunk pe-
dig legyen minél kiegyensú-
lyozottabb. A szaktárca arra
kér mindenkit, hogy akik a
megbetegedés kezdeti tünete-
it (lázat, orrfolyást, köhögést,
fejfájást, izom- és ízületi fáj-
dalmakat) tapasztalják ma-
gukon, mielõbb keressék fel
háziorvosukat, hogy megfe-
lelõ kezelést kaphassanak. 

Kevesen kérik

Az Egészségügyi Miniszté-
rium ingyenes influenza elle-
ni oltási kampányában janu-
ár 9-ig a beoltott személyek

száma meghaladta az 1,1
milliót, közülük minden má-
sodik páciens a 65 év feletti
korosztályból került ki. A
kormány erre a télre 1,3 mil-
lió adag influenza elleni oltó-
anyagot vásárolt. Az oltás-
kampány kedvezményezet-
tei: a 65 év felettiek, a króni-
kus, fõleg légzõszervi vagy
szívbetegségekben, cukorbe-
tegségben vagy más anyag-
cserezavarokban szenvedõk,
a vesebetegek, a szociális ott-
honok lakói, illetve az egész-
ségügyi vagy szociális intéz-
ményekben dolgozók. A
szaktárca által biztosított in-

gyenes oltást továbbra is a
háziorvosi rendelõkben és
kórházakban adják be.

Marosvásárhelyen „rutino-
san” fogadták az influenza-
szezont.  „Az influenza min-
den évben végigmegy a vilá-
gon és január közepétõl már-
ciusig nálunk is megjelenik,
ebben nincs semmi különös”
– nyilatkozta lapunknak Ko-
vács Beatrix háziorvos, akitõl
azt is megtudtuk, hogy az el-
múlt évekhez képest az idén
sajnos sokkal kevesebben
igénylik a védõoltást. Az
idén a szezonális influenza és
az AH1N1 influenza elleni

oltóanyag egy szérumban ta-
lálható, ezért az eddiginél is
bizalmatlanabbak az embe-
rek.  „Sajnos nagyon befolyá-
solhatók a páciensek, a rém-
hírkeltésben felelõs a média
is. Biztatni kellene az embe-
reket és felvilágosítani arról,
hogy mire jó az oltás” – ma-
gyarázta az orvosnõ, aki em-
lékeztetett: minél fegyelme-
zettebb az oltáskampány, an-
nál kisebb a fertõzés mértéke. 

Nem éri meg 
kockáztatni

Akinek nem jut az idén in-
gyenes oltás, az megvásárol-
hatja a patikákban, forgalma-
zótól függõen körülbelül 35
lej az ára, és hat hónapos vé-
delmet biztosít – figyelmezte-
tett a szakértõ.  A marosvá-
sárhelyi Kádár Erzsébet
rendszeresen beoltatja ma-
gát, mert szerinte így nem-
csak magát, de a családját is
megkíméli a betegségtõl.
„Mivel még csak 25 éves va-
gyok, és nem tartozom egyik
rizikócsoportba sem, pénzért
szoktam a gyógyszertárban
megvenni az oltóanyagot és a
háziorvosommal beadatni.
Évek óta nem voltam influ-
enzás” – magyarázta a fiatal
nõ. Sándor Aranka és nyug-
díjas férje szintén rendszere-
sen beoltatja magát: mint
mondják, az õ korukban már
nem éri meg kockáztatni. 
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Feltámadt az újinfluenza-vírus

Három halálos áldozata volt már az idén az újinfluenza-vírusnak Romániában Fotó: Agerpres

Baloga-Tamás Erika

Néhány demonstráló
részvételével jelzésértékû

tiltakozást tartottak a ben-
zinár emelése ellen az orszá-
gos bojkottfelhíváshoz csat-
lakozó székelyudvarhelyi
gépkocsivezetõk. „Ez  egy

olyan civil kezdeményezés,
amelyet az év elején Buka-
restbõl indítottak, és amely-
hez országszerte csatlakoz-
tak. Azért támogatjuk, mert
szeretnénk felhívni a kor-
mány figyelmét a felelõs ár-
politikára” – nyilatkozta la-
punknak Jakab-Áron Csaba,

a Székelyudvarhelyi Kisvál-
lalatok Szövetségének alel-
nöke. Az udvarhelyi taxisok
pár nappal ezelõtt is de-
monstráltak, akkor a Taxi-
sok Országos Érdekvédelmi
Szövetsége által közzétett fel-
hívásnak megfelelõen egy
napig nem tankoltak. 

„Apró” bojkott Udvarhelyen

A székelyudvarhelyi autósok egy része aprópénzzel fizetett tegnap a benzinkutaknál A szerzõ felvétele

Folytatás az 1. oldalról

„Nem vesztegetjük az idõn-
ket többet azzal, hogy a mun-
kaügyi miniszterrel tárgya-
lunk. Botiº nem képes a meg-
egyezésre, és nem is akarja
azt” – nyilatkozta Bogdan
Hossu, az Alfa Kartell szak-

szervezeti tömörülés elnöke
tegnap, miután kudarcba ful-
ladt a munkatörvénykönyv-
rõl a szaktárcával folytatott
tárgyalás. Cezar Corâci, az
UGIR-1903 munkáltató
szövetség elnöke úgy véli, az
érvényben lévõ jogszabályok
ellehetetlenítik a szakszerve-

zetek és a szakmai szerveze-
tek munkáját, ezért van szük-
ség a sürgõs kormányzati be-
avatkozásra. A szakszerveze-
tek közös dokumentum elõ-
készítésén dolgoznak, és arra
kérik Traian Bãsescu állam-
fõt, közvetítsen a kormány-
nyal zajló tárgyalásokon. 

Lemondatnák Ioan Botiºt
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A Sütõ András Baráti
Egyesület még a múlt év-

ben kezdeményezte a szo-
borállítást, amit azonnal fel-
karolt az RMDSZ is, kivite-
lezését személyesen Markó
Béla és Borbély László támo-
gatta. Nagy Pál, az egyesület
elnöke lapunknak elmondta,
az író halálának ötödik év-
fordulójára, szeptember vé-
gére szeretnék, ha elkészülne
a szobor. Az ötletet a helyha-
tóság is támogatja, Csegzi
Sándor alpolgármester, illet-
ve a megyei tanács részérõl
Szalkay József önkormány-
zati képviselõ állt a szoborál-
lítás mellé. A szobor helye a
jelenlegi Mãrãºeºti tér lesz,
amelynek közelében áll Sütõ
András egykori lakása is.
Nagy Pál az ÚMSZ-nek el-
mondta, az is szóba került,
hogy elõbb-utóbba Mãrãºti
utcát is elnevezik Sütõ And-

rásról. „Csegzi Sándor meg-
ígérte, hogy a polgármesteri
hivatal fogja finanszírozni a
szobor talapzatának elkészí-
tését, illetve a park elrende-
zését, amely miután felújít-
ják, és padokkal, virágokkal
teszik kellemessé, egy kvázi
irodalmi zarándokhely lehet,
irodalmi találkozóknak is
megfelelõ helyszín” – mond-
ta Nagy Pál. 

A szoborra pályázatot hir-
dettek, de még azt megelõzõ-
en létrehoztak egy szoborál-
lító bizottságot, amelynek el-
nöke Csegzi Sándor, tagjai
Bocskai Vince szovátai és
Kolozsi Tibor kolozsvári
szobrászmûvész, Nagy Mik-
lós Kund mûvészeti író, a
Népújság fõszerkesztõje és
Nagy Pál, a Sütõ András Ba-
ráti Egyesület elnöke. A pá-
lyázat meghívásos alapon
mûködik, a pályázóknak
március 15-ig kell jelentkez-
niük munkáikkal. Nagy Pál

egyelõre neveket nem akart
elárulni, annyit mondott,
hogy már visszajeleztek né-
hányan, nemcsak erdélyi, de
magyarországi alkotók is.
Azt nem szögezte le a bizott-
ság, hogy mellszobor vagy
egész alakos szobor legyen-e,

mindkét változatot elfogad-
ják a meghívott pályázóktól. 

A szoborállítás anyagi
hátterének megteremtésére
többen tettek ígéretet, így
Csegzi Sándor a város ré-
szérõl, Szalkay József me-
gyei tanácsos, és Markó Bé-

la is megígérte, hogy a
Communitas Alapítvány tá-
mogatást fog nyújtani. Az
Amerikában élõ magyarok
körében Laurer Edit jelezte,
hogy szeretne gyûjtést szer-
vezni a szobor költségeire,
tudtuk meg Nagy Páltól. 
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Sütõ-szobor az évfordulóra
Hírösszefoglaló

A Liszt-év és az európai
uniós elnökség kulturális

programjaira másfél milliárd
forintot (55 millió eurót) költ-
het a Hungarofest Nonprofit
Kft., amely az események fõ
koordinátora. Balatoni Mó-
nika kreatív igazgató tegnapi
tájékoztatóján kiemelte: mi-
vel a Liszt-év áll az EU-
elnökség kulturális esemé-
nyeinek fókuszában, a két so-
rozatban vannak átfedések.
Koncerteket, filmbemutató-
kat, kiállításokat az európai
nagyvárosokban levõ nagy-
követségek és a kulturális in-
tézetek a Balassi Intézet fel-
ügyeletével önállóan is szer-
veznek, a Hungarofest fel-
adata a koordináció, a szak-
mai háttér biztosítása. A so-
ron következõ programok
közül kiemelte, hogy Buda-
pesten szombaton a Nemzeti
Filharmonikusok hangverse-
nyével kezdõdik a magyaror-
szági Liszt-év, vasárnap pe-
dig Barcelonában nyílik meg
Az európai szecesszió nagymes-
terei – Barcelona–Brüsszel– Bu-
dapest címû kiállítássorozat.
A brüsszeli BOZAR-ban
kedden ad ünnepi Liszt-
hangversenyt a Nemzeti Fil-
harmonikus Zenekar Kocsis
Zoltán vezényletével. 

Az író volt lakóházának közelében levõ parkban készülnek felállítani a szobrot Fotó: Kádár Ittala Gyopár

Kovács Zsolt, Totka László

Háromszéken Kányádi
Sándor-közönségtalálko-

zóval, Liszt Ferenc-emlék-
hangversennyel, fuvósze-
nekari elõadással és Kovács
András Ferenc verseibõl
összeállított lírai koncerttel
ünneplik a Magyar Kultúra
Napját. 

Liszt Ferenc 
és a kortárs irodalom 

A Kovászna Megyei Mû-
velõdési Központ, Kovász-
na Megye Tanácsa, a Ma-
gyar Köztársaság Kulturális
Koordinációs Központja és
a Bod Péter Megyei Könyv-
tár szervezésében csütörtök-
tõl vasárnapig tartó rendez-
vénysorozattal ünneplik a
magyar kultúra napját. 

Ez alkalomból Kányádi
Sándor költõvel szerveznek
közönségtalálkozót holnap
10 órakor a kovásznai köz-
ponti református templom-
ban, este 18 órakor Kézdi-
vásárhelyen a Vigadóban,
majd pénteken 17 órakor
Baróton az unitárius temp-
lomban, illetve szombaton
17 órakor Sepsiszentgyör-
gyön, a megyei könyvtár-
ban. Sepsiszentgyörgyön
pénteken 19,30-kor a szín-
ház nagytermében a Rétyi
fúvószenekar hangversenyé-
re kerül sor, illetve ugyanaz-
nap 20,30-kor a színház ka-
maratermében a Próba után
Lacikánál borozunk nevû
zenekar mutatja be lírai
koncertjét, amelyet Kovács
András Ferenc megzenésí-

tett verseibõl állítottak ösz-
sze. A rendezvénysorozat
vasárnap zárul, amikor 16
órától a sepsiszentgyögyi
evangélikus templomban a
kétszáz éve született Liszt
Ferencre emlékeznek. A ze-
neszerzõ Via Crucis címû
mûvérõl tart elõadást Valádi
Enikõ zenetanár, ezt köve-
tõen hallható lesz a teljes
mû a Snaps Vocal Band és
Horváth Zoltán orgonamû-
vész elõadásában. 

A közismert, nagy nép-
szerûségnek örvendõ zon-
goramûvek, szimfonikus
költemények mellett van né-
hány olyan késõi kompozí-
ció, amelyeknek elõadása
igazi ritkaságnak számít. Az
idõs Lisztet közönsége meg-
tagadta, mert olyan mérték-
ben újult meg zenéje, hogy
az kortársai számára elfo-
gadhatatlannak tûnt. Ez
volt a sorsa a Via Crucisnak
is. Az 1879 februárjában be-
fejezett mû, 1929-ig elõadat-
lan, és nyomtatásban is csak
a mester halálának 50. év-
fordulójára, az 1936-ban
megjelentetett elsõ összki-
adásban találjuk meg, tud-
tuk meg a rendezvény szer-
vezõitõl.

Nagyvárad és 
Berettyóújfalu ünnepe

Tizedik éve szervezi kö-
zösen a határ két oldalán
fekvõ város Nagyvárad és
Berettyóújfalu a Magyar
Kultúra Napja rendezvény-
sorozatot. „A kevesebb több
alapon az idén kevesebb de
nagyobb horderejõ rendez-

vényt szervezünk” – mond-
ta el tegnapi sajtótájékozta-
tón Muraközi István, Be-
rettyóújfalu polgármestere,
társszervezõi minõségében.
A rendezvény Nagyvára-
don már hétfõn megkezdõ-
dött a Magyarokról a nagyvi-
lágban – Távol-keleti magyar-
ságkutatók nézetei rólunk
címû elõadással, és január
22-én este A Nagyváradi
Állami Filharmóniában ér
majd véget 19 órától a Ma-
gyar Kultúra díjainak át-
adását követõen, amelyen
részt vesz Kelemen Hunor
kulturális és örökségvédel-
mi miniszter is. 

A díjátadást követõen
Szigligeti Ede Két Pisztoly cí-
mû színmûvét adják elõ Er-
kel Ferenc zenéjével. Burai
István debreceni képzõmû-
vész kiállítását nyitják meg
kedden Nagyváradon, szer-
dán pedig Ujhelyi Sándor
berettyóújfalui festõmûvész
mutatkozik be ugyancsak
váradon.

Csütörtökön 17 órától
pedig Berettyóújfaluban
Lajtos Éva nagyváradi ipar-
mûvész tárlatát nyitják
meg, ezt követõen pedig, 19
órai kezdettel a magyar
népzene hiteles tolmácsoló-
ja a Csík Zenekar koncerte-
zik. A rendezvény magyar
oldalon pénteken zárul,
reggel 9 órától kezdõdõen
Liszt Ferenc és kora címmel
mûveltségi vetélkedõt tarta-
nak a Nadányi Zoltán Mû-
velõdési Központ nagyter-
mében, Nagyváradi és Be-
rettyóújfalui diákcsapatok
részvételével. 

„Lisztes” kultúranapok
A nagy magyar zeneszerzõre emlékezve ünneplik idén a kultúra napját

Ismeretlen a szoborgyalázó

Sipos M. Zoltán

Napok óta barna foltok
éktelenkednek a frissen

felújított kolozsvári Mátyás
szoborcsoport talapzatán,
melyeket még nem távolítot-
ták el az illetékesek, és a tet-
tes is mindmáig ismeretlen.
László Attila alpolgármester-
tõl tegnap megtudtuk, a
Fadrusz-alkotást még szil-
veszter estéjén piszkította be
a város fõterén ünneplõk va-
lamelyike. Az elöljáró tudo-
mása  szerint múlt év decem-
ber 31-én este hét óra körül
az elkövetõ mûanyag zacskó-
ba rejtett petárdákat tett a
szoborcsoport talapzatára,
majd miután meggyújtotta,
elvegyült a téren levõ tömeg-
ben. „Egyik közösségi rend-
õrünk az esetet észlelve meg-
próbálta eltávolítani az égõ
mûanyagot a talapzatról, de
nem sikerült teljesen. Isme-

retlen tettes ellen indult eljá-
rás, ám a kilétére a mai napig
sem derült fény” – mondta
az ÚMSZ-nek az alpolgár-
mester. Hozzátette, kézre ke-
rítésében a teret figyelõ ka-
merák sem segítettek. „Az il-
letõ nagyon sunyi módon
járt el, a felvételeken nem lát-
ható az arca” – magyarázta.

László Attila szerint a to-
vábbiakban nagyobb figyel-
met kell szentelni a szobor
védelmére. „Szerintem még
az sem megengedhetõ, hogy
elõtte fotózkodjon valaki” –
fejtette ki az alpolgármester.
Mint elmondta, a közeljövõ-
ben figyelmeztetõ táblát he-
lyeznek el a szoborcsoport,
elé és minden kihágást szigo-
rúan büntetni fognak. 

Mint ismert, a szoborcso-
port felújítása már tavaly
õsszel befejezõdött, ám hiva-
talos átadása a román és a
magyar kulturális tárca idõ-

pont-egyeztetési vitája miatt
késik. A civilek egy csoportja
megelégelte ezt a huzavonát.
A névtelenség mögé bújtatva
a Facebook közösségi portá-
lon terjed egy felhívás,
amelyben a kezdeményezõk
arra buzdítják a kolozsvária-
kat, hogy holnap vegyenek
részt a Fõtéren megrendezés-
re kerülõ villámcsõdületen
(flashmob), amelyen jelképe-
sen lelepleznék a Má-
tyás–szoborcsoportot. László
Attila lapunk kérdésére üd-
vözölte a civil kezdeménye-
zést. „Szimpatikusnak talá-
lom a felhívást: a szobor a
kolozsváriaké, akik megér-
demlik, hogy végre megtör-
ténjen az átadása. Nagyon
sajnálom, hogy nem január
22-én adjuk át hivatalosan,
de ebben az idõpontban,
mint tudjuk, a két kormány
nem tudott megegyezni” –
mondta az alpolgármester. 

Szeptemberre, az író halálának 

ötödik évfordulójára tervezik Sütõ

András szobrának felállítását. 

Az emlékmû a jelenlegi Mãrãºeºti 

téren fog állni, közel az író márvány-

táblával jelölt házához.

Mire elég más-

fél milliárd?

Továbbra is sötét foltok éktelenkednek a frissen felújított szobor talapzatán A szerzõ felvétele
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Postafiók

Farkas István

2012 elejétõl lehet majd új,
egységes, nemzeti közmédiáról
beszélni. Melyek lesznek ennek
a legfontosabb ismérvei, túl
azon, hogy a modell a BBC? 
– Kiegyensúlyozott, gazdaságos,
értékes. Ez a három jelzõ vezet
bennünket, amikor a jelenleg át-
láthatatlanul gazdálkodó, ala-
csony nézettségû és hallgatottsá-
gú csatornák mûködését meg kí-
vánjuk újítani. A négy közmédi-
um – Duna Televízió, Magyar Tele-
vízió, Magyar Rádió, Magyar Táv-
irati Iroda – önálló marad és meg-
rendeli a mûsorokat a most létre-
jött Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelõ Alaptól
(MTVA), amely biztosítja a köz-
médiumok mûködéséhez szüksé-
ges szolgáltatásokat (jog, pénz-
ügy, számvitel, humánerõforrás-
gazdálkodás, stb.) 

Miért szükséges teljesen új
alapokra helyezni a magyaror-
szági közmédiumokat?
– Mert erre a rendszerre 60 milli-
árd forintnál is többet költenek el
a hazai adófizetõk, akik joggal
várhatják el, hogy pontosan tud-
ják, hogy mire megy el ennyi
pénz és joggal szeretnék, hogy ér-
dekes, értékes mûsorokat láthas-
sanak, hallhassanak. Ami jól mû-
ködik, azt természetesen meg kell
tartani, de ami gazdaságtalan
volt, azt meg kell változtatni.

A közmédiumok mûködésé-
nek racionalizálása leépítéseket
is maga után von? 
– Erre nem tudok egyelõre vála-
szolni. A párhuzamosságok
megszüntetése, a hatékonytalan
mûködés felszámolása akkor
kezdõdhet meg, ha teljes egé-
szében átvilágítottunk mindent.
Ez a munka zajlik, hogy ennek
mi lesz a következménye mond-
juk a létszámot tekintve: ezt
nem jósolnám most meg. De
egy dologban aligha tévedek:
aki eddig nem vagy rosszul dol-
gozott, de pénzt kapott érte, an-
nak nincs helye az új közmédia-
rendszerben.

Mennyire érinti az átalakítás
az egyes közmédiumok vidéki
illetve határon túli tudósítói há-
lózatát?
– Ezen a területen is a hatékony-
ság javítása az elsõdleges cél.
Azt hiszem, hogy a vidéki és a
határontúli hírek is egyszerûb-
ben jutnak el a nézõkhöz, hall-
gatókhoz, ha a feladatok egyér-
telmûbbek. És talán arra is fel-
szabadulhat pénz, hogy ott is le-
gyenek tudósítók, onnan is kap-
junk híreket, ahonnan eddig
nem, vagy alig.

A technológiai felkészültség
megvan az „átálláshoz”?

– Jó kérdést tesz fel. Azt is szeret-
nénk, ha a közmédiumok techno-
lógiai fejlõdésben is élen járná-
nak. Hiszen a nézõk, hallgatók
egyre újabb és újabb felületeken
szeretnének hírekhez és tartalom-
hoz jutni, gondoljunk például az
internetre, a mobiltelefonokra.
Sajnos nem arról híres a hazai
közmédia-rendszer, hogy sok fi-
gyelmet és pénzt fordított volna a

mûszaki fejlesztésre. Remélem,
lesz pénzünk erre is.

Hol lesz a közmédia székhe-
lye? Egy épületben gondolkod-
nak? 
– Az együttmûködésnek az tenné
a legjobbat, ha a kollégák fizikai-
lag is egy helyen lennének, a
munka is gyorsabb lenne, a költ-
ségek is csökkennének. De ma
ezt sem tudom még megválaszol-
ni, mert a Magyar Televízió szék-
házának szerzõdése olyan terhet
ró ránk, hogy annak megoldása
megelõzi a közmédiumok egysé-
ges elhelyezésének kérdését.

Ha jól látom, akkor az új mé-
diatörvény célja, hogy az egyes
közmédiumok ne egymás elle-
nében, egymással versengve
dolgozzanak, hanem egymást
támogatva és kiegészítve. Ez ak-
kor azt jelenti, hogy a közmédi-
umok megegyeznek, hogy ki mi-
lyen típusú mûsort, melyik cél-
csoportnak gyártson? 

– Valami ilyesmit. A közmédiu-
mok kialakítják a mûsortervüket,
majd megbízzák az általam veze-
tett Alapot, hogy gyártsa le a mû-
sorokat. És persze õk döntenek
arról is, hogy átveszik és mûsorba
szerkesztik-e a mûsort, vagy pe-
dig változtatásokat kérnek benne. 

Mekkora lesz az egyes médiu-
mok vezérigazgatóinak a sza-

badsága? Mi szab majd határt az
egyes mûsoroknak?
– A szabadságuk teljes, a fantázi-
ájuk szárnyalhat, de költségvetési
korlát természetesen van, nekem
az a dolgom, hogy ezt betartsam.
De nem hiszem, hogy ne tudnánk
megegyezni. Létrejön a Közszol-
gálati Tanács, melyben minden év
elején közösen elosztjuk a közmé-
diumok között a rendelkezésre ál-
ló forrásokat. Így a vezérigazga-
tók tudják, hogy mennyibõl gaz-
dálkodhatnak, mi pedig mindig
pontosan meg tudjuk mondani,
hogy „hol tartanak”.

A Médiaszolgáltatás-támoga-
tó és Vagyonkezelõ Alap meny-
nyiben szól majd bele a tarta-
lomba?
– Semennyiben. Se jogszabályi
lehetõségünk nincs rá, és idõnk,
energiánk sem lesz ilyesmire.
Gondolja meg, jelenleg 4 televí-
zió és 8 rádiócsatorna mûsorait
kell gyártani, az on-line tartal-
makról nem is beszélve. Az Ala-
pot most gazdasági szakember-
ként, menedzserként vezetem. 

Beszélne kérem az MTI meg-
változott helyzetérõl? Minden-
kinek az iroda fogja szállítani a
híreket? Ezt csak azért kérde-
zem, mert Belénessy Csaba a
magyar sajtó szerint azt mond-
ta, hogy ezentúl a Duna Tv be-
mondója például ezt mondja:
„fél nyolc van, kapcsoljuk a
Magyar Távirati Irodát”.
– Csaba képletesen beszélt, a
rendszert mutatta be. Én a követ-
kezõ példát használnám. A Ma-
gyar Rádiónak ma is egy hírszer-
kesztõsége van, a híreket egy-
aránt itt készítik mindegyik adó-
ra. A Kossuthon fél órás a hírmû-
sor, sõt ennél hosszabb is akad, a
Petõfin meg 5 percesek a hírek. Az
egyes adók felelõs hírszerkesztõi
minden alkalommal eldöntik,
hogy melyik hírt és milyen idõtar-
tamban szerkesztik adásba. To-
vábbléptünk és most a teljes köz-
médium-rendszer „alá dolgozó
hírgyárat”, az MTI-ben létrejövõ
Hírcentrumot hoztuk létre. 

A közmédiumok összevonása
a reklámbevételek „összedobá-
sát” is maga után vonja? Az ar-
chívumok is közösek lesznek?
– Igen és igen. Több csatorna,
együttmûködõ reklámfelületek
több reklámbevételt hoznak. A
közös archívum pedig gyorsab-
ban és érdekesebb anyagokkal
tudja kiszolgálni a csatornákat.

A BBC-modell „szeme”

Tõkés László és Corneliu Vadim Tudor

Bizonyára észrevehette a kedves olvasó,
hogy az RMDSZ volt tiszteletbeli elnöké-
nek, nevezetesen Tõkés László jelenlegi
európai parlamenti képviselõnek a be-
szédtartalma mennyire összevág a
Corneliu VadimTudoréval. Karöltve sza-
pulják az RMDSZ-t, azzal a különbség-
gel, hogy míg emez kendõzetlenül elküld
akárkit születési helyére, addig amaz ta-
lárba burkolt sértéseit vágja szüntelenül a
nagyközönség közé. Az egész világ által
elítélt, magyar médiatörvény védelmében
minõsíthetetlen, súlyos megrovást érdem-
lõ szavakkal jelzi mindazoknak, és fõleg a
Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ségnek és az Új Magyar Szónak a sajtósza-
badság védelmében mutatott magatartá-
sát. S teszi ezt olyan kitalált jellemzések-
kel, amelyekért éppen az általa védett mé-
diatörvény szellemében, becsületsértésért
súlyos erkölcsi kártérítést lehetne tõle kö-
vetelni. Csodálkozunk, hogy az RMDSZ
éppen ezt az embert jelölte ki európai
parlamenti képviselõnek. Ideje lenne ele-
mezni magatartását, és megvonni tõle en-
nek a tiszteletreméltó, magyar közössé-
günk jogaiért húsz éve bátran küzdõ szö-
vetségnek a tagságát!

Kalmár Zoltán,
a Nagyszebeni Polgári Magyar Mûvelõdési
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A király beszéde címû történel-
mi dráma kapta a legtöbb,

szám szerint 14 jelölést a brit
filmszakma legrangosabb elis-
merésére, a BAFTA-díjra. Az al-
kotást a legjobb filmek mezõnyé-
ben is jelölték, a fõszereplõ
Colin Firth VI. György megfor-
málójaként versenyben van a
legjobb férfi fõszereplõ díjára.
Geoffrey Rush – a király beszéd-
terapeutája – a legjobb férfi mel-
lékszereplõ díját viheti haza.
Helena Bonham Cartert a leg-
jobb nõi mellékszereplõ kategó-
riájában jelölték György király

feleségének, Erzsébet királyné-
nak a megformálásáért. A király
beszéde mellett a Fekete hattyú cí-
mû film kapta a legtöbb jelölést,
a balett-thrillert 12 kategóriában
terjesztették díjakra. Az Eredet
címû krimi kilenc, a hegymászó-
dráma 127 óra, valamint a Coen
fivérek új filmje, A félszemû egy-
aránt nyolc jelölést kapott. A kö-
zösségi háló hat kategóriában,
közte a legjobb filmek mezõnyé-
ben száll versenybe a díjért. A
legjobb rendezõ díjára Danny
Boyle, a 127 óra, Darren
Aronofsky, a Fekete hattyú,
Christopher Nolan, az Eredet,
Tom Hooper, A király beszéde és

David Fincher, A közösségi háló
rendezõjét jelölték. A külföldi
filmek mezõnyében jelölést ka-
pott Alejandro González
Inárritu új filmje, a spanyol-me-
xikói Biutiful, valamint a Szemek-
be zárt titkok címû argentin-spa-
nyol koprodukció, illetve A teto-
vált lány is. Mellettük egy olasz
és egy francia alkotást jelöltek.
A BAFTA-díjakat február 13-án
– két héttel az Oscar-díj elõtt –
osztják ki a londoni király ope-
raházban. Tavaly A bombák föld-
jén címû iraki háborús dráma
aratott, hat díjat nyert. A film
késõbb az Oscar-gálán is nagy si-
kert ért el. 

A Mindenható Média újabb fogyasztói ré-
teget célzott meg a ViNCi számítógépcég 
új tábla-PC-jével, amely az elsõ a majd-
nem teljes értékû számítógépek közül, 
amelyet a három éves kor alatti gyerekek
számára fejlesztettek ki. A masina beval-
lott célja az, hogy a csöppségeket hamar
beavassa a digitális multimédia-használat-
ba, vonzó játékprogramokkal meg egyszerû
filmecskékkel. Szerintünk viszont a ViNCi
a globalizációnak gyújtja be a második fo-
kozatú gyorsítórakétáját: nemsokára
Alaszkától Új-Zélandig minden csecsemõ
ugyanazokat a filmeket nézegeti majd, 
valószínûleg ugyanolyan nyelven. De hát-
ha az nagyon korán kapott, jellem-unifor-
mizáló hatású média-adag azzal a hatás-
sal jár majd, hogy felnõve, ezek a kicsik
jobban tudnak majd kommunikálni egy-
mással, mint amennyire mi, a mostani fel-
nõttek tudunk, és így hátha nem lesz any-
nyi kulturális gyökerû félreértés, és így hát-
ha elmaradnak majd a háborúk is.

(prier)

Kettõs tükör 

MÉDIAPARTNER

A teljes közmédium-rendszer „alá dolgozó

hírgyárat” hoz létre az MTVA – ecseteli a

lapunknak adott interjúban Fazekas Csaba

vezérigazgató, aki kreativitásuk teljes

szabadságáról biztosítja a felügyelete alá

tartozó közmédiumok vezérigazgatóit.

BAFTA-gyanús A király beszéde

Fazekas Csaba, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap igazgatója
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9.00 Hitélet ism. 16.00
Híradó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefe-
re 17.55 Zene 18.30 Hír-
adó 19.00 Többszemközt
19.30 Híradó 20.00 A
Jazz születésétől napjain-
kig 21.00 Többszemközt
21.30 Híradó 22.00 Tár-
sas Játékok

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.00
Teleshopping 15.15 Titkos
szerelem (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 21.30
Ezel (török sorozat) 23.00
Bogárinvázió (Mutánsok)
(am. horror) 0.45 Hírek
(ismétlés)

KANAL D

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex.-kol. sor.)
9.50 Derrick 
(német krimisorozat)
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Magyar elsők
15.50 Fejezetek 
Magyarország közlekedés
történetéből
16.20 Virágzó 
Magyarország
16.45 Az utolsó tengeri
nomádok: a mokenek
17.40 Miért éppen 
Magyarország?
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.45 “A Fesztiválzenekar
a gyerekekért”
20.00 Univerzum
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Floyd Spanyolor-
szágban (ism. sor.)
22.10 Az álom tudománya
(francia-olasz vígjáték,
2006)
23.55 Sporthírek
0.05 Váltó
0.15 Az előadás (angol
filmdráma, 1970)
2.00 25 éves a Budapesti
Fesztiválzenekar

6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok
(magyar sor.)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Együtt
15.35 Átjáró
16.05 Összhang
17.00 Jelképtár
17.05 Eufória
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve (dél-koreai sor.)
19.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
22.05 Az Este
22.40 Egy élet ára
(kan. thriller, 2004)

0.15 Barangolások 
öt kontinensen
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
1.00 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
2.50 Kalandozó
Japán nyári arca és 
dél-alföldi hangulatok

6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 Körzeti magazin
11.45 Az irodalom nyelve
- Batsányi János
11.50 Egy történet 
egy zene
12.15 Magyar jogtörténet
13.01 Híradó
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Néprajzi értékeink
14.55 Sírjaik hol 
domborulnak...
15.20 Az Örök Szövetség
15.50 Mérföldkövek 
a magyar technika 
történetében
16.20 Drága doktor úr
(sor.)
17.15 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.55 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar retro
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Biszku és a többiek
23.45 Záróra (ism.)
0.40 India 
- Álmok útján 
(braz.-ind. sor.)

7.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Magazin
a legjobb történetekkel
15.55 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sor.)
18.20 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Terror 
a tenger alatt 
(am.-angol-bolgár akcióf.,
2005)
Utána: RTL-hírek
0.20 Házon kívül
0.55 PokerStars.net 
- Big Game
Utána: RTL hírek
1.50 Reflektor
- Sztármagazin
2.00 Infománia

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
10.55 Teleshop
12.25 Árva angyal (ism.)
13.25 Száguldó üstökös
(angol katasztrófa f.,
2007)
15.20 EZO.TV
16.30 Charly, majom 
a családban (német sor.)
17.30 Marina (mex. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Jackie Chan: 
Az elveszett zsaru 
(am.-hongk. akció-vígj.,
1998)
Közben: Kenósorsolás
0.45 Tények Este
1.15 EZO.TV 
- Jósok, látók, médiumok!
1.50 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
2.40 Végveszélyben 
a Föld 
(am. akcióf., 1. rész,
2006)
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Antena 1, 20.20
A sárkány csókja

Liu Jiant, a kínai kormány egyik legkiválóbb titkosügynökét
Párizsba küldik, hogy Jean-Pierre Richard francia rendőrfel-
ügyelővel együttműködve letartóztassanak egy kínai drog-
bárót. Az akció azonban kudarcot vall, és a becstelen gallok
Liut vádolják, hogy megölte a drogbárót. Az ügynök hamar
rájön, nem tehet mást, meg kell oltalmaznia Jessicát, az
egyetlen szemtanút, hogy bizonyíthassa ártatlanságát.

DUNA Tv, 22.10
Az álom tudománya

Stéphane húszas éveiben járó fiatalember. Gyerekkora óta
gondot okoz neki, hogy az álmait elkülönítse a valóságtól. A
helyzet tovább romlik, amikor apja halála után Mexikóból
visszaköltözik az anyjához Párizsba. Miközben unalmas
munkahelyen dolgozik, szendergés közben a Stéphane TV
karizmatikus műsorvezetőjeként dolgozik. Azután találkozik
a szomszéd lánynyal.

RTL Klub, 22.20
Terror a tenger alatt

Chris Cody, a független zsoldos elnöki közbenjárásra kisza-
badul börtöncellájából. Természetesen a szabadságának
ára van: a CIA egy tengeralattjáróra küldi, hogy megfékez-
zen egy terroristacsoportot. Cody egykori katonáit, köztük
az őrült Henryt is magával viszi az akcióra. A helyszínen
azonban kellemetlen meglepetés várja őket.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ ETV

m1 m2 RTL KLUB

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai 
magazinja
11.30 Negyedik (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
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
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 Soroló (ism.)

9.30 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.25 Egy kórház ma-
gánélete (ismétlés) 11.20
Tuti gimi (sorozat) 12.05
Jerry Maguire - A nagy
hátraarc (am. vígjáték)
14.45 Monk (sorozat)
16.30 CSI (sorozat) 17.20
Gyilkos számok (sorozat)
18.10 A nagy házalakítás
19.00 A dadus (sorozat)
19.25 Jóbarátok (sorozat)
20.30 Két pasi...(sorozat)
21.30 CSI (sorozat) 22.30
CSI: Miami helyszínelők
(sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.10 Entertainment
Spot Central 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Infor-
mációk (live) 20.00 K1 -a
legkeményebb harcok
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Night of Champions
1.00 Sport.ro Hírek

9.45 Esmeralda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.00 Lázadó szere-
lem (sorozat) 15.30 Clase
406 (sorozat) 16.30 Es-
meralda (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30 Eli-
za nyomában (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat)

8.05 Taffin - Piszkos mun-
ka (angol-ír thriller) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
Mi kell a nőnek? (amerikai
romantikus vígjáték)
15.30 Vén csajok klubja
(amerikai vígjáték) 17.05
Az emberrablás (amerikai-
német filmdráma) 18.50
Fagypont (am.-kanadai ka-
tasztrófa film) 20.35 DOA:
Élve vagy halva (am.-
német-angol vígjáték)
22.10 Teljes gázzal (német
akcióf.) 0.05 Nitro (kana-
dai akciófilm)

TV2

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 100%-ban 
garantált
11.00 Nagy emberek 
a TVR-ben (ism.)
11.15 A mágikus szem
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Nagy emberek 
a TVR-ben
14.50 Történelmi 
emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Közérdek
17.30 Egy könyv 
minden hétre
17.45 Lottó 5 /40, Lottó
6/49 és Noroc sorsolás
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Ítéld meg te!
22.00 CSI: A helyszínelők
(akció sor.)
22.55 Történelmi 
emlékek
23.10 Meghalsz Johnny!
(angol akciófilm, 2006)
0.50 Crustacés 
et coquillages (ism.)

6.00 Happy Hour 

- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, Könyvbemutató
10.00 Az egyetlen túlélő
(kanadai thriller, 2000),
2. rész (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 Golfőrültek 2.
(amerikai vígjáték, 1988)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Nico 
(am.-hongk. akcióf., 1988)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
0.00 Nico (am.-hongk. 
akcióf., 1988) (ism.)
1.45 Az örökség 
(román vígjáték sor.) (ism.)
2.45 ProTv hírek (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 A Bermuda
háromszög rejtélye 
(am.-angol minisor.) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Doktor Zsivágó
(angol-német-amerikai
minisorozat)
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 A sárkány csókja
(francia-amerikai 
akciófilm, 2001)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 A sárkány csókja
(francia-amerikai 
akciófilm, 2001) 
(ism.)
3.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(ism.)

7.00 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
7.45 Szívek találkozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán
(ismétlés)
10.00 Levintza bemutatja
10.30 A szív zenéje 
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisor.)
16.00 Emlékek a tónál
(német romantikus f.)
17.30 Világiak
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Farmer vagyok, 
feleséget keresek
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.00 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.30 NCIS 
(amerikai krimisor.)
0.30 Harc a hatalomért
(amerikai dráma, 2001)
2.30 Hírek (ism.)

6.30 Végzetes 
másodpercek
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
Jeep CJ7

9.00 Halálos fogás 
- Rákfogás
10.00 Piszkos 
munkák 
- Piszkos elnökök
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Déli mocsarak
14.00 Állítólag... 
- Menekülés a víz alá
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
-  A célvonal
18.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
19.00 Túlélés 
törvényei 
- Írország
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült? 
- Hotrodok
22.30 Halálos fogás 
- A szerencsére várva
23.30 Túlélőpár-baj  
- Hegyek között
0.30 Vissza a repülőt 
- A nemzetközi helyzet

1.30 Fekete arany
2.30 Ausztrália határain

7.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai 
sorozat)
7.55 Állati ösztön
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad a szembe-
jövő sáv (ism.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 Bazár
19.00 Biznisz óra
20.00 Szabad 
a szembejövő sáv
21.00 Murphy 
törvénye (angol sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland sorozat)
23.55 Győztesek
0.00 IT zon@ (ism.)
0.30 Különleges 
hadműveletek (ism.)
1.00 Vallámások 
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 Tonomat DP 2 (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 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 Művelődési hírek,
Környezetünk védelmében, Agrárgazda az unió küszöbén
13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzá-
tok 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2011. január 20.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

HÍR TV



Ma Márta, Sára és Márió
napja van.
A Márta arameus eredetû
bibliai nõi név, jelentése:
úrnõ.
A Sára héber eredetû bibli-
ai nõi név, jelentése: her-
cegnõ, fejedelemasszony.
A Sarolta névvel csak ön-
kényesen kapcsolták ösz-
sze.
A Márió a Máriusz latin
eredetû férfinév olasz meg-
felelõje. A Marius nemzet-
ségnévbõl ered, jelentése
valószínûleg férfias.
Holnap a Fábián és a Se-
bestyén nevûek ünnepel-
nek.

Évforduló
• 1696 – Országgyûlés Ma-
rosvásárhelyen.
• 1891 – A gyõri telefontár-
saság 72 elõfizetõvel meg-
kezdi mûködését.
• 1901 – Az István Fõher-
ceg Szálló különtermében
megalakul a Magyar Lab-
darúgó Szövetség (MLSZ).
• 1919 – Károlyi Mihály az
elsõ Magyar Köztársaság
elnöke.
• 1969 – A prágai nemzeti
múzeum elõtt felgyújtja
magát Jan Palach cseh di-
ák a szovjet megszállás el-
leni tiltakozásául.

Vicc
– Doktor úr, egész héten
rossz volt a közérzetem.
– Vetkõzzön le, megvizsgá-
lom. Sajnos nem tudom

igazán megmondani, mi a
baja. Biztos a sok sör az oka.
– Jó. Akkor visszajövök, ha
már kijózanodott.

Recept
Cézár-saláta
Hozzávalók: 1 tojás sárgája,
1 teáskanál dijoni mustár, olí-
vaolaj, háromféle borsból fû-
szerkeverék, 1 csipet oregá-
nó, 1 csipet bazsalikom, 1
csipet petrezselyem, 1-2 ge-
rezd fokhagyma, kevés cit-
romlé, 1-2 csipet só, 1 dl tej-
szín, fejenként 1/2 jég- vagy
fejessaláta, 15 dkg csirke-
mell, pirított kenyérkocka, 2
teáskanál parmezán.
Elkészítés: A  tojássárgáját
dijonival kikeverjük, majd az
olajból keverünk hozzá, míg
krémes állagú nem lesz, és
nem folyik ki az edénybõl.
Ezután beletesszük a fûszere-
ket, hogy kicsit kesernyésen
pikáns legyen, ezek után a
tejszín kerül bele. Annyit kell
hozzáadni, hogy ne legyen
híg. A csirkemellet megszór-
juk sóval és háromborsos ke-
verékkel, majd olívaolajon
aranyszínûre sütjük és felcsí-
kozzuk. A kenyérkockákat
elõkészítjük. A salátát levele-
ire szedjük, 1 sort tányérra te-
szünk, megszórjuk a hússal,
kenyérkockával, öntetet lo-
csolunk rá. Még 1 sor levél,
hús, kenyérkocka, öntet kö-
vetkezik, és parmezánnal
megszórjuk. Lehet díszíteni
paradicsommal, hogy még
színesebb legyen.

2011. január 19., szerda   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Telihold idején akaratos viselke-
dés lehet úrrá Önön. A dolgokat
gyorsan felfogja, amivel mások
nem tudnak lépést tartani. Ten-
gernyi tennivalója van.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A telihold hatásától türelmetlen.
Apróbb problémákkal találja
magát szembe, amiket most sok-
kal nehezebben tud megoldani,
mint általában. Felhívja magára
a figyelmet.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kellemes élményekben lehetne
része, de valahogyan egyetlen
szabad perce sincsen. A telihold
hatásától szétszórt, semmivel
nem halad úgy, mint szeretné.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Mára úgy látszik, összeszedi ma-
gát. Jól is van így, mert józan
eszére szüksége lesz. Ne akarjon
mindent egymaga megoldani.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Munkatársai elismerik képessé-
geit, sõt támogatják az elõrehala-
dásban. Most ugyan élvezi, hogy
nõ a befolyása, de tudja, hogy az
élet ennél összetettebb.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy feszültté váló elkötelezettség
ijesztõen hat Önre. Ha teljesen
megbízik valakiben, akkor is le-
gyen óvatos. Döntse el fenn akar-
ja-e tartani kapcsolatát.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A pillanatnyi enyhülést újabb
kellemetlenségek követik. A vál-
tozásokat egy munkatársa okoz-
za, ezért ne csodálkozzon, ha
környezetében állandósul a fe-
szültség.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Barátja felbosszantja. Ne enged-
je, hogy a rosszkedv uralkodjon
el Önön. Legyen bizakodó, és ha
már jobb hangulatban van, pró-
bálja ezt továbbadni.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Felméri és ellenõrzi azt a hala-
dást, amelyet eddig elért. Való-
színûleg több figyelmet fog fordí-
tani a második félévben gyerme-
ke oktatására. Céljai meghatá-
rozzák egyéniségét.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Nap és a Hold egymással
szemben lévõ jegyben vannak, a
Föld közöttük áll, ilyenkor teli-
hold van. Nyugtalanság és fe-
szültség uralkodik környezetében.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Telihold van, s ilyenkor az embe-
ri reakciók kiszámíthatatlanok.
Viszont a dolgok összerakásához
kedvezõ az idõpont. Ön szavai-
ban lényegre törõ.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A telihold zaklatottá teszi, meg-
gondolatlan kijelentéseket mond.
Próbáljon türelmesnek maradni,
és merüljön munkájába. Este vo-
nuljon félre, olvasson.

Horoszkóp
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Czimbalmos Ferenc-Attila

Hol ismerkedett meg a
teremlabdarúgással?
– Székelykeresztúron szület-
tem, s ott is kezdtem el fo-
cizni, a helyi alakulat ificsa-
patánál, ahol édesapám
edzõsödött. Késõbb két és
fél évet szerepeltem a
Székelyudvarhelyi Budvár
harmadosztályú együttesé-
ben, majd katonai szolgála-
tom idején, a szintén har-
madik vonalbeli Csíkszere-
dai Rapidnál. A teremlab-
darúgással viszonylag ké-
sõn, 27 évesen ismerkedtem
meg, s Jakab Zoltánnak, a
székelyudvarhelyi együttes
akkori edzõjének sokat kel-
lett gyõzködnie. Amíg ott
voltam, a csapat kétszer lett
román bajnok.

Aztán a pályafutása Dé-
ván, majd Sepsiszentgyör-
gyön folytatódott…
– Valóban játszottam az em-
lített helységekben, de meg-
fordultam Marosvásárhe-
lyen is, a jelenlegi City’us
elõdjénél, a Transilvani’nál
is. Oda az együttes néhai
sportigazgatója, Dorin Nas-
te jóvoltából kerültem, az-
tán Kiss Imolának köszön-
hetõen köthettem szerzõ-
dést. Örülök, hogy itt játsz-
hatok, hisz nagyon sikeres
évet zártunk, bajnokságot,
kupát és szuperkupát is

nyertünk, s az UEFA Futsal
Cup keretében Európa leg-
jobb 16 csapata közé kerül-
tünk, ami nem kis teljesít-
mény.

Színvonalasabb hazai te-
remlabdarúgó-bajnokság
esetén nehezebben jött vol-
na össze a hármas siker?
– Természetesen, hiszen a
csapat vezetõségének kö-
szönhetõen Marosvásárhe-
lyen állt össze a legjobb ha-
zai teremlabdarúgó-együt-
tes, amely egyben a váloga-
tott gerincét is alkotja. A
bajnokcsapatok közt a ta-
pasztalatszerzés volt a cél,
hiszen olyan színvonalasab-
ban focizó és anyagilag sok-
kal kedvezõbb helyzetben
lévõ együttesekkel játszhat-
tunk, akik már évek óta eu-
rópai kupaporondon szere-
pelnek.

Nemrég Marosvásárhe-
lyen, a  hazai közönség
elõtt ölthette magára a cí-
meres mezt, ami szép telje-
sítmény. Hogy érzi, még
mennyit tud játszani ezen a
magas szinten?
– Minden az egészségtõl
függ, de a jó teljesítmény a
kemény edzések és a kitartó
munka gyümölcse is. Volt
trénerünk, Sito Rivera, aki a
válogatott edzõje is, figye-
lemmel követte felkészülé-
semet és az edzéseken nyúj-

tott teljesítményemet is, s
ennek köszönhetõen lehet-
tem biztos tagja a váloga-
tottnak, mindamellett, hogy
a klubcsapatomnál Carlao a
kezdõ. Nekem 2012–-ig ér-
vényes szerzõdésem van a
City’usszal, aztán ki tudja
mit hoz a jövõ? Szeretem a
várost, a vezetõkkel és csa-
pattársaimmal jó a viszo-
nyom, ezért szerzõdésem le-

jártáig mindenképpen ma-
radni szeretnék.

Milyen a viszonya Car-
laóval,  a City’us elsõ szá-
mú hálóõrével?
– Bárhol játszottam, mindig
jól egyeztem kapustársaim-
mal, így Carlaóval is jó
barátok vagyunk. Nyilván-
valóan õ az elsõ számú ka-
pus, hiszen tíz évvel fiata-

labb nálam, kiváló
lábtehnikával rendelkezik,
és nem utolsósorban Brazíli-
ából, a sok tehetséges labda-
rúgó hazájából származik.

Jelenleg vakáción van-
nak, ilyenkor mivel tölti
szabadidejét?
– Sok utazással, kemény
edzésekkel és színvonalas
mérkõzésekkel teletûzdelt
bajnoki évad után megérde-
melten vakációzunk. Én pe-
dig örülök, hogy több idõt
tölthetek családommal, fele-
ségemmel, akik mindig tá-
mogattak és mellettem vol-
tak. Találkozom a barátaim-
mal is, teremfocizunk, hisz
számomra a futsal nemcsak
hivatás, hanem hobbi is. A
City’us már január 10-én
megkezdte a a felkészülést,
de válogatott társaimmal
együtt nem tudtam részt
venni az elsõ edzéseken, mi-
vel Bukarestben készültünk
a válogatottal a Bulgária
meg a Horvátország elleni
barátságos mérkõzésekre.
Január 24. és 27. között Ma-
rosvásárhely a házigazdája
a 2011-es horvátországi Eu-
rópa-bajnokság egyik selej-
tezõcsoportjának, ahol a ro-
mán válogatott is érdekelt.
Ezekre a hivatalos mérkõzé-
sekre február 14. és 23. kö-
zött egy marosvásárhelyi
edzõtáborozással fogunk
felkészülni.

Mik a tervei visszavonu-
lása után?
– Szülõvárosomban, Szé-
kelykeresztúron szeretném
felkarolni a helyi sportéletet
és támogatni annak fiatalja-
it. És nem utolsósorban né-
pesebb családot tervezünk a
kedvesemmel…
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Röviden
Megalázó 
román vereség 

A svédországi 22. férfikézi-
labda-vb B csoportjában,
Linköpingben, Magyaror-
szág 36-24-re nyert Brazília
ellen. A C csoportban,
gyenge színvonalú mérkõ-
zésen, Románia harmad-
szor is vereséget szenvedett:
14-15 (10-8) Algériával. Ve-
reségükkel a trikolórok mi-
nimálisra csükkentették to-
vábbjutási esélyeiket. To-
vábbi eredmények: Spa-
nyolország–Németország
26-24 (A csoport), Francia-
ország–Bahrein 41-17 (A),
Egyiptom–Tunézia 27-
23 (A), Norvégia–Ausztria
33-27 (B), Izland–Japán 36-
22 (B),  Horvátország–
Ausztrália 42-15 (C), Dá-
nia–Szerbia 35-27 (C). Ar-
gentína–Szlovákia 23-18
(D), Lengyelország–Chile
38-23 (D), Svédország–Ko-
reai Köztársaság 30-24 (D)

Szászrégenben a Fradi 

Január 21-én, pénteken, 12
órai kezdettel rendezik meg
a szászrégeni Avîntul-pá-
lyán a nagy érdeklõdéssel
várt Marosvásárhelyi
FCM–Ferencváros barátsá-
gos labdarúgó-mérkõzést.
A honi pontvadászat ötödik
helyén tanyázó, tán legnép-
szerûbb magyar együttes a
szovátai edzõtáborozás vé-
gén elõször lép idén pályá-
ra, csakúgy, mint vásárhelyi
ellenfele. 

Japán csoportelsõ

A japán válogatott 5-0-ra
nyert a szaúdi csapat ellen
a Katarban zajló labdarúgó-
Ázsia-kupa B csoportjának
zárófordulójában, ezzel a
kvartett élén végzett. A má-
sik továbbjutó a jordán
együttes, amely 2-1-re gyõz-
te le a szíriai alakulatot. A
japánok a házigazda katari-
akkal, a jordánok pedig az
üzbégekkel találkoznak a
pénteki negyeddöntõben.

Markus Merk 
az évtized legjobbja 

A német Markus Merk az
elmúlt évtized legjobb já-
tékvezetõje a labdarúgás
történetével és statisztiká-
jával foglalkozó szervezet,
az IFFHS szerint. A teg-
nap kiadott listán a magyar
Kassai Viktor a huszonki-
lencedik. A második he-
lyen a kolumbiai Óscar Ju-
lián Ruiz végzett, míg a
harmadik holtversenyben a
szlovák Lubos Michel és
az uruguayi Jorge Luis
Larrionda lett.

ÚMSZ-versenyfelhívás 

Január 24. és 28. közötti
lapszámaink sportrovatai-
ban rejlik a válasz arra az öt
kérdésre, amelynek megvá-
laszolásával tíz olvasónk
könyvet és dvd-t nyerhet a
tragikus véget ért Marian
Cozma román kézilabdázó-
ról. A verseny lefolyásának
részleteit január 21-i, pénte-
ki lapszámunkban közöljük.   

Teremlabdarúgás: 
hivatás és egyben hobbi is

Autóversenyzés

Turós-Jakab László

Már a múlt szerdán el-
utazott Kolozsvárról a

Marco Tempestini–Dorin
Pulpea-duó, amely Románi-
át és a kincses várost képvi-
seli a ma rajtoló, jubileumi
Monte-Carlo-ralin. A múlt
hét végén „Tempestáék”
olasz földön, a Savonához
közeli hegyekben tesztelték
a Peugeot S2000-et és alkal-
muk volt havas utakon is ki-
próbálni a járgányt. A hét
elején már terepszemlét is
tartottak a kolozsváriak,
akikre 337,6 km-nyi gyorsa-
sági vár Monacóban.   

A 2009-ben és tavaly is Ke-
let-Európa-kupát nyert Tem-
pestini–Pulpea-kettõs érde-
mei elismeréseképpen került
a századik születésnapját ün-
neplõ klasszikus rali 121 in-
dulója közé, miután 300-nál

is többen jelentkeztek. A
Napoca Rally Academy
sportolóinak célja, hogy be-
fejezzék a versenyt és minél
elõkelõbb helyen végezze-
nek. „Jó lenne a legjobb 60
közé jutni, és szombaton át-
haladni a híres Col de
Turinin, ha pedig a legjobb
30 közé kerülhetnénk, az
már egyenesen nagyszerû
teljesítmény lenne”, vélik
Tempestáék. Egyébként õk
lesznek a kolozsvári polgár-
mesteri hivatal kezdemé-
nyezte „Visit Cluj” promó-
ciós kampány zászlóvivõi is,
hiszen kolozsvári részvételre
eddig még sosem volt példa
a Monte-Carlo-ralik évszá-
zados történelmében.      

Tavaly, a 78. Monte-Car-
lo-ralin, a finn Mikko Hir-
vonen Ford Fiestája bizo-
nyult a leggyorsabbnak, a
honfitárs Juho Hänninen és
a francia Nicolas Voullioz
Skoda Fabiái elõtt. 

Tenisz

T. J. L. 

Simona Halep a máso-
dik román, aki túljut az

év elsõ Grand Slam-verse-
nye, az ausztrál nyílt tenisz-
bajnokság elsõ fordulóján.
A 19 éves játékos 6-3, 3-6,
6-2-re nyert tegnap a luxem-
burgi Anne Kremer ellen,
és legközelebb azzal az
orosz Alissza Klejbanová-
val (24.) találkozik, aki 6-1,
6-0-ra nyert az olasz Irina
Falconi ellen.   

Sikeresen mutatkozott be
Sorana Cîrstea is, aki 6-4,
6-2-re verte a horvát Mir-
jana Lucict. A 20 éves târ-
goviºtei következõ ellenfele
az izraeli Shahar Peer (10.),
aki a francia Mathilde
Johansson elleni 6-1, 6-1-
gyel kezdett a Melbourne
Parkban.  

A 27. helyen kiemelt Ale-
xandra Dulgheru ausztráliai
kalandját rövidre szabták,

hiszen 6-4, 6-4-re kikapott a
japán Ajumi Moritától. Ki-
esett az egyetlen magyar já-
tékos is, Arn Grétát a spa-
nyol Maria Jose Martinez
Sanchez (26.) búcsúztatta:
6-3, 4-6, 6-2.     

A belga Kim Clijsters (3.)
44 perc alatt mosta le a pá-
lyáról az egykori világelsõ
orosz Dinara Szafinát (6-0,
6-0), az orosz Jekatyerina
Makarova pedig 3-6, 6-4, 10-
8-ra verte a szerb Ana
Ivanovicot (19.). A német
Benjamin Becker 7-6 (5), 6-
2, 6-3-re verte a lett Ernests
Gulbist (24.). 

További érdekesebb ered-
mények: nõk: Vera Zvonar-
jova (orosz, 2.)–Sybille
Bammer (ausztrál) 6-2, 6-1,
Samantha Stosur (ausztrál,
5.)–Lauren Davis (ameri-
kai) 6-1, 6-1, Jelena Jan-
kovic (szerb, 7.)–Alla
Kudrjavceva (orosz) 6-0, 7-6
(5), Agnieszka Radwanska
(lengyel, 12.)–Kimko Date
Krumm (japán) 6-4, 4-6, 7-

5, Nagyja Petrova (orosz,
13.)–Kszenija Pervak (o-
rosz) 6-2, 6-1, Marija Kiri-
lenko (orosz, 18.)–Romina
Oprandi (olasz) 6-3, 5-7, 8-
6. Férfiak: Rafael Nadal
(spanyol, 1.)–Marcos Da-
niel (brazil) 6-0, 5-0 feladás,
Andy Murray (brit, 5.)–
Karol Beck (szlovák) 6-3, 6-
1, 4-2 feladás, David Ferrer
(spanyol, 7.)–Jarkko Niemi-
nen (finn) 6-4, 6-3, 1-6, 6-2,
Mihajil Juzsnij (orosz,
10.)–Marsel Ilhan (török)
6-2, 6-3, 7-6 (5), Jürgen
Melzer (osztrák, 11.)–Vin-
cent Millot (francia) 6-2, 6-
4, 6-2, Marin Cilic (horvát,
15.)–Donald Young (ameri-
kai) 6-3, 6-2, 6-1, David
Nalbandian (argentin,
27.)–Lleyton Hewitt (auszt-
rál) 3-6, 6-4, 3-6, 7-6 (1), 9-
7, Robin Söderling (svéd,
4.)–Potito Starace (olasz) 6-
4, 6-2, 6-2, Jo-Wilfried
Tsonga (francia, 13.)–Phi-
lipp Petzschner (német) 4-
6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-4. 

Kolozsvári versenyzõk 

a Monte-Carlo-ralin
Halep és Cîrstea folytatja

Klein László, a marosvásárhelyi
City’us élvonalbeli teremlabdarúgó-
csapatának több mint százszoros vá-
logatott kapusa. Lapunknak el-
mondta: számára a futsal nemcsak
hivatás, hanem hobbi is.

Klein László, a marosvásárhelyi City’us futsalcsapat válogatott kapusa
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