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A helyhatósági választási tör-
vény módosítására készül a

koalíció. A kormánypártok azt
szeretnék, ha ezentúl egyetlen
fordulóban választanák meg a
polgármestereket. Mint ismert, a
jelenlegi jogszabály értelmében
ha az elsõ fordulóban egyetlen
polgármesterjelölt sem kapta
meg a szavazatok abszolút több-
ségét, az elsõ két helyezett máso-
dik fordulóban mérkõzik meg
egymással. A törvény módosítá-
sa a koalíciós tanács legutóbbi
ülésének egyik napirendi pontja
volt – tudtuk meg Olosz Gergely-
tõl, az RMDSZ képviselõházi
frakcióvezetõjétõl. 
Folytatása a 3. oldalon 

új magyar szó
2011. január 20., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2626 ▲
1 amerikai dollár 3,1656 ▼
100 magyar forint 1,5645 ▲

Tiltakoznak a gettósítás ellen

A kolozsvári romákat ért hátrányos önkor-
mányzati intézkedések ellen tiltakozott teg-
nap a helyi Amare Prahla Egyesület és több
jogvédõ szervezet.  Az érdekvédõk azt sé-
relmezték, hogy az önkormányzat a
Coastei utcában lakó cigányokat kiköltöz-
tette a város szeméttelepe mellé.

Határbontó médiatörvény

„Elõre nem látható következményekkel jár-
hat, ha a magyar hatóságok beleszólnak pél-
dául Romániában létesített médiavállalkozá-
sok mûsoraiba” – reagált lapunknak Szász
Attila CNA-tag az EU bírálatára, mely sze-
rint más országokban létesített médiavállal-
kozásokra is kiterjed a médiatörvény.

Társadalom 7

Vezércikk 3

Kultúra 8
Házsongárd: újabb sírrongálás

Újabb lakossági bejelentés érkezett a kolozs-
vári Házsongárd Alapítványhoz egy friss te-
metõi rongálásról. Az alapítvány sérelmezi,
hogy már többször is jelentette a hatóság-
nak a temetõkerti rongálásokat, de semmi-
féle hatékony fellépés nem történt. 

Média 9

Választás 
– választék nélkül
Az alternatívát az ellenzék jelentené. De
melyik ellenzék? A kormányzása idején a
közpénzek lenyúlását állampolitikai
rangra emelõ PSD, a kormányfõtitkári

tisztségbe felkapaszkodott
Jatt Mikivel, a korrupció
mértékegységének nevet
adó Hrebenciuckal? Az

a tömörülés, amelynek
vezetõi testõrgárdaként
jelentek meg a bírósá-
gon korrupt tagjuk vé-

delmében?Bogdán Tibor

ÚMSZ

Egyre élesebb verseny folyik a
városi kórházak megtartásá-

ért: van, ahol együttmûködnek az
önkormányzatok, és van, ahol
többmilliós beruházásokról sem
sikerül megállapodni. Maros me-
gyében Szováta van „nyerõ”
helyzetben, annak ellenére, hogy
eddig itt nem mûködött korszerû-
en felszerelt kórház: a megyei ön-
kormányzat a turistaközpont fon-
tosságára hivatkozik. A Ko-
vászna megyei Barót bízik a tér-
ség önkormányzatainak belátásá-
ban, a helyiek azt remélik, össze-
pótolnak a települések az intéz-
mény megtartásáért: közös „ka-
lapból” gazdálkodna a kis kór-
ház. 7. oldal 

Drága a benzin? Adj gázt!
Az üzemanyagárak gyors emelkedése miatt egyre többen térnek át a folyékony gázra

Városok harca 

a kórházakért

Az üzemanyagárak drasztikus emelkedésének hatására egyre többen választják az autók mo-

torjának gázüzemûre való átalakítását, mivel a gáz jelenleg feleannyiba kerül, mint a benzin.

„A gázüzem elõnye, hogy olcsóbb, ez azonban nagyon rányomja a bélyegét a motor teljesítmé-

nyére” – mondta lapunknak Makkai Zoltán autóipari mérnök. Az átépítés ára a gépkocsi típu-

sa és a motor kapacitása függvényében nyolcszáz és tízezer euró között változik, s az „átope-

rálás”érdekében sokan nemcsak a megye-, de az országhatárt is képesek átlépni. A lehetõséget

leginkább a taxisok tudják kihasználni, akiknél alig fél év alatt megtérül a befektetés. 6. oldal 

Egyfordulós

helyhatósági?

A zöld pártiak betapasztott szájjal fogadták a magyar kormányfõt

EP: megforgatták Orbánt
A médiatörvény nem felel
meg a sajtószabadság köve-

telményeinek – figyelmeztette
tegnap az Európai Parlament ülé-
sén több képviselõ Orbán Viktort,

aki az EU-elnökségi programot
ismertette. A magyar kormányfõ
leszögezte: ha  Brüsszel szerint
módosítani kell a törvényt, akkor
az meg fog történni. 2. oldal

Míg egy liter benzin ára 6 lejhez közeledik, egy liter folyékony gázért csak 3 lejt kell fizetni, így gyorsan megtérül a tartály beszereltetésének költsége
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Röviden

PD-L–UNPR-paktum?

Cristian Diaconescu, az Országos Szövet-
ség Románia haladásáért (UNPR) tisztelet-
beli elnöke újságírói kérdésre nem zárta ki
annak lehetõségét, hogy alakulata választá-
si szövetségre lépjen a Demokrata-Liberális
Párttal (PD-L). Érvelése szerint politikai
szempontból indokolt lenne az együttmû-
ködés, ugyanis az ellenzéki szövetség meg-
alakulásával „leegyszerûsödne a választók
felé irányuló politikai üzenet”. Victor Ponta
szociáldemokrata elnök szerint a PD-L és
UNPR közötti viszony szorosabbra fûzése
végre hitelesítené az „árulók” betagozódá-
sát a nagyobbik kormánypártba. 

„Kövér” választójogot akar Kövér

Kövér László szerint a törvényhozás
többségének szándéka a választójogi tör-
vény várható módosítása során arra irá-
nyul majd, hogy mindenféle diszkriminá-
ciótól mentesen létrehozzák a magyar ál-
lampolgárok számára a választójogot. A
magyar országgyûlés elnöke a Kárpát-me-
dencei Magyar Képviselõk Fóruma
(KMKF) tegnapi ülésén a budapesti par-
lamentben elmondta: az alkotmányozás
után, a kétharmados törvények módosítá-
sakor várható a választójogi törvény kor-
rekciója is. Kövér azt kérte, hogy a
KMKF képviselõi is vegyenek részt aktí-
van a magyar alkotmányozásban.

Hu Csin-tao a Fehér Házban

Katonai tiszteletadás mellett fogadta teg-
nap a Fehér Háznál Barack Obama ameri-
kai elnök kínai kollégáját, Hu Csin-taót. A
felek amerikai források szerint a nap folya-
mán – lapzártánk után – bejelentik, hogy
egy, a nukleáris biztonságnak szentelt kö-
zös oktatóközpontot hoznak létre Kínában. 

Cheney kész a szívátültetésre

Öt szívroham után Dick Cheney-t – Geor-
ge W. Bush alelnökét – jelenleg gépek tart-
ják életben. A 69 éves republikánus politi-
kus most a NBC amerikai tévétársaságnak
adott interjújában közölte: kész beleegyezni
egy szívátültetésbe.

Meghalt a Békehadtest alapítója

Meghalt Robert Sargent Shriver, az ameri-
kai Békehadtest alapító vezetõje (képünkön),
aki John F. Kennedy elnök nõvére, Eunice

férje, egyúttal Arnold Schwarzenegger ko-
rábbi kaliforniai kormányzó és hollywoodi
sztár apósa volt. Shriver 95 évet élt,
Alzheimer-kórban szenvedett.

Letartóztatták, majd elengedték

Sikkasztás és hûtlen kezelés miatt vádat
emeltek kedden Jean-Claude Duvalier ellen
a haiti ügyészi szervek, majd helyi idõ sze-
rint a délutáni órákban szabadon engedték.
A karibi ország egykor rettegett diktátorá-
nak egyik ügyvédje közölte: védence to-
vábbra is az igazságszolgáltatás rendelkezé-
sére áll.

Árvízi adó Ausztráliában?

A heves esõzések után mindinkább pusztító
áradások hatására az ausztrál kormány ár-
vízi adó bevezetését fontolgatja, Canberra
így kívánná fedezni az újjáépítés költségeit
– írta forrásának megnevezése nélkül a The
Australian címû lap.

Hírösszefoglaló

Kedvezõen fogadták tegnap
az Európai Parlament stras-

bourgi plenáris ülésén az Orbán
Viktor magyar miniszterelnök ál-
tal ismertetett EU-elnökségi prog-
ramot. Az elnökség szakmai vo-
natkozására koncentráló képvise-
lõi felszólalások egyetértettek a
gazdasági témák középpontba he-
lyezésével, továbbá többségében
támogatták a magyar prioritások
választását, köztük kiemelten az
európai romastratégiát és a bõví-
tési terveket. Több felszólalás
emelte ki annak fontosságát,
hogy a közép-európai országok
kezdeményezései kapjanak méltó
helyet az uniós politikában. José

Manuel Barroso, az Európai Bi-
zottság elnöke jelezte, hogy gyü-
mölcsözõ, partneri együttmûkö-
désre készül az elnökséggel, elsõ-
sorban a gazdasági koordináció
és az energiapolitika terén. Jerzy
Buzek parlamenti elnök kijelen-
tette, hogy a magyar kormány
megbízható és tisztességes part-
nerre talál majd a testületben. A
strasbourgi vitában túlsúlyba ke-
rült a médiatörvény témája. Már
beszédének kezdetén több EP-
képviselõ – többségükben zöld-
pártiak – fehér szalaggal leragasz-
tott szájjal foglalt helyet az üléste-
remben, illetve olyan transzparen-
seket mutatott fel, amelyek a cen-
zúrára hívták fel a figyelmet.
Martin Schulz, a szocialisták,

Guy Verhofstadt, a liberálisok,
Lothar Bisky, a radikális balolda-
liak vezetõje, valamint Daniel
Cohn-Bendit, a zöldpártiak társ-
frakcióvezetõje szerint a törvény
nem felel meg a médiaszabadság
követelményeinek, utóbbi „Chá-
veznek” titulálta Orbánt. A ma-
gyar kormányfõ leszögezte: nem
presztízskérdés az ügy. Ha az Eu-
rópai Bizottság elemzése alapján
módosítani kell a médiatörvényt,
akkor az meg fog történni. Arra
kérte az EP-képviselõket, hogy le-
hetõség szerint ne keverjék össze
a magyar belpolitika vitás kérdé-
seit az EU-elnökség ellátásával
kapcsolatos közös feladatokkal.
Szavai tapsot váltottak ki a képvi-
selõk soraiban. 

Gy. Z.

A spanyol rendõrség nagy fo-
gása: 300 kilogramm kokaint

és – nem tévedés – 33 tonna
vegyszert foglaltak le Európa
legnagyobb droglaboratóriumá-
ban. A spanyol belügyminiszté-
rium közlése szerint a hatóságok
a feltételezett banda 25 tagját
vették õrizetbe, akik a kábító-
szert elõállították, s maguk is
terjesztették.

A Madridhoz közeli laborató-
riumon akkor ütöttek rajta, mie-
lõtt a munka épp elkezdõdött
volna. A rendõrök lefoglaltak
egymillió euró készpénzt, továb-
bá értéktárgyakat és értékpapíro-

kat, amelyek együttesen mintegy
50 millió eurót tesznek ki, továb-
bá fegyvereket és luxuslimuzi-
nokat is. A nyomozók közölték:
a bandához tartozott egy mûkö-
dõ ügyvédiroda is.

A nyomozás jelenlegi állása
szerint a drogmaffia gondosko-
dott arról, hogy a kokain elõállí-
tásához szükséges anyagot Spa-
nyolországba csempésszék, ahol
feldolgozták, és terjesztették a
kész kábítószert. Az így szerzett
pénzt pedig tisztára mosták.
Zaragozában a rendõrség lecsa-
pott egy másik bandára is,
amelyrõl feltételezik, hogy koka-
int csempészett, itt 15 gyanúsí-
tottat vettek õrizetbe. 

Európa óriási droglaborja

MTI

Szabadlábra helyezte a
szombat éjszakai budapesti

diszkótragédia öt õrizetbe vett
gyanúsítottját a Pesti Központi
Kerületi Bíróság. A Fõvárosi
Fõügyészség még kedden közöl-
te, hogy az illetékes kerületi
ügyészség mindannyiuk eseté-
ben kezdeményezte az elõzetes
letartóztatás elrendelését, mert
szerintük szabadlábon hagyá-
suk esetén feltételezhetõ, hogy
meghiúsítanák, megnehezítenék
vagy veszélyeztetnék a bizonyí-
tást. Ugyanakkor tegnap õrizet-
be vettek egy hatodik gyanúsí-
tottat, akit több ember halálát
okozó, foglalkozás körében el-
követett veszélyeztetés, vala-
mint magánokirat-hamisítás
megalapozott gyanúja miatt állí-
tottak elõ. Az ügyészség az õ
elõzetes letartóztatását is kezde-
ményezi. A terézvárosi jegyzõ
ugyancsak tegnap 90 napra ide-
iglenesen bezáratta a West Bal-
kán nevû szórakozóhelyet,
amely Budapest Fõváros Kor-
mányhivatala szerint kijátszotta
a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeirõl szóló
kormányrendeletet. A fideszes
Pesti Imre vezette kormányhiva-
tal másodfokú hatóságként már
hozzáfogott a hatáskörének
megfelelõ vizsgálatokhoz, az
ügymenetek gyorsítása és a jobb
átláthatóság érdekében kezde-
ményezi a törvényi szabályozás
szigorítását, továbbá javaslatot
tesz egyes szakhatósági jogkö-
rök egyesítésére is. A három fia-
tal lány halálát követelõ szom-
bat éjszakai diszkótragédia mi-
att a magyar fõváros több szóra-
kozóhelye ideiglenes bezárással
fejezi ki részvétét. 

Szabadlábon 
a gyanúsítottakMegforgatták...

ÚMSZ

Lech Kaczynski lengyel ál-
lamfõ szerencsétlenül járt

gépének pilótái tudtak a kijelölt
katonai repülõtérre leszállt köd-
rõl – állítják a FÁK repülésügyi
hatóságának tegnap nyilvános-
ságra hozott, de már korábban
ismert dokumentumai. Az irá-
nyítótoronyban történtek hang-
felvételének szó szerinti leiratá-
ból egyértelmûen kiderül, hogy
a diszpécserek a legelsõ kapcso-
latfelvételkor tájékoztatták a pi-
lótákat: az idõjárás miatt a
Szmolenszk Szevernij repülõtér
nem fogadóképes. Az elnöki
gép pilótafülkéjébõl azt vála-
szolták: „Megkíséreljük a le-
szállást, és ha kell, teszünk egy
második kört”. A gép 15 perc-
cel ez után csapódott a földhöz.
Az orosz légiirányítók tévesen
tájékoztatták a Lech Kaczynski
néhai lengyel elnök különgé-
pének pilótáit, amikor röviddel
a leszállás elõtt azt mondták ne-
kik, hogy a gép a helyes pozíci-
óban van, miközben nem a kel-
lõ magasságban repült, és el is
tért a kijelölt útvonaltól – vála-
szolta Varsóban a légi kataszt-
rófa körülményeit vizsgáló len-
gyel bizottság. Jerzy Miller bel-
ügyminiszter, a bizottság elnö-
ke videoszimuláció segítségével
ismertette a lengyel fél kiegészí-
tõ megjegyzéseit. 

Orosz–lengyel
szópárbaj

ÚMSZ

Újabb demonstráció volt
tegnap Tunisz központjá-

ban: mintegy ötszázan gyûltek
össze a Habíb Burgiba sugár-
úton, hogy tiltakozzanak a hét-
fõn megalakult új tunéziai kor-
mány ellen. „Új parlamentet, új
alkotmányt és új köztársaságot
akarunk” – skandálták a tünte-
tõk, akiket jelentõs rendõri erõk
vettek körül. „A pénzügymi-
niszter a Trabelsziek barátja” –
írták az egyik transzparensre, a
bukott és külföldre menekült el-
nök, Zin el-Abidin Ben Ali fele-
ségének, Leila Trabelszinek a
családjára utalva. A tunéziai te-
levízió közben bejelentette,
hogy a „biztonsági helyzet javu-
lására való tekintettel” két órá-
val kurtították a kijárási tilalom
idõtartamát, amely mostantól
este 8-tól reggel 5-ig tart. Fran-
ciaország után egyébként Svájc-
ban is zárolták az elmene-
kült tunéziai államfõ, Zine Ben
Ali számláit, és zár alá vették
ingatlanjait – közölte tegnap
Micheline Calmy-Rey külügy-
miniszter, aki szerint egyelõre
nem lehet pontosan tudni, hol
mennyi számla van. Azt vi-
szont kizárta, hogy az elmúlt
napokban pénzt tudtak volna
kivonni Svájcból, miután az ef-
fajta tranzakciók lebonyolításá-
hoz több idõ kell. 

Enyhül a helyzet
Tunéziában

Orbán Viktor ismertette az elnökség programját. A képviselõket jobban érdekelte a médiatörvény Fotó: nol.hu

A rendõrség sem hitt a szemének a hasis és a pénz mennyisége láttán



Folytatás az 1. oldalról

A politikus lapunknak megerõsí-
tette: „elsõ látásra” a kisebbik ko-
alíciós alakulat is elfogadhatónak
tartja, hogy a polgármester-vá-
lasztás egyfordulós legyen. „Ez
kimondottan elõnyös lenne szá-
munkra azokon a településeken,
ahol nagy számban élnek magya-
rok” – magyarázta a frakcióveze-
tõ. Hozzátette: a törvény módosí-
tásával munkabizottságot bízott
meg a koalíció, amelyben az
RMDSZ szakemberei is részt
vesznek. Sulfina Barbu demokra-
ta-liberális képviselõ szerint az
szól az egyfordulós helyhatósági
választás mellett, hogy ezáltal
több mint egyharmaddal csökken-
nének a szavazás költségei. A ko-
alíciós pártok számítanak a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) támoga-
tására is, tekintettel arra, hogy egy
korábbi, az egyfordulós rendszer
bevezetését elõirányozó törvény-
tervezetet a PSD honatyái is tá-
mogattak. A Nemzeti Liberális
Párt (PNL) a kétfordulós válasz-
tást támogatja. 

IPP: az államfõ 
túllépte hatáskörét

A Közpolitikai Intézet (IPP)
tegnap közleményben figyelmez-
tette Traian Bãsescu államfõt,
hogy túllépte hatáskörét, amikor a
parlamenti és az önkormányzati
választásoknak közpénzbõl való
támogatását javasolta a pártfinan-
szírozás körüli tisztázatlanságok
felszámolása érdekében. Az IPP
szerint az államfõ ezzel a felveté-
sével törvénykezdeményezési jog-
köröket igényelt magának, meg-
sértve ezzel a parlament hatáskö-
rét. A civil szervezet úgy véli,
hogy a választási csalásokat az

igazságszolgáltatási és rendfenn-
tartó erõknek kell megakadályoz-
niuk, a kampány közpénzekbõl
való finanszírozása nem jelenthet
erre megoldást. „Bármilyen ma-
gasan állapítanánk meg a felsõ ha-
tárt, mindig lesznek olyanok, akik
megpróbálják majd tisztességte-
len eszközökkel a maguk oldalára
állítani a szavazókat.” 

Ötvenezret jelöltenként

Az államfõ egy nappal koráb-
ban a Konrad Adenauer Alapít-
vány által szervezett konferencián
ismertette elképzeléseit a román
állam megreformálásáról. Szerin-
te az önkormányzati és a parla-
menti választásokon egyaránt a
helyi önkormányzatok büdzséjé-
bõl, valamint a központi állami

költségvetésbõl kellene finanszí-
rozni valamennyi jelölt kampá-
nyát. Bãsescu szerint minden je-
lölt 50 ezer lejt kapna, hogy abból
fedezze a választási kampány
költségeit. Az államfõ szerint
megfelelõ szankcionálási rend-
szerrel ki lehet iktatni azokat, aki-
ket pusztán a választási kampány-
ra szánt állami támogatás meg-
szerzése érdekel, és így magáncé-
lokra költenék a pénzt. Romániá-
ban jelenleg a pártfinanszírozási
törvény lehetõvé teszi a jelöltek-
nek, hogy adományokat fogadja-
nak el, de meghatározza ezek ma-
ximális értékét. A média és politi-
kai elemzõk azonban egyhangú-
an egyetértenek abban, hogy a va-
lóságban sokkal több pénzt költe-
nek a pártok és jelöltjeik a kampá-
nyokra, mint amennyit a hivata-

los iratokban feltüntetnek, az át-
láthatatlan pártfinanszírozás pe-
dig a korrupció melegágya. 

Jövõtõl távszavazás is?

Teodor Baconschi külügymi-
niszter a TVR Internaþionalnak
adott interjúban reményét fejtette
ki, hogy a távszavazást lehetõvé
tevõ törvényt még idén elfogadja
a parlament, így azt már a jövõ
évi helyhatósági és parlamenti vá-
lasztásokon alkalmazni lehet. A
demokrata-liberális politikus úgy
vélte, hogy így elkerülhetõ lesz
majd a külföldi szavazókörzetek-
ben tapasztalt tülekedés. Szerinte
a táv-szavazócédulát el kellene
látni olyan biztonsági elemekkel,
amelyek lehetetlenné tennék a
voksolási csalást. 
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Három egymást követõ
választási év után meg-
adatott egyesztendõnyi
szusszanás, amikor az
ország megpróbálta be-
gyógyítani a választási
ígéretek által ejtett gaz-
dasági sebeket, idén

viszont már ismét a jö-
võ évi választások jegyében történik minden.
A politikai pártok egyike sem törõdik az or-
szág nyomorúságos helyzetével, mind siral-
masabb külföldi megítélésével (a schengeni
kudarc is inkább csak hiúságokat sért, akár-
csak majd az eurózónához való csatlakozás
körvonalazódó megkésése), a figyelem közép-
pontjában megint csak a helyhatósági és tör-
vényhozási megmérettetés áll. Az országnak
nincs válságkezelési programja, van viszont
– a választási törvény mellett – három vá-
lasztási jogszabály-kezdeményezése. Holott,
ha jól meggondoljuk, az ország legnagyobb
tragédiája voltaképpen éppen az, hogy nem
kínál választási lehetõséget – az országból
való pánikszerû menekülésen kívül, amire
egyébként nem olyan régen még az államfõ
is biztatgatta országa népét.
A Demokrata-Liberális Párt bebizonyította,
képtelen az ország irányítására, korrupt tag-
jai, pártkliensei, helyi kiskirályai, no meg a
kiterjedt rokonság érdekvédelmén kívül más
programmal nem rendelkezik, a húsosfazék
védelmében pedig akár az OTV csatornatévé
rosszhírû tulajdonosának Néppártjával is
szövetkezne. A Boc-kormányok mindegyike
fejetlenségével, ellentmondásos intézkedései-
vel, a parlamentet megkerülõ sürgõsségi kor-
mányrendeletek özönével, és kormányzási fe-
lelõsségvállalások sorozatával tûnt ki. 
Az alternatívát nyilván az ellenzék jelentené.
De melyik ellenzék? A kormányzása idején
a közpénzek lenyúlását állampolitikai rang-
ra emelõ Szociáldemokrata Párt, a kor-
mányfõtitkári tisztségbe felkapaszkodott
Jatt Mikivel, a korrupció mértékegységének
nevet adó Viorel Hrebenciuckal? Az a tö-
mörülés, amelynek vezetõi testõrgárdaként
jelentek meg a bíróságon korrupt tagjuk vé-
delmében?
Persze ott van még az önmagát – a demok-
rata-liberálisokhoz hasonlóan – a liberális
értékek egyedüli védelmezõjének kikiáltó
Nemzeti Liberális Párt. Az új politikusnem-
zedékhez tartozó Crin Antonescu alakulata
nemrégiben még az eszmei tisztaság és tisz-
tesség nevében utasította el a liberális érték-
renddel szembenálló elveket. Majd szövetség-
re lépett az elvhûségtõl, eszmei tisztaságtól,
doktrinális következetességtõl igencsak távol
álló Dan Voiculescu konzervatív pártjával.
A „tisztességtelen megoldásnak” nyújtott
harcostársi kezet, alighanem mélyen meg-
döbbentve a liberalizmus gondolatában még
hívõ híveit. 
Az elképedt választó azt hihetné, hogy ezt
már nem lehet tovább fokozni. De csalódna
– mert lehet. Érik ugyanis a nemzeti liberá-
lisok és az imént már felemlegetett szociálde-
mokraták koalíciója is. Bizonyítva, hogy az
ellenzékiek manapság csak annyiban külön-
böznek a kormánypárti demokrata-liberáli-
soktól, hogy míg elõbbiek kizárólagos célja a
hatalom megszerzése – addig utóbbiaké an-
nak megtartása.

Román lapszemle

Választás 
– választék nélkül

Bogdán Tibor

Az egyetemet végzettek alig egy százaléka
indít saját vállalkozást, kétharmaduk tud
elhelyezkedni szakmájában, 3 százalékuk
pedig egy újabb egyetemet végez. (Gândul)

Idén is az erdélyi megyékben a legma-
gasabbak az ingatlanok, telkek és gépko-
csik utáni adók és illetékek. (Adevãrul) 
Roma szervezetek vezetõi azért lobbiz-
nak, hogy az idei népszámláláskor cigány
származású biztosokat küldjenek a roma
közösségekhez. Szerintük így sokkal töb-
ben vállalnák nemzetiségüket, ellenkezõ
esetben románnak vagy magyarnak vall-
ják magukat. (Adevãrul) 

Egyfordulós helyhatósági?

ÚMSZ

Románia polgárainak érde-
kében a francia és német kül-

ügyminisztériummal tartalmi
párbeszéd újraindítását szorgal-
mazta tegnapi, Strasbourgban
tett nyilatkozatában Tõkés Lász-
ló, az Európai Parlament (EP)
alelnöke. Ugyanakkor úgy vélte,
hogy a schengeni övezethez való
csatlakozás elõmozdítása érde-
kében a romániai EP-
képviselõknek együttesen kelle-
ne fellépniük. „Minekutána Ro-
mánia az elõzõ években a köve-
telménycsomag technikai feltét-
eleinek teljesítésére eredménye-
sen felkészült, a schengeni öve-
zethez való csatlakozás nagyban
növelhetné az európai intézmé-
nyek iránti szimpátiát mindenek-
elõtt azért, mert ez az emberek
mindennapi életében hozna vál-
tozást” – fejtette ki az EP-alel-
nök. Szerinte az európai integrá-
ciónak folytatódnia kell a Nyu-
gat-Balkán irányában. Tõkés
úgy véli, Horvátország csatlako-
zási tárgyalásainak lezárását,
Szerbia európai vérkeringésbe
való bekapcsolását, a csatlakozá-
si tárgyalások megkezdését Ma-
cedóniával (FYROM) nem regi-
onális, hanem kimondottan eu-
rópai jelentõségû ügyekként kell
kezelni. 

Tõkés-lobbi
Schengen-ügyben ÚMSZ 

Állítása szerint sikerült össze-
gyûjtenie az RMDSZ-elnöki

tisztség megpályázásához szüksé-
ges ezer támogató aláírást Olosz
Gergely képviselõházi frakcióve-
zetõnek. „Nem tudok még szá-
mot mondani, mert még nem tör-
tént meg az összesítés. Egy biztos:
több ezer aláírást sikerült össze-
gyûjtenem” – mondta tegnap az
ÚMSZ-nek a  háromszéki politi-
kus. Beszámolója szerint nemcsak
Kovászna megyei településekrõl
kapott támogatást, hanem más
megyékbõl is. „Felhívtak diákok
az egyetemi városokból, hogy szí-
vesen besegítenek” – nyilatkozta
Olosz Gergely, akinek – mint is-
meretes – azért van szüksége a tá-
mogató aláírásokra, mert egyetlen

területi RMDSZ-szervezet támo-
gatását sem élvezi. A képviselõ  je-
löltdossziéja a szabályzatfelü-
gyelõ bizottsághoz kerül. Ez a tes-
tület vizsgálja majd meg, hogy
Olosz teljesíti-e a jelöltetés feltét-
eleit. Kovács Péter kongresszusi
biztostól megtudtuk: a bizottság
várhatóan szúrópróbaszerûen el-
lenõrzi majd az aláírások hiteles-
ségét. Csupán azok a kézjegyek
érvényesek, amelyek a tagsági díj
kifizetésével napirenden lévõ
RMDSZ-tagoktól származnak.

Ha a testület mindent rendben
talál, akkor Kelemen Hunor és
Eckstein-Kovács Péter mellett
Olosz Gergely lesz a harmadik je-
lölt az elnöki tisztségére. Tegnapi
sajtótájékoztatóján Szász Jenõ, a
MPP elnöke „megjósolta” Cseke
Attila miniszter indulását is. 

Olosz: begyûltek az aláírások

Szabályzatmódosítást javasol Ludescher

A kongresszuson akarja elõterjeszteni Ludescher István nagybá-
nyai RMDSZ-elnök azt a szabályzatmódosító javaslatát, amely-
nek értelmében egyesülne a két Máramaros megyei területi
RMDSZ-szervezet. Errõl Nagybánya megbízott polgármestere a
Krónikának nyilatkozott, arra hivatkozva, hogy a történelmi
máramarosi területi szervezet ugyanannyi pénzt kap a központ-
tól, mint a nagybányai, holott az egész megye magyarságának
77 százalékát ez utóbbi képviseli. Kovács Péter kongresszusi biz-
tostól megtudtuk: elegendõ, ha Ludescherék javaslatát a Szövet-
ségi Képviselõk Tanácsa megszavazza, nem kell a kongresszus
elé terjeszteni. „Formálisan ezt Ludescher István a kongresszu-
son is megteheti, ám jobb lett volna, ha javaslatát a szabályzat-
módosító bizottsághoz juttatja el” – mondta az RMDSZ terüle-
ti szervezetekért felelõs alelnöke.

M. Á. Zs.

Gabriel Oprea védelmi mi-
niszter szerint „a százalékok

utáni áhítozó politikusok rendsz-
eres támadást indítottak a hadse-
reg ellen, s céljuk érdekében attól
sem rettennek el, hogy médialin-
cselést indítsanak a katonaság el-
len”. A tárcavezetõ tegnapi sajtó-
tájékoztatójának apropója a volt
katonákat hetek óta lázban tartó
nyugdíjátszámolás volt, ugyanis
a tartalékosok illetménye akár
50-60 százalékkal is csökkent. Ez
éles ellentétben áll azzal az ígé-
rettel, amelyet Oprea 2010 végén
tett, hogy a hadseregbõl nyugdíj-
ba vonultak járandósága nem fog
háromezer lej alá csökkenni. A
juttatások drasztikus zuhanását
azzal magyarázták, hogy a nyug-
díjátszámolás idején a törvény ál-
tal elõírt országos átlagbért ve-
szik alapul, miközben a volt kato-
nák nem tudták még begyûjteni
és beküldeni a szaktárcához a
pályájuk minden állomását iga-
zoló dokumentumokat. „A mi-
nisztérium pénzügyi igazgatósá-
gához 52 ezer iratcsomag érke-
zett meg, amelyek közül kicsivel
több, mint 25 ezret dolgoztunk
fel” – fogalmazott Gabriel
Oprea, hozzátéve, hogy a tárca
honlapján nyomon lehet követni
a véglegesített dossziék listáját. 

Nyugdíjbotrány 
a hadseregnél

Ha a kormánykoalíció elfogadtatja tervét, jövõre csak egyfordulós helyi választásokat tartanak Fotó: ÚMSZ/archív
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Barack Obama elnöksé-
gének kezdete óta ez a

nyolcadik alkalom, hogy az
Egyesült Államok és Kína el-
sõ embere találkozik, amit
még a Fehér Házban is a mo-
dern amerikai diplomácia rit-
ka jelenségének tartanak, s
ami mindenképpen a kölcsö-
nös politikai, gazdasági egy-
másrautaltság elismerését
mutatja.

A legfontosabb – 
harminc év után

A mostani látogatást a
nemzetközi környezet, illetve
a kétoldalú kapcsolatok álla-
pota miatt a kínai médiában
egyenesen az elmúlt harminc
év második legfontosabb
csúcstalálkozójának minõsí-
tik, Teng Hsziao-ping 1979-
es útja után. Teng miniszter-
elnök-helyettesként volt az el-
sõ kínai vezetõ, aki a Kínai
Népköztársaság kikiáltása
után közel harminc évvel,
1979 januárjában, a diplomá-
ciai kapcsolatok felvétele
után amerikai földre lépett.

Kínai elemezõk szerint az
Obama-kormányzat nem-
csak felismerte, de tudatosult

is benne, hogy a számára is
gondot jelentõ globális nem-
zetközi politikai és gazdasági
kérdések rendezésekor Pe-
king egyre inkább megkerül-
hetetlen. Megfigyelõk azt is
feltételezik, hogy az amerikai
Demokrata Pártra nehezedõ
belsõ nyomás szinte kikény-
szeríti a Hu-látogatás sikerét.
Sikernek az amerikaiak pe-
dig ma azt fogják érezni, ha
javul a gazdasági környeze-
tük, bõvülnek a munkalehe-
tõségek.

Annak máris híre ment,
hogy a kínai kereskedelmi
miniszterhelyettes Vang
Csao 120 üzletember és kor-
mányzati tisztviselõ társasá-
gában Texas államba utazott,
ahol két gyapotimport-meg-
állapodást és további szerzõ-
déseket is aláírnak 600 millió
dollár értékben. Úgy tudni,
hasonló eseményekre kerül
sor Washingtonban, Boston-
ban, Chicagóban, Minnea-
polisban, Észak-Karolina ál-
lamban és Kentuckyban. 

Összetett kapcsolatok 

Kína és az Egyesült Álla-
mok egymás második legna-
gyobb kereskedelmi partne-
re, mindkét ország számára

rendkívül fontos a másik pi-
aca, viszont az amerikai kül-
kereskedelemi deficit – a
csökkenõ tendencia ellenére
– elõzetes számítások sze-
rint az idén is 270 milliárd
dollár lesz.

A kínai valuta sokat han-
goztatott alulértékeltségének
kérdésében jelentõs áttörés
most sem lesz, de tény, hogy
az eddigi nyomás hatására
Peking fokozatosan erõsíti
nemzeti valutáját. Az export-
orientált kínai gazdaságot
kedvezõtlenül érintõ folya-
mat ütemét ugyanakkor Pe-
kingben – a felértékelés gaz-
dasági és belpolitikai hatásait
szem elõtt tartva – igyekez-
nek mederben tartani.

Hillary Clinton amerikai

külügyminiszter a két ország
kapcsolatát egyre összetet-
tebbnek és bonyolultnak ne-
vezte, amely véleménye sze-
rint nem egyszerûsíthetõ le a
„barát vagy vetélytárs” kate-
góriára. Az amerikai diplo-
mácia vezetõje ismét utalt ar-
ra, hogy Washington szeret-
né, ha Kína erejéhez és befo-
lyásához mért felelõsséggel
venne részt a világ dolgaiban. 

Elhúzódó ellentétek

Kína és az Egyesült Álla-
mok között az elmúlt idõ-
szakban tartósodni látszottak
az ellentétek. A Korea-közi
konfliktus, Japán és Kína szi-
getvitája, a Dél-kínai-tenger
térségének biztonsága kap-

csán napvilágot látott wa-
shingtoni álláspontokat Pe-
king térségi befolyását, biz-
tonságát negatívan érintõ fej-
leményekként élte meg. 

Cuj Tienkaj kínai külügy-
miniszter-helyettes a napok-
ban megjegyezte: „Kínának
mint ázsiai nemzetnek érthe-
tõ és jogos érdekei, érdekelt-
ségei vannak a térségben.”

Hu Csin-tao washingtoni
és chicagói látogatása igyek-
szik azt a látszatot kelteni,
legalább négy napra, hogy a
két óriás, a világ elsõ és má-
sodik számú gazdasága köze-
ledik egymáshoz, s egy idõre
talán feledteti a fenyegetés-
nek és a fenyegetettségnek a
hétköznapokban jelen lévõ
érzetét, a kölcsönös bizal-

matlanság tényét. A valódi
közeledéshez azonban hosz-
szú még az út.

Maga Washington sem vár
áttörést a kínai elnök látoga-
tásától, sem politikai, sem
gazdasági fronton. Pedig
megoldandó problémából
rengeteg van. Washington
régóta próbálja rávenni Pe-
kinget, hogy térjen át a jüan-
árfolyam lebegtetésére, hagy-
jon fel a kereskedelmi döm-
pingpolitikával és nyissa meg
belsõ piacát, próbáljon meg
nyomást gyakorolni Észak-
Koreára, valamint hagyja bé-
kén a politikai ellenzéket.

Afelõl, hogy e problémá-
kat fel fogják vetni a kínai
vendégnek, a vizitet felveze-
tõ felszólalásában sem
Hillary Clinton, az amerikai
diplomácia vezetõje, sem pe-
dig Timothy Geither pénz-
ügyminiszter nem hagyott
kételyt. Amerika a mostani
csúcson még a látszatát is ke-
rülni szeretné, hogy „meg-
hunyászkodik” Kínával
szemben, ahogy azt Obama
– mindkét ország nacionalis-
ta körei szerint – 2009-es pe-
kingi látogatása és a tavalyi
szöuli G20 csúcs alatt tette,
amikor semmilyen enged-
ményre sem tudta rávenni
Hut. Feltehetõen most sem
sikerül komoly eredményt
kiharcolnia a tárgyalóasztal-
nál, hiszen Hu elnök, aki jö-
võre átadja hatalmát a kínai
vezetõk egy fiatalabb generá-
ciójának, nem tesz és nem is
tehet olyan engedményeket,
amelyek megkötnék utódja
kezét. 

Se nem barát, se nem ellenség

Bogdán Tibor 

Romániának idén 266
millió különleges lehívási

jogot – mintegy 300 millió
eurót – kell kamat fejében át-
utalnia az IMF számlájára
(A különleges lehívási jog a
valutaalapiak által használt
monetáris egység, amelyet
hitelnyújtások alkalmával
használnak. Egy különleges le-
hívási jog értéke jelenleg 1,16
euró). Az elsõ idei kamat-
részlet kifizetési határideje
pedig február elseje: ekkor 78
millió eurót kell törleszteniük
a bukaresti illetékeseknek. 

Adósságcsúcs 
2014-ben

Bukarest az IMF-tõl, a Vi-
lágbanktól és az Európai Bi-
zottságtól összesen csaknem
20 milliárd eurót vett fel köl-
csön formájában. Ebbõl ed-

dig 12,2 milliárd eurót kapott
kézhez a Nemzetközi Valuta-
alaptól és 3,65 milliárdot az
Európai Bizottságtól. Romá-
nia tavaly decemberben 300
millió euró kamatot fizetett
az IMF-nek. Ennek ellenére,
a felvett hitel olcsónak mond-
ható, hiszen az IMF 3,5 szá-
zalékos kamattal nyújtotta
azt. Ezt a kamatot a hitelkifi-
zetés kezdetéig a teljes, a
részletek folyósítását követõ-
en pedig a fennmaradó ösz-
szeg után kell majd fizetni. 

Az idei esztendõ elején az
IMF vezetõsége jóváhagyta
az országgal megkötött ké-
szenléti hitelszerzõdés hato-
dik ellenõrzõ jelentését, vala-
mint a román hatóságok ki-
egészítõ levelét, amelynek
nyomán Románia hozzájut-
hatott a hatodik kölcsönrész-
lethez, a Román Nemzeti
Banknak átutalt 900 millió
euróhoz. 

Jóllehet a kamatok fejében
idén kifizetendõ 300 millió
euró tekintélyes pénznek tû-
nik, az eltörpül a 2012–2015
között fizetendõ összegekhez
viszonyítva, amikor a kama-
tok mellett a kölcsönt is tör-
leszteni kell.

Így jövõre a román illetéke-
seknek összesen másfél milli-
árd eurót kell fizetniük az
IMF-nek, egy évvel késõbb a
törlesztés összege már 4,64
milliárd euró lesz. A kifizeté-
sek 2014-ben csúcsosodnak,
ekkor 4,98 milliárd eurót kell
kiszorítani a költségvetésbõl a
törlesztésre, majd 2015-ben
az adósság „mindössze” 2
milliárd euróra csökken.

„Rettenetes 
adósságválság”?

Ilyen körülmények között
érthetõ, hogy a kormányille-
tékesek derûlátó nyilatkoza-
tai ellenére, miszerint az or-
szág idén már lassan, de biz-
tosan megkezdi a válságból
való kilábalást, gazdasági
szakértõk, így Ionel
Blãnculescu, a Business
Intelligence pénzügyi ta-
nácsadó és kivizsgáló cég el-
nök-vezérigazgatója úgy vé-
lik, Romániában a „mély
gazdasági válság” 2015-ig
eltart. Ami azt jelenti, hogy
még legalább négy eszten-

dõn át rendkívül szigorú,
szûkmarkú költségvetéssel
kell számolni. Mi több, a
visszafizetendõ összegek te-
kintélyes mennyisége miatt
az országot 2012–2013-ban
„rettenetes adósságválság”
fenyegeti majd, ami az adós-
ságteher miatt „a román
gazdaságpolitika intelligen-
ciahiányának” is betudható.
A helyzetet súlyosbítja,
hogy Románia amolyan
pénzfelszippantó országgá
vált, amely szüntelen hitel
nélkül képtelen lenne szava-
tolni a nyugdíjak, bérek kifi-
zetését. A válságból csak ak-
kor lábalhatna ki, ha saját
jövedelmeket gerjesztene,
szavatolva a gazdasági növe-
kedést. „A kölcsönpolitika
Románia számára vesztes
politika” – összegezte véle-
ményét a pénzügyi szakértõ.

Kétkedõ hitelezõ

Mindez önmagában is
megmagyarázza Romániá-
nak azt a szándékát, hogy
még az idén újabb hitelszer-
zõdést köt az IMF-fel. Igaz –
legalábbis Traian Bãsescu ál-
lamfõ szerint – ekkor már
csak „biztonsági kölcsönre”
tartana igényt, ami gyakorla-
tilag azt jelenti, hogy az ösz-
szeghez csak rendkívüli ese-
tekben nyúlna hozzá. (Per-

sze az államfõ a korábbi, 13
milliárd eurót is annak ide-
jén pusztán „biztonsági öv-
nek” tartotta.) Bukarest el-
képzelése szerint a hitel ösz-
szege ezúttal mintegy 3,6
milliárd euró lenne. Ezt a
pénzt egyéves határidõre
venné fel, ez viszont aligha-
nem megmarad Bukarest
szándékának. Az IMF
ugyanis egyetért az újabb
kölcsön folyósításával, Ro-
mániával foglalkozó küldött-
ségének vezetõje, Jeffrey
Franks szerint azonban a hi-
telt minden bizonnyal két-
éves törlesztésre adnák. „A
hitelnek csak ilyen határidõ
esetében lenne értelme” –
magyarázta, nyilvánvalóan
arra utalva, hogy az IMF
nem bízik abban, hogy a jö-
võ évi választási esztendõ-
ben Bukarest tartja majd ma-
gát a költségvetési szigorhoz,
eleget tesz szerzõdéses köte-
lezettségeinek.

Romániai pénzügyi szak-
értõk egyetértenek abban,
hogy a hosszabb lejáratú hi-
telszerzõdés nagyobb garan-
ciát jelentene a strukturális
reformok megszilárdítására.

Kemény tárgyalások

Az IMF Romániával fog-
lalkozó küldöttsége január
25-e és február 8-a között

vizsgálja meg ismét Buka-
restben, mennyiben teljesí-
tette az ország szerzõdése
vállalásait. Pozitív jelentés
esetén az intézmény vezetõ-
sége felszabadíthatja a hitel-
keret utolsó, egymilliárd
eurós részletét.

Ezt követõen sor kerülhet
az újabb hitelszerzõdés tár-
gyalásaira. Bár az IMF elõre
jelezte: ismét csak rugalmas
lesz, azt már most sejteni le-
het, hogy a tárgyalássorozat
kemény lesz. Az eddig min-
dig meglehetõsen diplomati-
kusan fogalmazó Franks
most tételesen kifejtette: az
általa képviselt nemzetközi
pénzintézmény nagy kiáb-
rándultsággal fogadta a
tényt, miszerint Romániá-
ban elmaradt a várt gazdasá-
gi növekedés, a reformok pe-
dig nem a kívánt ütemben
haladtak.

Az sem titok, hogy az
IMF mindenképpen ragasz-
kodni fog az állami vállala-
tok állam iránti tartozásai-
nak behajtásához, ami to-
vábbi erõforrásokat szaba-
dítana fel a gazdasági gya-
rapodáshoz. A kifizetetlen
tartozások egyfajta burkolt,
„vad hitelezési formát” je-
lentenek – figyelmeztetett
nemrégiben a Román Nem-
zeti Bank kormányzója,
Mugur Isãrescu. 

Románia–IMF: adós, fizess!
Idén májusban jár le Románia Nem-

zetközi Valutaalappal (IMF) megkö-

tött hitelszerzõdése, amelynek alapján

az ország közel 13 milliárd eurós köl-

csönhöz jutott. Bár maga a hiteltör-

lesztés csak jövõ év augusztus 6-án

kezdõdik meg, a kamatok kifizetése

már ebben az esztendõben esedékes.

Hu Csin-tao és Barack Obama. Barátok vagy ellenségek?

A kínai sajtóban különösen nagy fi-

gyelemmel készítették elõ Hu Csin-

tao elnök négynapos egyesült államok-

beli útját, amelyet újabb mérdõldkõ-

nek tartanak a változatosan alakuló kí-

nai-amerikai kapcsolatok történetében. 



Olvasom a kitûnõ közíró Debreczeni József
Mi, magyarok címû cikkét a Népszabadságban.
(Átvételben megjelent Színkép mellékletünk
szemleoldalán – a szerkesztõ megjegyzése.) A
cikk tényeit megkérdõjelezhetetleneknek tar-
tom. A magyar népesség túlnyomó többsé-
gének alapbeállítódása valóban antidemok-
ratikus, ez a többség (amellyel én –
Dereczeni Józseffel ellentétben – ironikusan
sem érzem azonosnak magam, tehát
Debreczeni többes számából kénytelen va-
gyok kiiratkozni) riasztóan materialista, s eb-
bõl is fakadóan gazdaság- és hatalom-centri-
kus. A demokratikus értékeket bármikor
elõnyben részesíti a materiális elõnyökkel,
biztonságot a szabadsággal, a központi ve-
zérlésû gazdasági és politikai rendszert a pi-
acgazdasággal és a pluralizmussal szemben.

A nagyfokú bizalmatlanság,
a normazavarok és a pater-
nalizmus ennek az alapvetõ
attitûdnek a járulékai. 
Amit Debreczeni írásában

problematikusnak érzek,
az a tények mögé rej-
tett implicit állítások
sora. Az egyik ilyen
állítás az, hogy ”mi,

magyarok”: ilyenek vagyunk. Azaz nem
ilyenné „váltunk”, hanem mindig is ilyenek
„voltunk”. Szemben – s ez a másik implicit
állítás – a „lesajnált szomszédokkal”, akik,
úgy tûnik, azért másak, mert mindig is
azok voltak. 
Debreczeni a felsorakoztatott vonásokat
mintha a magyar népesség
esszenciális és idõtõl füg-
getlen („nemzeti?”) sajá-
tosságaiként azonosítaná.
Márpedig a modern társa-
dalomtudományok régen
bizonyították, hogy sem az egyéni, sem a
közösségi identitások nem meghatározóan
genetikai eredetûek. A közösségek és az
egyének jellemvonásait, attitûdjeit, nézeteit
is a történelem, illetve a személyes élettör-
ténet alakítja. Magyarán: a közösség és az
egyén önmagához való viszonya, az a bi-
zonyos identitásmunka, amelyben a szak-
ma a közösségek és az egyének önazonos-
ságának legfontosabb forrását látja. 
Debreczeni cikkének alapvetõ problémája
az, hogy ennek az identitásmunkának nem
jár utána. Nem teszi fel a kérdést, hogy ha
ilyenek „vagyunk”, mi tett „bennünket”
ilyenné, más szóval hogyan tettük „magun-

kat” olyanná, amilyenek ebben a pillanat-
ban „vagyunk”. A „tények” alakulásába
persze az is jelentõsen belejátszik, hogy mi-
lyennek gondoljuk „magunkat”, illetve mi-
lyenek „szeretnénk lenni”. Merthogy – is-
métlem – „értékrendünket” és az ezzel ösz-
szefüggõ érzelmek, vágyak, törekvések bo-

nyolult rendszerét (kultu-
rális, állampolgári és sze-
mélyes) „tapasztalataink”
alakítják. Az elõzõ nemze-
dékektõl kapott tapasztala-
tok és jellemvonások bázi-

sán természetesen.
Hogy ezeket a kérdéseket Debreczeni miért
nem feszegeti, könnyen megérthetõ, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a liberális-szocia-
lista dominancia idõszakában (’89 után
volt már szocialista-liberális kétharmad is)
szerzõnket és mai elvbarátait a magyar
nemzeti sajátosságok nem nagyon foglal-
koztatták, sõt efféle sajátosságok létét is
elõszeretettel tagadták, mint nacionalista,
esszencialista, törzsi ideológiák megnyilvá-
nulási formáit. Az úgynevezett nemzeti sa-
játosságok léte különös módon csak a jobb-
oldal hatalomra kerülésének periódusaiban
kerül elõtérbe. 

Pedig a jobboldalnak – legalábbis az utóbbi
két-három nemzedék alatt – jóval kisebb
befolyása lehetett az eltérõ kulturális kö-
zösségekbõl felépülõ magyar nemzeti (azaz
állampolgári) közösség morális és politikai
értékrendje, beállítódásai alakulására, mint
a baloldalnak.
Debreczeninek tehát azt a kérdést kellett
volna feltennie, hogy a szocialistáknak és a
liberálisoknak (a magyar kommunizmus
közismerten a legliberálisabb volt) miért
nem sikerült több mint hatvan esztendõ
alatt (a nyolc jobboldali évet leszámítva)
megváltoztatni a társadalom értékszerkeze-
tét, vagy ha mégis, akkor miért éppen
olyanná változatták, amilyen. Amikor a
paternalizmusról van szó, érdemes volna
megvizsgálni, kinek a személyisége gyako-
rolhatott nagyobb hatást a magyar társada-
lom mai értékrendjére: a Horthy Miklósé
vagy a Kádár Jánosé? S ha utódja valaki-
nek, akkor kinek az utódja Orbán Viktor?
Ezeknek a problémáknak a végiggondolása
nélkül Debreczeni József mégoly megrázó
megállapításai is ugyanolyan érzelmi elfo-
gultságok megideologizálásainak tûnnek,
mint másokéi. 
Sajnos.

Addig énekelt, amíg pálinka volt az üvegben, aztán oldalt a lócára
dõlt, vagy az asztalra ejtette a fejét, és úgy aludt a dudaszóig. A
kutya mellette feküdt.
Sérvben halt meg. Tetõtõl talpig megfeketedve, szemét szorosan
behunyva öt napig hánykolódott az ágyban, és csikorgatta a fogát.
– Adj arzént, mérgezz meg… – mondta néha a feleségének.
Az orvos azt mondta, hogy feltétlenül mûtétre van szükség, úgy-
hogy a beteget még aznap kórházba kell szállítani.
– Eredj a pokolba! Magam is meg tudok halni!… Bitang! – mond-
ta rekedten Mihail.
Amikor pedig az orvos elment, és a felesége sírva iparkodott rábe-
szélni, hogy engedje megoperálni magát, Mihail ökölbe szorította
a kezét, és kijelentette:
– Ha meggyógyulok… szorul a kapcád!
Reggel halt meg, abban a pillanatban, amikor a gyárduda munká-
ba hívta az embereket. Nyitott szájjal feküdt a koporsóban, de
szemöldöke haragosan össze volt húzva. A temetésén csak a fele-
sége, a fia, a kutyája, a gyárból kidobott Danyilaj Veszovcsikov,
egy vén, iszákos tolvaj és néhány telepi koldus volt ott. A felesége
halkan és igen keveset sírt, Pavel egy könnyet sem ejtett. A telepi-
ek, amikor az utcán találkoztak a koporsóval, megálltak, és ke-
resztet vetve azt mondták egymásnak:
– Pelageja biztosan szívbõl örül, hogy meghalt az ura…
– Nem meghalt, hanem megdöglött… – igazították ki.
Amikor a koporsót elhantolták, az emberek elmentek, a kutya
meg ott maradt, és a friss földön ülve sokáig némán szagolgatta a
sírt. Néhány nap múlva agyonverte valaki…

Makszim Gorkij: Az anya. Fordította Makai Imre 

Identitásmunka vagy fajelmélet?

ÚMSZVÉLEMÉNY2011. január 20., ccssüüttöörrttöökk www.maszol.ro 5

A legutóbbi egyiptomi merénylet, amelyet a kopt
keresztények ellen hajtottak végre, és amely egy fur-
csán egybefüggõ vallási terrorcselekmény-sorozat
láncszeme, jogossá teszi a kérdést, hogy vajon lesz-e
közel-keleti keresztény egyház a századvégen? Ha
viszont csak azt nézzük, hogy milyen rövid idõ alatt
történtek az extrém, felekezeti jellegû támadások
Nigériában, Irakban vagy Egyiptomban, és hogy
Mubarak országa expressz fenyegetéseket kapott
újabb akciókat illetõen az al-Kaidától, akkor egy
idõben közelebbi forgatókönyv réme kísért. 
Hoszni Mubarak elnök öreg, és több hírforrásból
hallani, hogy nagybeteg, mindezidáig azonban a
nyugattal, Izraellel jó viszonyt ápoló nílusi országot
illetõen megnyugtató volt, hogy munkáját a fia,
Gamal Mubarak fogja folytatni. Nos, nem. Gamal
nem hajlandó magára venni az országlás „ódiu-
mát”, s mintha egyszerre határolná el magát apja
politikai krédójától és a mindenható egyiptomi had-
seregtõl, amely az õ esetében feltétel nélküli király-
választó lett volna. Az Anvar Sadat meggyilkolása
utáni forrongásban (tulajdonképpen a nasseri, szov-
jetes-pánarab, azaz pániszlám-ellenes politika csõdje
ekkor következett be) nagy szükség volt egy a szél-
sõséges csoportosulásokat megfékezõ vezetõre, s ezt
a szerepkört az egykor a légierõnél szolgáló mostani
elnök teljességgel betöltötte. Méghozzá akkora tit-
kosszolgálati, rendõri, katonai sikerrel, hogy az or-
szág legjelentõsebb iszlámista-terrorista erõi kényte-
lenek voltak politikai tényezõkké (vagy olyasmivé)
szelídülni, és börtönárnyékkal fenyegetett, névleges
hatalmú ellenzékként húzni az államszekeret. 
Hogy Mubarak nem finomlelkû szûzleányzóként
szerepelt ebben a folyamatban, az másodlagos azt a
hosszas csendet tekintve, amely a nílusi országot jel-
lemezte, s ami azt jelentette, hogy Egyiptom a saját
vadhajtásival foglalkozik, és lemond addigi (fõleg az
ötvenes-hetvenes években játszott) világpolitika-ala-
kító szerepérõl. 
Kemet földje az Egyiptom–izraeli békeszerzõdés
után, Irak megszállásakor, vagy akár az iráni problé-
ma kezelésében: meghatározó a Közel-Keleten, s
mintegy nyolcvan milliónyi lakosságának politikai,
etnikai, szociális, és vallási félkényszerû féken tartá-

sával a régió zsanérsarka. Ha a trón-
utódlás rosszul sül el, és amennyiben

tényleg a szélsõséges iszlámizmus
húsz évi csipkerózsika álomból való

éledését jelentik a keresztényellenes
merényletek, félõ, hogy Egyiptom

lesz az is, amelyrõl leszakad az
Izrael és Amerika által oly
(relatív)megnyugtatóan becsukott

közel-keleti ajtó. Ady András 
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S ha utódja valakinek,
akkor kinek az utódja
Orbán Viktor?

Bíró Béla

Minden napra egy mondás

A szabadság csak egy másik szó arra, amikor
nincs semmi vesztenivalód.” Janis Joplin

Nemzetpolitika

Dudaszókor

Még egy 
pillanatra…

A nap címe. Az antikommunista barrikád
elveszített még egy hõst: Cristi Paþurcát,
Evenimentul zilei

Magyarázat. Fantasztikus hit és hitelesség
lakozott benne, pedig nyilván nem õ volt a
legnagyobb román folkos. De kiállt a gitár-
jával, huszonöt évesen, és énekelte embe-
rek százezreinek a golánok dalát, a híres
refrént,: „Mai bine haimana, decât trãdãtor /
Mai bine huligan, decât dictator /Mai bine
golan, decât activist / Mai bine mort, decât
comunist.” (IMNUL GOLANILOR)
Inkább…, mint… Mindegyik ellentétpár
lényege: inkább áldozat, mint hóhér. Egye-
tem tér, 1990. Aztán a leverése, vérbefojtá-
sa. Aztán Paþurcã eltûnése, kósza hírek,
hogy hajléktalan. És amit õ is megerõsít:
cigaretta, alkohol. Nyomor, tuberkulózis.
Alig valamivel a halála elõtt kapott forra-
dalmár igazolványt. És az apoteózis! Mert
az, amit a csavargó dalnok végsõ távozása
tudatában mondott, megint megforgat va-
lamit az ember szívében, megint hit és hi-
telesség, egyszerûség és nagyság. Azt
mondta, utolsó kívánságként: ha meghal,
hamvasszák el, a porát pedig szórják szét
az Egyetem téren. Szegény forradalom,
szegény csavargóid.

Minden apa Lear király. A Paþurcã halálá-
ról szóló hír mellett, az Evenimentul
zileiben, Liviu Ciulei, a világhírû rendezõ
„bejelentése”: „A Lear királyt filmen
máramarosi parasztokkal akartam megcsi-
nálni.” 

Puff. Miután az államelnök – hamis, rá-
galmazó, diverziós módon – Crin
Antonescu szekus múltjára tett célzást (ho-
lott a csecsemõ is tudja Romániában, hogy
ha bármi lett volna Liliom múltjában, az
elnökjelöltsége elsõ pillanatában kiderült
volna), az Academia Caþavencu az állambiz-
tonságnál kitöltött 3990/09.11.1973 dosz-
szié alapján besúgói nevén, Bufnak fogja
ezután nevezni Traian Bãsescut. 

A nap álhíre. A liberális ellenzék belsõ el-
lenzéke (SOV – vagyis Sãftoiu, Orban,
Vosganian) a világháborús állapotokra em-
lékeztetõ nincstelenségre és zûrzavarra hi-
vatkozva, egy szép hagyomány folytatása-
ként, meghirdette az ellenállást az
Antonescu rezsimmmel szemben.

Horváth István
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Kovács Zsolt, Sike Lajos, 
Sipos M. Zoltán, Totka László

A benzin árának roha-
mos emelkedése kapóra

jön az autójavító mûhelyek
tulajdonosainak és az ott
dolgozóknak egyaránt: év
eleje óta egyre több sofõr
dönt úgy, hogy ezentúl gáz-
zal is mûködtetné autóját.
Ennek következtében sokan
alakíttatják át gázmûködte-
tésûre gépkocsijukat, felsze-
reltetve az úgynevezett PB
(Propán-Bután) illetve LPG
(Liquefied Petroleum Gas)
rendszerrel. 

„Pár évvel ezelõtt volt egy
hasonló hullám Kolozsvá-
ron, amely egyébként az
egész országra is jellemzõ
volt: aki csak tehette gáztar-
tályt szereltetett jármûvébe.
Ez érthetõ hisz míg egy liter
benzin ára lassan hat lej felé
tendál, addig egy liter folyé-
kony gázért a sofõröknek
nagyjából csak 3 lejt kell fi-
zetniük, ami gyorsan megté-
ríti a tartály beszereltetésének
költségeit. Nem panaszko-
dunk, egyre többen keresnek
fel ilyen kéréssel minket is –
mondta el lapunknak egy ko-
lozsvári szervizben dolgozó
autószerelõ. – Arra azonban
minden hozzánk forduló kli-
ensnek felhívjuk a figyelmét,
hogy az elõnyök mellett van
egy megfontolandó hátránya
is a gázpalack beszerelésé-
nek, illetve az autó folyékony
gázzal való tankolásának:
hamarabb kopik a motor.
Igaz, ez a kopás lassú folya-
mat, így sokakat csábít ez a
lehetõség.” Az autók átalakí-
tása sem olcsó mulatság, Ko-
lozsváron kétezer és tízezer
lej között mozognak az árak
az autó modelljétõl és a mo-
tor erejétõl függõen. 

A taxisoknak éri 
meg a leginkább

Sepsiszentgyörgyön, a
Magántaxisok Sugás Egye-

sületének 120 tagjából tíz-
nek az autója már gázmeg-
hajtással is mûködik, de a
többiek is mihamarabb át-
alakíttatnák benzines jár-
mûvüket, hogy spórolni
tudjanak az üzemanyagkölt-
ségeken – tudtuk meg Györ
Árpád egyesületi elnöktõl.
Szerinte a benzináremelés
miatt egyre többen gondol-
kodnak ezen a lehetõségen –
mivel azonban Kovászna
megyében jelenleg egyetlen
autószerviznek sincs enge-
délye ilyen rendszerek be-
szerelésére, a háromszéki
autósoknak brassói szakmû-
helyekhez kell fordulniuk.
Györ Árpád úgy tudja, a
gázmeghajtású rendszer be-
szerelése átlag 2000 lejbe ke-
rül az optimális 35 literes
tartály esetében, számításai
szerint pedig ez a befektetés
egy sepsiszentgyörgyi taxis-
nak 6–8 hónap alatt térül
meg. Bár a gázmeghajtású
autó városban valamivel
többet fogyaszt, mint a ben-
zinmeghatású jármû (tíz li-
tert száz kilométeren), az
üzemanyagok árából adódó

különbség miatt mégis meg-
éri, miután egy liter gáz
mintegy feleannyiba kerül,
mint a benzin.

Kíméli a pénztárcát,
gyötri a motort

„A gázüzem elõnye, hogy
olcsóbb és kevesebbet is fo-
gyaszt, mint más típusú mo-
tor, ez azonban nagyon rá-
nyomja a bélyegét a szerke-
zet teljesítményére – mondta
el lapunknak Makkai Zoltán
autóipari mérnök. – A gáz
energiaszegényebb, mint a
kõolaj alapú üzemanyagok,
így kizárólag kisebb, sze-
mélyszállító autók esetén jö-
het szóba. A nagyobb, súlyo-
sabb karosszériájú autókat
már nehezen bírja el, így az
áruszállító haszongépjármû-
vek esetén már nem jelent al-
ternatívát, a gázüzemû mo-
tor lomhábbá válik, nehezen
gyorsul.” 

Mint megtudtuk, a gáz-
meghajtás további hátránya,
hogy rövidíti a motor élettar-
tamát – a gáz gyors ütemben
„eszi” a motort, mivel ennek

belseje benzines körülmé-
nyekre lett kifejlesztve. A
szakértõ szerint a gázüzem a
taxisok, illetve azok körében
a legelterjedtebb, akik sokat
vannak úton és akik számára
különösen fontos a takaré-
kosság. Õk körülbelül 50–50
százalékos arányban hasz-
nálnak benzin- és gázüzem-
módot, váltogatva. (A gáz-
üzemre alakított gépkocsik
indítása is benzin alapon tör-
ténik, a hideg indítás ugyan-
is nem megoldható pusztán
gázzal.) Érdeklõdésünkre az
autóipari mérnök azt is el-
mondta, az átalakítás vala-
melyest növeli a gépkocsi ér-
tékét, hisz egy többletet je-
lent a felszereltség szem-
pontjából. 

Átépítésért átjárnak
Magyarországra

Szatmárnémetiben egy-
elõre nehéz gázüzemelteté-
sû autót találni, bár többen
mondják, hogy létezik már
néhány, amelyeket valószí-
nûleg Magyarországon ala-
kítottak át. Kérdésünkkel

felkerestük Butka Sándort, a
Ger-Bog autószerviz tulaj-
donosát, de még a profi au-
tós sem tud ilyen átépítési
lehetõségrõl. Emlékezete
szerint valamikor a ’90-es
évek elején volt egy ilyen át-
alakító mûhely a Hunyadi
utcában, melyet a kereslet
hiánya miatt végül bezár-
tak, de felszámolásában az
is közrejátszott, hogy a
rendszer sem volt eléggé
megbízható.

„A gáztartályok ma már
nagyon biztonságosak, hisz
a hivatalos követelmények-
nek megfelelõ szervizek
végzik az átalakítást, szigo-
rúan engedélyeztetett, jóvá-
hagyott alkatrészekbõl. Ko-
molyabb gyûrõdéses behatá-
sú balesetek esetén jelenthet
problémát a tartály robba-
nása vagy gyúlékonysága,
ezek azonban igen ritkán
fordulnak elõ” – reagált
Makkai Zoltán a rendszer
megbízhatóságát firtató kér-
désünkre. 

„A rendszer, és vele az át-
alakítást végzõ szakembe-
rek felkészültsége nagyon
fontos, hisz itt kemény biz-
tonsági feltételeknek kell
megfelelni. Külön erre a cél-
ra berendezett mûhely kell
hozzá, mert az ilyesmit nem
lehet bármilyen garázsban
vagy fészerben elvégezni” –
mondta lapunknak Márton
Áron, a szatmári Opel-
központ igazgatója. Szerin-
te a megbízhatóan végzett
átalakítás nem olcsó dolog,
költsége 800–1000 euró kö-
zött van jelenleg, ez azon-
ban tovább drágulhat. Az
igazgató napirenden van a
gázüzemeltetésre való átala-
kítás kérdésében, mivel a
benzinárak robbanásszerû
emelkedése miatt a szatmári
Opel-központ is tervezi egy
ilyen mûhely beindítását –
melynek, mint hangsúlyoz-
ta, szigorúan meg kell felel-
nie az EU biztonsági elõírá-
sainak. 

Drága a benzin? Adjál gázt!

A szervizek mindenkinek felhívják a figyelmét, hogy az anyagi nyereséget a motor „fizeti meg”

Röviden

Reaktorba száll a Bechtel

Két másik konzorcium mel-
lett az autópályaepítõ ameri-
kai Bechtel társaság is pályá-
zik a Cernavodai atomerõ-
mû 3-as és 4-es reaktorainak
építési munkálataira, mely
hozzáadottérték-adó nélkül
mintegy 3,4 milliárd euróra
becsült üzletet jelentene –
adta hírül a Gazdasági Mi-
nisztériumra hivatkozva a
corectnews.com.

Drágult a cigaretta

Dobozonként három banival
drágult a cigaretta és a dohá-
nyáru a héten Romániában,
melyet a gyártók az elõállítá-
si költségek emelkedésével
indokoltak – írta a Mediafax.
A dohányipar képviselõi arra
is rámutattak, hogy jelenleg
egy csomag cigaretta árának
80 százalékát az adók és ille-
tékek teszik ki, továbbá,
hogy az országban jelentõs a
csempészett dohányáru,
mely az államot is értékes
pénzekkel rövidíti meg.

Lukratív privátnyugdíj

A privát nyugdíjbiztosítás-
hoz, úgynevezett harmadik
pilléréhez való hozzájárulás
a munkaadók számára ked-
vezõbb lehet bármely más
kedvezmény nyújtásánál –
mutatott rá a Romániai Ma-
gánnyugdíjalapok Egyesüle-
tének elemzése. Az érdekvé-
delem számításai szerint ez-
által az alkalmazók 1,1 szá-
zalékkal csökkenthetik sze-
mélyzeti kiadásaikat, illetve
4–5 százalékkal növelhetik
cégük profitját.

Újraépült Elsõ ház

A várakozásokkal megegye-
zõen 200 millió eurós keretet
hagyott jóvá mai ülésén a
kormány az Elsõ ház prog-
ram idei folytatására – írta a
Mediafax. Az összeget meg-
növekedett érdeklõdés esetén
nyár folyamán még kipótol-
hatják. Az ingatlanvásárlást
ösztönzõ program újításai
közé tartozik, hogy az igény-
lõknek ezentúl  banki szám-
lájukkal kell kezeskedniük a
kölcsönért.

Tartja magát a forint

Kitartóan erõs maradt a fo-
rint az euróval szemben, a
jegyzések a 272-es szinthez
„tapadtak” – írta a
Portfolio.hu. A magyar fizetõ-
eszköz további erõsödését tá-
mogathatják a rövid távra
továbbra is megmaradt ka-
matemelési várakozások, il-
letve a magyar kormány feb-
ruárra beharangozott, jórészt
kiadáscsökkentéseket tartal-
mazó költségvetési intézke-
déscsomagja.

Biztosítás nemi alapon

Európában nõni fog egyes
biztosítási termékek díja, ha
az Európai Bíróság megtilt-
ja, hogy a biztosított nemét
is figyelembe vegyék a díjak
kiszámítása során – derül ki
a brit The Observer cikkébõl,
melyet a Portfolio.hu idézett. 

T. L.

A romániai magyar
ízvilág is képviselteti ma-

gát a holnap kezdõdõ Berlini
Nemzetközi Zöld Héten a
hagyományos hazai termé-
kek gyártóit tömörítõ Arã-
deanca Szövetség révén –
tudta meg lapunk a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumtól. „Idén a
pécskai kenyér és házi tész-
ták mellett a nagylaki szalá-
mit vagy a pankotai bort is
megkóstolhatják az érdeklõ-
dõk a világ legnagyobb élel-
miszeripari, mezõgazdasági
és kertészeti kiállításán” – fo-
galmazott Tánczos Barna
mezõgazdasági államtitkár.
Hozzátette: a Romániának
szánt 165 négyzetméteres pa-
vilonban ezenkívül a temes-
rékási borpincék (Cramele
Recaº ) termékei is jelen lesz-
nek, hisz a Bánság legna-

gyobb bortermelõ települé-
sén mûködõ angol–román
vegyesvállalat Európa szerte
alaposan megváltoztatta a
szõlõhegy és a borpincék ha-
gyományos arculatát. 

Tánczostól megtudtuk, a
német fõvárosban tartott
szemlén többek között az
ökológiai méhészetre, gyár-
tásra, mûszaki és pénzügyi
tanácsadásra szakosodott
Bioapicola kereskedelmi vál-
lalat állít ki, jelen lesz továb-
bá a csomagolt hagyomá-
nyos édességeket gyártó
Boromir cég, a különbözõ
mézfajtákat elõállító Tremot
Dobre ºi Fiii, valamint kü-
lönbözõ juh-, kecske- és te-
héntejbõl készült érlelt sajto-
kat készítõ cégek is. 

Az idén 76. alkalommal
megrendezett Berlini Zöld
Hét a világ legnagyobb „fo-
gyasztói szemléjének” szá-
mít: a rendezvény tíz napja

alatt 57 országból 1632 kiállí-
tót sorakoztat fel. Mint ko-
rábban beszámoltunk róla,
Romániát saját standdal a
Mezõgazdasági Minisztéri-
um képviseli – erre mintegy
170 ezer eurós keretet hagy-
tak jóvá. A rendezvényre
mintegy 400 ezer látogatót
várnak, melynek legalább
egynegyedét a globális élel-
miszeripari- és mezõgazdasá-
gi ágazat szakemberei teszik
ki, de jelen lesz a világ ötven
agrárminisztere is. „A Ro-
mániának szánt pavilon két
standja közül az egyik a kiál-
lítás során magas szintû talál-
kozásoknak is helyet ad
majd” – árulta el lapunknak
a mezõgazdasági államtitkár.
A Zöld Hetet ma este Ilse
Aigner szövetségi agrármi-
niszter nyitja meg, a rendez-
vény elsõ konferenciája az
élelmezésbiztonság kérdését
tematizálja.

Erdélyi ízek berlini hódítókörúton

A Zöld Hét a globális élelmezésbiztonság kérdését tematizálja
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Antal Erika, Kovács Zsolt

Egyre élesebbé válik a te-
lepülések közötti konf-

liktus a kórházátszervezések
miatt: Kovászna és Maros
megyében is az intézmény-
átszervezés-megszüntetés a
tét. Az erdõszentgyörgyi
kórházat az utóbbi öt évben
korszerûsítették, a Maros
Megyei Tanács, a helyi ön-
kormányzat és svájci test-
vértelepülésük hozzájárulá-
sával: kétmillió lejt fektettek
bele, hogy modern, korsze-
rû infrastruktúrával ellátott
intézménye legyen a vidék-
nek. A jelentõs beruházás
úgy tûnik, hiábavaló volt: az
országos átszervezési straté-
gia most a nyárádszeredai
és az erdõszentgyörgyi kór-
házakat megszüntetné és
Szovátán alakítana ki egy új
központot.

Falra hányt 
befektetések

Pop Gheorghe, az erdõ-
szentgyörgyi kórház mene-
dzsere lapunknak elmondta,
az országos átszervezés so-
rán nem veszik figyelembe
azt, hogy nemrég volt felújí-
tás, hogy korszerû a belgyó-
gyászat, a gyerekosztály és a
szülészet, hogy sürgõsségi
ellátást tudnak biztosítani.
Csak a múlt évben közel két-
ezer sürgõsségi esetet láttak
el, a szülészeten hatszázan

fordultak meg, a belgyógyá-
szaton is közel ezren – fi-
gyelmeztet a menedzser, aki
szerint helyszíni látogatása-
kor maga Cseke Attila tárca-
vezetõ is megállapította: ez
Maros megye egyik legjob-
ban ellátott kórháza. Hegyi
László alpolgármester több-
ször is megpróbált egyezség-
re jutni a megyei önkor-
mányzattal, ugyanis a tele-
pülés önerõbõl nem képes
mûködtetni az egészségügyi
intézményt. „Mi nem azt el-
leneztük, hogy a nyárádsz-
eredai, erdõszentgyörgyi és
szovátai kórházakat össze-
vonják, csupán azt szeret-
nénk elérni, hogy itt legyen
a központ, ahol már jól mû-
ködõ infrastruktúra létezik.
De úgy tûnik, hogy minden-
áron Szovátán akarják a
központot, ami egy jól mû-
ködõ kórház felszámolását
jelentené, hogy egy új struk-
túrát építsenek egy másik te-
lepülésen” – tette hozzá az
önkormányzati vezetõ. 

Szívek és csücskök

Lokodi Edit Emõke, a
Maros Megyei Tanács elnö-
ke arra figyelmeztet, az or-
szágos stratégia értelmében
azok a kórházak, ahol nem
megfelelõ az ellátás, nincs
elég ágyszám, megfelelõ
szolgáltatás, állandó ügye-
let, sürgõsségi ellátásra való
felkészültség, ott az intéz-

ményt átalakítják: például
öregotthont hoznak létre. Az
elnök szerint Szováta fürdõ-
telep, télen-nyáron jó az ide-
genforgalom, szükséges a
kórházi ellátás, míg az
erdõszentgyörgyi betegeket
akár Szovátán, akár Maros-
vásárhelyen is elláthatják.
„Nagyon sajnálom az
erdõszentgyörgyieket, de a
felújítás a megyei tanács
költségén történt meg annak
idején, nem az õ költségü-
kön” – emlékeztetett Lokodi
Edit Emõke, aki az érintett
kórház korszerûsítésének

befejezésekkor a „szíve
csücskének” nevezte a fris-
sen átadott egészségügyi in-
tézményt. 

Csontvázak 
és kórházak

Erdõvidéken a baróti kór-
ház megmentése a tét: a Ma-
ros megyei önkormányzatok
konfliktusával ellenétben itt
összefogásra készülnek a
polgármesteri hivatalok.
Nagy István helyi polgár-
mester sajtótájékoztatóján
elmondta: a napokban feje-

zõdött be a település kórhá-
zának belsõ auditja, több
„csontváz” is elõkerült az el-
lenõrzés során. A legégetõbb
gond a pénzhiány, mondta

Nagy István polgármester,
aki szerint a jelenlegi körül-
mények között a baróti ön-
kormányzat egyedül nem
tudja eltartani a kórházat,
ezért tárgyalásokat folytat öt
erdõvidéki település vezetõ-
jével, hogy partnerségi szer-
zõdés révén támogassák ha-
vonta 15 ezer lejjel az intéz-
mény fenntartását. Ehhez a
baróti önkormányzat hozzá-
járulna még havi 15 ezer lej-
jel. A kórház nem egészség-
ügyi személyzetének egy ré-
szét elbocsátják: így havi 18
ezer lejt spórolnak meg.
Nagy István szerint az így
biztosítható összeg elég lehet
a baróti kórház fenntartásá-
hoz.  Tervezik, hogy orvoso-
kat alkalmaznak, bõvítik a
szolgáltatások körét, hogy
így feleljenek meg a térségi
kórház feladatköreinek.
Nagy István szerint szükség
van erre az intézményre, de
a környezõ települések pol-
gármestereinek jóindulatától
függ, hogy sikerül-e azt to-
vább mûködtetni. 
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Városok harcolnak a kórházakért

Néhány éve még szép reményeket fûzött a Maros megyei vezetés az erdõszentgyörgyi kórházhoz

Röviden

Pert nyert a pedagógus

Beperelte a Spiru Haret
egyetem egykori hallgatója
az oktatási minisztériumot
és a Buzãu Megyei Tanfel-
ügyelõséget. A nyelvtanár
2008-ban végzett, 2004-ben
kezdte meg tanulmányait a
Spiru Haret távoktatási
rendszerében. 2009-ben si-
kerrel vett részt az elsõ tan-
ügyi versenyvizsgáján, és
egy évig véglegesítés nélkül
dolgozott. 2010-ben azon-
ban, miután kirobbant a Spi-
ru Haret körüli diplomabot-
rány, a Buzãu Megyei Tan-
felügyelõség nem engedte,
hogy részt vegyen a követke-
zõ tanári versenyvizsgán. Az
érintett ekkor fordult bíró-
sághoz. Az illetékes testület
helyt adott a keresetének, az
ítélet nem jogerõs.

Ösztöndíj romáknak

A sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat szociális és tanul-
mányi ösztöndíjjal ösztönöz-
né az õrkõi roma gyereke-
ket, hogy folytassák középis-
kolai tanulmányaikat, jelen-
tette be Bálint József. A pol-
gári párti alpolgármester saj-
tótájékoztatóján kifejtette: az
idei költségvetésbõl tízezer
lejt különítenének el erre a
célra. Havonta hét rászoruló
kaphat 50-75 lej közti szociá-
lis ösztöndíjat, illetve három
középiskolás õrkõi fiatal ré-
szesülhet havi 100-150 lejes
tanulmányi ösztöndíjban. 

Vezetõt cserél az egészségügyi igazgatóság

Ágoston László, a baróti kórház egykori igazgatója lehet
a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság új ve-
zetõje. Ágoston László tegnap versenyvizsgázott Buka-
restben erre a tisztségre, és lapunk érdeklõdésére elmond-
ta: nem volt kihívója. Mint arról beszámoltunk, az eddigi
igazgató, Deme Judit tavaly õsszel jelentette be, hogy nem
vállalja tovább a megbízást, és visszatér orvosi praxisá-
hoz. Idõközben azonban Deme Juditot kinevezték Cseke
Attila egészségügyi miniszter tanácsosának.

Sipos M. Zoltán

A kolozsvári romákat ért
hátrányos önkormányzati

intézkedések ellen tiltakozott
tegnap a helyi Amare Prahla
Egyesület és több roma jog-
védõ szervezet. Az érdekvé-
dõk azt sérelmezték, hogy az
önkormányzat a Coastei ut-
cában lakó cigányokat a Szo-
ciális lakások Pataréten címû
program révén egy hónapja
kiköltöztette a „kincses vá-
ros” szeméttelepe mellé. Az
intézkedéssorozat bírálói úgy
gondolják, hogy a kiköltözte-
tettek méltatlan életkörülmé-
nyek közé kerültek, és a rossz
infrastruktúra miatt egyre
több gyerek marad ki az ok-
tatási intézményekbõl.

Gettósítás, hivatalból

Az új lakhelyhez közel van
a szeméttelep, és ebben a kör-
zetben található a város
gyógyszergyárának vegyi tá-
rozója is. Az elégedetlensé-
güknek hangot adó szerveze-
tek véleménye szerint az ön-
kormányzat gettósította a ro-
mák lakhelyét. A demonstrá-
lók azt szeretnék elérni, hogy
a hatóságok fogadják a roma
jogvédelmi szervezeteket és
egyeztessenek a sokakat hát-
rányosan érintõ intézkedé-
sekrõl. Az Európai Romajo-
gok Központja jelezte: pert
fontolgat a kolozsvári polgár-
mesteri hivatal ellen, mivel a
szervezet szerint az önkor-
mányzat több ízben is tör-
vénysértõ módon járt el a Pa-

tarétre költöztetett cigányok-
kal szemben.  A per lehetõsé-
gérõl a szervezet jogi képvise-
lõje, Dana Iepure beszélt hét-
fõn a BBTE Szociológia és
Szociális Munkás Kara, az
Amare Prahla Egyesület, va-
lamint a Desire Alapítvány
által szervezett közvitán. 

Leveleznek, 
nem egyezkednek

A polgármesteri hivatal
egyetlen képviselõje sem vett
részt ezen a megbeszélésen,
csupán egy levelet küldött,
amelyben az üggyel kapcso-
latos álláspontját ismertette.
Az illetékesek szerint a kifo-
gásolt eljárás jogszerû és a
helyi hatóságok minden
szükséges támogatást megad-
nak a Patarétre költöztetett
családoknak. Oana Buzatu a
kolozsvári önkormányzat
szóvivõje lapunk kérdésére
elmondta, 2009-ben szûnt
meg a Coastei utcai lakók
bérleti szerzõdése, így a pol-
gármesteri hivatal részérõl a
kiköltöztetés egy kényszer-
helyzet eredménye, de a me-
gyei tanáccsal közösen igye-
keznek megfelelõ minõségû
szociális lakásokat biztosíta-
ni az érintetteknek. Arra a
kérdésre, hogy miért nem
egyeztet a polgármesteri hi-
vatal folyamatosan a jogvédõ
szervezetekkel, és miért nem
keres kompromisszumos
megoldást az önkormányzat
a felmerült problémákra, az
illetékes nem adott egyértel-
mû választ. 

Gettósítás Kolozsváron?
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Antal Erika

A kötet magja még az
1990-es években szüle-

tett, tudtuk meg Kovács
András Ferenctõl, az azóta
elhunyt költõtársnak és ba-
rátnak, Baka Istvánnak
ajánlva, akinek szintén volt
egy orosz alteregója,
Sztyepán Pehotnij. „Azok-
hoz a versekhez nem nyúl-
tam, hanem további versek-
kel egészítettem ki a köte-
tet, továbbá egy esszébetol-
dással, és megírtam a kötet
utószavát is” – magyarázta
a költõ.

A könyvbemutató alkal-
mával Láng Zsolt beszélge-
tett a szerzõvel. A prózaíró
kifejtette, hogy az õ meglátá-
sa szerint ez a kötet tulaj-
donképpen egy regény, úgy
van megírva, hogy egy egész
történet kerekedik ki belõle,
az olvasó kilép saját világá-
ból, egy egészen más világba
lép be, és úgy is fejezõdik be,

ahogy egy regénynek kell
befejezõdnie, mert az olvasó
csak a kötet végén léphet vis-
sza saját világába. A Kovács
András Ferenc költészetét
meghatározó szerepjátékról
is szó esett. A költõ úgy fo-
galmazott, hogy ez egy aján-
dék, amit a költõ kap, hogy
más „bõrébe bújva” írja meg
verseit. Kovács András Fe-
renc azt is elmondta, hogy
egy „stiláris vágyat” érez
magában arra, hogy mikor
hogyan szólaljon meg. Ezért
más és más szerepeket ölt
magára, amikor Jack Cole
néven írja verseit, vagy
Lázáry René Sándor által
jegyzi azokat, és megint más
most Asztrovként. Azt is
megtudtuk, hogy a költõ al-
teregjának egy egészen pon-
tosan kidolgozott biográfiája
van: „Alekszej Pavlovics
Asztrov 1894-ben született
Szentpétervárott, és Moszk-
vában halt meg 1985-ben,
átélte az orosz irodalom sor-

sát a 20. század elejétõl
majdnem a rendszerváltá-
sig” – magyarázta a szerzõ,
aki ezzel a kötetével tulaj-
donképpen azoknak az
orosz íróknak és költõknek
szeretett volna emléket állí-
tani, akiket elhallgattatott a
kommunista rezsim, Lenin
és Sztálin diktatúrája. Arra
akarta felhívni a figyelmet,
hogy mennyi jó orosz író
volt még a kommunista idõ-

szakban is, akik nem azt ír-
ták, amit a rendszer elvárt
tõlük, akiket érdemes
újrafelfedezni és újraolvasni. 

Ugyanakkor édesapjának
is emléket állít e könyvvel,
néhai Kovács András rende-
zõnek, aki rávezette annak
idején fiát az orosz iroda-
lom olvasására. Ezért úgy-
nevezett „apakönyv” lett a
kötet, de nem az a fajta apa-
könyv, amilyen az utóbbi

húsz évben több szerzõ tol-
lából is született, nem az
apakomplexusról szól, vagy
nem az apakeresésrõl. „Ez
úgy apakönyv, hogy az apa
írja a gyermekének, hiszen
én is apa vagyok” – fogal-
mazott a költõ.

A könyv tavaly decembe-
rben jelent meg a csíkszere-
dai Bookart Könyvkiadó-
nál, a kiváló borítóterv Bo-
dor Anikó munkája. 
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Röviden Szerepjátszás a költészetbenJuhos Sándor kiállítása
Kolozsváron

Juhos Sándor Mixed
Antimedia címû kiállítását
nyitják meg a kolozsvári
Korunk Stúdiógalériában
(Eremia
Grigorecu/Rákóczi u. 52.)
ma 18 órakor. A kiállítás
anyagából kiderül, hogy Ju-
hos Sándor nem az úgyne-
vezett „önzõ” képzõmûvé-
szek sorába tartozik, mert
képein nem saját belsõ vilá-
gát vetíti ki, hanem globális
problémákkal foglalkozik,
olyan problémákkal, ame-
lyek mindannyiunkat érin-
tenek. Nagyfokú igazságér-
zettel rendelkezõ emberrel
állunk szembe, aki a társa-
dalom által csillogó csoma-
golásba burkolt fájó valósá-
got akarja feltárni. 

Pénteken hamvasztják el
Cristian Paþurcát

Cristian Paþurcã holttestét
végrendeletének megfelelõ-
en elhamvasztják pénteken,
és porait az Egyetem téri
kereszt tövébe szórják. Az
énekes negyvenhat éves ko-
rában hunyt el a hét elején
bukaresti albérletében.
Cristian Paþurcã 1990-ben
a kormányellenes tüntetõk
számára írt Csavargók him-
nusza (Imnul Golanilor) cí-
mû szerzeményével vált
ismertté.

Kovács András Ferenc költõ elõadóként is a szerepjátszás mesterének bizonyult

Baloga-Tamás Erika

A XX. századi erdélyi ma-
gyar festmények a székelyk-

eresztúri Molnár István Múze-
um gyûjteményébõl címû kiállí-
tással nyitja az új évet a
székelyudvarhelyi Haáz Re-
zsõ Múzeum – a rendezvény
része a Magyar Kultúra Nap-
ja tiszteletére szervezett prog-
ramsorozatnak. A ma dél-
után öt órakor nyíló tárlat
egy olyan képzõmûvészeti
kiállítássorozat elsõ momen-
tuma, mely a székelyföldi,
kevésbé ismert múzeumok-
ban fellelhetõ múlt századi
erdélyi magyar festõmûvé-
szek munkáit hivatott rendre
bemutatni” – számolt be la-
punknak Miklós Zoltán, az
intézmény vezetõje.

Ne csak 
az irodalmat ismerjük

„Ennek egyik célja tudato-
sítani a közönségben, hogy
irodalmunkhoz hasonlóan,
képzõmûvészetünknek is je-
lentõs szerepe van abban,
hogy mára az erdélyi ma-
gyar kultúra számos jellem-
zõ sajátosságot is felmutató,
közösséget megtartani ké-
pes, európai mércével mér-
hetõ, maradandó értékeket
hozott létre a múlt század
folyamán” – fejtette ki a mú-
zeumigazgató. 

A tervek szerint a követke-
zõ tárlat anyaga szintén a
székelykeresztúri múzeum
gyûjteményébõl kerül majd
ki, akkor a grafikák lesznek
soron. A ma nyíló kiállítás

kapcsán múzeumpedagógiai
programra is sor kerül: Vécsi-
Nagy Zoltán, a kiállítás ren-
dezõje, a Haáz Rezsõ Múze-
um mûvészettörténésze
rendhagyó történelmi órát
tart a diákoknak. „Ezzel a
rendezvénnyel fõként a mû-
vészeti líceumos diákokat cé-
lozzuk meg, hisz a részvétel
segíthet a mûvészettel köze-
lebbrõl ismerkedõ tanulók-
nak, élõben találkoznak a ko-
rábbi korszak mûvészetének
alkotásaival, megismerhetik
annak különbözõ technikáit
és stílusváltozatait” – jegyez-
te meg Miklós Zoltán. 

Újdonságok 
az új évben

Az évet számos látványos
újdonsággal kezdte az udvar-
helyi intézmény, többek kö-
zött megszületett a múzeum
honlapjának immár aktuali-
zált, új változata is. Nemcsak
a honlap, hanem a múzeum
egész grafikai arculata is át-

alakuláson megy át, olyan is-
mertetõjegyet kívánnak ki-
alakítani, amely a múzeum
minden kiadványán megjele-
nik, még a belépõjegyeken is.
Az intézményvezetõ azt is el-
mondta: a belépõjegyek hát-
oldalát reklámfelületnek te-
kintik, és már meg is hirdet-
ték, várják különbözõ cégek,
intézmények jelentkezését,
amelyek kihasználnák ezt a
hirdetési lehetõséget. Az eb-
bõl származó bevételt célirá-
nyosan régészeti légi fotózás-
ra kívánják fordítani, ennek
eredményét augusztusban
mutatná be a múzeum, rész-
letezte Miklós Zoltán. Az új-
donságok közül talán legfon-
tosabb a két, igen lerobbant
állapotú terem felújítása, hisz
így most már összesen tíz ki-
állításra alkalmas helyiség
van az épületben. Ezekben a
termekben harminc évvel ez-
elõtti felszerelés és bútorzat
volt található, ami nagyon is
idõszerûvé tette a felújítást,
összegzett az igazgató. 

Mûvészet a Haáz Rezsõben

A szerzõ felvétele

Házsongárd: újabb rongálás
ÚMSZ

Újabb lakossági bejelen-
tés érkezett a kolozsvári

Házsongárd Alapítványhoz
egy temetõi rongálásról. A
Kertek parcellát határoló út
mellé kihordott és a meg-
szüntetett sírhelyek körül
szétszórt nagy mennyiségû
kõtörmelékbõl két márvány
és egy homokkõ síroszlopot
sikerült azonosítaniuk az ala-
pítvány munkatársainak.
Többek között a zabolai Mi-
kes, a balázsfalvi Brencsán és
a csíkszentmártoni Szabó
Lajos családok sírboltjai es-
tek áldozatul a rongálásnak –
tájékoztatott tegnap a
Házsongárd Alapítvány és a
Kelemen Lajos Mûemlékvé-
dõ Társaság által kiadott kö-
zös közlemény.

Az alapítvány sérelmezi,
hogy már többször is jelentet-
te a hatóságnak a temetõker-
ti rongálásokat, de semmiféle
hatékony fellépés nem tör-
tént. Mi több, a polgármeste-
ri hivatal megalapozatlannak
nevezi a bejelentéseket. „A
2010. október 4-i 239649.
számú kérvényre válaszolva,
amelyben felhívják figyel-
münket és támogatást kérnek
az önök által jelzett, a
Házsongárdi temetõvel kap-
csolatos probléma megoldá-
sára úgy véljük, hogy az
önök kijelentései megalapo-
zatlanok és ellentmondásban
állnak a temetõben végzett
munkálatokkal, melyek a te-
metõ jó irányú változásához
vezettek mind a kinézet,
mind a mûködés szempont-
jából” – áll abban a válasz-

ban, amelyet a kolozsvári vá-
rosháza adott Házsongárd
Alapítvány jelzéseire. A hiva-
tal valótlannak nevezi azt is,
hogy mûemlék sírok helyére
mások kerülnek, és ezek da-
rabjait nyersanyagként fel-
használják az új kripták ala-
pozásánál.

László Attila alpolgármes-
ter tegnap még nem tudott az
újabb sírrongálásról. La-
punknak elmondta, legutóbb
novemberben találkozott a
Házsongárd Alapítvány
munkatársaival, amikor ab-
ban egyeztek meg, hogy bár-
miféle rongálást észlelnek,
azokat azonnal jelenteni kell
a temetõ gondnokságának és
a rendõrségnek. „Nem tu-
dom, most milyen újabb ese-
tek történtek, de utánané-
zek” – mondta az elöljáró. 

Kovács András Ferenc Alekszej
Pavlovics Asztrov hagyatékából 
címû kötetét mutatták be kedd este
Marosvásárhelyen, a Bernády Ház-
ban. A könyv megszületésérõl a
szerzõvel Láng Zsolt, a Látó szer-
kesztõje beszélgetett.

Folytatódik a mûemlék értékû sírok rongálása a Házsongárdi temetõben

Miklós Zoltán, a Haáz Rezsõ Múzeum igazgatója A szerzõ felvétele

Fotó:Házsongárd Alapítvány 
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Postafiók

F. I.

„Precedensértékû lehet, és
elõre nem látható következ-

ményekkel járhat, ha a magyar
hatóságok beleszólnak az Euró-
pai Unió más tagországaiban,
például Romániában létesített
médiavállalkozások mûsoraiba,
mûködésébe” – jelentette ki la-
punknak Szász Attila. Az Orszá-
gos Audiovizuális Tanács (CNA)
tagját annak kapcsán kérdeztük,
hogy Neelie Kroes, a digitális
kérdések és a média ügyeiben il-
letékes EU-biztos egyebek mel-
lett azért bírálta a magyar média-
törvényt, mert más tagállamok-
ban létesített médiavállalkozá-
sokra is kiterjed.

Szász Attila szerint az audiovi-
zuális médiaszolgáltatásoknak
vannak ugyan egységes uniós
irányelvei, ám az egyes országo-
kon belül, egymástól eltérõ törvé-
nyek szabad mozgásteret, szabad
piacot biztosítanak. „A médiacé-
gek szabadon választhatják meg,
hogy melyik országban teleped-

nek le, és amíg betartják az adott
országban érvényes médiatörvé-
nyeket, addig ez így rendjén is
van” – fogalmazott Szász. 

Példaként elmondta: egy ro-
mán licencû audiovizuális médi-
um, amely Magyarországon is
sugároz, ám nem exkluzív mó-
don – ilyen például a Cool Tv – a
CNA fennhatósága alá tartozik.
„Magyarország csak úgy szólhat
bele a Cool Tv mûsoraiba, ha az
együttmûködési megállapodá-

sunk értelmében jelzi nekünk,
hogy egy magyarországi nézõ pa-
naszt nyújtott be. Mi pedig átirat-
ban jelezzük, hogy milyen döntés
született” – magyarázta az audio-
vizuális tanács tagja. 

Szavai szerint egyetlen mód
van arra, hogy az „eredetország”
beleszólása nélkül szóljanak bele
egy Magyarországon is sugárzó
csatorna mûködésébe. „Ha a ká-
belszolgáltatóhoz fordulnak, és a
terjesztõnél állítják le a mûsort,
de nagyon kétlem, hogy az Euró-
pai Unió ezt elnézné a budapesti
kormánynak” – jelentette ki
Szász Attila. 

Neelie Kroes, az Európai Par-
lament polgári szabadságjogok-
kal, valamint igazságügyi és bel-
ügyi kérdésekkel foglalkozó bi-
zottságának hétfõi rendkívüli ülé-
sén vesézte ki a magyar médiatör-
vényt. Úgy fogalmazott: „a jelek
szerint problémát okoz” az audi-
ovizuális és médiaszolgáltatások-
ról szóló uniós irányelvvel
(AVMS) összevetve, ugyanis
„úgy tûnik, hogy (a jogszabály)

vonatkozik a más tagállamokban
létesített médiavállalkozásokra
is.” Felhívta a figyelmet arra,
hogy az AVMS az „eredetország
elvének” alapjára helyezkedik,
vagyis arra az elvre, hogy a mé-
diavállalkozásnak elvben csak az
eredet szerinti országban érvé-
nyes szabályokhoz kell igazod-
nia. „Az irányelv nagyon precí-
zen megfogalmazott feltételek
mellett engedi csak az eltérést et-
tõl az elvtõl” – mondta.

A budapesti Médiatanács sze-
rint azonban nem megalapozot-
tak a biztos aggályai. Szerintük a
törvények alapján akkor lehetsé-
ges fellépni külföldön letelepe-
dett médiaszolgáltatóval vagy
sajtóterméket kiadóval szemben,
amely esetben ezt az Európai
Unió jogrendje is megengedi. A
magyar szabályozás e tekintet-
ben szinte szó szerint emeli át a
releváns EU-normák, az audio-
vizuális médiaszolgáltatásokról
szóló irányelv és az Európai
Unió mûködésérõl szóló szerzõ-
dés szövegét. 

Közfelháborodást váltott ki Johnny Cotter
angliai festõ egyik vászna, amely David
Beckhamet ábrázolja – keresztrefeszítve. Az
INRI felirat helyett egy bankjegy szerepel, és
az ominózus alkotás címe „Rám hallgass,
ne rájuk”. 
A rendõrség felszólította a mûvészt, hogy
festményét ne tegye közszemlére, mert vallá-
si érzékenységükben sérthet meg embereket.
Ha viszont a dán Jyllands-Posten újság ka-
rikaturistájának Mohamed-gúnyoló rajzai-
ra, meg az azt követõ fenyegetés- és erõszak-
hullámra gondolunk, akkor nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy Cotter olcsón megúszta. Ez-
elõtt párszáz évvel halállal lakolt volna.
Közben a nyugati média a hit, erkölcs, sze-
retet folyamatos prédikálása mellett a világ
legvéresebb, legerõszakosabb, és emellett a
legszínvonaltalanabb produkcióit tálalja
nap mint nap. A kapitalista kereszténység
tehát még arra sem képes, hogy durva ön-
kritikát gyakoroljon. 

(prier)

Kettõs tükör 

Határbontó médiatörvény

ÚMSZ

Natalie Portman sok tekintet-
ben a tavalyi év színésznõje

címben tetszelgett – Darren
Aronofsky velencei filmfesztivált
nyitó balettos thrillerében, a Feke-
te hattyú-ban (Black Swan) nyújtott
alakítását agyondicsérték a kriti-
kusok, a szakmai sikert pedig
megtoldotta egy eljegyzéssel és
terhességének bejelentésével is. A
hét eleji Aranyglóbusz-ceremóni-
án bezsebelt Legjobb drámai szí-
nésznõ-díj csak igazolta az elõb-
bieket, és ugyanakkor megelõle-
gezte az idei sikereket: úgy fest
hogy a színésznõ meg sem áll az
Oscarig, hisz a Fekete hattyú egyre
feljebb (k)úszik a nézettségi listá-
kon, amik – bármennyire is ta-
gadják – közrejátszanak a díjak
odaítélésekor. 

Portman 1981-ben született
Natalie Herschlag néven, az izra-
eli Jeruzsálemben egy orvos–
mûvész házaspár egyetlen gyer-
mekeként. (Magánélete védelmé-
ben használja nagyanyja leány-
kori vezetéknevét.) Édesapja
Avner Hershlag termékenységku-
tató, édesanyja Shelley Stevens.
Portman anyai rokonai osztrák és
orosz zsidók voltak, apai rokonai

Lengyelországban, illetve Romá-
niában éltek, késõbb pedig Izrael-
be emigráltak. Apai nagyapjának
szülei Auschwitzban haltak meg,
romániai születésû dédanyja pe-
dig a britek kémje volt a második
világháborúban.

Gyermekszínészként kezdte
karrierjét a ’90-es években, az ezt
megelõzõ években pedig táncolt
és modellkedett. Elsõ szerepét a
Leon, a profi címû filmben kapta,

melyben Jean Reno partnere volt,
de az igazi ismertséget az új Csil-
lagok háborúja-trilógia hozta meg
számára, melyben Padmé
Amidala szerepét alakította.
Portman többször is hangoztatta,
hogy „…szívesebben vagyok
okos, mint híres”, ezért a Csilla-
gok háborúja filmek forgatásával
egyidõben a Harvard pszicholó-
gia szakán tanult; 2003-ban vég-
zett. 2001-ben Csehov A sirály cí-

mû darabjában szerepelt, többek
között Meryl Streep, Kevin
Kline, és Philip Seymour
Hoffman oldalán. 2005-ben a Kö-
zelebb címû filmben nyújtott ala-
kításáért Golden Globe-díjat ka-
pott. 2008-ban A másik Boleyn
lány címû alkotásban, Boleyn
Anna szerepében láthattuk. Két
évvel ezelõtt a New York, szeretlek
címû többkezes filmben tûnt fel,
Rifka szerepében. 

„Strãini de þarã ºi de neam”

Emlékeznek még a kedves olvasók erre a
kifejezésre? A megboldogult Teoctist pátri-
árka kedvenc mondata volt, szinte minden
beszédében használta, amikor azokat kel-
lett ostorozni, akik Romániát a romlásba
vitték – általában a magyarokra értette. A
hányinger fogott el, valahányszor hallot-
tam és ugyanilyen hányinger fogott el, mi-
kor Tõkés László közleményét olvastam a
magyar médiatörvény védelmében: „a
nemzetidegen posztkommunista, bal-
liberális erõk az új magyar médiatörvény
ürügyén ismét rárontottak saját országukra
és nemzetükre.” (...) Lássuk, miként rea-
gált erre a romániai magyar közvélemény.
Eddig csak két reagálást láttam, a Salamon
Márton Lászlóét és a Sike Lajosét. Az
egyik a sajtószabadságot kéri számon, a
másik a holdudvart. Egyikük sem kérte
számon a „nemzetidegent”. (...) Megdöb-
bentõ, hogy egy egyetemes keresztény egy-
ház (volt) püspöke ilyen kijelentésre vete-
medhet. Sohasem értettem meg, hogyan
lehet, hogy kisebbségi sorsban élõ embe-
rek, ahelyett, hogy szolidaritást vállalná-
nak a többi kisebbséggel, szembefordulnak
velük és ugyanolyan pökhendiséggel visel-
kednek, mint az államalkotó nemzet velük
szemben. Embernek születtem, magyar
családban nõttem fel, jóval késõbben tud-
tam meg, hogy romám állampolgár va-
gyok. E három tény határozta meg életfilo-
zófiámat. (...) Egész életemben ellensége
voltam a nemzetek megkülönböztetésének.
Éppen ezért háborít fel a református egy-
ház egy volt püspökének a rasszista állás-
foglalása. Szeretném emlékeztetni, hogy
Jézus Krisztus zsidó volt, Dávid házának
sarja, és hitet tett Mózes törvényei mellett.
Egy volt püspöknek ezt illene tudnia.

Nagy E. József
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A romániai felmenõkkel rendelkezõ Natalie Portman Aranyglóbusza Oscart érhet
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A 2010 volt az az év, amikor a
világ internetezõinek száma

túllépte a kétmilliárdot – írja az
internet forgalmának elemzésé-
vel foglalkozó Pingdom cég a na-
pokban közzétett globális inter-
nethasználati statisztikájában. 

A legnagyobb piac Ázsia, 800
millió feletti felhasználószám-
mal, Európa az 500 millióhoz
közelít, és a 266 milliós Észak-
Amerikát pár éven belül utolér-
heti a 200 milliót éppen most át-
lépett Latin-Amerika, és megkö-
zelítheti a 110 milliós Afrika is.
A levelezõszerverek napi átlag-

ban 294 milliárd e-mailt kezeltek
tavaly, ezeknek 89 százaléka volt
kéretlen reklámlevél. A kétmilli-
árd netezõre 2,9 milliárd aktív e-
mailfiók jut, ezek háromnegyede
ingyenes postafiók. 

A decemberi adatok szerint
250 millió weboldal volt a neten,
ami 21 millióval több, mint a
2009 végérõl származó adat. A
weboldalak közel kétharmada
Apache-alapú szervereken futott,
a Microsoft megoldása az IIS 22
százalékos részesedést tudott el-
érni. Az oldalak közül több mint
88 millió a .com domén alatt volt
nyilvántartva, 79 millió pedig az
egyes országokhoz tartozó

domének alatti. A legnépszerûbb
oldal 600 millió felhasználóval
(ebbõl 250 millió tavaly csatlako-
zott) a Facebook, ahol napi egy-
milliárd információt (link, kép,
státuszüzenet) osztanak meg
egymással a júzerek, és napi 20
millió új alkalmazást telepítenek.
Az eredetileg amerikai egyete-
misták közösségi hálózatának in-
dult oldal felhasználóinak ma
már a háromnegyede nem ameri-
kai. A web másik nagy csomó-
pontja a YouTube, ahol napi két-
milliárd videót néznek meg a lá-
togatók, és minden percben 35
órányi új videó kerül be a
videomegosztó rendszerébe. 

„Román” Aranyglóbusz-siker

Kétmilliárd netezõ a hálón

Neelie Kroes



9.00 Többszemközt ism.
16.00 Híradó 16.15 Több-
szemközt 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 17.50 Egész-
séges percek 17.55 Könyv-
ajánló 18.00 Reggeli tere-
fere ism. 17.55 Zene
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 20.00 Mi ne-
mes céhek, dokf. 20.35
Akio, a japán néptáncos,
dokf. 21.00 Kultúrcsepp,
ism. 21.30 Híradó 22.00
Átjáró ism. 

8.00 Árulás a családban
9.30 Teleshopping 10.00
Menyet anyának 5 12.30
Hírek 13.15 Legyél az
enyém 15.15 Rejtett sze-
relem (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 D-Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Szemek az árnyék-
ban 21.45 Bűnösök bör-
töne (reality show)
23.00 Loch Ness (ame-
rikai-angol kalandf.,
1995) 0.45 Forró talál-
kák (erotikus film)

KANAL D

6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély 
(am.-mex. sor.)
9.50 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
10.15 Lélek Boulevard
10.45 Ablak 
a természetre
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Newton - A két
Isaac meséje (kan.-ír csa-
ládi film, 1997)
16.20 A világörökség 
kincsei
16.40 Szórvány
17.10 Beavatás
17.20 Anya, az állatorvos
(német sorozat)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.40 “A Fesztiválzenekar
a gyerekekért”
20.00 Híradó
20.15 Mama (magyar
kisjátékf., 2008)
20.25 Európai kóstoló
21.00 Placido Domingo
Születésnapi Gála
0.10 Sporthírek
0.15 Underground (fran-
cia-német-magyar filmdrá-
ma, 5-6. rész, 1995)
2.00 Váltó

6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Jelfogó (ism.)
Közéleti-politikai magazin
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(magyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Közlekedő
15.35 Átjáró
16.00 Nemzet és védelem
16.30 Sírjaik hol 
domborulnak...
17.00 Bárka
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla királyság
ékköve (dél-koreai sor.)
19.30 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Üdítő
22.00 Az Este
22.40 A vihar 
mindent felkavar 
(francia dráma, 2006)
0.10 Kultúrák és vallások
az ókor romjain
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.55 Ma Reggel 
(ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek

6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 Körzeti magazin
11.45 Monda és történe-
lem
12.25 Közjáték
12.30 Élni tudni kell!
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Egymillió fontos
hangjegy
15.05 Operatőrmesék
15.25 Jelfogó
16.15 Drága doktor úr (ol.
sor.)
17.10 Párizsi jóbarátok (fr.
vígj. sor.)
17.50 Bűvölet (olasz sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.10 Átjáró
19.40 Esti mese
20.10 Marilyn Monroe 
legendája
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 24 (am. sor.)
23.10 Ne menj el! (olasz-
sp.-angol f. dráma, 2004)
1.10 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
1.55 A Silla 
királyság ékköve 
(dél-kor. sor.)
2.55 Miért épp a demok-
rácia?

7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.55 112 
- Életmentők 
(német akció sorozat)
16.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
18.20 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI: 
A helyszínelők 
(am.-kan. akció sor.)
23.20 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
0.20 A főnök 
(amerikai krimisor.)
1.20 Reflektor
1.35 ittHON
Belföldi utazási magazin
1.55 Odaát (
amerikai akció sorozat)
2.45 Autómánia 
(ism.) Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal 
(magazinműsor)
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.20 Árva angyal 
(mex. sor.) (ism.) 
13.20 Vad motorosok
(amerikai akcióf., 2003)
15.20 EZO.TV
16.30 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.30 Marina 
(mexikói sorozat)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sorozat)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Zsaruvér 
(am. krimisor.)
0.20 Hősök 
(amerikai sorozat)
1.15 Tények Este
1.15 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
2.45 Smallville 
(am. sor.)
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Pro Tv, 20.30
A Gyûrûk Ura - A két torony

Hamarosan eldől Középfölde sorsa: a gonosz ereje egyre nő,
mert szövetséget kötött a két torony: Barad-dúr, Szauron, a
sötét úr vára és Orthanc, amely Szarumán, az áruló mágus
erődje. Frodó, a Gyűrűhordozó és hű barátja, Samu Mordor
földje felé tart, hogy a tűzbe hajítsa terhét: ám egy újabb ve-
széllyel kell szembenézniük - felbukkan Gollam, aki magának
követeli a kincset.

m1, 22.40
A vihar mindent felkavar

A múlt század utolsó utazása ez Julia és Christophe számá-
ra. 1999. december 27-én vagyunk, Franciaországban. Az
ünnepek múltával hőseink útra kelnek, hogy meglátogassák
barátaikat. Az éjszaka közepén apokaliptikus méretű vihar
támad, a fák recsegve dőlnek ki, és Christophe kezében a
kormány irányíthatatlanná válik. Balesetük másnapján is-
meretlen környéken térnek magukhoz.

m2, 23.10
Ne menj el!

Dr. Timoteo Rossi lánya, Angela súlyos motorbalesetet szen-
vedett, életveszélyes állapotban fekszik a kórházban. A tra-
gédia arra készteti a férfit, hogy szembenézzen a múltjával.
Visszaemlékezzen arra a tizenöt évvel ezelőtti napra, amikor
megismerkedett a fiatal Italiával. Bár a férfi nős, szerető fe-
lesége van, szenvedélyes kapcsolat alakul ki közöttük.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ ETV

m1 m2 RTL KLUB

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Negyedik (ism.)
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet 
(ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.05 BBC Reporters
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés 
másként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó 
- Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

10.10 Gyilkos sorok (soro-
zat) 11.05 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 12.00
Tuti gimi (sorozat) 12.50
Anna (kanadai sorozat)
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 - meg egy
kicsi (am. sorozat) (ism.)
21.30 CSI (sorozat) 22.30
Mi a franc van? (am. film-
dráma, 1994)   

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő (live)
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.10 Entertainment
Spot Central Showtime
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan 17.00
Pontos sportidő (live)
18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 Pokerstars Big
Game 21.00 Wrestling
RAW 23.00 American
Gladiators

8.15 Tiltott gyümölcs
9.45 Esmeralda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.30 Tenger-
nyi szenvedély (sorozat)
14.00 Lázadó szerelem
(sorozat) 15.30 Clase 406
(mex. 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 Hét bűn (sorozat)
0.30 Clase 406 (sorozat)

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (krimisorozat)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 D?ne (amerikai sci-
fi akciófilm) 15.35 Az em-
berrablás (amerikai-német
filmdráma) 17.20 Rajzás
2. - Az új faj (kanadai sci-fi
akciófilm) 19.00 Könyör-
telen hajsza (amerikai ak-
ciófilm) 20.35 A világvége
után (amerikai sci-fi)
22.10 Időzsaru (amerikai
akciófilm) 0.00 A pusztító
ring (dél-kor.-amerikai ak-
ciófilm, 2004)

TV2

7.00 Reggeli hírek
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.25 Nagy emberek 
a TVR-ben (ism.)
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Nagy emberek 
a TVR-ben
14.50 Történelmi 
emlékek
15.00 Parlamenti
pártok fóruma
15.35 Földünk jövője:
Utazás a világ végére
(dok. f.)
16.30 Az én Európám
17.00 Mesterség, 
aranykarperec
17.30 Vizor monden
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Nagy emberek 
a TVR-ben
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Egyszer az életben
23.00 Történelmi emlékek
23.15 Rókavadászat 
(am.-boszniai-horvát film-
dráma, 2007)
1.05 Meghalsz Johnny!
(angol akciófilm, 2006)
(ism.)

6.00 Happy Hour 
- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, 
Könyvbemutató
10.00 Golfőrültek 2. 
(am. vígjáték, 1988) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan

(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 Arábiai Lawrence
(angol kalandf., 1962)
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 A Gyűrűk Ura 
- A két torony 
(am.-új-zél.-német fant. 
kalandf., 2002)
23.45 Viasztestek 
(ausztrál-am. thriller, 2005)
2.15 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.15 Viasztestek 
(thriller, 2005) (ism.)

6.00 Híradó
8.00 Reggeli matiné 
– Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Szájkosaras 
kosaras 2. 
- A rögbipályák réme
(amerikai-kanadai családi
vígjáték, 1998)
13.00 Híradó
14.00 Doktor Zsivágó
(angol-német-amerikai
minisorozat)
16.00 Híradó
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - Simona
Gherghe műsora
19.00 Híradó
20.20 Halálosabb 
iramban (amerikai-német
akcióthriller, 2003)
22.30 Bordertown 
- Átkelő a halálba 
(am.-angol thriller, 2006)
1.00 Halálosabb iramban
(amerikai-német ak-
cióthriller, 2003) (ism.)
3.15 Doktor Zsivágó 
(angol-német-amerikai
minisorozat) (ism.)

7.00 Lököttek 
(román sor.)
7.45 Szívek találkozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Farmer vagyok, 
feleséget keresek 
(ism.)
10.30 Emlékek a tónál
(német romantikus f.)
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(am. krimisor.)
16.00 Szenvedély 
a hotelben 
(német romant. f., 2006)
17.30 Mondenii (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Nézd ki főz!
20.30 Végveszélyben
(amerikai akcióthriller,
1994)
22.30 Lököttek 
(román vígjáték sor.)
23.15 Mondenii
0.00 Dugipénz 
(amerikai vígjáték, 1994)
2.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
3.30 Végveszélyben 
(amerikai akcióthriller,
1994) (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider 
Veloce 2000
9.00 Halálos fogás 
- A célvonal
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- PJD motor, 2. rész, Geico
motor
13.00 A túlélés 
törvényei 
- Írország
14.00 Állítólag... 
- Autós menekülés
15.00 Piszkos munkák 
- Állathasznosítás
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok 
- Családban marad 
- Lawless Drag motor
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Dél-Dakota
20.00 Állítólag... 
- Üvegcsata
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 Ausztrália 
határain
23.30 Tetkóvadász 
- Thaiföld
0.30 Sorozatgyilkosok
1.30 Trükkös tesók 
- Álomjármű
2.30 Ausztrália határain
3.00 Állítólag...

7.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai soro-
zat)
7.55 Állati ösztön
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 Videóterápia 
– szórakoztató műsor
11.00 Vallomások 
– szórakoztató magazin
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Utópia
16.00 Fraiser 
és a farkasok (
kanadai-amerikai sor.)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lex et Honor
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
19.00 Biznisz óra
20.10 Lassie 
(am.-francia-ír-angol 
családi kalandf., 2005)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik 
– szórakoztató műsor
23.55 Győztesek
0.10 Adolf Hitler (dok. f.)
1.25 Győztesek(ism.)
1.30 Csavargó halász
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Op-
erettparádé 17.55 Hírek, műsorismertető

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 Heti esemény-összefoglaló

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás, Mű-
velődési hírek Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
Délutáni váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság
17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2011. január 21.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00 Dé-
li harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház
14.30 Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00
Közelről 16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet
18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó
19.30 Határok nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika 23.25 Esti beszélgetés 

KOSSUTH RÁDIÓ

HÍR TV



Ma Fábián, Sebestyén,
Özséb és Tímea napja van.
A Fábián latin eredetû fér-
finév, a Fabianus névbõl
származik, jelentése: a
Fabius nemzetséghez tar-
tozó. Nõi párja: Fabiána.
A Sebestyén a latin Sebas-
tianus név rövidülésének
magyaros alakja, jelentése
Szebaszte (latinosan: Se-
bastia) városából való. Ré-
gi magyar becenevei: Se-
bõk, Sebõ. A görög erede-
tû Szebaszte városnév je-
lentése: magasztos, fenn-
költ.
Az Özséb férfinév a görög
eredetû, latinosított Euse-
bius név magyar rövidülé-
se, jelentése istenfélõ, jám-
bor.
A Tímea Jókai Mór által
alkotott nõi név. Elõször
Az arany ember címû regé-
nyében tûnt fel Timéa
alakban, vélhetõen a görög
Euthümia névbõl alkotta.
Az eredeti görög név ele-
meinek jelentése: jó és tisz-
telet.
Holnap az Ágnes nevûek
ünnepelnek.

Évforduló
• 1941 – Bartók: VI. vonós-
négyesének premierje.
• 1953 – Beiktatják Dwight
David Eisenhower-t az az
USA (34.) elnökének.
• 1961 – Beiktatják John
Fitzgerald Kennedyt az

USA (35.) elnökének.
• 1969 – Bauer Sándor 17
éves diák a Nemzeti Múze-
um kertjében felgyújtja ma-
gát, hogy így tiltakozzon a
fenálló kommunista rend-
szer ellen. 
• 1986 – Franciaország és
Nagy-Britannia megállapo-
dást köt a La Manche-csator-
na alatti alagút megépítésé-
rõl.

Vicc
Az állatkert igazgatója büsz-
kén mutogatja a vendégek-
nek a közös ketrecbe zárt
nyulat és oroszlánt.
– Íme egy szép példa a kon-
szenzusra.
– Csodálatos! És tényleg
nincs velük semmi gond?
– Az oroszlánnal semmi, de
a nyulat idõnként cserélni
kell.

Recept
Szézámmagos lazac
Hozzávalók 4 személyre: 4
szelet lazacfilé, olívaolaj, só,
bors, 1 evõkanál citromfû, 8
evõkanál szezámmag, 1 cit-
rom.
Elkészítése: A halszeletekre
sót, borsot és citromfüvet
szórunk, és alaposan eldör-
zsöljük. Ezután olívaolajat
locsolunk rá, és beleforgat-
juk a szezámmagba. Sütõla-
pon fél óra alatt megsütjük,
majd a felszeletelt citrommal
tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Mostanában egy kicsit szétszórt.
Maga sem tudja, mit akar, min-
dig mást tenne, mint amit ép-
pen kell. Az érdekek elnyomják
vágyait.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Emberi kapcsolatait ne hanya-
golja el. Mindig csak annyit
várjon el másoktól, amennyit
saját maga is nyújt. A kötöttsé-
get nehezen viseli, de kellemes
partner.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Távlati terveit ne ossza meg má-
sokkal, mert a Merkúr jelenlegi
állása félreértésekre utal. Az élet
érzéki dolgai állnak a közép-
pontban. Igen bonyolultak a kö-
rülmények.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Túl sok akadállyal találja szem-
be magát. Egyre kevésbé tudja
leplezni, hogy keveset ért meg
abból, ami ön körül zajlik. Ne
várjon tovább, kérjen szakmai
segítséget.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Régi szerelme felbukkan a közel-
ben, s ez összezavarja. Ha elbi-
zonytalanodna, párjánál bizta-
tásra talál. Az eszére és ne a szí-
vére hallgasson.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Telihold idején nem tanácsos
nagy fába vágnia a fejszéjét. A
jövõ héten sokkal tisztábban lát-
ja majd a helyzetet. Addig ne

mondjon véleményt az esemé-
nyekrõl.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Hivatása terén jól veszi az aka-
dályokat. Munkahelyi sikerei
erõt adhatnak a magánéleti to-
vábblépéshez. A párja már na-
gyon szeretne kimozdulni ott-
honról.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Eltemetett érzések lángolhatnak
fel telihold éjszakáján. Ne a
múlttal törõdjön. Talán el sem
hiszi, milyen zökkenõmentes
most a párkapcsolata.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Úgy érzi, kifolyik kezei közül a
pénz. Halassza el a betervezett
vásárlást és számoljon. Tartalé-
kaihoz csak a legszükségesebb
mértékben nyúljon.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Uralkodó bolygója, a Szatur-
nusz túlzásokba hajszolja. Sze-
rencsére mostanában már tud
nemet is mondani, ha úgy érzi,
hogy muszáj. Érzelmes a mai
napon.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A Vízöntõbe lép a Nap, és har-
mónia sugároz Önre. Remek öt-
letei vannak, és egyben izgalmas
tervek foglalkoztatják. Sok koc-
kázatot ne vállaljon.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Igen zûrös idõszak van Ön mö-
gött. Szinte kettõs életet él, min-
denhol szeretne megfelelni, sem-
mirõl sem akar lemaradni. Vi-
gyázzon, energiái végesek.
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Kézilabda

Turós Jakab László  

A svédországi 22. férfi-
kézilabda-világbajnok-

ság utolsó csoportmérkõzései
elõtt már eldõlt, hogy a ma-
gyar válogatott a középdön-
tõben, azaz a legjobb 12 csa-
pat között folytathatja a küz-
delmet egy minél elõkelõbb
helyezésért.

A B csoportban, Linkö-
pingben, Mocsai Lajos tanít-
ványai 28-24-re verték a szí-
vós japánokat, és ezzel mate-
matikailag is bebiztosították
továbbjutásukat. Az ázsiai
csapat ellen Iváncsik G. (9),
Lékai (6), Császár (5), Ilyés
(3), Mocsai (2), Iváncsik T.
(2) és Gulyás volt eredmé-
nyes. Miután ugyanazon ne-
gyedik forduló keretében Iz-
land 26-23-ra nyert Ausztria,
Norvégia pedig 26-25-re Bra-
zília ellen, ebben a csoport-
ban már minden eldõlt, azaz
a fenti két gyõztes, továbbá a
magyarok továbbjutása. Ma
brazil–japán, izlandi–norvég
és magyar–osztrák párharc-
okkal zárul a csoportkör,
ezeket megelõzõen Izland-
nak 8, Magyarországnak 6,
Norvégiának 6, Ausztriának
2, Japánnak 2, Brazíliának
pedig 0 pontja van. Az is el-
dõlt, hogy a magyarok a ma-
ximálisan megszerezhetõ
négy pontból kettõt visznek
magukkal a szombaton raj-

toló középdöntõbe. 
A C csoportban szereplõ

román csapat lapzárta után
az ausztrállal játszott a pont
nélküliek összecsapásán.
Vasile Stângã tanítványai-
nak a gyõzelem kellett ah-
hoz, hogy piciny továbbjutá-
si esélyeiket megõrizzék. Az
inkább elméleti román to-
vábbjutás akkor jöhetne ösz-
sze, ha hármas holtverseny
alakulna ki Szerbia, Algéria
és Románia között, utóbbi
pedig ma legalább két góllal
legyõzné a délnyugati szom-
szédot. Erre azonban na-
gyon kicsi az esély, hiszen a
kétpontos észak-afrikai gár-
da tegnap az ausztrál alaku-
lattal játszott, és biztosra ve-
hetõ gyõzelmével fölösleges-

sé tehette a számítgatásokat.
Ma még horvát–dán párharc
lesz a csoportelsõségért, de
az eredménytõl függetlenül
mind a két csapat már to-
vábbjutott.     

A göteborgi D csoportban
az argentinok óriási meglepe-
tésre 27-22-re legyõzték a há-
zigazdákat, akik ennek elle-
nére biztosították helyüket a
legjobb 12 között. Chile 29-
29-re mérkõzött Szlovákiá-
val, a lengyelek pedig negye-
dik mérkõzésüket is meg-
nyerték (25-20 a Koreai Köz-
társasággal), és biztos tovább-
jutók. A harmadik hely sorsa
ma dõl el, amikor a len-
gyel–svéd csoportrangadó
mellett Koreai Köztársaság–
Szlovákia- és Argentína–Chi-

le-mérkõzéseket rendeznek.
Miután korábban remiztek
az ázsiaiakkal, az ötpontos
argentinoknak egy pont is
elegendõ a továbbjutáshoz.
Ezzel szemben a dél-koreaiak
csak akkor ünnepelhetnek,
ha legyõzik a szlovákokat, az
argentinok pedig kikapnak a
chilei szomszédoktól.  

Ma még Egyiptom–Bah-
rein- (A csoport), Németor-
szág–Tunézia- (A) és Fran-
ciaország–Spanyolország (A)
találkozókat rendeznek a cso-
portkör ötödik, utolsó fordu-
lójában. A címvédõ és olim-
piai bajnok franciák már to-
vábbjutottak, a másik két hely
megszerzéséért a németek, a
spanyolok és az egyiptomiak
maradtak versenyben. 
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Röviden
Nincs bocsánat Mutunak 

Hiába kért bocsánatot
Andrea Della Valle klubel-
nöktõl, a Fiorentina nem
változtatta meg álláspontját
Adrian Mutu ügyében. A
Gazzetta dello Sport szerint a
viola vezetõség az olasz li-
gabírósághoz fordult azzal
a kéréssel, hogy engedé-
lyezze a román csatár kizá-
rását, és azt is, hogy júniu-
sig ne kapjon fizetést. Bot-
rányos helyzete ellenére
Mutu iránt olyan csapatok
érdeklõdnek, mint a Ge-
noa, a Bologna, a Juventus,
a Galatasaray, a Los Ange-
les Galaxy és újabban a
svéd Malmö is. 

2010 álomcsapata

Az UEFA tegnap kihirdette
a 2010. év csapatát, amely
az alábbi: Iker Casillas
(spanyol, Real Madrid) –
Maicon (brazil, Interna-
zionale), Gerard Pique
(spanyol, FC Barcelona),
Carles Puyol (spanyol, FC
Barcelona), Ashley Cole
(angol, Chelsea) –
Cristiano Ronaldo (portu-
gál, Real Madrid), Xavi
(spanyol, FC Barcelona),
Wesley Sneijder (holland,
Internazionale), Andres
Iniesta (spanyol, FC Barce-
lona) – Lionel Messi (ar-
gentin, FC Barcelona), Da-
vid Villa (spanyol, FC Va-
lencia és FC Barcelona).
Az álomcsapat edzõje a
portugál José Mourinho
(Internazionale és Real
Madrid). 

Csoportgyõztes 
ausztrálok 

Ausztrália 1-0-ra nyert Bah-
rein ellen a Katarban zajló
labdarúgó-Ázsia-kupa C
csoportjának záróforduló-
jában, ezzel a kvartett élén
végezve jutott a negyeddön-
tõbe. A Koreai Köztársaság
válogatottja is a legjobb
nyolc közé, miután 4-1-re
nyert India ellen.

Marad 
az örökös eltiltás 

A nemzetközi Sportdöntõ-
bíróság (CAS) megerõsítet-
te az UEFA határozatát,
amellyel örökre eltiltotta a
játékvezetéstõl az ukrán
Oleg Oriehovot. A sípmes-
tert azért büntették meg,
mert elhallgatta, hogy 50
ezer eurót kínáltak fel neki
a 2009. november 5-i FC
Bázel– CSZKA Szófia Eu-
rópa Liga-csoportmérkõzés
elõtt azért, hogy befolyásol-
ja a meccs eredményét. 

HIRDETÉS

Magyar öröm, román bú

Tenisz

Hírösszefoglaló

A Melbourne-ben zajló
ausztrál nyílt teniszbaj-

nokság harmadik játéknap-
ján Monica Niculescu 6-4, 6-
1-re nyert a 32. helyen ki-
emelt bolgár Cvetana Piron-
kova ellen. A harmadik for-
dulóban Niculescu azzal az
olasz Francesca Schiavoné-
val (6.) meccsel, aki tegnap 6-
3, 5-7, 9-7-re nyert a kanadai
Rebecca Marino ellen. Piron-
kova mellett további három
kiemelt búcsúzott a második
körben, a francia Marion
Bartoli (15.), az észt Kaia
Kanepi (20.) és a belga
Yanina Wickmayer (21.). 

A temesvári Gallovits-Hall
Edina és a bukaresti Victor
Hãnescu az egyes után pá-
rosban is kiesett, elõbbi a
francia Alize Cornet, utóbbi
pedig a dél-afrikai Kevin
Anderson oldalán szenvedett
vereséget az elsõ fordulóban.

Továbbjutott viszont Sorana
Cârstea, aki a cseh Lucie
Safarovával alkot párost. 

A világelsõ dán Caroline
Wozniacki 6-1, 6-0-ra nyert
az amerikai Vania King el-
len, a hosszú kihagyás után
elsõ Grand Slam-viadalán in-
duló belga Justine Henin pe-
dig nem kegyelmezett a brit
Elena Baltachának, 6-1, 6-3.
Továbbá: Venus Williams
(amerikai, 4.)-Sandra Zahla-
vová (cseh) 6-7 (6), 6-0, 6-4,
Marija Sarapova (orosz,
14.)–Virginie Razzano (fran-
cia) 7-6 (3), 6-3. A címvédõ
svájci Roger Federer (2.) na-
gyot csatázott a francia Gil-
les Simonnal, akit végül 6-2,
6-3, 4-6, 4-6, 6-3-ra gyõzött
le. Kiesett az amerikai Mar-
dy Fish (16.) és az argentin
Juan Monaco (26.), viszont
továbbjutott a szerb Novak
Djokovic (3.) és a francia
Gaël Monfils (12.) is. Továb-
bá: Tomas Berdych (cseh,
6.)–Philipp Kohlschreiber
(német) 4-6, 6-2, 6-3, 6-4.

Labdarúgás

ÚMSZ

Jogos Ioan Andonénak,
a Dinamo edzõjének ag-

godalma: a téli szünetben ki-
lenc játékos távozott a csapat-
tól. Elias Bazzival és Juan
Pablo Garattal szerzõdést
bontottak, elõbbi pedig Ko-
lozsvárra az U-hoz került. A
kincses városban folytatja
Adrian Cristea is, akit egy ré-
gebbi, másfél millió eurós
adósság fejében engedett át a
piros-fehér vezetés. Ousmane
N’Doye Ploieºti-en, a Astrá-
nál, Florin Bratu Medgyesen,
az Gaz Metannál, Laurenþiu
Rus pedig Marosvásárhelyen,
a FCM-nél játszik a tavaszi
idényben. Andrei Cristea 950
ezer euróért cserében került a
német másodosztályban sze-
replõ Karlsruher SC-hez
Adrian Scarlatache és Nico-
lae Muºat Azerbajdzsánban,
a Khazar Lankarannál szere-

pel majd, Mircea Rednic ke-
ze alatt. 

Bár még semmi sem biztos,
állítólag csak napok kérdése,
hogy Marius Niculae is tá-
vozzon, a válogatott csatárra
a görög Panszerraikosz vetett
szemet. Menne Andrei Mãr-
gãritescu is, de õ még keresi a
megfelelõ ajánlatot. Marius
Alexét az Astra, Ionel Dãn-
ciulescut a Kolozsvári U,
Gabriel Torjét pedig a német
élvonalbeli VfL Wolsfburg
szeretné megszerezni, míg a
csalódást okozott Oscar
Rubiótól legszívesebben meg-
szabadulna a Dinamo.  

Andone tehát egyelõre
Dolha – Rubio, Grigore,
Moþi, Diabate – Torje, Kone,
Munteanu, Alexe – Dãnciu-
lescu, Ganea kezdõtizenegy-
ben gondolkozhat a tavaszi
visszavágókra, de bármely tá-
vozás felboríthatja terveit. A
tréner legnagyobb gondja a
hátvédsor, hiszen a hazai
pontvadászatban hatodik he-

lyen álló bukaresti alakulat
az egyik leggyengébb véde-
lemmel „büszkélkedhet”, mi-
után az õszi idényben 31 al-
kalommal zördült a hálója.
Ennél több gólt csak a sereg-
hajtó Sportul Studenþesc
(34), valamint két újonc, a
Victoria Brãneºti (33) és a
Kolozsvári U (32) kapott.
Andone számára sovány vi-
gasz, hogy a tanítványainál
több gólt, 40-et, egyik csapat
játékosai sem gyûjtöttek.     

Az antalyai edzõtáborozás
során a Dinamo az osztrák
FC Austria Béccsel (január
26.), az ukrán FC Obolon
Kijevvel (január 28.), a szerb
FK Partizan Belgráddal (ja-
nuár 30.), a moldáv FC Da-
cia Kisinyovval (február 2.),
a horvát HNK Hajduk
Splittel (február 4.), a dél-ko-
reai Gyeongnam FC-vel
(február 6.) és a szlovén NK
Olimpija Ljubljanával (feb-
ruár 8.) vív elõkészületi mér-
kõzést. 

Niculescu ismét nyert Eladó az egész Dinamo?

Van miért fognia a fejét Vasile Stângã román szövetségi kapitánynak: tanítványai közel vannak a kieséshez  

Labdarúgás

T. J. L.

A korábbi döntetlen
után a Manchester City

a megismételt mérkõzésen
magabiztosan gyõzte le 4-2-
re a másodosztályú Lei-
cester City együttesét, és be-
jutott az angol labdarúgó-
FA Kupa negyedik forduló-
jába. A bajnokságban máso-
dik helyen álló SSC Napoli
hazai pályán 2-1-re legyõzte
a Bolognát, s ezzel bejutott
a labdarúgó-Olasz Kupa ne-
gyeddöntõjébe. A 3-3-as el-
sõ mérkõzés után a kedd éj-
szakai visszavágón a Sevilla
3-0-ra legyõzte a vendég
Villarrealt, s ezzel elsõként
jutott be a Spanyol Király
Kupa elõdöntõjébe. Tegnap
Deportivo La Coruna–Al-
meria- (az elsõ mérkõzésen:
0-1) és Real Betis (II. osztá-
lyú)–FC Barcelona- (0-5)
találkozókat rendeztek, ma
az Atlético Madrid–Real
Madrid- (1-3) visszavágó
van mûsoron. A Török Ku-
pa legjobb nyolc csapata
közé jutott a Galatasaray,
miután utolsó csoportmér-
kõzésén 0-0-ra mérkõzött
idegenben az Antalyas-
porral. Gheorghe Hagi csa-
pata korábban egyformán
3-1-re verte a Denizlisport
és a Beyazpazari Seker-
sport, s 1-1-et játszott a
Gaziantepsporral. 

FA Kupa 
– továbbjutott
a Manchester
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