
„Arra bíztatjuk a romániai
magyarokat, hogy vállalják

identitásukat, büszkén vallják
magukat magyar nemzetiségûek-
nek” – jelentette ki tegnap Kele-
men Hunor Kolozsváron. A mû-
velõdési miniszter a Népszámlálás
2011 címû szakmai értekezleten
vett részt. A politikus abban bí-
zik, hogy lassult az erdélyi ma-
gyarság fogyatkozása, és káros-
nak tartja a „nemzethalál” vízió-
ját. Emlékeztetett, hogy az elmúlt
idõszakban már számos olyan
jogszabály született, amelyek segí-
tik a magyar önazonosság felvál-
lalását, fõként interetnikus közeg-
ben. Az RMDSZ már korábban
munkacsoportot hozott létre a
népszámlálásra való felkészülés-
re. 7. oldal 

új magyar szó
2011. január 26., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2621 ▼
1 amerikai dollár 3,1359 ▼
100 magyar forint 1,5502 ▼

Magyar áldozat is volt

A moszkvai hatóságok tájékoztatása szerint
a Domogyedovo repülõtéren hétfõn végre-
hajtott merénylet egyik halálos áldozata brit,
orosz és magyar többes állampolgársággal is
rendelkezett. A szemtanúk nõt láttak, de fér-
fi robbantott hétfõn Domogyedovón.

Rajtvonalon az Oscar-hajsza

A király beszéde címû brit történelmi drá-
ma kapta a legtöbb Oscar-jelölést – jelentet-
te be tegnap Tom Sherak, az Amerikai
Filmakadémia elnöke és a tavaly Oscar-díj-
jal elismert színésznõ, Mo’nique. A dadogó
VI. György brit uralkodóról szóló produk-
ció összesen 12 kategóriában kapott esélyt
az Oscar-díj elnyerésére.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Gazdaság 6
„Szikrát gyújtott” a Dacia

Több mint tízezer alkalmazott tüntetett
tegnap Mioveni-ben a Munkatörvény-
könyv és a kollektív munkaszerzõdés mó-
dosítása ellen. Kifogásolják az alapélelmi-
szerek drágulását is, melyek a vásárlóerõ
csökkenéséhez vezetnek.

Média 9

Földközelben
Egynémely politikusi körökben elõre
próbálnak inni a medve bõrére: Nagy-

várad után az RMDSZ
széthull, vagy leterített
zsákmányként hurcolják
majd oda más pártok lá-
bai elé. Hamis számítá-
sok ezek. Az RMDSZ
továbbra is megtalálja sa-
ját, önálló útját a nem

mindig szép, de új vi-
lágban.

Székedi Ferenc

A bukaresti értéktõzsde
megélénkülésére és forgal-

mának erõsödésére számítanak
gazdasági elemzõk a Tulajdon-
alap (Fondul Proprietatea) nevû
pénzügyi alap részvényeinek
tegnap kezdõdött tõzsdei tranz-
akciója nyomán. Az adásvéte-
lek értéke a nap végére elérte az
ötvenmillió eurót, a nagy érdek-
lõdés még a brókerek elektroni-
kus üzletkötõ-rendszerét is
megbénította. „Ennek köszön-
hetõen olyan külföldi befekteté-
si alapok számára is vonzóvá
válik Románia, melyek számá-
ra eddig ez a piac túl szûknek
bizonyult” – magyarázta la-
punknak Králik Lóránd, az Or-
szágos Tõkepiaci Felügyelet
biztosa. 6. oldal 

Autizmus: népbetegség
Programot indít az Egészségügyi Minisztérium az autista gyermekek kiszûrésére

Tõzsdén szárnyal
a Tulajdonalap

Becslések szerint ezer emberbõl kettõt érint az autizmus, számukra kínál segítséget az
Egészségügyi Minisztérium törvénytervezete, amelynek alkalmazásáról ezekben a napokban
zajlik a közvita. Az idegrendszer fejlõdését befolyásoló tünetegyüttes nem pszichikai betegség,
mégis így tartják számon Romániában. A tervek szerint tesztekkel szûrik ki az 1 és 3 év közöt-
ti beteg gyerekeket, és a diagnosztizált esetek ellátását támogatja az egészségbiztosítási pénz-
tár. A szülõk azt szeretnék, ha autista gyerekeiket az oktatási rendszer is befogadná. 7. oldal 

Népszámlálás:

indul a kampány

Kelemen iratait Kovács Péter kongresszusi biztos vette át Fotó: Sipos M. Zoltán

RMDSZ – senki többet?
Leadta tegnap a szövetségi el-
nöki tisztség megpályázásá-

hoz szükséges iratokat Kolozsvá-
ron Kelemen Hunor mûvelõdési
miniszter is. Eckstein-Kovács Pé-
ter államelnöki tanácsos ma ha-

sonlóan jár el, Olosz Gergely pe-
dig már korábban leadta dosszié-
ját. Mivel a határidõ ma lejár,
hármójuk közül választanak
majd RMDSZ-elnököt a kong-
resszuson. 3. oldal 

Probo, a „gyógyrobot”. Kolozsváron nemrégiben két hétig tesztelték az autizmus kezelésére alkalmas intelligens gépet Fotó: Oborocea Mónika/manna.ro
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Röviden

Javaslat: 90 napos kampány

A mostani háromszorosára, azaz kilencven
napra bõvülne a kampányidõszak mind a
helyhatósági, mind pedig az elnöki és par-
lamenti választások esetében, ha a parla-
ment elfogadja az Állandó Választási Ható-
ság által kidolgozott választási szabályzat-
tervezetet. A javaslat szerint a helyhatósági
választásokat június elsõ vasárnapján, a
parlamenti és államfõi voksolást pedig no-
vember harmadik vasárnapján tartanák. 

Ponta kormányfõ lenne

„Kategorikusan kijelenthetem, hogy szeret-
nék Románia miniszterelnöke lenni” – nyi-
latkozta a România liberã címû napilapnak
Victor Ponta szociáldemokrata pártelnök.
Hozzátette: ebben a tisztségben Adrian
Nãstasét tekinti példaképének, függetlenül
attól, hogy egyesek szemében közszereplõ-
ként erodálódott.

CSAT: nõ a román részvétel 

A tavalyihoz képest száznyolcvanhárom-
mal több katonát küld idén Románia kül-
földi bevetésre a nemzetközi békefenntartói
missziók keretében – döntötte el tegnap a
Legfelsõbb Védelmi Tanács (CSAT). A
mostani határozat szöges ellentétben van a
testület tavaly nyári döntésével, amely ki-
mondta, hogy több mint háromszázzal
csökkentik a külföldre küldhetõ román ka-
tonák számát. Jelenleg a román hadsereg
1735 katonával vesz részt különbözõ nem-
zetközi hadmûveletekben.

Honosítás Pakson és Gyulán

Félszáz Székelyudvarhelyen élõ magyar
utazik február elején Paksra, hogy ott
nyújtsa be magyar állampolgársági igényét;
a paksi polgármesteri hivatal bõvített ügy-
félfogadási idõvel készül erre – közölte
Blazsek Balázs, a város fõjegyzõje. Néhány
nap múlva Gyulán is kérhetik a magyar ál-
lampolgárságot az Aradon élõ magyarok –
közölte tegnap Gyula polgármeste-
re, Görgényi Ernõ.

Merkel szankciókkal fenyeget

Az iráni atomprogrammal kapcsolatos vitá-
ban szankciókkal fenyegette meg Teheránt
a német kancellár. „Csakis Irántól függ,

hogy eloszlasson minden kételyt nukleáris
programja kapcsán” – jelentette ki hétfõ es-
te Berlinben Angela Merkel (képünkön),
hozzátéve: ellenkezõ esetben tovább kell
haladni a szankciók útján.

Elvesztett szlovák állampolgárság

Szlovákiában fél év alatt 25-en veszítették
el állampolgárságukat amiatt, hogy felvet-
ték egy másik ország állampolgárságát –
közölte tegnap a Pravda címû független
szlovák napilap. A 25 személy többsége né-
met, illetve osztrák állampolgárságot vett
fel, míg egy nõ házasság révén magyar ál-
lampolgár lett.

A szálak elérik Thacit is

Megkezdték Dick Marty svájci liberális
képviselõ koszovói szervkereskedelemrõl
szóló jelentésének megvitatását az Európa
Tanács közgyûlésén tegnap. A CIA titkos
európai börtöneit feltáró jelentésével hírne-
vet szerzõ Marty szerint a szervkereskedõk
a Koszovói Felszabadítási Hadsereg tiszt-
ségviselõi közül kerültek ki, és úgy véli, a
bûnszövetkezet szálai egészen Hashim
Thaci jelenlegi koszovói kormányfõig is el-
érnek.

Hírösszefoglaló

A moszkvai hatóságok tájé-
koztatása szerint a Domo-

gyedovo repülõtéren hétfõn vég-
rehajtott merénylet egyik halálos
áldozata brit, orosz és magyar
többes állampolgársággal is ren-
delkezett – írta tegnapi közlemé-
nyében a magyar külügyminiszté-
rium. Az illetõt az orosz hatósá-
gok Londonból érkezett brit ál-
lampolgárként azonosították, mi-
vel magyar személyi okmány
nem volt nála.

Az öngyilkos robbantás áldoza-
tainak számát végül 35-ben álla-
pították meg, bár még tegnap is
ellentmondó hírek keringtek. Hi-
vatalos közlés szerint az életüket
vesztettek közül 12 külföldit azo-
nosítottak: egy-egy brit, német,

olasz, francia, szlovák és szerb ál-
lampolgárt, három tádzsikot, két
moldovait, valamint egy üzbéget,
de a sebesültekkel együtt további
57 személy állampolgársága még
nem világos. A halottak között
van az alig 29 éves Anna
Jablonszkaja drámaíró, polgári
nevén Masutyina, aki a Filmmû-
vészet (Iszkussztvo Kino) címû fo-
lyóirat díjának átvételére érkezett
Moszkvába.

Ellentmondásosak a szemta-
núk vallomásai is: egyikük pél-
dául elmondta, hogy látta,
amint egy földig érõ fekete lepel-
be burkolt asszony kezében lévõ
csomag felrobban. A videoka-
merák tanúsága szerint azonban
férfi volt az elkövetõ. Értesülé-
sek szerint a titkosszolgálatok-
nak volt információjuk egy ké-

szülõ merényletrõl, s a lapokból
az derül ki, hogy a szélsõségesek
ellen kiterjedt titkos háború is
folyik. A szolgálatok számára is-
mert volt, hogy merénylet ké-
szül, de úgy tudták, az elkövetõ
sahidka – öngyilkos merénylõ
nõ – lesz. Az Interfax hírügynök-
ség meg nem nevezett forrásai
szerint a megelõzés egyik fõ esz-
köze a potenciális sahidkáknak
– harcban elesett szélsõségesek
feleségeinek, rokonainak – meg-
figyelése, mert Moszkvában ed-
dig szinte minden ilyen terrorak-
ció elkövetõje nõ volt. A
Komszomolszkaja Pravda címû lap
úgy tudja, hogy már január 4-én
õrizetbe vettek Volgográdban
egy Zejnat Szujunova nevû nõt
azzal a gyanúval, hogy moszkvai
robbantásra készül. 

Gy. Z.

Nem túlzás: egész Európa
retteg a román rendszámú ka-

mionoktól, és a baleseti statiszti-
kák indokolják is ezt a félelmet.
Vezetõik nemcsak túlhajtják ma-
gukat, hogy mielõbb célba érje-
nek, hanem veszedelmes iramot
is diktálnak autópályán és autó-
úton egyaránt. Magyarország ja-
nuár 1-jétõl kiterjesztette az elõ-
zési tilalmat a 7,5 tonnát megha-
ladó megengedett legnagyobb
össztömegû tehergépkocsik-
ra. Az autópályákon és az autó-
utakon reggel 6 és este 22 óra kö-
zött tilos a nehéz tehergépkocsik-
kal elõzni, illetve összefüggõ sor-

ban haladni. Hasonló, de az
egész Európai Unióra kiterjedõ
szabályozást követelnek a német
Szövetségi Teherforgalmi, Lo-
gisztikai és Szállítási Szövetség-
nél is. Klaus Peter Röskes, a szer-
vezet alelnöke a Die Welt címû
lapnak kifejtette: az autópályán
rendezett „elefántfutamok” (a
német szlengben ezt a kifejezést
használják a jelenségre) nemkí-
vánatos reakciókra kényszerítik
a jármûvezetõket, mivel a kami-
onok a csekély sebességkülönb-
ség jóvoltából percekig haladnak
egymás mellett, hogy elõnyö-
sebb helyzetbe kerüljenek. A cél-
ravezetõ megoldást az óránkénti
80 kilométeres egységes sebes-

séghatár bevezetése jelentheti, s
hogy a rendelkezésnek érvényt is
lehessen szerezni, a motorokat le
kell korlátozni. Röskes szerint a
90 kilométeres tempóhoz képest
a 80 üzemanyag-megtakarítással
is jár (10 százalékkal), és a járu-
lékos fenntartási költségek is
mérséklõdnek.

A motorok egységes leszabá-
lyozása nyomán senki sem tud-
na gyorsabban hajtani a másik-
nál, s ezzel vége lenne a sztrádá-
kon való ralizásnak. „Ha min-
denki 80-nal gurul az autópá-
lyán, és megtartja a kellõ követé-
si távolságot is, azzal mindenki
egységesen jól jár” – nyilatkozta
a német szakember. 

Vége az „elefántfutamoknak”?

MTI

A soros EU-elnökség alapve-
tõ érdeke és törekvése azok-

nak a tárgyalásoknak az elõmoz-
dítása, amelyek célja Oroszor-
szág csatlakozása a Kereskedel-
mi Világszervezethez – mondta
Martonyi János magyar külügy-
miniszter az Európai Parlament
szakbizottsági meghallgatásán
tegnap Brüsszelben. Ezen a hé-
ten az euroképviselõk az összes
magyar tárcavezetõt, illetve a kü-
lönbözõ szakterületekért felelõs
államtitkárokat hallgatják meg.
Szõcs Géza, a Nemzeti Erõfor-
rás Minisztérium kultúráért fele-
lõs államtitkára a kulturális és
oktatási bizottság elõtt  arról be-
szélt, hogy kormánya minden-
képpen szeretné féléves uniós el-
nöksége alatt lezárni az Európai
Örökség cím létrehozásához
szükséges folyamatot. Kérdésre
válaszolva az államtitkár vissza-
utasította, hogy az Orbán-kor-
mány hivatalba lépése óta erõsö-
dött volna az antiszemitizmus
Magyarországon. A roma felzár-
kóztatás céljainak eléréséhez új
forrásokra is szükség lesz, elõbb
azonban át kell tekinteni, hogy
mennyire hatékony az eddigi tá-
mogatások felhasználása – hang-
súlyozta Balog Zoltán, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium társadalmi felzárkóz-
tatásért felelõs államtitkára. A
féléves soros magyar uniós el-
nökség egyik legfontosabb priori-
tása a fiatalok politikai részvétel-
ének erõsítése, valamint az ifjú-
ság bevonása az európai önkén-
tesség évének programjaiba – je-
lentette ki Soltész Miklós, a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium
szociális, család- és ifjúságügyi
államtitkára. 

Miniszterek 

EP-raporton Egy magyar áldozat
Videófelvételek szerint egy férfi robbantott Moszkvában

ÚMSZ

Amikor Barack Obama teg-
nap washingtoni idõ szerint

reggel 9 órakor fellépett a Capito-
lium szónoki emelvényére, hogy
megtartsa szokásos évi üzenetét a
nemzethez az unió helyzetérõl,
szokatlan látvány tárult a szeme
elé. A képviselõk és a szenátorok
ezúttal nem párttagságuk szerint
csoportosulva ültek le a fapadok-
ra, hanem elvegyülve. A New
York-i liberális demokrata Charles
Schumer például a kõkemény re-
publikánusként számon tartott
Tom Coburn mellé kívánkozott, a
déli demokrata Mary Landrieu
pedig a magas északról érkezett
republikánus Olympia Snowe-t
kérte meg szomszédjának. Az új
ülésrend a tucsoni lövöldözés kö-
vetkezménye. Obama számára is
mérföldkõ, hivatali idejének má-
sodik felét békülékenyebb hang-
vétel fogja jellemezni. Nem má-
sért: a novemberi köztes választá-
sokon a demokraták elveszítették
többségüket a képviselõházban,
ezért az elnöknek stratégiailag új-
ra kell magát pozícionálnia. A
progresszív szociális reformerbõl
így lett a közép embere, a Wall
Street kemény bírálójából a nagy
üzletek jó barátja. Csapatában pe-
dig helyet kaptak a Clinton-admi-
nisztráció pragmatikusai és vete-
ránjai, köztük a Fehér Ház ismét-
lõ stábfõnöke, William Daley. 

Obama búcsúja a

reform-arculattól

Életveszélyes jelenet. Európa autópályáin gyakorta elõzik egymást a kamionok

Moszkva legnagyobb repülõterén tegnap is állandó volt a készültség. A hétfõi robbantásban külföldiek is meghaltak



Cseke Péter Tamás, Sipos M. Zoltán

Átadta Kovács Péter kong-
resszusi biztosnak tegnap

Kolozsváron Kelemen Hunor a
szövetségi elnöki tisztség meg-
pályázásához szükséges hivata-
los iratokat. Olosz Gergely kép-
viselõházi frakcióvezetõ után a
mûvelõdési miniszter a második
politikus, aki hivatalossá tette je-
lölési szándékát a februári
RMDSZ-kongresszus elõtt. A
harmadik jelölt, Eckstein-
Kovács Péter államelnöki taná-
csos ma készül leadni iratcso-
móját, és mivel a jelölési határ-
idõ ma lejár, várhatóan hármó-
juk közül választanak majd szö-
vetségi elnököt a kongresszusi
küldöttek.

Kelemen Hunor a favorit

Kelemen Hunor elsõ számú
favoritként indul, ugyanis teg-
nap leadott dossziéja tíz területi
szervezet támogató határozatát
is tartalmazza. Ezek az RMDSZ
Szilágy, Hunyad, Fehér, Brassó,
Beszterce-Naszód és Szeben me-
gyei és a háromszéki, csíkszéki,
gyergyószéki és udvarhelyszéki
szervezetei. A mûvelõdési mi-
niszter jelöltségét tízezer ember
aláírásával is támogatta

„Vissza akarom adni az em-
bereknek a szövetséget – az
RMDSZ nemcsak a politikuso-
ké, vezetõké, hanem minden ro-
mániai magyar emberé” – vá-
zolta  „Szövetség a magyaro-
kért” címet viselõ programját
tegnap Kelemen. Úgy fogalma-
zott: meg kell erõsíteni azok hi-
tét, akik dolgoztak, tettek a ma-
gyar közösségért. „Bízom ab-
ban, hogy vissza tudjuk adni
azok bizalmát, akik eltávolod-
tak a közélettõl. Minden ma-
gyar ember érdeke az, hogy az
RMDSZ erõs, következetes és
szavahihetõ legyen” – jelentette

ki a politikus, aki programjából
kiemelte a szövetség döntésho-
zatali mechanizmusainak kiszé-
lesítését, az arányosság, az
egyensúly és a szolidaritás elve
alapján. Újdonságként említette
az RMDSZ Gazdasági Taná-
csának létrehozását, amelynek
feladata, hogy a 2011-2012-es
idõszak kormányzati politikájá-
nak gazdasági részét meghatá-
rozza, javaslatokat tegyen a
strukturális reformokra és a
gazdaságélénkítõ programokra.
Ugyanakkor prioritása a Szé-
kelyföldi Fejlesztési Terv elké-
szítése 2011 nyaráig. A jelölt
március végén Erdélyi Konzul-
táció névvel széles körû konzul-
tációs programot indít, amely
során az RMDSZ megkérdezi,
melyek a romániai magyarság
prioritásai, milyen feladatokkal
bízzák meg az érdekképviseleti
szervezetet. 

Eckstein-Kovács Péter szintén
tegnap mutatta be a demokrá-

cia, autonómia és a szolidaritás
alapelveire épülõ, véglegesített
programját. A változás jelöltje-
ként bemutatkozó politikus az
RMDSZ szervezeti keretein be-
lül, a politikai alakulat társadal-
mi szerepvállalásában, a ma-
gyar–magyar kapcsolatokban
végrehajtandó módosításokra
összpontosított programjában.
Tegnapi kolozsvári sajtótájékoz-
tatóján úgy fogalmazott: szük-
ségesnek tartja a változtatást az
RMDSZ-nek a romániai politi-
kai és társadalmi életben ját-
szott szerepe tekintetében is.
Mint ismert, Eckstein jelölését a
Kolozs megyei szervezet és két
platform támogatja.

Olosz Gergelynek szinte az
utolsó pillanatban sikerült el-
nyernie egy területi szervezet
(történelmi Máramaros) támo-
gatását, s mivel a Nemzeti Sza-
badelvû Platform is támogatja,
eleget tesz az indulási feltéte-
leknek.

Cseke Attila nem indul

Korábban felmerült, hogy a
partiumi szervezetek (Bihar,
Szatmár és Szilágy) önálló jelöltet
indítanak Cseke Attila személyé-
ben. Az egészségügyi minisztert
tegnap nem sikerült elérnünk, ám
lapunk úgy tudja, a politikus nem
száll be a versenybe. Ezt erõsítette
meg lapunknak Seres Dénes, a
Szilágy megyei szervezet elnöke
is. „A mi szervezetünk már de-
cemberben eldöntötte, hogy Kele-
men Hunort támogatja. Nem hi-
szem, hogy lesz negyedik jelölt” –
mondta a képviselõ. Ezzel szem-
ben Szabó Ödön, a Bihar megyei
szervezet ügyvezetõ elnöke úgy
fogalmazott: „január 26-án kide-
rül”, lesz-e önálló jelöltjük.

A fontosabb RMDSZ-szer-
vezetek közül egyébként csak a
Bihar, Szatmár és Maros megyei
nem döntötte még el, melyik poli-
tikust támogatja majd a tisztújító
kongresszuson. 
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Aligha járunk messze az
igazságtól, ha így fogalma-
zunk: az RMDSZ erdélyi

magyar politikai ellenfelei
mostanig a szövetségbõl él-
tek. Azaz konkrét cselekvési
programok helyett valamifé-

le, a szervezetet számos
tekintetben lejárató el-

lenzékiségre próbálták felfûzni önmaguk lé-
tét, olyan harsogó nyilatkozat- és közle-
ményvárakat építgetve, amelyek ideig-óráig
el tudták takarni a gyakorlati aprómunka
hiányát. 
Nem véletlen, a nagyváradi elnökválasztó
RMDSZ-kongresszus elõkészületei jobban
lázba hozták õket, mint magát a szövetsé-
get, és nyilatkozataikat ezúttal arra hegyez-
ték ki, hogy valamelyik elnökjelölt szájából
szülessenek már meg a várva-várt monda-
tok: igen, ha én leszek az elnök, akkor tár-
gyalok X-szel és Y-nal, sõt, mi több, a par-
lamenti választások elõtt összefogunk, és
még akkor is osztozunk a választási listá-
kon, ha idõközben nem sikerül az új, népi
pártot nadrágba rázni, vagy a régi polgárit
felébreszteni Csipkerózsika-álmából. Mind-
ezt persze a romániai magyarság összefogá-
sának jegyében. 
Nos, az ütemterveknek megfelelõen az
RMDSZ elnökjelöltjei záros határidõig, az-
az a mai napig leteszik-letették hivatalos je-
löltségüket és rövidebb-hosszabb programju-
kat, amelyek úgyszintén az összefogást cé-
lozzák meg. Csakhogy egy kicsit másként.
A legfontosabb elv talán az, hogy a románi-
ai magyarság vezetõ politikai és érdekképvi-
seleti szervezetének továbbra is megmaradó
RMDSZ-t több szempontból is meg kell újí-
tani, ennek lényeges eszköze azonban nem a
politikai szövegelés, hanem a széles körû és
folyamatos konzultáció a romániai ma-
gyarsággal, annak különbözõ rétegeivel.
Nem szabad feledni ugyanis, hogy a szövet-
ség megalakulása óta két olyan évtized telt
el, amelyben – ha még nem is teljesen, de –
kiépült a romániai magyar intézményrend-
szer. Most már nem csupán kívánalom, ha-
nem mindennapos gyakorlat a magyarok-
nak a helyhatóságokban, a közigazgatás
különbözõ szintjein betöltött szerepe. Jelen-
tõs mértékben megerõsödtek a romániai
magyarság civil intézményei, és a magyar
nyelvû felsõoktatás eredményeként is meg-
újult, felfrissült, a világra még nyitottabbá
vált a románai magyar értelmiség, a romá-
niai magyar középosztály és vállalkozó ré-
teg adott mértékû kialakulása pedig úgy-
szintén napjaink jellemzõje. 
Mindez azt is jelenti: össztársadalmi szin-
ten olyan mértékû romániai magyar szel-
lemi potenciál alakult ki, amellyel a meg-
újuló szervezetnek föltétlenül meg kell ta-
lálnia a kapcsolatokat, és akkor a tovább-
lépés programjai nem sugallatként érkez-
nek valahonnan a mennyei magasságok-
ból, hanem itt a földön, a célok és a tenni-
valók konkrét, gyakorlati, romániai vi-
szonylatrendszereiben születnek meg. 
Egynémely politikusi körökben elõre pró-
bálnak inni a medve bõrére: Nagyvárad
után az RMDSZ széthull, vagy leterített
zsákmányként hurcolják majd oda más
pártok lábai elé. Hamis számítások ezek.
Az RMDSZ  továbbra is megtalálja saját,
önálló útját a nem mindig szép, de új vi-
lágban.

Román lapszemle

Földközelben

Székedi Ferenc

Hetvenkét honatya áll cégei révén szerzõ-
déses viszonyban az állammal – ezen
megállapodások összértéke pedig 258 mil-
lió euróra rúg. (Gândul) Statisztikai ada-
tok szerint évente száz kiló kenyeret eszik
egy romániai polgár – ez kétszerese az eu-
rópai átlagnak. Valószínûleg ez az oka an-
nak, hogy a lakosság 60 százaléka súly-
problémákkal küszködik. (România Liberã)

2010 végén új rekordot döntött Romá-
nia a beíratott autópark tekintetében: az
adatok szerint minden negyedik lakosra
jut egy gépkocsi. (România Liberã)

RMDSZ: senki többet?

ÚMSZ

Bulgária esetében egyelõre
nem teljesülnek azok a tech-

nikai jellegû elõfeltételek, ame-
lyek szükségesek a belsõ határel-
lenõrzéstõl mentes schengeni
övezethez való bolgár és román
csatlakozáshoz – közölte Pintér
Sándor magyar belügyminiszter
tegnap Brüsszelben az Európai
Parlament (EP) szakbizottsága
elõtti meghallgatásán. A minisz-
ter az EP állampolgári jogokkal,
valamint bel- és igazságügyi kér-
désekkel foglalkozó bizottsága
(LIBE) elõtt fejtette ki álláspont-
ját a magyar EU-elnökség idõ-
szerû belügyi vonatkozású kér-
déseirõl. Elmondta, hogy Bulgá-
ria Törökországgal közös száraz-
földi határán még nem kielégítõ
az ellenõrzés. Tekintettel arra,
hogy Bulgária és Románia felké-
szültségét együttesen vizsgálja
az unió, a bolgár hiányosságok
miatt egyelõre nem születhetett
pozitív szakértõi vélemény a két
ország Schengen-csatlakozása
ügyében. Pintér elmondta, szak-
értõk szerint a török határhoz
közel fekvõ Kapitan Andreevo
körzetében vannak hiányossá-

gok, amelyek megszüntetését a
bolgár fél március közepére ígé-
ri. Ha ez megtörténik, akkor az
EU-szakértõk újra áttekinthetik
a helyzetet, és kedvezõ szakvéle-
mény esetén a két ország
Schengen-csatlakozásának kér-
dését az uniós tagállamok bel-
ügyminiszterei elé lehet terjesz-
teni – tette hozzá Pintér. „Ma-
gyarország támogatja a két or-
szágnak a rendszerhez való csat-
lakozását, de a technikai feltéte-
leknek meg kell felelni” – szö-
gezte le a magyar tárcavezetõ. 

Mint ismeretes, a két ország
Schengen-csatlakozásával szem-
ben Németország és Franciaor-
szág a technikai hiányosságokon
túl általánosabb kifogásokat is
támasztott, fõképp a szervezett
bûnözés és a korrupció elleni
küzdelem elégtelenségére hivat-
kozva. Ezzel kapcsolatban Pin-
tér utalt arra: a schengeni rend-
szerbe csak akkor lehet beenged-
ni új országot, ha a felvétel ügyé-
ben minden tagállam egyetért. A
márciusban esetleg megszületõ
kedvezõ szakvélemény után te-
hát még a belügyminiszterek ta-
nácsában egyeztetni kell a tagál-
lamok nézeteit. 

Bolgár lemaradás gátolja 

a schengeni csatlakozást?

Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsos Olosz Gergely képviselõházi frakcióvezetõ

M. Á. Zs.

Alkotmányellenesnek nyilvá-
nította tegnap a taláros testü-

let a szenátus múlt év végi szava-
zását, amellyel tizenhárom új tag-
gal egészítették ki a Legfelsõbb Bí-
rói Tanácsot (CSM). A testület
összetétele ellen a Demokrata-
Liberális Párt nyújtott be kerese-
tet; a nagyobbik kormánypárt sze-
rint a 2004-ben már hat évre meg-
választott Lidia Bãrbulescu és
Dan Lupaºcu bíráknak, valamint
Dan Chiujdea ügyésznek nem lett
volna szabad indulniuk újabb hat-
éves mandátumért. Ugyancsak
megtámadták a civil társadalom
részérõl beválasztott Victor
Alistar és Corina Dumitrescu
mandátumát. A taláros testület 5-
3 arányban hozott döntéseiért
Traian Bãsescu államfõ „kemé-
nyen megdolgozott”, több alka-
lommal is bírálta a bírákat és
ügyészeket, akik semmibe véve a
Monica Macovei egykori igazság-
ügyi miniszter által beterjesztett
2004/317-es törvényt, újabb
hatéves mandátumot szavaztak
meg maguknak. Az államfõ janu-
ár 5-én személyesen is részt vett a
CSM ülésén, ahol éles szóváltás-
ba keveredett a testület több tagjá-
val és arra kérte a bírákat, az al-
kotmánybírósági döntés megho-

zataláig halasszák el a bírói tanács
elnöki és alelnöki tisztségének be-
töltését célzó szavazást. „Amint
én sem hirdethetek ki egy tör-
vényt a taláros testület döntése
elõtt, Önöknek se lenne szabad
semmibe venniük az Alkotmány-
bíróságot. Tegyenek kedvük sze-
rint, én ezt javasoltam” – fogalma-
zott Bãsescu, gúnyosan megje-
gyezve, hogy a CSM már több-
ször bizonyította, hogy az Alkot-
mánybíróság és a törvény fölé he-
lyezi magát. 

A Legfelsõbb Bírói Tanács teg-
nap rövid közleményben csak
annyit jegyzett meg, hogy tudo-
másul veszi az Alkotmánybíróság
döntését, amelyet az indoklás
nyilvánosságra hozataláig nem
kommentál. Nem így a pártok
képviselõi, amelyek pártfüggõen
értelmezték a talárosok határoza-
tát és annak következményeit.
Toni Greblã, a szenátus jogi bi-
zottságának szociáldemokrata el-
nöke szerint az ügy tisztázásáig a
legfelsõbb bíróságnak kellene át-
vennie a CSM feladatait. Képvise-
lõházi kollégája, a demokrata-li-
berális Daniel Buda úgy vélte,
hogy a szenátusnak mielõbb össze
kellene ülnie, megerõsíteni a „tisz-
ta múltú” CSM-tagokat, az össze-
férhetetlenek helyét pedig új vá-
lasztásokkal kellene betölteni. 

CSM-tagok, ostrom alatt
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Gy. Z.

A sertéshús európai pia-
cának helyzete és a né-

metországi dioxinbotrány is
témája volt az uniós szakmi-
niszterek tegnapi brüsszeli ta-
lálkozójának. Az agrárkérdés
a közös gazdaságpolitika ne-
uralgikus pontja (Románia
például az Európai Bizottság
legutóbbi átalakulásakor sze-
rette volna megszerezni az
ezzel foglalkozó szakbiztos
pozícióját, és Dacian Cioloº
személyében ez sikerült is).

Bármiben elõfordulhat

Az elmúlt hétvégén ezrek
tüntettek Berlinben Német-
ország agrárpolitikájának a
megváltoztatásáért, a szerve-
zõk 22 ezer résztvevõrõl szá-
moltak be, s azt ígérték, hogy
a tiltakozók akciók a jövõben
is folytatódnak majd. Az
alapvetõ gond – állítják több,
mint 120 szervezet képviselõi
–, hogy ötven ország kormá-
nya az agrárpiacokon mes-
terségesen lenyomja az ára-
kat, és állításuk szerint ez ve-
szélyezteti a növekvõ világ-
népesség élelmiszerellátását.
Ezért a G20-hoz fordultak,
hogy állítsák meg a termékek
és áraik manipulálását.

Azt azonban tényként kell

rögzítenünk, hogy az unió ré-
gi – és kiterjedésében, népes-
ségszámában nagy – tagor-
szágai gyakorta a szó szoros
értelmében szeméttárolóként
fogják föl az újonnan belé-
petteket, Németország példá-
ul tonnaszám szállított és
raktározott kizárólag üzleti
célokat szem elõtt tartó, nem
egyszer fantomcégeknél ve-
szélyes hulladékot, például
Magyarországon, amelynek
fuvarozását eleve tiltják az
uniós elõírások. A visszakül-
dött szállítmányokat pedig
nem volt, aki fogadja. Így az-
tán érthetõ, hogy amikor ki-
robbant a dioxinbotrány, a
német húsokat és húskészít-
ményeket, valamint a tápos
tyúkok tojásait megvásárló
kelet-európai országokban a
hatóságok azonnal riadót fúj-
tak. Legutóbb felmerült an-
nak a gyanúja, hogy Romá-
niába is került a fertõzött
élelmiszerbõl, minden készít-
ményt azonban nem lehet
aprólékosan átvizsgálni, hi-
szen nemcsak az imént emlí-
tettekben lehet dioxin (ami-
vel az állati tápokat fertõzték
meg), hanem például olyan
késztermékekben, például
kekszben, nápolyiban is,
amely tojásport tartalmaz. A
vizsgálatok erre már nem ter-
jedtek ki sehol, márpedig a

méreg veszélyességére aligha
lehet jobb példát hozni, mint
a korábbi ukrán elnök, Viktor
Juscsenko esetét.

Felelõtlen és 
gátlástalan

Az összeesküvés-elméletek
kedvelõi bizonyára örömmel
olvasták a hírt, hogy a né-
metországi dioxinbotrány fõ
felelõse egy bizonyos
„Pluto”, aki az egykori kelet-
német titkosszolgálat, a Stasi
iratait õrzõ Birthler-hivatal-
ban õrzött, II 153/71. sorszá-
mú, több száz oldalas dosszié
tanúsága szerint 18 eszten-
dõn át volt az NDK állam-
biztonsági minisztériumá-
nak, a Szeku „testvérszerve-
zetének” a besúgója. Polgári
nevén Siegfried Sievert most
58 éves, és feltételezések sze-

rint õ a botrány fõ felelõse.
Az egykorú dokumentumok-
ból olyan férfi arcképe bonta-
kozik ki, aki felelõtlen és gát-
lástalan, mindenekelõtt csak-
is a saját hasznát tartja szem
elõtt. A Stasi 1971-ben figyelt
föl az akkor 18 esztendõs
Sievertre: a fiatalembert jól
megkülönböztette „deka-
dens” kinézete, nagyfokú in-
telligenciája és „jó kapcsolata
más fiatal személyi körök-
höz”. Sikerült is beszervezni-
ük. Egy 1971. március 16-án
keltezett feljegyzés szerint:
„A jelölt bevethetõ az ifjúság
biztosítására.” Sievert maga
választotta a fedõnevét, és
rendszeresen bezsebelte a
„nemhivatalos közremûkö-
désért” járó jutalmat. A
dossziéban megannyi nyugta
lapul, általában ilyen szöveg-
gel: „Ezennel elismerem,

hogy az elvégzett munkáért
100 márkát átvettem.” Akko-
riban a keletnémet márkának
is foga volt.

Hirtelen támadt jólét

Az érettségi után Sievert fi-
zikát tanult Greifswaldban.
Sikerült karriert csinálnia:
egy wittenbergi olajmalom
értékesítési és beszerzési fõ-
nöke lett Brandenburg tarto-
mányban. És továbbra is
szorgalmasan árulkodik: kol-
légái intim viszonyairól tudó-
sítja a hatóságokat. Egy tar-
tótisztje úgy jellemzi õt, hogy
„nincsenek fenntartásai, ami-
kor a környezetérõl jelente-
nie kell”. A fal leomlásakor
Sievert elhagyja az olajmal-
mot. Kollégái pedig csodál-
koznak hirtelen támadt – és
számukra megmagyarázha-

tatlan – jólétén. Azt feltétele-
zik, hogy „megcsapolta” a
cég megrendeléseit, a beszál-
lítók kézbe fizettek neki.

Barátunk 1993-ban belép a
Harles & Jentsch nevû táp-
szergyártó cégbe, 2005-re
önálló döntéssel rendelkezõ
fõnök lesz, s öt esztendõ alatt
a 4,3 millió eurós nyereséget
20 millióra növeli. Egy alsó-
szászországi kollégája szerint
„ekkora növekedést normális
módszerekkel nem lehet elér-
ni”. A tápszerek pancsolásá-
val azonban mindenképp: a
Harles & Jentzsch dioxinnal
szennyezett állati tápszerét
ipari zsírral állították elõ, ami
„egyértelmûen olcsóbb a táp-
szerbe való zsírnál”. A cég
egyedül tavaly novemberben
és decemberben legalább
háromezer tonna ilyen fertõ-
zött zsírt dolgozott fel, s így
az élelmiszerkereskedelembe
mintegy 150 ezer tonna
szennyezett táp kerülhetett.
Martin Hofstetter, a
Greenpeace mezõgazdasági
szakértõje úgy vélekedik:
„Ha az ember a Harles &
Jentsch adatait górcsõ alá ve-
szi, és elemzésnek veti alá az
eddig nyilvánosságra hozott
részleteket, gyakorlatilag csak
egyetlen következtetést von-
hat le. Azt, hogy itt sziszte-
matikusan csaltak és pancsol-
tak.” A Greenpeace-aktivista
mindössze azt nem teszi hoz-
zá, csupán sejteti, hogy a nye-
részkedés mellett egyfajta ár-
tó szándék is irányíthatta a
Pluto nevû ügynököt. Hiába,
a Stasi-beidegzõdés…

Stasi-besúgó volt a dioxinbotrány felelõse

Bogdán Tibor

Romániai szociológusok
egyetértenek abban, hogy

jelen pillanatban senki sem
tudja pontosan, hogy hány
roma él az országban. A nép-
számlálási adatok, egyéb fel-
mérések, kimutatások szá-
mai nem megbízhatóak, egy-
részt azért, mert a megkérde-
zett romák jelentõs hányada
letagadja etnikumát, más-
részt azért is,  mert a közös-
ség igen sok tagja egyszerûen
nem érhetõ el a számlálóbiz-
tosok, felmérõk számára. So-
kan közülük személyi ok-
mánnyal sem rendelkeznek.

Félmillió? Kétmillió?

Ilie Dincã szerint a hivata-
losan kimutatottnál már csak
azért is jóval több romának
kellene élnie Romániában,
mivel az etnikum körében
csupán az iskolaköteles gyer-
mekek száma meghaladja a

kétszázezret. Így szerény
becslés szerint is a roma la-
kosság száma eléri az 1,7 mil-
lió fõt. Valószínûbbnek tûnik
azonban a kétmilliós létszám.
Becslését a Roma Párt felmé-
réseire alapozza, amelyek az
állami statisztikáknál ponto-
sabbak. A roma alakulat
ugyanis 42 megyei szerveze-
tének, közel félezer községi fi-
ókjának, 600 egészségügyi,
400 iskolai összekötõjének, a
polgármesteri hivatalok mel-
lett mûködõ 450 szakértõjé-
nek, 42 tanfelügyelõjének és a
romani nyelvet oktató szá-
mos tanárának köszönhetõ-
en, jóval hitelesebb képet al-
kothat a roma közösségrõl.

Roma szakértõk szerint ar-
ra még belátható idõn belül
nincs lehetõség, hogy a roma
közösség tagjai teljes mérték-
ben felvállalják identitásukat.
A magyarlakta területeken
sokan közülük magyarnak, a
román többségû területeken
pedig románnak vallják ma-

gukat, legfõképpen azért,
mert a romani nyelv ismere-
tének hiányában ezeken a
nyelveken beszélnek. Roma-
szervezetek adatainak megfe-
lelõen azonban az anyanyel-
vüket még ismerõ romáknak
is mindössze 25 százaléka
vállalta fel etnikumát. 

Kérdezõbiztosok 
felelõssége

A népszámlálások tanúsá-
ga szerint mindebben nem
kis szerepe van a kérdezõbiz-
tosok megválogatásának is.
Rendszerint a romalakta te-
rületekre is más etnikumú –
román vagy magyar – sze-
mélyt küldenek ki, akiknek
jelenléte már önmagában el-
bátortalanítja a romákat.
Nem ritka eset viszont az
sem, hogy a kérdezõbiztosok
ügyes manõverei nyomán rá-
veszik alanyaikat arra, hogy
az összeíró etnikumához tar-
tozónak vallja magát. Meg-
történt, hogy egyenesen uta-
sították õket arra, hogy
amennyiben nem ismerik a
romani nyelvet és nem jár-
nak roma viseletben, akkor
nem nyilváníthatják magu-
kat romának, de az sem ritka
eset, hogy lefizették õket et-
nikumuk megtagadásáért. 

A tapasztalat azt bizonyít-
ja, hogy ott, ahova roma

kérdezõbiztost küldtek ki, a
megkérdezett romák kilenc-
ven százaléka ismerte el etni-
kumát, míg másutt ez az
arány csak ritkán haladta
meg a húsz százalékot.  

Megyék, gondok

A roma közösség képvise-
lõi mindezt nem annyira a
statisztikák szempontjából
tartják igen sajnálatosnak,
hanem elsõsorban azért,
mert a hivatalosan alacso-
nyabb létszámú közösség jó-
val kevesebb anyagi támoga-
tásban részesülhet a hatóság
részérõl. Egy félmilliós kö-
zösség számára a kormány-
stratégiákban természetsze-
rûen kevesebb pénzt különí-
tenek el, mint egy kétmilliós
kisebbség esetében.

Sajnálatos módon azon-
ban vannak olyan roma cso-
portok, amelyek közösségileg
tagadják meg származásu-
kat, mint például a kanalas
romák.

Emellett pedig a hivatalos
hatóságok sem tekintik szív-
ügyüknek a romák lélekszá-
mának pontosítását és rend-
szerint beérik a hivatalos sta-
tisztikai adatokkal vagy nép-
számlálási mutatókkal. Szá-
mukra ez azért is megfelelõ
megoldás, mert így a valóban
szükségesnél kevesebb pénz-

alapot kell a romaközösségek
gondjainak orvoslására fordí-
taniuk. Egyes prefektúrák
azonban igyekeznek pozití-
van viszonyulni e közösség
problémáihoz és naprakész
kimutatást készítettek a ro-
mák fõ gondjairól. A Bihar
megyei hatóságok megállapí-
tásának megfelelõen a me-
gyében a beiskoláztatás okoz-
za a legnagyobb problémát,
Szatmár megyében pedig az,
hogy a roma közösség tagjai-
nak zöme nem dolgozik, szo-
ciális segélybõl, napszámból
él. Bár Beszterce-Naszód me-
gyébõl jó hírek is érkeztek,
így például vannak roma et-
nikumú egyetemisták, helyi
tanácsosok, sõt rendõrök is,

aminek nyomán a lakosság
viszonyulása is megváltozott
ehhez az etnikumhoz, ám itt
is gondot okoz a romák köré-
ben jelentkezõ nagyarányú
munkanélküliség. Mámara-
maros megyében a roma la-
kosságnak komoly lakásgon-
dokkal kell megküzdenie,
ugyanakkor e közösség sok
tagja állt munkába, fõleg bú-
torgyárakban, asztalosmun-
kákra szerzõdtetik õket. A
Szilágy megyei romák nagy-
része kereskedésbõl él meg:
edényeket cserél dióra, gyü-
mölcsre, amit aztán Magyar-
országon értékesít, de sokan
foglalkoznak hagyományo-
sabb mesterségekkel, például
kosárfonással is. 

Hány roma él Romániában?
A legutóbbi, 1992. népszámlálás ada-
taival szemben, miszerint az ország-
ban alig valamivel több, mint félmillió
roma él, az Országos Romaügynök-
ség elnöke, Ilie Dinca úgy véli, létszá-
muk a hivatalos statisztikai adat
négyszeresére tehetõ.

„Pluto”, a dioxinbotrányért felelõs Stasi-ügynök. Nyerészkedés vagy ártó szándék vezérelte?

Németországban sûrûsödnek az élel-

miszerbotrányok. A napokban az is ki-

derült: a dioxinbotrány fõ felelõse egy-

koron szorgalmas Stasi-ügynök volt.

Megye 2002. évi nép- Prefektúrák nem 
számlálás adatai hivatalos adatai

Hunyad 6823 Nincs adat
Arad 17 664 30 000
Krassó-Szörény 7914 25 000–30 000
Kolozs 19 834 20 000
Szilágy 12 554 20 000
Máramaros 8913 12 000–13 000
Beszterce-Naszód 11 155 Nincs adat
Bihar 30 089 50 000
Szatmár 13 478 27 854
Szeben 17 125 60 000
Kovászna 5973 30 000–40 000
Brassó 18 313 Nincs adat
Fehér 14 306 Nincs adat
Hargita 3835 18 000
Maros 40 425 100 000
Országosan 535 140 1 107 302 

A romák száma az erdélyi megyékben



Amikor ezeket a sorokat idõs olvasóink
olvassák, már kézhez kapták januári
nyugdíjukat, s szomorúan konstatálhat-
ták, hogy az jelentõs összeggel kisebb,
ugyanis egészségbiztosítási illetéket vetet-
tek ki rá. 
A Demokrata-Liberális Párt szolgálatos té-
vés szereplõi elõszeretettel használják ma-
napság a járulék szót az illeték helyett,
mert idõközben rájöttek, hogy az illeték az
a speciális állami bevétel, amelynek célja,
hogy valamilyen állami intézmény (ese-
tünkben az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár) az ügyfél érdekében végzett eljárá-
sát finanszírozza. Az illeték sajátossága,
hogy fizetõje valamilyen kézzelfogható
szolgáltatást vehet igénybe. Mivel az illeték
nem a szerzõdõ felek szabad akaratából

létrejött ügylet ellenértéke,
ezért az ár részének sem
tekinthetõ. Ami magya-
rán azt jelenti, hogy aki
egészségbiztosítási illeté-
ket fizet, az jogosult az

ingyenes egészség-
ügyi ellátásra, nem a
részlegesre, hanem a
teljesre. 

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
vezetõi azért nevezik a befizetést járulék-
nak, mert annak jelentése: kötelezettség,
amely valamilyen speciális szolgáltatást
nyújtó alapnak jelent bevételt, amely ebbõl
fedezi a kiadásait. És ez pontosan jelzi is,
hogy mire költi majd a nyugdíjasoktól le-
vont összeget a pénztár:
saját kiadásaira, vezetõi-
nek csillagászati fizetései-
re, a bürokrácia fenntartá-
sára, mûködésképtelen in-
formatikai rendszer meg-
vásárlására. Azt is, hogy
mire nem: a nyugdíjasok szakszerû és civi-
lizált egészségügyi ellátására, amire egyéb-
ként költeni kellene.
A kormány és a minisztérium magyaráz-
hatja bizonyítványát. Azt mondhatja, hogy
lám, minden állam, amely a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) ellenõrzése alatt áll –
márpedig Románia maga kérte az IMF vé-
delmét –, másra költi az egészségügynek
szánt pénzeket. Errõl tanúskodik az oxfor-
di kutatók felmérése, akik arra az ered-
ményre jutottak, hogy a Valutaalap védõ-
hálójában vergõdõ államok az egészségügy
korszerûsítésére kapott összegek 1 százalé-

kát fordítják valójában az ellátás moderni-
zációjára. Egy dollárból egy centet. Kilenc-
venkilencet eltérítenek, a költségvetési hi-
ányt próbálják a mérsékelni. Azok az or-
szágok, amelyek nem élvezik a Nemzetkö-
zi Valutaalap védelmét, egy dollárból
„csak” 55 centet költenek a költségvetési

hiány maszkírozására, 45
centet az eredeti célra, az
egészségügyi ellátás javítá-
sára fordítanak. 
Az oxfordi kutatók tehát
megállapítják, hogy az ká-
ros az egészségre! Ám még

károsabb az a szemlélet, amely két évtizede
minden kormányt jellemez: hogy a levont
illeték valójában járulék, amit arra költ a
hatalom, amire akar. Morbid szemlélet ve-
zérli az illetékes urakat: minél több ember
hal meg a katasztrofális egészségügyi ellá-
tás következtében, annál kevesebb ember
háborog a katasztrofális ellátás miatt.
Az RMDSZ egészségügyi miniszterének
a decentralizációnál is fontosabb refor-
mot kell(ene) levezényelnie az idén. Ezen
a morbid szemléleten kell változtatnia,
akkor is, ha a marxi megállapítás mára
már így módosult: a lé határozza meg a

tudatot, pénz pedig nincs, következéskép-
pen az öntudatos egészségügyi ellátás
sem jellemezõ kórházainkra. Az egész-
ségbiztosítási pénztárnak is fel kell fog-
nia, hogy az egészséghez való jog nem
merül ki abban, hogy a kórház megálla-
pítja, a betegség gyógyítható, avagy sem,
majd utóbbi esetben teljesen, elõzõ eset-
ben részlegesen eláll – forráshiányra hi-
vatkozva – a kezeléstõl. Az  Európai Uni-
óban a betegnek nem csupán a fájdalmai
csillapításához van joga, hanem a beteg-
ség kialakulásának vagy kiújulásának
megelõzéséhez, állapota rosszabbodásá-
nak lassításához is. Ez pedig az egyén
személyi és vagyoni autonómiájának, va-
lamint tényleges élet lehetõségeinek a
függvénye, ami nem csupán és nem elsõ-
sorban orvosi kérdés, hanem a jó kor-
mányzás kérdése is. 
Ezt elvárni talán dõre ábránd, de miniszter
úr, legalább hajtsa végre a legnehezebb re-
formot, az illetékekbõl minden banit fordít-
sanak végre arra, amire befizettük! Vagy
legalább annyit, amennyit azok az orszá-
gok költenek állampolgáraik egészségére,
amelyek szerencsésen megúszták az IMF
védelmét. 

Az egymásnak köszönõ kolozsvári emberek nem is sejtik, hogy mi-
lyen nagy korkülönbség van az õ lelkeik közt: van olyan, aki a tizen-
harmadik századot viseli magában, s innentõl kezdve változó évtize-
dek, századok bélyegezték meg õket. (...)
Most karácsony estéjén egy szépséges, fehér arcú mágnásasszony jár-
kált egyszerû fekete ruhában, kendõvel a fején az apró, szûk utcák-
ban s a kintjárkáló, rongyos gyerekeket fogdosta össze, mindegyik-
nek úri karácsonyi ajándékot: falovat, autót, cukrot s mi egymást vá-
sárolva. Elkölthetett ez a különös, fejedelmi szent nõkre emlékeztetõ
nagyasszony több száz koronát ilyen ötletszerû, jóságos megemléke-
zésre, s talán az elfogódó, bámuló gyermeklelkekben sok új legendá-
nak magvát szórta el az est, s mégis a tizenharmadik században ke-
vesebb volt a nyomor: egy fejedelemasszony elvihette kötényében
azt, amit ma sok jótékony intézmény, sok munka és tudomány se
tud megadni a szegényeknek.
A szép, egységes és hatalmas katolicizmus dekadenciáját követte a
reformáció. Tehát már a tizenhatodik században tartunk: egyik otta-
ni felekezeti intézet valamelyik híresebb tanáráról akarta magát elne-
vezni, s a tanárok közül akadt egy forradalmár, ki az Apácai Kollégi-
um nevet ajánlotta. “Hallj, te, hallj!” - zúdult fel a református közvé-
lemény, az kellene csak; a katolikusok mindjárt azt gondolnák, hogy
mi feléjük kacsintunk. (Az Apácai névben benne van az - apáca.) Az
indítványt elvetették természetesen, s a katolikus érzelmû tanárt jó
ideig gyanús szemmel nézték. 

Kuncz Aladár: Kolozsvár és a kultúra, Nyugat, 1911, 2. szám

Az igazi reform
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Metternich hercegnek tulajdonítják a mondást, mi-
szerint a Balkán az õ bécsi palotájának déli falánál
kezdõdik. Igencsak tudhatta, ennek a nagyobbrészt
Balkánból álló birodalomnak minden kormányzási
terhe az õ vállát nyomta, s bizony forradalom zavar-
ta el, amikor az összezárt népek egymásra uszultak.
Valamit az is jelent, ha Budapesten egy helyszínt
West Balkánnak neveznek.
West Balkánnak hívják Budapesten azt a szórakozó-
helyet, ahol a közelmúltban három fiatal meghalt a
kialakult tumultusban. Hogy pánik volt-e vagy tö-
megpszichózis, azon még vitatkoznak a szakértõk,
bár ez az áldozatokon már nem segít. Értelmetlen,
megmagyarázhatatlan tragédia, keresik a felelõsö-
ket, s példálóznak, hogy a fejlettebb országokban is
elõfordulnak hasonló esetek, ahol tömegek szóra-
koznak, ott bekövetkezik a tragédia. Sorscsapássze-
rûen. A törvényhozás gyorsított eljárással reagál az
eseményekre, készül a Lex West Balkán, amely sza-
bályozni fogja a szórakozóhelyek biztonsági elõírá-
sait, korhatáros szabályokat állít, s megálljt paran-
csol az alkohol- és drogfogyasztásnak. 
Nem tudom, mennyire lesz hatékony a törvény, kit
állít meg, és kinek sérti majd az érdekeit. Minden-
képpen észre kell vennünk közben, hogy a törvény-
tõl valami olyat várunk, amit a társadalom önszabá-
lyozásának kellene megállítania. És nem a Balkánról
vagy Európa hátsó udvaráról van szó, hanem éppen
a fejlett világról, amelynek határvidékeként szok-
tunk Balkánt emlegetni.
Nem lehet szó nélkül elmenni amellett, hogy a szó-
rakozóhelyek törzsközönségének átlagéletkora az
utóbbi húsz-harminc évben folyamatosan lejjebb
szállt. Tizenévesek töltik meg a diszkókat, részeg ál-
talános iskolások kocsmáznak, kábítószerrel belõve
verik egymást, s akkor figyelünk fel rájuk, ha valami
tömeggyilkosságot követnek el, vagy föltesznek a ta-
nárverésrõl egy videót a YouTube-ra. A sokat emle-
getett szülõi felelõsség…
A sokat emlegetett szülõi felelõsség ugyanúgy félol-
dalas elvárás, mint a rendõri és törvényi szabályo-
zás. Ha a szülõk mindegyike a tõle elvárható felelõs-
séggel nevelné a gyerekét, akkor nem kellene törvé-
nyekkel szabályozni, ki vásárolhat alkoholt, ki tar-
tózkodhat szórakozóhelyen. Ha a törvényeket, sza-
bályokat, rendeleteket minden diszkó és kocsma
megtartaná, akkor nem kellene aggódniuk a szülõk-

nek, amikor elmegy a kiskorú az éj-
szakába szórakozni. Egyszerûen
mindenki mutogat másra, várja a
megoldást mások törvénytisztelõ

magatartásától. 
Még legkevésbé a fiatalok tehetõk
felelõssé, mert õket ez a képmutató
társadalom nevelte ilyenné, utá-
nozzák a mi felnõtt világunkat, rá-

adásul még éretlenek is. Krebsz János
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Az oxfordi kutatók tehát
megállapítják, hogy a
Nemzetközi Valutaalap
káros az egészségre!

Ambrus Attila

Minden napra egy mondás

„Ha el akarod képzelni a jövõt, képzelj el
egy csizmát, amely örökké egy emberi arcon

tapos.” George Orwell 

Matek

Korkülönbség

Lex West Balkán
A nap címe. Az utolsó nap Ceauºescu
életében, az elsõ lecke Traian Bãsescu
számára, ziare.com

Magyarázat. Sose szerettünk volna
Traian Bãsescu bõrében lenni (szûk is
lett volna, meg – képletesen – bõ is), de
most aztán még kevésbé szeretnénk. Õ,
aki bevallása szerint a trikolórnak csak a
láttán sírva fakad, nagyon furcsának ta-
lálhatta a késztetést ezúttal máshonnan
érkezni. A lehurrogás persze nem a leg-
ízlésesebb módja az elégedetlenség kife-
jezésének, viszont felette demokratikus,
abból eredõen, hogy az elégedetlenek
nem mind szólalhatnak fel napirend el-
leni politikai nyilatkozatokkal a parla-
mentben. Az ellenzék azonban dõre, ha
jubilál, hiszen fordított esetben õ is le-
szívta volna. 

Bãsescu a válasz. Alig fél éve nyilatkoz-
ta azt Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök, hogy õt nem érdekli, mit
akarnak a liberálisok, a PSD egyedül in-
dul a választásokon. A România liberã
megkérdezte tõle: mégis, mi történt idõ-
közben, miért gondolta meg magát köz-
ben? „Traian Bãsescu. Ez történt” –
mondta lakonikusan az ifjú politikus.

A nap álhíre. Hálából a schengeni
csatlakozásban nyújtott segítségért, a
román kormány támogatásáról biztosí-
totta Magyarországot az Európai Uni-
óval szemben a médiatörvényt illetõ-
en. „A törvény demokratikus, jelentet-
te ki egyöntetûen két miniszter, nyil-
vánvalóan Magyarországgal van baja a
balliberális EU-nak, de mi nem hagy-
juk cserben barátainkat”, olvasható az
ez alkalomból kiadott bátor hangú
közleményben. Lapunk szakértõi a
maguk részérõl a román álláspontot tá-
mogatják, hiszen magunk is hívei va-
gyunk a médiatörvénynek (különösen
a Tartalomelemzõ Fõosztályt ked-
veljük), s elõre sajnáljuk, hogy román
barátaink nem vihetik végig a nemes
szolidaritási harcot, mert az alkot-
mánybíróság) a magyar – a kellemet-
len helyzetbõl történõ kimászás egye-
düli lehetõségeként – nem fogja törvé-
nyesnek nevezni. 

Horváth István



Hírösszefoglaló

Több mint tízezer alkal-
mazott tüntetett tegnap

Mioveni-ben a Munkatör-
vénykönyv és a kollektív
munkaszerzõdés módosítá-
sa ellen, akik egyben az
üzemanyagárak emelése el-
len is kifejezték tiltakozásu-
kat. Szóvá tették ugyanak-
kor az alapélelmiszerek drá-
gulását is, melyek a vásárló-

erõ csökkenéséhez vezetnek.
Az Automobile Dacia Szak-
szervezet által kezdeménye-
zett megmozduláson zöm-
mel az autógyár alkalmazot-
tai voltak jelen, de képvisel-
tették magukat a tanügy, az
egészségügy és a közigazga-
tási szektor érdekképvisele-
tei is. A megmozdulás indít-
ványozói hangsúlyozták:
elégedetlenségük nem mun-
kaadójuk, hanem a kor-

mány szociálpolitikája ellen
irányul. Nicolae Pavelescu,
a Dacia szakszervezeti elnö-
ke úgy fogalmazott: a
mioveni-i megmozdulás egy
elsõ szikra, mely hasonló
megmozdulásokat indíthat
el országszerte. „Ahogy a
Dacia Európa-szerte román
brandnek számít, felhívjuk
az ország öszszes alkalma-
zottját, hogy szolidarizáljon
velünk” – kérte Pavelescu.
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Totka László

Még a brókerek elektro-
nikus üzletkötõ-rendsze-

rét is megbénította tegnap az
az óriási érdeklõdés, mely a
Tulajdonalap (Fondul Pro-
prietatea–FP) tegnap börzére
vitt részvényei miatt izzott
fel. A Bukaresti Értéktõzsde,
nyitását követõen fél óra alatt
48 millió lejes forgalmat bo-
nyolított le, melybõl 40 milli-
ót csak az Alap részvényeivel
való kereskedés tett ki. A
tranzakciók értéke a nap vé-
gére elérte az ötvenmillió
eurót, mely a hazai börzei
átutalások második legna-
gyobb összegének számít az
utóbbi három évben. Bár teg-
nap délelõtt az egylejes név-
érték alatt kereskedtek az FP
papírjaival, a részvények ára
a nap folyamán 7,9 százalé-
kot emelkedett 0,602 lejrõl
0,649 lejre.

A Tulajdonalap vezetõi
szerint a tõzsdére lépés meg-
háromszorozza a Bukaresti
Értéktõzsde likviditását,
mely az ország befektetõi
megítélésére is pozitív hatás-
sal lesz. „Egy nagy befekteté-
si vállalatról van szó, amely
mintegy 3,7 milliárd eurós
alaptõkével rendelkezik. Az
FP sikerének hatására jelen-
tõsen megnõ a román tõkepi-
ac iránti bizalom és érdeklõ-
dés: ennek köszönhetõen
olyan külföldi befektetési ala-
pok számára is vonzóvá válik

Románia, melyek számára
ez eddig túl szûknek bizo-
nyult” – magyarázta lapunk-
nak a tõzsdérelépés gazdasá-
gi elõnyeit Králik Lóránd, az
Országos Tõkepiaci Felügye-
let biztosa. Érzékeltetve a
nagyságrendet elmondta, az
Alap körülbelül négyszer-öt-
ször annyi aktívával rendel-
kezik, mint a Bukaresti Ér-
téktõzsdén szereplõ, legna-
gyobb likviditással rendelke-
zõ öt vállalat együttvéve.

Irány Hongkong

Marc Mobius, az FP ügy-
vezetõ igazgatója kilátásba
helyezte, hogy nincs kizárva
az Alapnak a hongkong-i
tõzsdén való jegyeztetése sem
– a hír a jelek szerint nem lep-
te meg a szakértõket. „A más
tõzsdéken való szerepeltetés
lehetõsége már régóta téma,
hogy ezennel Hongkong me-
rült fel, az talán a mostani ki-
választott alapkezelõnek,
Franklin Templetonnak az
ázsiai tapasztalataihoz kötõ-
dik” – vélekedett Králik, aki
hangsúlyozta, hogy Mobius
az egyik legnagyobb szakte-
kintélynek számít a befekteté-
si alapok piacán. 

Mint ismeretes, az utóbbi
évtized legnagyobb politikai
és gazdasági projektjének
tartott Tulajdonalapot 2005
decemberében azért hozta
létre az akkori Tãriceanu-
kormány, hogy kárpótolja

azon személyeket, akiknek a
kommunista rendszerben el-
kobzott javaikat más módon
nem lehetett már visszaszol-
gáltatni. Az Alapnak 83 álla-
mi vállalatban van részese-
dése (jobbára a gáz-, olaj- és
villamosenergiaszektorból) –
a több mint ötezer érintett
ezekben kapott részvényeket
elvesztett javai értékének
arányában. A papíroknak
azonban valójában sokáig
nem volt egységesen mérhe-
tõ értékük, így sokan igye-
keztek túladni rajtuk, nem-
ritkán a feketepiacon értéke-
sítve ezeket. Králiktól meg-
tudtuk, hogy amikor bein-

dult a tõzsdére való beveze-
tési eljárás, akkor a Tõkepia-
ci Felügyelet a lehetõ leg-
gyorsabban megtette a lépé-
seket: elõször alapként je-
gyezték be, majd befektetési
vállalatként is, aminek érde-
kében az átfutási határidõket
is leszûkítették. Greg
Konieczny, a Franklin
Templeton menedzsere kije-
lentette: az alap célja az,
hogy minél több olyan válla-
lat tõzsdére kerüljön, amely
az FP portfóliójába tartozik.
Konkrétan a Romgazt, a
Nuclearelectricát és Hidro-
electricát említette, amelyek
a román állam tulajdonában

lévõ legértékesebb társasá-
goknak számítanak.

A Tulajdonalap gyakran
vált belpolitikai csatározások
eszközévé, így sokan máig
tartanak attól, hogy az állam
valamilyen módon megvál-
toztathatja státusát vagy mó-
dosításokat eszközöl törvé-
nyi hátterében. A befektetõk
zöme kockázati tényezõként
kezeli a tényt, hogy 39 száza-
lékos részesedéssel a román
állam számít az Alap többsé-
gi tulajdonosának, mivel
nem tartják kizártnak, hogy
befolyásolhatja a teljes cso-
mag, netán a portfólióban
szereplõ vállalatok befekteté-

si stratégiáját. Szakértõk
egyetértenek abban, hogy a
Tulajdonalap révén a pénzpi-
acok ezután még jobban fog-
nak Romániára figyelni, re-
akcióra készen, bármi is tör-
ténjék az állami vállalatok
háza táján.

Folytatódik a kárpótlás

„Az FP épp egy ellenálla-
mosítási folyamat eredmé-
nyeként jött létre, mint kár-
pótlási alap. Az csak átmene-
ti állapot, hogy az állam to-
vábbi vagyonelemeket fog
bele ‚abortálni’ és ezáltal még
ideiglenesen nõhet (az utóbbi
két-három évben különben
folyamatosan csökkenõ) tu-
lajdonrésze. Ennek nem az a
célja, hogy az állam ellen-
õrizze ezeket a vagyoneleme-
ket, amelyek amúgyis a tulaj-
donában vannak, hanem,
hogy megfelelõ keretet bizto-
sítson a kárpótlásra” – muta-
tott rá Králik Lóránd, aki
hangsúlyozta, fontos a kár-
pótlási folyamat folytatása.
Azt is megtudtuk tõle, sokan
várnak még kárpótlásra,
ezek elbírálási folyamata
most épp szünetel, ám a mai
börzei bevezetést követõ 60
tõzsdei napon belül újrain-
dul. „A kárpótlásra szánt
részvények valós értékét úgy
számolják ki, hogy az utolsó
60 tõzsdei nap átlagos keres-
kedési árát veszik figyelem-
be” – magyarázta a biztos. 

Tõzsdén szárnyalt a Tulajdonalap

A brókereknek szusszanásnyi idejük sem jutott a Tulajdonalap iránti hatalmas kereslet miatt 

Baloga-Tamás Erika

„Az alkalmazottakkal
kapcsolatos adó- és tár-

sadalombiztosítási-nyilatko-
zatok január elsejei egysége-
sítése és elektronikus be-
nyújtási módja több száz-
ezer romániai munkáltatót
érint” – mondta el lapunk-
nak Kedves Imre, a Hargita
Megyei Közpénzügyi Igaz-
gatóság vezetõje. A hatóság
a napokban több székelyföl-
di városban szervezett felké-
szítõket azokról a kérdések-
rõl, melyeket az  új – jöve-
delmi adóra és a társada-
lombiztosítási hozzájárulás-
ra vonatkozó –egységes nyi-
latkozat felvet. Emellett
tematizálták a sürgõsségi
kormányrendelettel módo-
sított adótörvénykönyv né-
hány értelmezési nehézsé-
gét is. 

A felkészítõ-karaván teg-
nap Székelyudvarhelyre ér-
kezett, a Stúdiómozi nagy-
termében telt ház elõtt zaj-
lott a fórum, melyre mintegy
háromszáz udvarhelyszéki,
a témában érdekelt vállalko-
zó és könyvviteli szakember
volt kíváncsi. Kedves hang-
súlyozta: a tájékoztatást
azért tartották fontosnak,
mert a megfelelõ tájékozott-
ság növeli a hatékonyságot.
Szerinte a témában érintett
személyek felkészültek az új
adózási rendszerre, csupán

megerõsítésre van szüksé-
gük. 

Mint ismeretes, az e-Ro-
mánia Országos Stratégiát
2010 márciusában kor-
mányhatározattal hagyták
jóvá, amely 2013-ig olyan
rendszerek meghonosítását
irányozza elõ, amelyek hoz-
zájárulhatnak a közszolgá-
lati tevékenységek minõsé-
gének jobbításához – bele-
értve az elektronikus adatto-
vábbítást, szélesebb körû ki-
terjesztését és az elektroni-
kus aláírást. Mivel a most
bevezetett újdonságok nap-
rakész adatbázist, modern
számítástechnikai infrast-
ruktúrát és kellõ szakisme-
retet is feltételeznek, a tájé-
koztatón résztvevõk éppen
az erre vonatkozó technikai
feltételeket említették prob-
lémaként. 

„Sajnos közeledik a határ-
idõ, és úgy érzem, hogy a
Pénzügyminisztériumban
sem véglegesítették még az
elvárások jegyzékét. Szerin-
tem legnehezebb a technikai
feltételeknek eleget tenni a
közelgõ határidõig” – véle-
kedett Benedek László, a
Roseal Rt. ügyvezetõje,
utalva arra, hogy a jogsza-
bály július elsejéig szab tü-
relmi idõt arra, hogy a mun-
káltatók beszerezzék az
elektronikus aláírást, amivel
aztán benyújthatják a szük-
séges adatokat. 
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Adózási ügyekben 

indult felkészítõ karaván 
ÚMSZ

Tegnap megkezdte soron
következõ kéthetes láto-

gatását a Nemzetközi Valu-
taalap (IMF), az Európai Bi-
zottság (EB) és a Világbank
szakértõibõl álló küldöttség,
amely a Romániával 2009-
ben megkötött hitelmegál-
lapodás felülvizsgálatára ér-
kezett Bukarestbe. Az IMF
vezette küldöttség látogatá-
sának másik fontos célja
megállapodni arról, hogy az
ország milyen feltételek kö-
zött venne igénybe egy
újabb két éves kölcsönt,
amelynek értéke várhatóan
sokkal kisebb lesz a mostani-
nál. A jelenlegi hitelmegál-
lapodás tavasszal jár le, és a
kormány újabb, két évre szó-
ló, úgynevezett elõvigyáza-
tossági készenléti hitel-
megállapodást kötne az
IMF szervezésében, hogy ne
inogjon meg a külföldi be-
fektetõk bizalma. Jeffrey
Franks, az IMF-küldöttség
vezetõje is fontosnak tartja,
hogy a következõ megálla-
podás kétéves lefutású le-
gyen, mert így átívelné a ro-
mániai választási ciklusokat,
amely szintén növelheti a
külföldi befektetõknek a ro-
mán gazdaságba vetett bizal-
mát. Mugur Isãrescu jegy-
bankelnök tegnap úgy nyilat-
kozott: nem az elõvigyáza-
tossági kölcsön összege a fon-
tos, hanem az, hogy Romá-
nia folytassa a megkezdett
strukturális reformokat. 

A Dacia meggyújtotta 
a „tiltakozások szikráját”

„Román brandként” országos méretûvé terjesztené tiltakozását a Dacia szakszervezete

IMF, hetedszer



Baloga-Tamás Erika

Programot tervez az
Egészségügyi Minisztéri-

um az egy és három év kö-
zötti korú, autizmussal élõ
gyerekek szûrésére. A mûve-
let és a kezelések költségét a
szaktárca napokban nyilvá-
nosságra hozott és közvitára
bocsátott tervezetének meg-
felelõen támogatja az Orszá-
gos Egészségbiztosító Pénz-
tár is. A gyermek 12, 18, 24
és 36 hónapos korában a há-
ziorvosok vagy a gyerek-
gyógyászok egy speciális
teszttel felmérik a képessége-
it. A gyanús eseteket átirá-
nyítják a szakorvoshoz (pszi-
chiáterhez), aki elõírja és fel-
ügyeli a megfelelõ kezelést,
valamint – a rendelkezések-
nek megfelelõen – követi a
páciens fejlõdését.

Autisztikus 
spektrumzavar

Nincs pontos nyilvántartás
arról, hogy hány úgynevezett
autisztikus spektrumzavar-
ban élõ ember él Romániá-
ban, de – Európa többi orszá-
gához hasonlóan – idehaza is
évrõl évre több gyerekrõl de-
rül ki, hogy érintett. Az
autizmus idegrendszeri fejlõ-
dési zavar, ezt Romániában
tévesen még mindig pszichi-
kai betegségnek tartoták nyil-
ván. A betegség csökkenti a
kommunikációkészséget, be-
illeszkedési zavart okoz. Az
enyhébb válfajaiban érintet-
tek „nehezen kezelhetõ” gye-
rekek, akik megfelelõ ellátás,
fejlesztés mellett önálló vagy
majdnem önálló életet élhet-
nek. Sokan közülük kommu-
nikációs nehézségeik ellenére
az átlagnál magasabb intelli-
genciaszinttel rendelkezhet-
nek: számukra a fejlesztés, a
gyógypedagógia tehetség-
gondozást is jelent. A súlyos
autizmussal élõk egyáltalán
nem kommunikálnak, élet-
minõségüket alapvetõen
meghatározza, hogy szaksze-
rûen gondoskodnak-e róluk.
Az autizmus gyakoriságát
jelzi, hogy Nagy-Britanniá-
ban tíz év alatt 1600 száza-
lékkal megnõtt a diagnoszti-
zált esetek száma. Szakértõk
szerint nemcsak arról van
szó, hogy nõtt az érintettek
aránya, hanem arról is, hogy

a felelõs egészségpolitika, és
az új diagnosztika eljárások
egyre könnyebbé teszik a
spektrumzavar felismerését.  

Ez még nem elég

Péter Edit, a székelyud-
varhelyi ProAutist Alapít-
vány vezetõje és egy autista
gyerek édesanyja az ÚMSZ-
nek úgy nyilatkozott, annak
is örül, hogy az itthon ér-
vényben lévõ diagnosztikai
rendszerben végre külön
megemlítik az autizmust,
mivel korábban értelmi fo-
gyatékosokként tartották
számon az érintetteket. A
betegség korai diagnosztizá-
lásáról és kezelésérõl rendel-

kezõ törvény tavaly jelent
meg, az alkalmazási meto-
dológiát pedig mostanra dol-
gozták ki, ezt bocsátotta köz-
vitára az Egészségügyi Mi-
nisztérium. „Az autisztikus
spektrumzavarban és a hoz-
zá tartozó betegségekben

szenvedõk számára kialakí-
tott útmutatóból számomra
úgy tûnik, hogy inkább az
egészségügyi részre helyezik
a hangsúlyt, hiányolom az
oktatásra irányuló részt” – fi-
gyelmeztetett Péter Edit, aki
szerint a hiányosságok elle-
nére is fontos lépés ez a jog-
szabály. Szerinte már az is
haladás, hogy odafigyelnek a
korai felismerésre. „Az vi-
szont furcsa, hogy csak
hatéves korig rendelkeznek
az autizmus-spektrumzavar-
ral diagnosztizált gyerekek
kezelésérõl” – panaszolta az
alapítvány vezetõje, aki hiá-
nyolja, hogy az alkalmazási
útmutató nem beszél az érin-
tettek  számára létesíthetõ ta-

nulási és foglalkoztatási for-
mákról. Péter Edit úgy véli,
az lenne igazán célravezetõ
és eredményes, ha az oktatá-
si minisztérium is bekapcso-
lódna a programba. A terve-
zet még számos tisztázatlan
kérdést vet fel: egészen kis

gyermekeknél nem alkal-
mazzák a pszichoterápiás el-
járásokat, számukra inkább
a gyógypedagógiai fejlesztés
a fontos. Az autizmussal élõ
gyerekek szülei attól is tarta-
nak, hogy a háziorvosok és a
gyerekorvosok által végezett
szûrés formális lesz. “Vegyes
érzéseim vannak a tervezet
kapcsán, úgy érzem, hogy az
egész olyan, mint amikor va-
lamit elkezdenek, de nem fe-
jeznek be” – értékelte a jog-
szabályt Péter Edit. 

Felkészületlenek

Dr. Nagy Levente széke-
lyudvarhelyi háziorvos he-
lyénvalónak tartja azt, hogy

az autizmus korai azonosítá-
sa érdekében történõ szûrõ-
vizsgálatot a háziorvosok
vagy a gyerekorvosok végzik
a jövõben. „Azért találom
megfelelõnek, mert egy-egy
gyerek fejlõdését születésétõl
kezdve a szülõ után a házior-

vos vagy a gyerekorvos tudja
legjobban figyelemmel kö-
vetni, tehát az esetleges vál-
tozásokat, eltéréseket is ezek
a szakemberek vehetik észre
leginkább” – mondta la-
punknak Nagy Levente.
Hozzátette, jó lenne, ha a
kérdõíves szûréssel kapcso-
latban felkészítõt tartanának
az orvosoknak. Ellentmon-
dásos információkat kap-
tunk arról, hogy a hazai ok-
tatási rendszerek mennyire
felkészültek az autizmussal
élõk fejlesztésére. Az integ-
rált nevelési módszer lehetõ-
ségét nem zárja ki Tóthar-
sányi Éva, az egyik széke-
lyudvarhelyi napközi otthon
vezetõje, de a pedagógus
csak azokat az autista gyere-
kek fogadná, akik kevésbé
érintettek. „A súlyosan érin-
tett gyerekeknek viszont, úgy
gondolom, speciális nevelés-
re van szüksége” – figyel-
meztetett Tótharsányi Éva.  

Integrációt!

„Az én gyermekemtõl egy
ideig minden oktatási intéz-
mény szabadulni akart, öt
év alatt bebizonyítottuk,
hogy nemcsak megérdemli a
törõdést, hanem meg is há-
lálja” – nyilatkozta annak a
12 éves Asperger szindró-
más fiúnak az anyja, aki úgy
véli: csak a teljes körû integ-
rált nevelés és fejlesztõ peda-
gógia hozhat sikert. „Az én
fiamról 3 éves korában Csík-
szeredában azt állapította
meg egy pszichológus, hogy
súlyos értelmi fogyatékos.
Akkor még egyáltalán nem
kommunikált. Most Maros-
vásárhelyen élünk, ötödik-
ben tantárgyversenyt nyert,
igaz végigjártunk minden
olyan intézményt, ahol szak-
szerû segítséget kaphattunk
a fejlesztéshez” – tette hozzá
a szülõ, aki szerint nemcsak
saját családjának jelentett
sokat, hogy befogadó óvo-
dát és iskolát találtak. „Az
autizmussal élõ gyerekek
mellett meg kell tanulni,
hogy csak a személyes odafi-
gyelés, az egyénre szabott és
igényes pedagógia hozhat si-
kert. Ott, ahol spektrumza-
varral élõ gyerek van, önma-
gához is türelmesebb és igé-
nyesebb a közösség” – ma-
gyarázta. 
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Röviden

A lopott egymillió
euró nyomában

Harmincezer eurót talált a
rendõrség egy Prahova me-
gyei községben, Valea
Cãlugãreascán. A rendõrök
egy piteºti-i rablás alkalmá-
val eltûnt egymillió euró
után nyomoznak. Amint
arról korábban beszámol-
tunk, a példátlan értékû lo-
pást vélhetõen négy gyanú-
sított követte el: egy
ingatlantranzakció bevételét
tulajdonították el egy lakat-
lan házból. A két férfi és
két nõ Nagylaknál akarta
elhagyni a határt, amikor a
hét elején a határrendészek
feltartóztatták õket. Egyi-
küknél tízezer euróra buk-
kantak, a zavartan viselke-
dõ gyanúsított azonban
nem tudott magyarázatot
adni a pénz eredetére. Most
újabb harmincezer euró ke-
rült elõ, az ügy gyanúsított-
jainak rokonainál. A szerte-
ágazó bûnügyben eddig ti-
zenkét ember ellen indult
eljárás, de csak egy embert
helyeztek elõzetes letartóz-
tatásba.

Terjed 
az újinfluenza

Bár a rendkívül hideg idõ
nem kedvez a járvány ki-
alakulásának, mégis egyre
több az influenzás megbe-
tegedés. Galacon egy négy-
éves kisfiúnál azonosították
az AH1N1 vírust. A gyerek
öt napja áll kezelés alatt,
állapota kielégítõ, orvosai
szerint nem volt beoltva.
Ugyanezt a kórokozót mu-
tatták ki két Beszterce-
Naszód megyei betegnél is,
a harminc év körüli
pácienseket kórházban ke-
zelik, de a kezelõ orvosok
szerint hamarosan hazatér-
hetnek. Szintén jó az álla-
pota annak a 27 éves, hato-
dik hónapban lévõ váran-
dós nõnek, akit Temesvá-
ron szállítottak kórházba,
és akit ugyanez a kórokozó
betegített meg. Orvosok
szerint rendkívül fontos,
hogy azok a személyek,
akik valamilyen rizikócso-
portba tartoznak (idõsek,
túlsúlyosak, krónikus meg-
betegedésben szenvednek)
kérjék az újinfluenza elleni
oltást, ezáltal megelõzve a
megbetegedést.

Autizmus mint népbetegség

Az autizmusban szenvedõ gyermekek az oktatásban is speciális foglalkozásokat igényelnek 

Két hétig Kolozsváron teszteltek egy, az
autizmus kezelésére alkalmas robotot.
Az intelligens gépet két belga professzor
hozta el Kolozsvárra a Babeº–Bolyai Tu-
dományegyetem klinikai pszichológia és
pszichiátria tanszéke és a robotterápiával
foglalkozó, szintén kolozsvári Matrix
Platform segítségével. A zöld elefántra
hasonlító Probo körülbelül egy méter
magas, hatalmas szemei és ormánya

van. A Brüsszelben kifejlesztett terápiás
eszközt különbözõ szenzorokkal szerelték
fel, így képes emotívan reagálni az érinté-
sekre, a hasán lévõ képernyõn pedig kü-
lönbözõ érzelmeket közvetít. A tesztek so-
rán autista kisgyerekekkel kommunikál. A
kapcsolatteremtésben gondokkal küzdõ
gyermekeknél azért lehet sikeres a robot,
mert viselkedése, reakciói – ellentétben az
emberrel – pontosan kiszámíthatóak.

Kolozsváron  a „gyógyrobot”

Sipos M. Zoltán

„Az RMDSZ aktív kam-
pányt folytat az idei nép-

számlálás kezdetéig: arra biz-
tatjuk a romániai magyaro-
kat, hogy vállalják identitásu-
kat, büszkén vallják magukat
magyar nemzetiségûeknek” –
hangsúlyozta Kelemen Hu-
nor tegnap Kolozsváron, az
RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksé-
gének székházában tartott
Népszámlálás 2011 címû szak-
mai értekezleten, melynek té-
mája az idén sorra kerülõ ro-
mániai népszámlálás volt. A
kulturális és örökségvédelmi

miniszter elmondta: az
RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksé-
ge szakemberek bevonásával
már tavaly nyáron megalakí-
totta azt a munkacsoportot,
amely a népszámlálásra ké-
szül, és erre készíti fel a szö-
vetség munkatársait. Kele-
men Hunor szerint ennek a
munkacsoportnak kettõs fel-
adata van: egyrészt a tudo-
mányos munka elvégzése,
másrészt meghatározza azo-
kat az eszközöket, amelyek
szükségesek a népszámlálás-
ra való felkészülésben. 

Kelemen emlékeztetett ar-
ra is, hogy az elmúlt idõszak-

ban már számos olyan jog-
szabály született, amelyek se-
gítik a magyar önazonosság
felvállalását, fõként interet-
nikus közegben. Annak érde-
kében, hogy a népszámlálás
reális eredményeket hozzon,
az RMDSZ nagy hangsúlyt
fektet a népszámlálási kérde-
zõbiztosok felkészítésére.
„Népesedési helyzetünk ter-
mészetesen nem megnyugta-
tó, de hamis és káros az a fel-
fogás, amely a demográfiai
folyamatokat a nemzethalál
víziójával köti össze. Az
utóbbi két népszámlálás kö-
zött a magyarok száma közel

200 ezer fõvel csökkent, ará-
nyuk pedig Erdélyen belül
20,8-ról 19,6 százalékra esett
vissza. Az idei népszámlálás
kimutathatja, hogy a magya-
rok arányának a csökkenése
lelassult vagy megállt, ehhez
azonban a magyar identitás
vállalása szükséges” – összeg-
zett Kelemen. A tanácskozá-
son Kapitány Balázs, a buda-
pesti Központi Statisztikai
Hivatal tudományos titkára,
Horváth István, a kolozsvári
Kisebbségkutató Intézet igaz-
gatója, Kiss Tamás, a Kisebb-
ségkutató Intézet tudomá-
nyos titkára és Székely Ist-

ván, a Népszámlálás-bizott-
ság vezetõje tartott elõadást.
Jelen volt és Péntek János
egyetemi tanár, a Kolozsvári
Akadémiai Bizottság elnöke,
Pozsony Ferenc egyetemi ta-
nár, a Kriza János Néprajzi
Társaság elnöke, Tánczos
Vilmos néprajzkutató, a
BBTE magyar néprajz és ant-
ropológia tanszékének elõ-
adótanára, valamint Vetési
László szórványlelkész is. 

Székely elmondta: minden
lehetséges kommunikációs
csatornát fel kell használni ar-
ra, hogy a tömbben és a szór-
ványban élõ magyarságban

tudatosuljon a népszámlálás
tétje. Székely úgy gondolja, a
célt elõsegíti az egyházakkal
való kommunikáció is. A
mozgósítás a szakemberek
szerint ott lesz a legnehezebb,
ahol a magyar lakosság ará-
nya 18 és 23 százalék között
van. Az egyeztetés résztvevõi
arra is felhívták a figyelmet,
hogy a romániai cigányság a
roma érdekképvisletek hatá-
sára disszimilálódik, elõrelát-
hatóan az erdélyi, magyarul
beszélõ cigány emberek, akik
a korábban magyarnak val-
lották magukat, most vállalni
fogják roma identitásukat. 

Startolt a népszámláláskampány
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Zsigmond Júlia

Mindhalálig színész cím-
mel Péterffy Gyuláról

szóló könyvet mutattak be
Kolozsváron hétfõ este.
Medgyessy Éva kötetének
címe a fõszereplõ élettörté-
netét ragadja meg: a kolozs-
vári magyar színház szug-
gesztív erejû színésze korán,
44 évesen hunyt el. „Rövid
idõ alatt is sokat élt, mert
igazi mûvészként, szenvedé-
lyesen tudott létezni” – fo-
galmazott Demény Péter, a
könyv szerkesztõje. Hozzá-
tette: Péterffy  mintha is-
merte volna a Márai Sándor
Naplójában található gondo-
latot: „Nem elég éveket adni
az élethez. Életet is kell adni
az évekhez.”

Demény Péter emlékezte-
tett arra, hogy a Prospero
Könyvek sorozatban ez már
a tizediken túli kötet. Az
úgynevezett beszélgetõköny-
vek, melyek részben a Komp-
Press, részben a Polis kiadó-
nál jelentek meg, az erdélyi
magyar színjátszás és zenei
élet meghatározó személyisé-
geivel készített életinterjúkat
tartalmaznak. A most bemu-
tatott könyv különlegessége,
hogy az 1980-ban elhunyt
színész volt feleségén keresz-
tül vall, aki – jegyezte meg a

szerkesztõ – „nem csak emlé-
kezni, de írni is tud”.

Köllõ Katalin színikritikus
– aki maga is szemtanúja
volt Péterffy Gyula életteli
játékának –méltatta a kötet
színháztörténeti jelentõségét
és a színész felesége, Med-
gyessy Éva bátorságát is, el-
ismerve, hogy érzelmi szem-
pontból nehéz volt elõkotor-

ni, újraélni és leírni a közös
emlékeket. Köllõ szerint a
könyv önéletrajzi vonatko-
zásokat is tartalmaz, de
mindenekelõtt a színész éle-
tét hivatott bemutatni. Ám
megtudhatjuk belõle azt is,
hogy mit jelent a vizionálás:
fõpróba, melyen a pártbi-
zottság kultúrfelelõsei vettek
részt, hogy leellenõrizzék, il-

leszkedik-e a darab a rend-
szer szemléletébe. „És meg-
tudhatjuk azt is, hogy Pé-
terffy Gyula szó szerint a
színpadról ment a túlvilágra:
annak ellenére, hogy orvosa
közölte vele, nem fog kibírni
a szíve még egy elõadást, új-
ra csak fellépett: a darabot
végigjátszotta ugyan tökéle-
tes alakítással, de azután hir-

telen búcsút vett az élet szín-
padától” – mondta Köllõ
Katalin.

A feleség szubjektív és a
színházi szakember objektív
meglátásait összeegyeztetni,
egyensúlyba hozni úgy,
hogy az hiteles maradjon,
igazi kihívást jelentett – val-
lott Medgyessy Éva. Úgy fo-
galmazott: feleség is, súgó
is, közönség is volt, most pe-
dig színháztörténész is. 

A könyvbõl Rekita Rozá-
lia és Jancsó Miklós szín-
mûvész olvasott fel részlete-
ket, felelevenítették a nagy-
szerû alakításokat és a fer-
geteges történeteket külön-
bözõ darabok kapcsán
(például Madách: Az ember
tragédiája, Sütõ: Egy lócsiszár
virágvasárnapja, Gorkij: Éjje-
li menedékhely). A könyv
több szereplõje is jelen volt
a bemutatón: színésztársak,
kritikusok, nézõk. Balázs
Imre József házigazda, a
Komp-Press Kiadó fõszer-
kesztõje hasonlattal hozta
közelebb Péterffy Gyula
rendkívüli alakját a fiata-
labb generációhoz: „ha ma
élne és játszana, talán olyan
lenne, mint Johnny Depp
vagy mint Cserhalmi György,
mindenképpen lázadó, szen-
vedélyes, izzó és izzító ka-
rakter”. 
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Röviden „A szenvedély színésze”
Péterffy Gyula színmûvész élettörténetérõl szóló könyvet mutattak be Kolozsváron 

Medgyessy Éva (állva) felesége, súgója és közönsége is volt Péterffy Gyulának, most életrajzírója
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HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Féléves késéssel, de kiír-
ják a Márai-program pá-

lyázatait – egymilliárd fo-
rintra (3,7 millió euróra) pá-
lyázhatnak majd a könyves
szakma résztvevõi, könyvtá-
rak, könyvkiadók, illetve al-
kotók – jelentették be tegnap
Budapesten. Az utolsó pilla-
natban érkezik a könyvpiaci
szereplõk szerint a program,
amelyet fél év késéssel a na-
pokban hirdet meg a magyar
kormány. A program kereté-

ben könyvtártámogatás cí-
mén egymilliárd forint
áramlik az ágazatba. A ta-
valy hivatalba lépett kor-
mányzat költségcsökkentõ
törekvése a kulturális ágaza-
tot is érintette, s sokáig úgy
látszott, a megszorításokat
nem kerülheti el a könyv-
szektor sem, hiszen a Ma-
gyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülete
által kezdeményezett Má-
rai-programot júniusban le-
állították, majd átdolgozás-
ra javasolták. 

Csûry Bálinttól Adyig
Sike Lajos

A kultúrát is sújtó gazda-
sági krízis ellenére gaz-

dag programkínálattal fo-
gadja az érdeklõdõket az
Erdélyi Magyar Közmûve-
lõdési Egyesület (EMKE)
partiumi szervezete február
11-én, a neves nyelvész,
Csûry Bálint születésének
125. és halálának 70. évfor-
dulóján. Április 28-a és má-
jus 1-je között a kuruc sza-
badságharcot lezáró 1711-es
szatmári béke 300. évfordu-
lója alkalmával készülnek
több rendezvényre is, ame-
lyek több helyszínen zajla-
nak majd, Szatmárnémeti-
ben, Nagykárolyban, Maj-
tényban, Kaplonyban és
Tarpán. Május 20-a és 22-e
között, a Jakabffy-napok ke-
retében Jakabffy Elemérrõl,
az elsõ világháború után te-
vékenykedõ kisebbségpoliti-

kusról születésének 130. év-
fordulója alkalmával több-
napos rendezvényen emlé-
keznek meg. 

A nyári szünetet követõ-
en, augusztus 5-én folyta-
tódnak a rendezvények.
Ekkor Kölcsey Ferenc szü-
lõfalujába, Szõdemeterre
várják az érdeklõdõket.
Október 28–29-én, halálá-
nak 35. évfordulója alkal-
mából Szilágyi Domokosra
emlékeznek három helyszí-
nen: Szatmárnémetiben, szü-
lõfalujában, Batizon és Ko-
lozsváron. 

Végül, november 19-én is-
mét lesz érmindszenti za-
rándoklat. Ezzel kapcsolat-
ban Muzsnay Árpád, az
EMKE partiumi alelnöke
elmondta: az Ady-megem-
lékezést úgy szervezik meg,
hogy az ne adjon alkalmat
arra, hogy bárki politikai
célra használhassa. 

Szép Magyar Könyv

Meghirdették idén is a Szép
Magyar Könyv versenyt:
nyolc kategóriában pályáz-
hatnak köteteikkel a könyv-
kiadók. A Magyar Könyvki-
adók és Könyvterjesztõk
Egyesülete által kiírt verseny-
re könyvesbolti forgalomba
került, magyarországi és ha-
táron túli magyar nyomdák-
ban elõállított kiadványokkal
nevezhetnek be a könyves
cégek, február 4-ig. A könyv-
mûvészeti verseny szervezõi-
nek tájékoztatása szerint a
zsûri külön díjazza a gyer-
mekkönyveket, a tankönyve-
ket, az ismeretterjesztõ kiad-
ványokat, a tudományos
mûveket és szakkönyveket, a
szépirodalmi és ifjúsági köte-
teket, a mûvészeti könyveket
és albumokat, a bibliofil és
speciális kiadványokat, vala-
mint a fakszimile, reprint és
adaptált kiadványokat. A
Szép Magyar Könyv elisme-
rést már 1929-ben adták át
elõször Budapesten.

Gulyás Gábor 
ötforintos fizetése

A Modem igazgatója, Gu-
lyás Gábor – akit február 1-
jétõl a Mûcsarnok élére ne-
veztek ki – júniusig havi öt
forintért irányítja a debrece-
ni mûvészeti központot. A
debreceni polgármester tájé-
koztatása szerint Gulyás ma-
radására azért volt szükség,
mert folyamatban van né-
hány olyan jelentõs kiállítás
elõkészítése, amely „Ma-
gyarországon még soha nem
látott esemény lesz”, s azok
megvalósításáról Gulyás Gá-
bor tárgyalt, az õ aláírása
szerepel a megállapodáso-
kon, így indokolt, hogy vé-
gigvigye a folyamatokat.

Keresik a magyar dal
idei fõvárosát

Idén is pályázat útján keresi
a magyar dal fõvárosát a
Magyar Dal Napja
Nonprofit Kft.; a felhívásra
március végéig várják a je-
lentkezéseket. A magyar dal
fõvárosa címre olyan telepü-
lések pályázhatnak, ahol az
önkormányzat, a helyi civil
szervezetek és cégek közö-
sen vállalják, hogy politika-
mentesen, a lehetõ legtöbb
embert és zenei mûfajt meg-
mozgatva ünnepelik a ma-
gyar dal napját.

Kétkötetnyi káromkodás

A Gömöri káromkodások köny-
ve két kötetének szerzõje, 
a néprajzkutató-levéltáros
Zsupos Zoltán összesen
mintegy 700 oldalas könyvé-
ben bemutatja az egykori
Gömör vármegye lakóinak
eddig kevésbé ismert nyelv-
használatát. A mûbõl kide-
rül, hogy milyen körülmé-
nyek között és hogyan ká-
romkodtak eleink, milyen 
tiltások és büntetések létez-
tek a századok során a ká-
romkodás ellen, valamint
hogyan szegték meg ezeket
az emberek, illetve mi adott
okot arra, hogy olykor ily
módon szitkozódjanak. 

Lesz Márai-pályázat
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Ellentmondásos a Neelie
Kroes médiaügyi EU-biztos

levelének tartalma és a magyar
kormány által ismertetett válto-
zat – derül ki a hivatalos ma-
gyar nyilatkozatok és a hétfõ es-
te nyilvánosságra hozott levél
összehasonlításából. Bár a szó-
ban forgó levélbõl egyértelmû-
en kiderül, hogy az EU-nak
„komoly kételyei” vannak azt
illetõen, hogy a magyar média-
törvény megfelel-e az európai
jogrendnek, a hétvégi nyilatko-
zataikban a kormány illetékesei
azt hangsúlyozták, hogy Kroes
technikai kérdésekre kér vá-
laszt.  Az [origo]-nak nyilatkozó
Kovács Zoltán kormányzati
kommunikációért felelõs állam-
titkár tegnap ennek ellenére ki-
jelentette: továbbra is fenntart-

ja, hogy „az uniós biztos levele
az audiovizuális szabályozás in-
tézkedéseibõl kiindulva, azaz
technikai értelemben vet fel kér-
déseket a törvénnyel kapcsolat-
ban”. Elmondta, a kormány
azért nem ismertette a levél
pontos tartalmát, mert nem
akart a sajtón keresztül üzenget-
ni az Európai Bizottságnak. 

Neelie Kroes három olyan te-
rületet jelölt meg levélben,
amelyben tisztázást vár a ma-
gyar médiatörvényt illetõen a
kormánytól. Az unió média-
ügyi biztosa kifogásolja, hogy a
magyar médiatörvény hatálya
kiterjed más EU-tagállamokban
letelepedett mûsorszolgáltatók-
ra, holott külföldi szolgáltatót
csak az eredetországban lehet
szabályozni. Nemtetszését feje-
zi ki azt illetõen, hogy a törvény
kiterjeszti a kiegyensúlyozott tá-

jékoztatás követelményét a le-
kérhetõ tartalmakra, tehát
„akár egy egyszerû videó blog-
gerre is”, illetve hogy a média-
alkotmány a regisztrációs köte-
lezettséget kiterjeszti vala-
mennyi online audiovizuális
médiumra. Az EU-biztos
ugyanakkor levele bevezetõjé-
ben azt is hangsúlyozza, hogy a
megjelölt pontok az elemzés ed-
digi szakaszában merültek fel,
tehát elképzelhetõ, hogy továb-
bi kérdéseik is lehetnek a mé-
diatörvényrõl. „Amint minden
egyes átültetési intézkedést ele-
meztünk, lehetséges, hogy to-
vábbi megjegyzésekkel jelentke-

zünk” – áll a levélben. A nyilvá-
nosságra hozott dokumentum
szerint a biztos úgy véli, hogy a
médiatörvény egyes részei sért-
hetik az Unió által garantált
alapvetõ véleménynyilvánítási
és információáramlási jogokat.
Hétfõn Jonathan Todd, Neelie
Kroes szóvivõje azt közölte,
hogy az Európai Bizottság alap-
jogi szempontból is vizsgálja a
magyar médiatörvényt. Ezzel
ellentétben Kovács Zoltán teg-
nap azt nyilatkozta, hogy „a
médiaügyi uniós biztos alapjogi
szempontból nem vizsgálódhat,
az ugyanis nem tartozik a hatás-
körébe”.

Szépítették Kroes levelét

Negyedjére is filmre viszik 
a Csillag születiket

1937, 1954 és 1976 után a negyedik ver-
zió is elkészül a Csillag születik címû film-
bõl – írja az MTI. Az alaptörténet – egy
idõsödõ sztár segít egy feltörekvõ ifjonc-
nak a celebbé válás rögös útján – ezúttal
sem változik, egy fiatal énekesnõ fog be-
lezúgni egy idõsödõ rockerbe. A három
eddigi verzióból a Kris Kristofferson és
Barbra Streisand fõszereplésével készült
‘76-os változat a legismertebb, ennek ze-
néjét Oscar-díjjal jutalmazták. A legújabb
változattal kapcsolatban sok nagy név
szóba jött az évek során, elõször Joel
Schumacher,majd Nick Cassavetes ren-
dezte volna, a fõszerepre Russel Crowe
és Will Smith is esélyes volt egy ponton.
A jelen állás szerint a rendezõ Clint
Eastwood lesz, a nõi fõszereplõ pedig
Beyonce Knowles, aki mellé a gyártó
Warner most keresi a megfelelõ férfi
sztárt.

Hamarosan szemüveg nélkül is 
3D-ben nintendózhatunk

Hamarosan piacra kerül a Nintendo
3DS, az elsõ játékgép, amely speciális
szemüveg nélkül nyújt térhatású élményt.
A konzol ára még pontosan nem tudha-
tó, de valószínûleg régiónként változni
fog: Nagy-Britanniában 230 font körülre
saccolják a szakértõk az árát, a romániai
árról még nincs adat. A Nintendo konzol
európai marketingmenedzsere, Laurent
Fisher elmondása szerint a 3D-t már egy
korábbi konzolba is be akarták építeni,
de a technológia csak mára ért olyan
szintre, hogy megfelelõképpen lehessen
használni. 
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Érdekes kísérletet bonyolított le Susan
Maushart ausztráliai otthonában. A há-
romgyerekes anya nem kevesebbre vállal-
kozott, mint arra, hogy kerek hat hóna-
pig számûzze házukból az internetet, a
televíziót, a rádiót, de egy idõre még a
hûtõszekrényt és a villanykörtéket is. Az
elvált, három gyerekét egyedül nevelõ nõ
azt állította, hogy azért folyamodott eh-
hez a radikális megoldáshoz, mert a gye-
rekei valósággal „beköltöztek” a virtuális
világba, és õ is sokáig a szülõvárosáról,
New Yorkról kapott, percenként frissített
hírfolyam függõje volt. Susan szerint az
„antimultimédiás” sokkterápia megmen-
tette családja maradékát, azáltal, hogy
az „itt és most”-ba való kapaszkodásra,
egymás és a világ újrafelfedezésére ösztö-
kélte õket. A fentiek alapján szociális, er-
kölcsi és érzelmi szempontból nagyon jö-
vedelmezõ lenne egy „globális elsötétí-
tés”. A kérdés csak az, hogy közülünk
vajon hányan és meddig bírnák média-
(foto)szintézis nélkül?

(prier)

Kettõs tükör 

MÉDIAPARTNER

A magyar kormány hivatalos álláspontjá-

val ellentétben nem csak „technikai kifogá-

sokat” emelt a magyar médiatörvénnyel

kapcsolatban Neelie Kroes – derül ki abból

a magyar kormány akarata ellenére nyilvá-

nosságra hozott levélbõl, melyet az EU-

biztos Navracsics Tibor miniszterelnök-he-

lyettesnek küldött. 

F. I.

Anyagilag és kritikusi vissz-
hang szempontjából egy-

aránt sikeres filmek kerültek az
idei Oscar-jelöltek listájára, me-
lyet a Király beszéde címû brit tör-
ténelmi dráma vezet 12 jelölés-
sel. A február 27-i, mindent el-
döntõ gála résztvevõit tegnap
délután ismertette Tom Sherak,
az Amerikai Filmakadémia el-
nöke és a tavaly Oscar-díjjal elis-
mert színésznõ, Mo’nique. A je-
löltek nem igazán okoztak meg-
lepetést, ugyanis amint azt már
megszokhattuk a múlt heti
Golden Globe díjazottjai (és je-
löltjei) közül kerültek ki. Ethan
és Joel Coen A félszemû címû
westernje tíz jelölést kapott,
Christopher Nolan új sci-fi
thrillere, az Eredet és David

Fincher A közösségi hálója pedig
egyaránt nyolc-nyolc jelöléssel
száll versenybe. A legjobbnak já-
ró Oscarért versenyez továbbá a
Fekete hattyú, A harcos, a The Kids
Are All Right, a 127 óra, a Toy
Story 3. címû 3D-s animáció és a
Winter’s Bone. A legjobb külföldi
filmnek járó szobrocska ver-
senyzõinek bejelentésekor a
Golden Globe-díjas dán, Egy
jobb világ, a görög Kynodontas, a
mexikói Biutiful, a kanadai
Incendies és az algériai Hors-la-loi
címe csendült fel – a magyar
Oscar-küldött, Hajdu Szabolcs
Bibliothéque Pascalja már a kilen-
cek „elõválogatója” során ki-
esett a mezõnybõl. A filmakadé-
miának ezúttal nem lesz sok
dolga a legjobb animációs fil-
mek kiválasztásával – a kategó-
riában csupán a Toy Story 3., az

Így neveld a sárkányodat, és a
L’illusionniste mérkõzik. A film-
szakma legnagyobb elismerésé-
re a rendezõk közül Tom
Hooper (A király beszéde), Ethan
és Joel Coen (A félszemû), David
Fincher (A közösségi háló) Darren
Aronofsky (Fekete hattyú), David
O. Russell (A harcos) esélyesek.
A legjobb színész díjáért Colin
Firth-nek a tavalyi Oscaros Jeff
Bridgesszel (A félszemû), Javier
Bardemmel (Biutiful), Jesse
Eisenberggel (A közösségi háló) és
James Francóval (127 óra) kell
megküzdenie. A hölgyek mezõ-
nyében a Golden Globe-díjas
Annette Bening mellett,  Nicole
Kidmant (Rabbit Hole), Jennifer
Lawrenceszet (Winter’s Bone),
Natalie Portmant (Fekete haty-
tyú) és Michelle Williams-szet
(Blue Valentine) találjuk. 

Rajtvonalnál az Oscar-hajsza

Kroesnak „komoly kételyei” vannak a magyar médiatörvénnyel kapcsolatban

Kiadó Marosvásárhelyen 64 m2 felü-

letû helyiség, irodának vagy üzlet-

nek, a központhoz közel. 

Telefon: 0744 880 898.

Apróhirdetés

Péter Árpád és Péter Ilona

felperesek perbe hívjuk Szász

Annát, született Tõkés, nem

ismer t lakhellyel,  és Szöts

Rozál iát ,  Erdõszentgyörgy,

Petõfi Sándor, 14 szám, Ma-

ros megyei lakost, alperesi

minõségben, 2011. február

25–én, a Székelyudvarhelyi Bíró-

ságon, a 3311/268/2010 számú

dossziéban elbir toklás kapcsán

indított perben. 
Colin Firth dadogása Oscar-díjat hozhat a Király beszéde címû brit filmnek



8.05 Jack Hunter - Uga-
rit elveszett kincse (am.
f.) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.05 Marco Po-
lo hihetetlen kalandjai
és utazása a világ végé-
re (am.-ukr. f.) 15.00
Rajzás 2. - Az új faj
(kan. akcióf.) 16.40 A
vadnyugat fiai (am.
west.) 18.45 Armaged-
don 3 (am.-kan. f.)
20.25 Robotzsaru 4.
(am.-kan. f.) 22.10 Ong-
bak - A thai boksz harco-
sa (thai. f.)

8.00 Árulás a családban
(sor.) 9.30 Teleshopping
10.00 Menyet anyának 5
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Titkos szere-
lem (sor.) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 20.30 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 21.30 Ezel (török
sorozat) 22.45 Rémálom
az Elm utcában 7. (ameri-
kai horror) 0.45 Hírek
(ism.)

9.00 Hitélet ism. 16.00
Híradó 16.15 Hitélet ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Életké-
pek 18.00 Reggeli terefe-
re 17.55 Zene 18.30 Hír-
adó 19.00 Többszemközt
19.30 Híradó 20.00 A
Jazz születésétől napjain-
kig 21.00 Többszemközt
21.30 Híradó 22.00 Tóth
Menyhért

10.00 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.45 Tenger-
nyi szenvedély (sor.)
14.30 Szerelem és tisz-
tesség (sor.) 15.00 Láza-
dó szerelem (sor.) 15.30
Clase 406 (sor.) 16.30
Esmeralda (sor.) 17.30
Igaz történetek 18.30
Tengernyi szenvedély
(sor.) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sor.) 20.30 Szere-
lem és tisztesség (sor.)
21.30 Eliza nyomában
(sor.) 22.30 Éjszakai tör-
ténetek
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (am.-
mex.-kol. sor.)
9.50 Derrick (német kri-
misorozat)
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Fejezetek Magyar-
ország közlekedéstörténe-
téből
15.50 A világörökség kin-
csei
16.10 Tűzpiros legenda -
Ferrari (ismerett. f.)
17.10 Közelebb Kínához
(ism.)
17.40 Győztesek Világa
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Univerzum
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Floyd Spanyolor-
szágban (ism. sor.)
22.10 A béke szigete
(magyar filmdráma,
1983)
23.20 16. zsoltár - Volt
egyszer egy színház
(dokumentumf.)
0.05 Sporthírek
0.10 Váltó
0.25 Afrika színei
1.25 EtnoKlub (ism.)
2.35 Kikötő - Friss (ism.)

TV2, 22.20
Gyerekek vagy egyebek

Ariane (Sophie Marceau) és Hugo (Dany Boon) tíz év há-
zasság után valami újdonságra vágynak. Úgy gondolják, ér-
demes megpróbálni, milyen a másik élete: így a gyerekek-
kel törődő, háztartást vezető Ariane üzletasszonyként; csa-
ládfenntartó férje pedig háztartásbeliként kezdi újra életét.
Mindenki meglepetésére a kísérlet működik, még ha nem is
úgy, ahogy azt elképzelték.

Antena 1, 20.20
Con expressz – A halálvonat

Alex Brooks FBI-ügynök és az alaszkai vámosok parancsno-
ka összefog, hogy leleplezzen egy biológiai fegyvereket
csempésző orosz terroristát, Anton Simeonovot. Speciális
csoportot szerveznek a kézre kerítésére, amely rövid időn
belül akcióba lép. Egy beépített FBI-ügynök segítségével si-
kerül elfogni és letartóztatni az orosz bűnözőt, ám amikor
Washingtonba akarják átszállítani, megszökik.

Film+, 18.45
Armageddon 3 – Földindulás

John Reddinget bízzák meg annak a tudóscsapatnak a ve-
zetésével, amelyet a Föld megmentésére állítottak össze. A
szigorúan titkos akció során értesül a globális katasztrófa
közeledtéről. Óriási aszteroida csapódott a Holdnak, ami
felborította az óceánok apály-dagály változását. Mivel az
egész égitest struktúrája teljesen bizonytalanná vált, a
Föld létét is veszélyezteti.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 Körzeti magazin
11.45 Öt perc próza
11.50 Egy történet egy
zene
12.15 Magyar jogtörténet
13.01 Híradó
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Ars Hungarica - Lő-
csei krónika
15.05 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
15.35 Az Örök Szövetség
15.50 Mérföldkövek a
magyar technika történe-
tében
16.20 Drága doktor úr
(sor.)
17.10 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.55 Bűvölet (olasz sor.)
18.25 Magyar retro
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok (ír
sor.)
22.25 Biszku és a többi-
ek
23.45 Záróra (ism.)
0.35 India - Álmok útján
(braz.-ind. sor.)

7.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó -
Déli kiadás
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő - Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.20 Vészhelyzet (am.
sor.)
16.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.20 Mindörökké szere-
lem (mexikói sor.)
18.20 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág Össze-
foglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt (ma-
gyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Esti Showder
Fábry Sándorral
Utána: RTL-hírek
0.15 Házon kívül
0.50 A főnök (amerikai
krimisorozat)
1.40 Reflektor Sztárma-
gazin
1.55 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.55 Babapercek
11.05 Teleshop
12.23 Árva angyal
(ism.)
13.20 Happy, a flúgos
golfos (am. vígj., 1996)
14.55 EZO.TV
16.00 Flash Gordon (am.
sor.)
16.50 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.45 Marina (mex. sor.)
18.35 Árva angyal (mex.
sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(sor.)
22.20 Gyerekek vagy
egyebek (francia vígj.,
2008)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Bostoni halottké-
mek (am. krimisor.)
1.05 Tények Este
1.35 EZO.TV - Jósok, lá-
tók, médiumok!
2.10 Végveszélyben a
Föld (am. akcióf., 2.
rész)
3.35 Sentinel - Az őr-
szem (sor.)

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

10.05 Gyilkos sorok
(sor.) 11.05 Egy kórház
magánélete (ism.) 12.05
Tuti gimi (sor.) 13.00
Kisvárosi filmcsillag
(am.-kan. vígj., 2000)
14.45 Monk (sor.)
16.30 CSI (sor.) 17.20
Gyilkos számok (sor.)
18.10 A nagy házalakí-
tás 19.00 A dadus (sor.)
19.30 Jóbarátok (sor.)
20.30 Két pasi...(sor.)
21.30 CSI (sor.) 22.30
CSI: Miami helyszínelők
(sor.)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.10 Entertainment
Spot Central 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00 Ulti-
mate Fighting Champi-
onship 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Wrestling
WWE PPV Hell in a Cell
Showtime 0.00 Hírek 

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
Körzeti híradók
10.00 Üdítő Szilágyi Tibor
műsora
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Rondó
15.40 Átjáró
16.10 Összhang
17.00 Transzport Ausch-
witzba Történetek

17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó

17.55 Teadélután
18.40 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)

19.35 Házaspárbaj (olasz
sor.)

20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek

21.05 Jelfogó
22.05 Az Este

22.40 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság Páros
Közvetítés Bernből
0.30 Szélesvászon

0.55 Hírek
1.10 Sporthírek

1.10 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, sporthírek,

időjárás

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 100%-ban garan-
tált
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)
11.15 A mágikus szem
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.45 Nagy emberek a
TVR-ben
14.50 Történelmi emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Közérdek
17.30 Egy könyv minden
hétre
17.45 Lottó 5 /40, Lottó
6/49 és Noroc sorsolás
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Ítéld meg te!
22.00 CSI: A helyszínelők
(sor.)
22.55 Történelmi emlé-
kek
23.10 Alku az életért (an-
gol-am. háb. f. dráma,
2004)
1.15 Az anarchista felesé-
ge (ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 Halálos lecke (ka-
nadai-amerikai thriller,
2004) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
14.00 39 lépcsőfok (an-
gol krimi, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Az Alelnök végve-
szélyben (amerikai akció-
film, 2006)
22.15 Az örökség (román
vígjáték sorozat)
23.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Elit egység (kanadai

akció sorozat)
1.00 Az Alelnök végve-
szélyben (amerikai ak-
cióf.) (ism.)
2.30 ProTv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné – Raz-
va és Dani műsora
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval

11.00 A vihar útjában (ka-
nadai-német akcióthriller,
2010) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Kikiezdesz a szőkék-
kel? – szórakoztató műsor
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Con expressz - A ha-
lálvonat (amerikai akció-
film, 2002)
22.00 Vad nárcisz (román
sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos szórakoztató
műsora
1.00 Con expressz - A ha-
lálvonat (amerikai akció-
film, 2002) (ism.)
3.00 Híradó, Sport (ism.)

7.00 Lököttek (román
vígjáték sor.)
7.45 Szívek találkozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye a tor-
tán (ism.)
10.00 Levintza bemutat-
ja
10.30 Tiltott szerelem
(német romant. f.) (ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék (ra-
jzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS (amerikai
krimisor.)
16.00 Elisa szerelmei
(német romantikus f.)
17.30 Világiak
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz
19.15 Kacsamesék (rajzf.
sor.)
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Farmer vagyok,
feleséget keresek
22.00 Focus Monden
(ism.)
22.15 Lököttek (román
vígjáték sor.)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS (amerikai
krimisor.)
0.30 Intim érintések (ro-
mant. f.)

6.30 Végzetes másod-
percek
7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők -
Triumph Spitfire
9.00 Halálos fogás -
Az ember és a jég
10.00 Piszkos munkák
- Pókfejő
11.00 Végzetes má-
sodpercek
12.00 Amcsi motorok
13.00 A túlélés törvé-
nyei - Törökország
14.00 Állítólag... - Szi-
getelőszalag 2
15.00 Piszkos munkák
- Mozdonyjavító
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás -
A végső határ
18.00 Amcsi motorok -
DECA motor/Colmet
motor
19.00 Túlélés törvé-
nyei - Belize
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan csinál-
ják?
21.30 Hogyan készült?
- Lázmérők
22.30 Halálos fogás -
Az idő szorításában
23.30 Túlélőpár-baj -
Fogy a levegő
0.30 Katona dolog -
Kommandósok
1.30 Fekete arany
2.30 Ausztrália hatá-
rain

7.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai
sor.)
7.55 Állati ösztön
8.10 Tonomat DP 2 – szó-
rakoztató műsor
10.00 Szabad a szembe-
jövő sáv (ism.)
11.00 Figyelem gyerekek
11.30 IT zon@
12.00 Hírek
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Magyar nyelvű mű-
sor
Benne: Szieszta
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai
sor.)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.20 Műkorcsolya Euró-
pa bajnokság
19.15 Biznisz óra
20.00 Szabad a szembe-
jövő sáv
21.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.55 Műkorcsolya Euró-
pa bajnokság
23.30 Cleopatra 2525
(amerikai kaland sor.)
0.20 Győztesek
0.30 Különleges hadmű-
veletek (ism.)
1.00 Balkáni szokások
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság Művelődési hírek,
Környezetünk védelmében, Agrárgazda az unió küszöbén
13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzá-
tok 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
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Ma Vanda, Paula és Timó-
teusz napja van.
A Vanda lengyel eredetû
nõi név, egy mondabeli ki-
rálylány neve. Jelentése:
vad nõ. A Paula a Pál férfi-
név nõi párja.
A Timóteusz: a görög
Timotheosz név latinos
Timotheus formájának rö-
vidüléseként keletkezett.
Jelentése: istentisztelõ.
Holnap az Angélák ünne-
pelnek.

Évforduló
• 1564 – Kihirdetik a Tri-
denti zsinat eredményét,
mely a katolikus egyházi
nézeteket állítja szembe a
hitújítók eszméivel. E
zsinatot az ellenreformá-
ció kezdetének tekintik. 
• 1788 – Arthur Philipp
angol kapitány 1 030 be-
vándorlóval (ebbõl 736
fegyenc) megérkezik
Ausztráliába, és Sydney-
ben megalapítja az elsõ
európai gyarmatot, mely-
nek kormányzója lesz.
• 2007 – Szlovákia és
Magyarország közösen
kérelmezi a komáromi
erõdrendszer felvételét a
világörökség mûemlékei
közé.

Vicc
Egy autós elüt egy kutyát.
Hamarosan feltûnik a ku-
tya gazdája is,  vadászpus-
kával a kezében. 
- Uram, sajnálom, hogy

elütöttem a kutyáját. Szíve-
sen kifizetem az árát. Száz
dollár elég lesz ?
Mire a gazda:
– Hát nem is tudom...
– De kétszáz dollár már
csak elég a kár megtéríté-
sére…
A gazda:
– Egye fene, adja a pénzt.
Az autós leszámolja az ösz-
szeget, majd megjegyzi:
– Sajnálom, hogy elrontot-
tam a vadászatát!
– Nem vadászni indultam,
ezt a rohadt kutyát akartam
lelõni.

Recept
Almás-sajtos burgonya
Hozzávalók: 1 kg burgonya,
3 savanyú alma, 20 dkg re-
szelt sajt (esetleg kétféle), 2
dl tejszín, késhegynyi õrölt
szegfûszeg, 1/2 citrom le-
ve, 5 dkg vaj, fehér bors, só.
Elkészítése: A burgonyát egy
tûzálló tálba karikázzuk,
majd sóval ízesítjük. Az al-
mák magházát kivágjuk,
majd a héjukkal együtt dur-
vára reszeljük, és összeke-
verjük a citromlével. Hoz-
záadjuk a tejszínt, és sóval,
borssal ízesítjük. A vajat
megolvasztjuk, megvárjuk,
amíg kihûl, majd az almá-
hoz adjuk a szegfûszeggel
együtt. A burgonyára rá-
hintjük a sajtot, majd rálo-
csoljuk az öntetet, és elõ-
melegített sütõben, köze-
pes fokozaton készre süt-
jük.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nyugtalan. Nehezen meghatá-
rozó érzések kerítik hatalmuk-
ba. El kell döntenie, hogy mit is
akar az élettõl, mit szeretne csi-
nálni az elkövetkezõ idõben.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Aktívan cselekednie kell, ha el
akarja érni azt, amit kitûzött
életcélul. Kapcsolatokra van
szüksége, s ma olyan valakivel
találkozik, aki valóban felkelti
figyelmét.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A fogyó Hold kimos, kilúgoz,
aktivitásra késztet. Egy halom
munka lesz, amit Önnek kell el-
végeznie. Úgy döntött, hogy ma
a csúcsokat is meghódítja.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Sok a kiadása, de ez most, év
elején elkerülhetetlen. Az évközi
fellendülés pénzügyeit is érinte-
ni fogja, bár nem kevés munkát
követel az anyagi jólét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Attól tart, hogy munkakörében
nagyobb terheket kell vállalnia.
Ha erõsítésre van szüksége, bát-
ran kérjen fõnökétõl segítséget, de
ne túlozza el a helyzetét.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy családtagjának az Ön tá-
mogatására lenne szüksége.
Csak az bosszantja, hogy hajla-
mosak visszaélni a nagylelkûsé-

gével. Le kell számolnia néhány
illúzióval.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Szerelmi kapcsolatára a hamu-
kázás jellemzõ. Ma elhangzanak
újabb ígéretek, fogadkozások.
Szedje össze magát, álljon a sar-
kára, és döntsön végérvényesen.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A jegyét uraló bolygó elõretartó
mozgást végez az égen. Megérett
az idõ a változásra. Hosszú hu-
zavonára számíthat, ám az át-
alakulásból hasznot is húzhat.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Otthonát érintõ pénzügyi kér-
dések foglalkoztatják. Nemrég
még könnyen szórta a pénzt,
ma kétségbeejtõ helyzetbe hoz-
hatja egy váratlan kiadás.
Kénytelen lesz kölcsönkérni.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Fogyatkozó fázisba kerül a Hold.
Felejtse el egy kicsit a hétköznapi
gondokat. Szakítson idõt kikap-
csolódásra, tervezgessen a jövõjé-
rõl. Fontos híreket kap.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A fogyó Hold aktivitásra készte-
ti. Kap az égiektõl elegendõ erõt
ahhoz, hogy terveit végigvigye.
Társai nem bírják Önt követni.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Hold fogyó aspektusban van.
Kapcsolatai révén újra kinyíl-
hatnak a korábban bezárult le-
hetõségek kapui. Érdekeit tart-
sa szem elõtt.
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Jégkorong

Turós-Jakab László 

Zsinórban három, köz-
tük két idegenbeli siker-

rel a HSC Csíkszereda si-
mán nyerte a Dab.Docler el-
leni finálét a román–magyar
jégkorongbajnokságban, a
MOL Ligában: 4-1.

A szakemberek egyöntetû
véleménye szerint ez a har-
madik kiírás a legminõsé-
gibbre sikeredett, s a ki-
egyensúlyozott erõviszo-
nyok jót tettek a színvonal-
nak is, amely emelkedett.
Az a tény, hogy az alapsza-
kaszban hat csapat (négy
magyar és két romániai)
csatázott szinte azonos esé-
lyekkel a minél jobb helye-
zésért, s hogy emiatt köztük
sosem volt elõre lefutott
meccs, minden eddiginél iz-
galmasabbá és érdekesebbé
tette a sorozatot. 

A HSC öt gyõzelemmel
kezdett, elõször Miskolcon
szenvedett vereséget, s végül
25 gyõztes és mindössze 7
vesztes csatával zárta az
alapszakaszt. Dunaújváros-
ban és Miskolcon is mind-
kétszer vesztettek a csíkiak,
akik egyszer Brassóban is
kikaptak. Az Acélbikák és a
Jegesmedvék is egy-egy
meccs erejéig a szeredai
jégen is elkapták a székelye-
ket, akik végül azzal nyerték
meg az alapszakaszt, hogy a
harmadik helytõl lefele
egyetlen csapattal szemben
hibáztak, s akkor is egy mér-
kõzésen. 

A HSC 161-73-as gól-

aránnyal zárt. Ennél több
gólt csak a Dab.Docler (170)
és a Vasas HC (163) játéko-
sai ütöttek, miközben a vé-
delem a legjobbnak bizo-
nyult, a Vasas (75 kapott
gól), a Dab.Docler (85) és a
Miskolci JJSE (96) elõtt.        

A rájátszásban még job-
ban kidomborodott a HSC
fölénye, hiszen  az Újpesti

TE 3-0-ra kapott ki a negyed-
döntõben, a címvédõ Vasas
HC 3-1-re az elõdöntõben, a
Dab.Docler pedig 4-1-re a
nagy fináléban. A csíkiak 63
gólt ütöttek, és mindössze
22-t kaptak, s ami a legérde-
kesebb: mindkét vereségüket
hazai pályán szenvedték el.  

Beszédesek a MOL Liga
3. kiírásának különdíjai is:

pontkirály és legjobb csatár a
szlovák Lubomir Hurtaj
(HSC Csíkszereda), legjobb
kapus a magyar Rajna Mik-
lós (Vasas HC), legjobb vé-
dõk pedig a szlovák Jozef
Hruby (HSC Csíkszereda) és
a kanadai Andrew Derton
(Miskolci Jegesmedve JSE).
Azaz három különdíj is
Csíkszeredába került, ami a

svéd Charles Franzén vezet-
te gárda idegenlégiósainak
minõségét bizonyítja.
Hurtajról el kell mondani,
hogy tagja volt a 2000-ben
világbajnoki ezüstérmet
nyert szlovák válogatottnak,
Vacláv Novák pedig megfor-
dult a cseh válogatottban.
Rajtuk kívül a csíkiak sikeré-
hez hozzájárult további két

szlovák hokis, Stanislav
Kozuch kapus és Ladislav
Sikorcin csatár kiegyensú-
lyozottan jó teljesítménye. A
román–magyar bajnokságot
nyert HSC-keret tagja volt
még Ruczuj Gellért (kapus),
Sprencz István, Góga Attila,
Flinta Botond István, Kósa
Endre, Papp Szabolcs és
Nagy István (hátvédek), va-

lamint Molnár Zsolt, Becze
Tihamér, Mihály Ede,
Moldován Ervin, Molnár
Zsombor, Bíró Ottó Attila,
Virág Csanád, Bíró Tamás
Áron és Petres Magor Tiva-
dar (csatárok). 

A SCM Fenestela 68 a
hatodik helyen zárta az
alapszakaszt és a bajnoksá-
got is, 14-szer nyert és 18-

szor kikapott, hazai mérle-
ge pedig 9 gyõzelem és 7 ve-
reség, összgólarány 116-
103. A brassói csapat ké-
nyelmetlen ellenféllé nõtte
ki magát ebben az idény-
ben, s ehhez hozzájárult a
Csíkszeredából érkezett
Szõcs Szabolcs–Zsók Le-
vente–Péter Róbert trió re-
mek teljesítménye. A Cenk
alatti gárda szekerén jócs-
kán lendítettek az idegenlé-
giósok, az ukrán Vitalij
Kiricsenko, a szlovák
Richard Filip és honfitársa,
Patrik Polc, az észt Kaupo
Kaljuste, a magyarországi
Nyerges Lajos és a kanadai
Chris Falloon.   

A Steaua Rangers a nyol-
cadik helyen zárta az alap-
szakaszt, 9 gyõzelemmel és
23 vereséggel, 91-161-es gól-
aránnyal. A bukarestiek el-
vesztették az újpestiek elleni
osztályzót, és végül a kilence-
dik, azaz utolsó helyen zár-
ták a bajnokságot. Érdekes,
hogy a Steaua Rangers az
egyetlen csapat, amelynek si-
került Dunaújvárosban nyer-
nie (3-2, még szeptember 24-
én), az Acélbikák együttese
végül ezzel a kisiklással buk-
ta el az alapszakasz-gyõzel-
met és vele együtt a döntõ-so-
rozatban a több hazai mérkõ-
zés elõnyét. A fõvárosiak ad-
dig voltak pariban riválisaik-
kal, amíg meg tudták tartani
ukrán idegenlégiósiakat. Mi-
után azonban a pénz elfo-
gyott, és Jevgenyij Jemelja-
nyenko, Gyenyisz Zablu-
dovszkij, Andrej Butocsnov
és Jevgenyij Piszarenko távo-
zott, a gárda „szétesett”. 
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Röviden
Rangadó Ploieºti-en

A TVR 3 a CSU Asesoft
Ploieºti–Kolozsvári U-
Mobitelco BT-rangadót
közvetíti élõben a férfi-ko-
sárlabdabajnokság ma esti
18. fordulójának mérkõzé-
sei közül. A további mû-
sor: Nagyszeben–Csíksze-
reda, BCM Argeº
Piteºti–Craiova, Steaua–
Nagyvárad, Poli Iaºi–
Energia Rovinari, CS
Municipal Bukarest–BC
Mureº, Otopeni–Medgyesi
Gaz Metan, Temes-
vár–Brassói CSU
Cuadripol. 

Új Nemzeti Stadion
épül Budapesten

A korábbi tervekkel ellen-
tétben mégis a budapesti
Puskás Ferenc Stadion ma-
radhat hosszú távon a ma-
gyar labdarúgó-válogatott
otthona. Studniczky Fe-
renc, a Magyar Labdarúgó
Szövetség versenybizottsá-
gának elnöke elmondta,
hogy a jelenlegi elképzelés
szerint a mostani stadion
falain belül húznának fel
egy új létesítményt, meg-
tartva a mostani muzeális
értékeit.

Román–magyar 
teniszpárharc  

A holland, a román és a
lett csapat lesz a magyar
nõi teniszválogatott ellen-
fele a Fed Kupa Euro-
afrikai zónájának 1-es cso-
portjában, az izraeli
Eilatban február 2. és 5.
között zajló küzdelmek el-
sõ szakaszában.

Contador egyéves 
doppingeltiltást kap 

Spanyol sajtóértesülések
szerint holnap egyéves dop-
pingeltiltást kap Alberto
Contador, a világ jelenlegi
legjobb országúti kerékpá-
rosa. Miután az eltiltás
csak augusztusban jár le,
Contador kihagyja a Tour
de France-ot és elvesztheti
tavalyi, harmadik franciaor-
szági diadalát. A spanyol
szövetség határozata ellen
az UCI és 28 éves sztár is
fellebbezhet. 

HIRDETÉS

A HSC Csíkszereda simán nyerte a Dab.Docler elleni finálét a román–magyar jégkorongbajnokságban

A csíkiak éve volt 2010 

Tenisz 

T. J. L. 

Az ausztrál nyílt tenisz-
bajnokság kilencedik já-

téknapján két-két elõdöntõs
kilétére kaptunk választ. A
férfiaknál a címvédõ svájci
Roger Federer (2.) meglepõ
könnyedséggel gyõzte le
honfitársát, Stanislas Wa-
wrinkát (19.), aki addig

játszmát sem vesztett a
Melbourne Park pályáin. A
16-szoros Grand Slam-
gyõztes 107 perc alatt 6-1,
6-3, 6-3-ra diadalmaskodott
és Novak Djokovics-csal
(3.) játszik a döntõbe jutá-
sért. A szerb tegnap 6-1, 7-6
(5), 6-1 arányú gyõzelmet
aratott a cseh Tomas
Berdych (6.) felett. 

A hölgyeknél a világelsõ
és az idei Australian

Openen is elsõ számú
Caroline Wozniackit az
olasz Francesca Schiavone
(6.) sem tudta feltartóztatni,
a dán 3-6, 6-3, 6-3-ra nyert.
Miután nagyon valószínû,
hogy az elsõ három favorit
elõdöntõbe jut, Na Linak a
legjobb négy közé jutása
bravúrosnak mondható. A
9. helyen kiemelt kínai 6-2,
6-4-re nyert tegnap a német
Andrea Petkovic (30.) ellen

és Wozniackival játszik a
döntõbe jutásért. A mai ti-
zedik játéknapon zárul a ne-
gyeddöntõk sorozata egyes-
ben. A cseh Petra Kvitova
(25.) az orosz Vera Zvo-
narjovával (2.), a lengyel
Agnieszka Radwanska (12.)
pedig a belga Kim Clijsters-
szel (3.) találkozik, míg a
férfiaknál az ukrán Aleksz-
andr Dolgopolov a skót
Andy Murray (5.) ellen lép

pályára, majd Rafael Nadal
(1.) és David Ferrer (7.) vív
ibériai párharcot a legjobb
négy közé jutásért. 

Ma este, a Rod Laver
Arenában román játékos is
pályára lép. Horia Tecau az
amerikai Bethanie Mattek-
Sands-szel alkot vegye-
spárost és a Sally Peers–Car-
sten Ball ausztrál duóval
meccsel a legjobb négy közé
jutásért. 

Na Li, a kínai a kakukktojás

Álljon rajthoz az ÚMSZ-szel!

Zajlik az Új Magyar Szó sportpályázata, ame-
lynek tíz szerencsés résztvevõje Marian
Cozma tragikus sorsú román kézilabdázóról
szóló könyvet és DVD-t nyerhet. Öt forduló
ugyanannyi kérdésére várunk választ, a pén-
teken megjelenõ pályázati szelvényt február 8-
ig postázhatják az ÚMSZ címére.

A harmadik forduló kérdése: milyen nemzeti-
ségû Alekszandr Dolgopolov, az idei ausztrál
nyílt teniszbajnokság eddigi meglepetés-embere? 

1. ukrán  
X. orosz  
2. kazah   
A helyes választ (1, X vagy 2) majd a január 28-

i lapszámunkban megjelenõ pályázati szelvényre
vezesse fel. Csütörtöki lapszámunkban a mai, a
péntekiben a csütörtöki sportrovat cikkei alapján
megválaszolható kérdést teszünk fel. 
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Kézilabda

Hírösszefoglaló 

A magyar férfi-kézilab-
daválogatott 27-25-re

legyõzte a német csapatot a
svédországi világbajnokság
középdöntõjének hétfõi já-
téknapján, és versenyben
maradt az olimpiai kvalifi-
kációs tornán való részvé-
telt szavatoló hetedik hely
megszerzéséért.  

Mocsai Lajos tanítványai
jól kezdtek,  4-1-re vezettek
a 7. percben, de aztán hat
perc alatt ugyanannyi gólt
kaptak, zsinórban (4-7).
Szünetben 12-10 volt a né-
metek elõnye, a 39. percben

azonban már 14-14-et mu-
tatott az eredményjelzõ.
Szoros hajrában Fazekas
parádés védései billentették
el a mérleg nyelvét, no meg
Ilyés, Császár és Iváncsik T.
góljai. A 27 magyar talála-
ton Iváncsik T. (5), Perez
(5), Harsányi (5), Mocsai
(4), Iváncsik G. (3), Ilyés
(2), Császár (2) és Zubai
osztozott, míg a legeredmé-
nyesebb német Kaufmann
(5) volt. 

Az elsõ középdöntõcso-
portban a címvédõ és olim-
piai bajnok franciák 31-26-
ra verték a norvégokat, a
spanyolok pedig 32-24-re
az izlandiakat, s a két gyõz-
tes biztosította helyét az

elõdöntõben. Lapzártáig
csak a német–norvég pár-
harc fejezõdött be a záró-
fordulóból, s utóbbiak 35-
25 arányú gyõzelmével el-
dõlt, hogy a magyarok már
nem végezhettek a negye-
dik helynél lejjebb.  

Helyosztókon: a 13. he-
lyért vívott mérkõzésen:
Koreai Köztársaság–Egyip-
tom 26-23, a 15. helyért:
Algéria–Japán 29-24.

Ma pihennek a csapatok,
csütörtökön pedig két hely-
osztó szerepel a torna mû-
során (9-10. és 11–12. he-
lyek). Pénteken az 5–6., il-
letve 7–8. helyekért játsza-
nak, és a két elõdöntõt is le-
bonyolítják.

Reális magyar remények 
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