
Cseke Péter Tamás, Kovács Zsolt

„Senkivel sem vagyunk haj-
landók együttmûködni vala-

minek az ellenében, ha szövetke-
zünk, akkor valamiért szövetke-
zünk” – reagált az ÚMSZ kérdé-
sére Toró T. Tibor, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) ügyvezetõ elnöke Szász
Jenõ tegnapi kijelentésére. A Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) elnöke
Sepsiszentgyörgyön az RMDSZ-
el szemben „nemzeti alternatí-
va” létrehozását szorgalmazta.
Szász szerint az MPP, a bejegy-
zés elõtt álló Erdélyi Magyar
Néppárt és a Székely Nemzeti
Tanács összefogásával a  helyha-
tósági választásokon „kisebbség-
be szoríthatják” az RMDSZ-t.
Folytatása a 3. oldalon 

új magyar szó
2011. február 3., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2564 ▼
1 amerikai dollár 3,0755 ▼
100 magyar forint 1,5807 ▲

Cigányok a romák?

Cigányra változik a roma kisebbség elneve-
zése, ha a parlament két háza is jóváhagyja
azt a törvénytervezetet, amelyet tegnap po-
zitívan véleményezett a felsõház emberjogi
és esélyegyenlõségi szakbizottsága.

Kisebbségre hangolt reform

Negyven éve alig változtak a hazai zenetan-
könyvek és a tanterv, pedig a zenepedagó-
gusok szerint korszerûsítésre lenne szükség,
a román tannyelvû osztályok  jelentõs lé-
péselõnyben vannak. Ha érvénybe lép a
tanügyi reform, beköltözhet a magyar nép-
zene a hazai közoktatásba.

Aktuális 3

Vezércikk 3

Gazdaság 6
Törvény fékezi a versenyt?

Csökkenhet a Hargita megyében élõ szak-
emberek versenyképessége, illetve nõhet az
adókerülés, miután az Országos Adóható-
ság egy új rendelkezése január elsejétõl a
megyei igazgatóságok hatáskörébe vonta
az egyéni vállalkozók tevékenységi körének
meghatározását.

Társadalom 7

A gyanú
A további megszorítások azzal fenyeget-
nek, hogy a létminimum küszöbére taszí-
tott lakosság elégedetlensége folytán a pu-
liszka ismét robbanni fog. A jelenlegi ha-

talom elsöpréséhez elegen-
dõ lehet a pukkanása – ez
pedig indokolttá teszi a
hatalmi önvédelmi refle-

xeket, amelyek Traian
Bãsescu és demokrata-
liberálisainak diktatóri-
kus törekvéseiben nyil-

vánulnak meg.Bogdán Tibor

Nyomasztó adóssághegy
Már négymilliárd euróra nõttek a lakosság banki hitelhátralékai Romániában

Toróék nem
kérnek Szászból Kairó lángba borult, miután

Hoszni Mubarak bejelentette,
szeptemberig maradni kíván. Az
elnök hívei és a tiltakozók össze-
csaptak, sérültek százairól és ha-

lottakról is beszélnek. Ostorral
csapkodtak, köveket dobáltak, és
lövések zaja is hallatszott. Az el-
lenzék péntekig adott Mubarak-
nak határidõt. 2., 4. és 9. oldal 

Utcai harcok Egyiptomban

Cs. P. T.

Hivatalosan is elutasította a
budapesti Nemzeti Erõforrás

Minisztérium a román mûvelõdé-
si tárca által legutóbb javasolt idõ-
pontot a román és magyar állami
pénzekbõl felújított kolozsvári
Mátyás-szoborcsoport átadására.
A Kelemen Hunor vezette buka-
resti minisztérium azt szerette
volna, ha Fadrusz János alkotásá-
nak felavatását a király születés-
napjára, február 23-ra idõzítik.
„Megkaptuk a választ Budapest-
rõl, ezt az idõpontot nem tartják
alkalmasnak. Ehelyett március 3-
át, 4-ét vagy 5-ét javasolják” – tá-
jékoztatta tegnap lapunkat Deb-
reczeni Hajnal, Kelemen Hunor
mûvelõdési miniszter sajtósa.
Folytatása a 8. oldalon 

Homályba vész

a Mátyás-avató

Két év alatt több mint ötszörösére emelkedett a banki hátralékok aránya Romániában,
az összeg 2010 végére meghaladta a 16 milliárd lejt. A banki adósságok halmozódásá-
hoz jócskán hozzájárult a tavalyi 50-es sürgõsségi kormányrendelet is, amely sok banki
ügyfelet bátorított fel arra, hogy egy kedvezõbb törlesztési konstrukció reményében ha-
lassza határidõs fizetését. Bár év végéig még várni kell arra, hogy a fizetési elmaradások
ilyen meredek növekedése megtorpan, a lapunknak nyilatkozó Diósi László, az OTP
Bank romániai vezérigazgatója már a hitelezés fellendülésérõl számolt be, mely a köze-
pes és kisvállalkozások szektorában indult meg. 6. oldal 

Hoszni Mubarak hívei összecsaptak az elnökellenes tüntetõkkel Fotó: AFP
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Röviden

Ülésezik a TEKT és az SZKT

A kongresszusi dokumentumok vélemé-
nyezése és a kongresszusi biztos tájékozta-
tója is szerepel az RMDSZ Területi Elnö-
kök Konzultatív Tanácsának (TEKT) hol-
napra összehívott ülésének napirendjén. Az
Ügyvezetõ Elnökség kolozsvári székházá-
ban megtartott tanácskozáson ugyanakkor
elõkészítik a február 12-i, Marosvásárhe-
lyen sorra kerülõ Szövetségi Képviselõk Ta-
nácsának (SZKT) ülését. 

Felsõházi kormánytöbbség

Kétnapos tárgyalás után a parlamenti pár-
tok szenátusi frakcióvezetõi elvi döntést
hoztak arról, hogy a mostani ülésszakban a
koalíciós alakulatoknak hét, az ellenzéki
pártoknak pedig hat képviselõjük legyen a
házbizottságban. Az egyezség szerint a par-
lamenti ciklus végéig hátralevõ megmaradt
három ülésszak házbizottsági algoritmusá-
ról jövõ hétfõn tárgyalnak. 

Módosult a szlovák nyelvtörvény

A magyar nemzetpolitikai helyettes állam-
titkár szerint a magyar fél örül, hogy a szlo-
vákiai államnyelvtörvény módosításával le-
zárult a folyamat egyik szakasza, és reméli,
hogy a folyamat folytatásaként a jogsza-
bályból kikerülhetnek a pénzbüntetések is.
Répás Zsuzsanna Pozsonyban a ma-
gyar–szlovák kisebbségi vegyes bizottság
ülése alkalmából elmondta: a pozsonyi par-
lament tegnap felülvizsgálta az államfõ vé-
tóját, és újra megszavazta a nyelvtörvény
módosítását.

Assange-t Nobel-díjra jelölték

Julian Assange-t (képünkön) Nobel-békedíjra
jelölte egy norvég parlamenti képvise-
lõ. Snorre Valen, a Szocialista Baloldali

Párt képviselõje azzal indokolta javaslatát,
hogy az Assange által alapított WikiLeaks
hírportál egyike azoknak, amelyek a legtöb-
bel járultak hozzá „ebben a században a
véleményszabadsághoz és az átláthatóság
elõsegítéséhez”.

Romániai kéregetõ kihûlt gyermekkel

Súlyosan bántalmazott, kihûlt és alultáplált
gyermeket találtak a rendõrök egy román
állampolgárságú kéregetõ nõnél Budapes-
ten. A rendõrök állampolgári bejelentés
alapján igazoltatták a 20 év körüli nõt, aki-
nek a hasán, rongyokba csavarva találták
meg a másfél éves gyermeket, akirõl kide-
rült az is, hogy több bántalmazásból szár-
mazó sérülése is van, és az állapota súlyos.
A nõt õrizetbe vették.

Eltitkolták a mohi tüzet

Tûz volt november végén a szlovákiai Mo-
hi (Mochovce) atomerõmûben, de akkor a
hatóságok nem tájékoztatták róla a közvé-
leményt. A Greenpeace környezetvédõ
szervezet botrányosnak minõsítette az ese-
tet, azonnali vizsgálatot, illetve a történtek
nyilvánosságra hozatalát követelve.

Gyerekeket gyilkolt a pokolgép

Legalább kilenc ember – köztük három
gyerek – vesztette életét, húszan pedig meg-
sebesültek tegnap egy rendõrõrs elleni po-
kolgépes támadásban az északnyugat-pa-
kisztáni Pesavarban. A város közvetlenül a
tálib lázadók bázisaként mûködõ törzsi te-
rületek szomszédságában található.

Gy. Z.

„Mubarak-hû csõcselék tevék-
kel és ostorokkal támadt a

tüntetõkre”, „Lövések! Vér! Fel-
gyújtott barikádok Kairóban”,
„Egymásra támadnak az egyip-
tomiak”, „Tengerészgyalogosok
õrjáratoznak az amerikai nagy-
követségnél”, „A katonaság vé-
get akar vetni a tiltakozásoknak”,
„Felfüggesztették a parlament
munkáját” – ilyen alcímekkel je-
lentek meg a mai világlapok.
Egyiptom fõvárosában eluralko-
dott az erõszak, a sérültek szá-
mát több százra becsülik.

Fizetett verõemberek

A 82 éves államfõ ellenzéke és
híveinek tábora véres utcai har-
cok színterévé tette tegnap Kai-
rót. Mubarak több száz támoga-
tója elzárta a fõváros központjá-
nak számító Tahrír teret, ahol a
kormány és az elnök távozását
követelõk napok óta gyülekez-
nek. Barikádokat emeltek, hogy
azok mögül köveket dobálhassa-
nak. Férfiak tevegelnek a tömeg-
ben, ostorral verik az embereket.
Az ellenzék legújabban azzal vá-
dolja Mubarakot, hogy fizetett
verõembereket bérelt fel, hogy
erõszakos cselekedeteket provo-
káljon ki a békés tüntetõkbõl.

Alexandriában is elkeseredett
összecsapások robbantak ki a két
tábor között, többtucatnyian ron-
tottak egymásra az államfõ televí-
ziós beszéde után. Ekkor már lö-
vések is eldördültek.

Az elnök nem menekül

Kitölti jelenlegi mandátumát,
de nem indul újra az államfõi
tisztségért – az elnök ezzel a beje-
lentésével nem szerelte le az elé-
gedetlenkedõket, mi több, Barack

Obama amerikai elnök is érdemi,
békés és azonnali változást szor-
galmazott. (A beszéd elhangzása
után Obama és Mubarak mintegy
fél órán keresztül tárgyalt telefo-
non; Erdogan török miniszterel-
nök és Sarkozy francia államfõ is
kemény bírálatot fogalmazott
meg.) Televíziós szózatában Mu-
barak úgy fogalmazott: elnöki
mandátumának utolsó hónapjai-
ban azon dolgozik majd, hogy a
hatalom átadása békés és zökke-
nõmentes legyen. Közölte azt is,
hogy nem szándékozik elhagyni
Egyiptomot politikai karrierjének
befejeztével.

Mohamed el-Baradei, az ellen-
zék egyik vezetõ politikusa elsõ
reagálásában leszögezte, hogy az
államfõnek azonnal le kell mon-

dania, csak ezáltal válik lehetõvé
a stabilitás helyreállítása és az új
demokratikus kormányzat létre-
hozása. Az al-Arabíja hírtelevízió-
nak adott nyilatkozatában hang-
súlyozta, hogy a jelek szerint Mu-
barak „nem akarja meghallani a
nép hangját, mert diktátorlogika
vezérli”.

„A távozás pénteke”

Politikai és gazdasági elemzõk
szerint jelentõs bejelentést tett az
egyiptomi elnök, de elkésett, kez-
deményezései és ígéretei már
nem elégségesek a rendszert tá-
madó tüntetõk lecsillapításához.
„Nem fog mûködni. Senkit nem
láttam a Tahrír téren, aki elfogad-
ná, hogy a következõ nyolc hó-

napban Mubarak marad az el-
nök, és rábízná a felelõsséget a
demokratikus átmenetért” – fo-
galmazott Elliot Abrams volt
amerikai nemzetbiztonsági fõta-
nácsadó-helyettes.

Tüntetni fogunk pénteken, „a
távozás péntekén” (utalás arra,
hogy Mubaraknak holnap min-
denképpen mennie kell – szerk.
megj.), és több mint egymillió em-
bert várunk az utcákra Egyiptom-
szerte, hogy követeljük a rezsim
bukását – jelentette ki Imán
Haszan, a Mohamed el-Baradei
ellenzéki vezetõt támogató kam-
pány aktivistája. A tüntetési felhí-
vást megerõsítették az elsõ tilta-
kozó akciókat kezdeményezõ
Április 6. Ifjúsági Mozgalom ré-
szérõl is. 

ÚMSZ

A kölni nagymecset beruhá-
zásán tegnap az építtetõ

DITIB németországi iszlám
szervezet bokrétaünnepséget tar-
tott abból az alkalomból, hogy a
két minaret elérte végsõ, 55 mé-
teres magasságát. A Rajna bal
partján elterülõ kölni városrész-
ben, Ehrenfeldben a 32 milliárd
eurósra tervezett beruházást
mintegy másfél éve kezdték el,
óriási viták közepette, mivel a
tornyok eredetileg túlnõttek vol-
na a város jelképének számító,
szemközt álló dóméin. Éppen
ezért szélsõjobboldaliak az ün-
nepség idejére tiltakozó felvonu-
lást hirdettek. A mecset átadása
õsszel várható. A mecset átadása
õsszel várható, és egyszerre 1200
hívõ foglalhat benne helyet. 

Bokrétaünnep 

a kölni mecsetnél
ÚMSZ

Belátható közelségbe került
Magyarországon az M43-as

autópálya kiépítése a román ha-
tárig: az idén áprilisra elkészülõ
Szeged–Makó szakasz után ha-
marosan folytatódhat a beruhá-
zás egészen Nagylakig. A tervek
szerint a sztráda 2013 májusára
éri el a határt. A kivitelezõ Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.
már elkezdte a nagyjából 23 kilo-
méteres, kétszer két sávos, leálló-
sávos autópálya-szakasz beruhá-
zásának elõkészítését.

A szükséges dokumentumok
többsége már rendelkezésre áll,
beszerezték a jogerõs építési és
hatósági engedélyeket, elkészült
az engedélyezési tervdokumentá-
ció, az örökségvédelmi és kör-
nyezeti hatástanulmány. A meg-
valósíthatósági tanulmány kidol-

gozása folyamatban van, és zajlik
a régészeti feltárás is. A kiviteli
terveket az Utiber Kft. készíti el.

A fejlesztés az Európai Unió
támogatásával valósul meg. A
beruházás elõkészítésére több

mint bruttó 3,4 milliárd forintot
fordítanak, a költségek 15 száza-
léka hazai forrásból áll rendelke-
zésre, 85 százaléka pedig uniós
pénz: az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap adja. 

Közelíti Nagylakot az M43-as 

Utcai harcok Egyiptomban
Kairóban és Alexandriában összecsapott az ellenzék és Mubarak tábora

Román tévések kerültek veszélybe

Késsel fenyegették meg a román köztévé kiküldött riporterét és
operatõrét Kairó egyik szegénynegyedében, azzal vádolva õket,
hogy félretájékoztatják a nézõket az egyiptomi eseményekrõl.
Adelin Petriºor, valamint operatõre és helyi tolmácsuk végül a ro-
mán nagykövetség közbenjárására szabadult a dühödt tömegbõl,
de csak azután, hogy átadták felvételeiket. Más külföldi tudósí-
tók is hasonló veszélybe kerültek.

A két tábor itt még csak farkasszemet néz egymással. Estére már Molotov-koktélokat dobáltak egymásra Kairóban

Erõszakos jeleneteket robbantott ki az
egyiptomi elnök szerda éjszakai beszéde,
amelyben bejelentette, hogy szeptember-
ben nem jelölteti újra magát, de addig ma-
radni kíván. A fõváros a szó szoros értel-
mében lángba borult.

A tervek szerint a sztráda 2013 májusára éri el a nagylaki határátkelõt



ÚMSZ

Cigányra változik a roma ki-
sebbség elnevezése, ha a parla-

ment két háza is jóváhagyja azt a
törvénytervezetet, amelyet tegnap
pozitívan véleményezett a felsõ-
ház emberjogi és esélyegyenlõségi
szakbizottsága. Silviu Prigoanã
demokrata-liberális honatya ja-
vaslata szerint a Románia máso-
dik legnépesebb nemzeti kisebbsé-
géhez tartozó egyéneket a hivata-
los állami dokumentumokban a
jövõben cigányoknak kellene ne-
vezni. A kezdeményezõ üzletem-
ber-politikus azzal érvelt, hogy az

Európai Unió több tagállamában
is a cigány megnevezést használ-
ják. Szerinte Románia külföldi
megítélése szempontjából hát-
rányt jelent, hogy Nyugaton a ro-
ma megnevezés miatt a román né-
pet rendszerint összetévesztik a
romákkal. A képviselõ javaslatát a
Román Tudományos Akadémia
is támogatja, amely megvizsgálta
a több európai országban haszná-
latos terminust, és arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az EU-
tagállamok többségében a cigány
szó elfogadottnak számít.

A romák érdekeit védõ civil
szervezetek azonban határozot-

tan tiltakoznak a névváltoztatás
ellen, és hangsúlyozzák, hogy a
nemzetközi normák szerint min-
den kisebbségnek joga van meg-
választani saját megnevezését.
A roma civil szervezetek mellett
az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács szerint sem indokolt
a névváltoztatás.

Traian Bãsescu államfõ kez-
detben jó ötletnek találta a mó-
dosító indítványt, utólag azon-
ban egy külföldi lapinterjúban
úgy nyilatkozott, hogy nem írja
alá a jogszabályt, ha az valóban
módosítja a romák hivatalos
megnevezését. 
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A hatalom alighanem tud
valamit. Persze a min-
denkori hatalmak min-
dig is tudtak valamit,
amit eltitkoltak a la-
kosság elõl, amelynek
nem kell mindent az
orrára kötni. Emil

Boc például valószínû-
leg már most tisztában van azzal, hogy he-
venyészett intézkedései továbbra sem vezet-
nek eredményre, idén sem sikerül kilábalni
a válságból. A további megszorítások viszont
azzal fenyegetnek, hogy a létminimum kü-
szöbére taszított lakosság elégedetlensége
folytán a puliszka ismét robbanni fog. És
bár nyilván nem durran majd akkorát,
mint két évtizede, amikor rendszert döntött,
a jelenlegi hatalom elsöpréséhez elegendõ le-
het a pukkanása – ez pedig indokolttá teszi
a hatalmi önvédelmi reflexeket, amelyek
egyebek között Traian Bãsescu és demokra-
ta-liberálisainak mind nyilvánvalóbbá váló
diktatórikus törekvéseiben nyilvánul meg.
Az államfõ már a jogállam szinte minden
intézményére rátette kezét, nemrégiben az
Alkotmánybíróságot, most pedig a képvise-
lõház vezetõ testületét is megkaparintotta, és
úgy tûnik, a vezetõségi választás megismét-
lésére kötelezett Legfelsõbb Bírói Tanács sem
kerülheti el a sorsát.
A feszültség a levegõben van, és nemcsak
Romániában; a Nemzetközi Valutaalap
ügyvezetõ igazgatója éppen a napokban fi-
gyelmeztetett a veszélyre, miszerint a nyo-
mor fokozódása több országban is belvillon-
gásokhoz vezethet.
Talán ezért is reagált a sajtó most oly éberen
a csendõrség közbeszerzési hirdetésére,
amelyre eddig senki sem figyelt fel, holott ál-
lítólag minden esztendõ elején kötelezõ mó-
don megjelenik az intézmény honlapján. Ez-
úttal egyebek között acélsisakokat, 700 lõ-
fegyvert, golyóálló mellényeket 4,5 millió
töltényt – a csendõrségi hirdetmény megfo-
galmazása szerint: lázadásleverõ felszerelése-
ket – vásárolnának. És bár az intézmény
szóvivõje biztosítja a közvéleményt arról,
hogy „szabvány meghatározásról” van szó –
a jelenlegi, de még inkább a várható helyzet-
re gondolva, aligha simulnak ki a redõk a
lakossági homlokokon. 
Aminthogy az a friss kormányhatározat
sem szívet derítõ, miszerint ügyészek keres-
tetnek. Pontosabban félszáz ügyészi tisztség-
gel pótolják meg a szervezett bûnözés elleni
igazgatóság állományát. Ami önmagában
nem lenne baj, hiszen ideje lecsapni az or-
szágot hatalmába kerítõ maffiára, ám a jog-
államiság útjáról mindinkább a (még bár-
sonykesztyûbe bujtatott) vasököl hatalma fe-
lé sodródó országban mindez azt a gyanút
kelti, hogy a régi rómaiak bölcsességébõl
okulva, a hatalom, ha már kenyeret nem
adhat, legalább cirkuszt biztosítana népé-
nek. Azaz az „államreform” ürügyén folyta-
tódó jövedelemkorlátozások, a juttatásmeg-
vonások, az elbocsátások, az adónövelések,
újabb és újabb illetékek fejében, a mélyen
tisztelt és hõn szeretett választó a tévé fõ mû-
soridejében gyönyörködhet abban, miként
kattan a bilincs azok csuklóján, akik né-
hány nap múlva szabadlábon, virágzó üzlet-
emberként, megbecsült pártkatonaként foly-
tatják üzelmeiket.

A gyanú

Bogdán Tibor

Cigányok a romák?
ÚMSZ

Szabadlábon védekezhet
Constantin Nicolescu Argeº

megyei tanácselnök az ellene fel-
hozott korrupciós és sikkasztási
vádak ellen, miután a megyei íté-
lõtábla három bírája tegnap egy-
hangúlag elfogadta a 29 napos le-
tartóztatási parancs ellen benyúj-
tott fellebbezését. A tanácselnök
amúgy egyetlen pillanatot sem
töltött rácsok mögött, ugyanis a
múlt heti ítélet ismertetésekor
rosszul lett, mentõvel elszállítot-
ták, és vasárnap szívmûtéten esett
át a bukaresti sürgõsségi kórház-
ban. Nicolescu szabadlábra bo-
csátásáért hétfõn országszerte
sztrájkõrséget szervezett a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD), azzal
vádolva a Demokrata-Liberális
Pártot (PD-L), hogy az ügyészség
segédkezésével hajtóvadászatot
indított politikai ellenfelei ellen.
A képviselõház jogi bizottsága
tegnap „értelmezhetõ” döntést
hozott a zsarolással vádolt Dan
Pãsat demokrata-liberális hon-
atya mentelmi jogának megvoná-
sáról. A voksolás eredményét –
10 igen, 8 nem és 4 tartózkodás –
különféleképpen értelmezték:
egyesek szerint a tartózkodást az
igenekhez, mások szerint viszont
a nemekhez kell számítani.
„Nem arra kértem a jogi bizott-
ság tagjait, hogy szavazzanak az
elõzetes letartóztatás engedélye-
zése ellen, hanem azt, hogy dönt-
senek igazságosan, a DNA által
összegyûjtött bizonyítékok isme-
retében” – fogalmazott Pãsat,
hozzátéve, hogy ártatlannak tart-
ja magát. 

M. Á. Zs.

Alaptalanoknak nevezte a ro-
mán Schengen-csatlakozással

kapcsolatos francia és német ag-
godalmakat Teodor Baconschi
külügyminiszter, aki az Európai
Parlament állampolgári jogok,
bel- és igazságügyi bizottságában
(LIBE) azzal vádolta Párizst és
Berlint, hogy a bevándorláselle-
nes hangulatot meglovagolva buj-
togatnak a két keleti EP-tag teljes
körû integrációja ellen. „Viszont
ez a félelem a mi esetünkben nem
jogos, ugyanis immár négy éve
tagjai vagyunk az EU-nak, nem
vagyunk idegenek” – tette hozzá.
A Reuters hírügynökség értékelése
szerint Románia azzal vádolja a

francia és német kormányt, hogy
populista szlogenekkel próbálja
késleltetni a Schengen-övezethez
való csatlakozást. Mint ismeretes,
a határmentes övezethez való fel-
készültséget ellenõrzõ szakbizott-
ság megállapítása szerint Romá-
nia mûszaki szempontból megfe-
lel az elvárásoknak, így csupán a
bolgár lemaradás, illetve politikai
felhangú kifogások késleltethetik
a Schengen-integrációt. Füzes
Oszkár, Magyarország bukaresti
nagykövete a Capital címû lapnak
adott tegnapi interjújában meg-
gyõzõdésének adott hangot azzal
kapcsolatban, hogy Románia a
tervezett idõpontban, tehát már
márciusban csatlakozik a
Schengen-övezethez. 

Bujtogatnak Románia ellen?

A roma jogvédõ szervezetek korábban tüntetéseken tiltakoztak a „cigány“ megnevezés ellen

Szabadlábon

Nicolescu 

Fotó: Mediafax

Román lapszemle

Sergiu Nicolaescu azzal vádolja a nemrég
besúgómúlttal dekonspirált Szoby Cseh
kaszkadõrt, hogy róla is jelentett. (Gân-
dul) Dumitru Prunariu, Románia
egyetlen ûrhajósa ismét megkaphatja
nyugdíját, miután az orosz ûrkutatási
központ igazolást küldött neki a felkészü-
léssel és ûrutazással töltött idõszakról. A
nyugdíjak újraszámolásakor Prunariu
járandósága 70 százalékkal csökkent.
(Adevãrul) Öt millió euró értékben vá-
sárolt reklámidõt a román turizmus nép-
szerûsítése érdekében Elena Udrea régió-
fejlesztési és turisztikai miniszter három
nemzetközi szórású televíziótól. (Puterea)

Folytatás az 1. oldalról

Toró T. Tibor szerint a bejegyzés
elõtt álló EMNP autonomista
párt lesz, így az autonómia eléré-
se érdekében el tudják képzelni a
párbeszédet más alakulatokkal,
így az MPP-vel és az RMDSZ-
szel is. „Nem a polgári párttal, ha-
nem Szász Jenõvel nehéz párbe-
szédet folytatni, különösen azóta,
hogy megpróbálja lejáratni Tõkés
Lászlót, az EMNT elnökét” –
magyarázta Toró. A politikus sze-
rint az MPP és az EMNT viszo-
nya csak akkor normalizálódhat,
ha a párt visszavonja legutóbbi,
gyergyószentmiklósi kongresszu-
sának határozatait. „Azon a
kongresszuson Tõkést közellen-
séggé kiáltották ki” – emlékezte-
tett Toró. 

Szász tegnapi sajtótájékoztató-
ján arról is beszélt: informális
úton találkozót szervez Tõkés
Lászlóval az RMDSZ elleni ösz-
szefogás tárgyában. Toró T. Ti-
bornak viszont nincs tudomása
arról, hogy az EMNT vezetõje
hamarosan leül tárgyalni az MPP
elnökével. „Nem tartom teljesen
kizártnak, de az EP-alelnök bel-
politikai tanácsadójaként nem tu-
dok ilyen találkozóról” – mondta
az EMNT ügyvezetõ elnöke.

Toró tájékoztatása szerint „az
év elsõ felében” összegyûlnek
azok a támogató aláírások, ame-
lyek az EMNP bejegyzéséhez
szükségesek. A politikus elhárítot-
ta Borbély Lászlónak, az
RMDSZ ügyvezetõ alelnökének
azt a kijelentését, miszerint a ho-
nosítási eljárásról tájékoztató de-
mokrácia-központokat pártalapí-

tási szándékkal hozták létre. Bor-
bély a napokban kifogásolta, hogy
miközben az RMDSZ-nek is
megvannak a lehetõségei tájékoz-
tatni a magyar állampolgárságért
folyamodó erdélyi magyarokat, a
magyar kormány szerinte jelentõs
összeggel támogatja az EMNT
mûködtette demokrácia-közpon-
tokat, ezáltal pedig közvetve az
EMNP létrejöttét.

Toró elismerte: a demokrácia-
központok irodái és az EMNT te-
rületi irodái többnyire egy épület-
ben találhatók. Szerinte nincs ki-
fogásolnivaló abban, hogy az
EMNT ezekben az irodákban alá-
írásokat gyûjt az új párt megalakí-
tása érdekében. „Azt viszont ha-
tározottan tiltjuk, hogy bármilyen
árukapcsolás legyen a honosítási
kérelmek kitöltését és a pártalapí-
táshoz szükséges aláírások gyûjté-
sét illetõen” – jelentette ki az
EMNT ügyvezetõ elnöke. Ezzel
azokra az állításokra utalt, ame-
lyek szerint az iroda alkalmazottai
és önkéntesei csak azoknak a sze-
mélyeknek segítenének a gyorsí-
tott honosításban, akik elõbb alá-
írják a pártbejegyzéshez szüksé-
ges íveket. 

Toróék nem kérnek Szászból

ÚMSZ

Célegyenesbe érkeztek a szo-
ciáldemokraták és a liberáli-

sok közötti tárgyalások, Victor
Ponta PSD-elnök szerint jó esély
van arra, hogy szombaton beje-
lenthetik az egyesült ellenzéki
konstrukció létrejöttét. „Meg-
egyeztünk abban, hogy a mosta-
ni kormány leváltása és Traian
Bãsescu államfõ felfüggesztése
után milyen elvek alapján vezet-
nénk az országot 2016-ig, majd
2019-ig. Még címerrõl és elneve-
zésrõl is beszéltünk, de ezt egy-
elõre nem árulhatom el, azt sze-
retnénk, ha kollégáink tõlünk,
nem pedig a sajtótól értesülnének
róluk” – fogalmazott Ponta. A
titkolózás ellenére az újságírók

megtudták, hogy a szociál-
liberális kifejezésrõl konszenzu-
sos döntés született, de a végsõ
elnevezést szociológiai fókusz-
csoportokkal fogják tesztelni. A
korábban már leegyeztetett pari-
táson alapuló választási részvétel
elvét azzal egészítették ki, hogy
ez nem mosandó össze az egyen-
lõséggel. Eszerint, amennyiben a
felmérések azt mutatják, hogy
valamelyik alakulat kiszemeltjei
jobb eséllyel indulnának egy
tisztség elnyerésére, akkor akár
az esetleges erõviszony-eltolódás
rovására is a jobban helyezett je-
löltet támogatják. Crin Anto-
nescu PNL-elnök szerint a helyi
szervezetek saját hatáskörben
dönthetik el, hogy hol indítanak
közös jelöltet. 

Célegyenesben a paktum

Toró T. Tibor
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A történelem logikája
azt diktálná, hogy a lá-

zadó hagyományaira és sza-
badságszeretetére büszke
Amerika a zsarnok távozá-
sát követelõ egyiptomi tün-
tetõk mellé álljon, szövetsé-
gi és regionális érdekei vi-
szont azt, hogy hatalomban
tartsa a 30 éve hû szövetsé-
geseként kormányzó Ho-
szni Mubarakot a legnépe-
sebb arab állam élén. 

Rossz pontok 
Washingtonnak

Ez magyarázza azt, hogy
Washington mindeddig tétle-
nül szemlélte az egyiptomi
eseményeket, jóllehet felké-
szült arra, hogy azok erõsza-
kos fordulatot vehetnek. A
helyzet kényes Washington
számára is, amely el akarja
kerülni az 1979-es iráni vál-
ság megismétlõdését, amikor
is túl sokáig és túl következe-
tesen ragaszkodott az akkori
készséges regionális partner,
Reza Pahlavi sah országlásá-
hoz, maga ellen fordítva ez-
zel az iráni közhangulatot. A
kirobbant forradalom akkor
egy szélsõségesen Amerika-
ellenes, iszlám klerikális
rendszert juttatott hatalomra.

A Mubarak ellen lázadók

szemében Amerika már be-
gyûjtötte az elsõ rossz ponto-
kat: a múlt héten Hillary
Clinton külügyminiszter
„stabilnak” nevezte a rend-
szert, Joe Biden alelnök le-
szögezte, hogy a tüntetõk ál-
tal a pokolba kívánt államfõ
„nem diktátor”, az egyipto-
mi rendõrök pedig Made in
USA feliratú könnygázpatro-
nokat lõttek ki a tömegre.

Az egyiptomi ellenzéki
csoportok által a rezsimmel
való tárgyalásra felkért Mo-
hamed el-Baradei, a Nem-
zetközi Atomenergia-ügy-
nökség (NAÜ) volt fõigaz-
gatója felszólította Barack
Obama elnököt, hogy az
egyiptomi néppel építgesse a
bizalmat, ne pedig annak el-
nyomójával. 

Veszélyben 
a „hidegbéke”

Csakhogy Egyiptom eseté-
ben a „váltás” ellentétben
állna azzal, amit Amerika és
legfontosabb közel-keleti
szövetségese, Izrael regioná-
lis érdekei diktálnak. Wa-
shington szeretné elkerülni,
hogy a legnagyobb haderõ-
vel rendelkezõ arab ország-
ban látványosan megbukjon
az a hatalom, amely 1978-
ban Camp Davidben meg-
egyezett a békérõl a zsidó ál-

lammal.Ráadásul az egyip-
tomi rezsim mögüli kihátrá-
lás azt az üzenetet küldené a
térség többi autoriter vezetõ-
jének, hogy Amerika nem
túl megbízható szövetséges, s
nehéz idõkben nem lehet rá
támaszkodni. Pedig Wa-
shington évtizedek óta
együttmûködik velük a szél-
sõséges iszlám mozgalmak
és Irán befolyásának feltar-
tóztatásában.

Az amerikai vezetés ennek
megfelelõen az elmúlt na-
pokban elég „langyos” üze-
neteket küldött Kairóba, ke-
rülve annak kinyilvánítását,
hogy melyik fél mellé áll.
Washington „ellenõrzött át-
menetet” kívánt, de arról

nem nyilatkozott, hogy pon-
tosan mi felé. 

Nem mondhatni azonban,
hogy Amerikának nincsen
befolyása az eseményekre,
hiszen Washington felszólí-
tásának is köszönhetõ, hogy
az események eddig alapve-
tõen nem vettek erõszakos
fordulatot. Az Izrael és
Egyiptom között megkötött
„hidegbéke” után az Egye-
sült Államok évi 1,5 milliárd
dollárral támogatta az egyip-
tomi haderõ fejlesztését,
amelynek tisztikarából sokan
tanultak amerikai katonai
akadémiákon. A Pentagon
tehát jelenleg számos olyan
kapcsolattal rendelkezik,
amelyek segítségével az erõ-

szaktól való tartózkodásra
bírhatja a katonákat.

Változást – azonnal!

A nyilvánosság elõtt
ugyanakkor még nem vált
egyértelmûvé, hogy ki lesz
az a vezetõ vagy politikai
erõ, aki vagy amely mellett
az amerikai vezetés leteszi a
voksát. Ahogy máshol, úgy
nyilvánvalóan Washington-
ban is tisztában vannak vele,
hogy a népfelkeléseket rend-
szerint a legjobban megszer-
vezett politikai erõk sajátít-
ják ki.

Washington érdeke min-
denképpen azt diktálná,
hogy ez az erõ ne az ellenzé-

ki Muzulmán Testvériség le-
gyen, amelynek szellemisé-
gétõl az iszlám világ számos
radikális mozgalma eredezte-
ti magát, így a Libanonban
hatalomra jutott Hezbollah
és a Gázai övezetet ellenõrzõ
palesztin Hamász is.

A fehér házi szóvivõ,
Robert Gibbs elismerte, Wa-
shington az egyre nagyobb
tömegeket megmozgató tün-
tetések elsõ hetében fel sem
vette a kapcsolatot a nem hi-
vatalos ellenzék nem hivata-
los vezetõjével, el-Baradeijel.
Ennek oka az lehetett, hogy a
NAÜ volt vezetõje régóta kö-
veteli Izrael csatlakozását az
atomsorompó-egyezmény-
hez, és elítélte a gázai bloká-
dot. De az is lehet, hogy ame-
rikai politikai körökben el-
Baradeit csak egy félretolható
sakkbábunak tartják, akinek
hátán a – becslések szerint a
lakosság harmadának bizal-
mát élvezõ – Muzulmán Test-
vériség felkapaszkodhatna a
hatalomba. Amerika számá-
ra tehát nincs egyszerû meg-
oldás, ám az is nyilvánvaló
volt, hogy az események sod-
rásában elõbb-utóbb színt kell
majd vallania. Ez most meg
is történt; Barack Obama
amerikai elnök telefonon té-
telesen közölte Mubarakkal:
az Egyesült Államok érdemi
és békés rendezett átmenetet
akar Egyiptomban, amelynek
azonnal el kell kezdõdnie. 

Ez már világos üzenet,
amelynek – politikai megfi-
gyelõk szerint – döntõ szere-
pe volt abban, hogy Mubarak
lemondott újrajöltetésérõl. 

Egyiptom: véget ért Amerika tétovasága?

B. T.

A „pártszponzorok” az
állandósult átmenet kor-

szakában gyakorlati tapasz-
talatuk alapján is megtanul-
hatták a leckét: igencsak kifi-
zetõdõ a pártok választási
kampányának finanszírozá-
sa, fõleg, ha „jó lóra” tesz-
nek, és az általuk támogatott
politikai tömörülés kor-
mányra kerül.

Biztos üzlet?

A gyõztes pártnak termé-
szetesen hatalomra kerülése
után is érdemes némi pénz-
magot juttatni – az adakozó
nem veszít rajta. A demok-
rata-liberálisokat például a
2008. évi választási gyõzel-
müket követõ esztendõben
több mint harminc vállalko-
zó támogatta, igaz, viszony-
lag szerényebb összegekkel.

Az összesen körülbelül egy-
millió lejnyi „befektetés”
azonban kellõképpen „ka-
matozott”: másfél milliárd
értékben hozott számukra
jól fizetõ és biztonságos, ál-
lami megrendeléseket. Így
aztán az „adakozók” tavaly,
a „szûkmarkúakat” alapo-
san megviselõ gazdasági-
pénzügyi válság tetõzésének
évében is egészen jól elbol-
dogultak. 

A törvényesség határát
rendszerint kívülrõl súroló
pénzosztást Emil Bocék igye-
keztek leplezni: a „jutalom-
összegeket” olyan nagyválla-
latok útján osztották szét
szponzoraik között, mint a
Nuclearelectrica, a turceni-i,
a rovinari-i energetikai
komplexum, az olténiai Or-
szágos Barnaszéntársaság, il-
letve a RADET Hõenergia-
szolgáltató Állami Vagyon-
kezelõ Vállalat.

A megrendeléseket rend-
szerint azok nyilvános meg-
hirdetése nélkül ítélték
ugyanis oda a „kiválasztot-
taknak”, arra hivatkozva,
hogy az igényelt szolgáltatá-
sokat kizárólag bizonyos
meghatározott vállalatok
tudják a szükséges minõségi
normák szintjén elvégezni.

Milliókat hozó ezrek

Bucur Georgescu, az  Ilfov
megyében székelõ Romib Rt.
többségi tulajdonosa például
2009-ben tízezer lejt fizetett
be a demokrata-liberálisok
kasszájába, cserében tavaly
61,5 millió lej értékben ka-
pott állami megrendeléseket.
A ploieºti-i Sebastian-
Aurelian Ghiþã Teamnet
International Kft.-je 55 ezer
lejéért 17 szerzõdést kapott,
77 millió lej értékben. Ez
esetben az sem számított,
hogy az üzletember egyben a
fõ kormánypártot és „szelle-
mi atyját” hevesen támadó
Realitatea Media csoport
egyik menedzsere is. A mun-
kaügyi minisztérium például
21 milliót fizetett informati-
kai rendszerének kiépítésé-
ért, és a cég megrendeléseket
kapott a pénzügyi, a belügyi
tárcától, az országos nyugdíj-
pénztártól, a Különleges

Távközlési Szolgálattól.
Bocék anyagi támogatásának
fejében bõséges ellenszolgál-
tatásban részesült Savin
Bogdan Mihail, az Ager Bu-
siness Tech Rt. tulajdonosa.
Cége az Ager Leasing IFN
vállalaton keresztül érintett
volt a Belügyminisztérium
által vásárolt „70 ezer lejes
Loganok” botrányában is.
Így már érthetõbb, miért si-
mult el oly gyorsan a skan-
dallum, illetve, hogy a történ-
tek ellenére, a giurgiui sza-
badkereskedelmi övezetben
bejegyzett újabb cége révén
hogyan szállíthatott mégis
több ezer gépjármûvet a
rendõrségnek.  Savin a titkos-
szolgálatokkal is jó kereske-
delmi kapcsolatokat alakított
ki: pénzes szerzõdéseket kö-
tött a Román Hírszerzõ Szol-
gálattal (a bukaresti 0296.
számú katonai egységgel au-
tomata fordítói szoftverre
aláírt megállapodás alapján),
és az Õrzõ-Védõ Szolgálat-
tal, de megrendeléseket ka-
pott a Közfelvásárlásokat
Szabályozó és Ellenõrzõ Or-
szágos Hatóságtól is. Ezek
értéke 2010-ben megközelí-
tette a 14 millió lejt.

Két Gorj megyei „szpon-
zorcég” valamivel több, mint
100 ezer lej fejében összesen
17 szerzõdést írt alá közel 4

millió lej értékben a barna-
széntársasággal.

A szponzorok 
szponzora

Nehezen hihetõ, de a de-
mokrata-liberálisokat 7000
lej erejéig Mircea Dinescu is
támogatta Geotop 2001 nevû
cége tízszázalékos részvény-
csomagjával, jóllehet a költõ
élesen támadta Bãsescut el-
nökválasztási kampánya so-
rán. Ez az összeg úgy tûnik,
nem kárpótolta a támadáso-
kért a gyõztes államfõt, hi-
szen „szponzora” ellen vizs-
gálat indult amiatt, hogy a
Szekuritáté Levéltárát Átvi-
lágító Országos Tanácsnál
betöltött tagsága összeférhe-
tetlen cégbeli vezetõtanácsi
tisztségével. Ezzel együtt a
Geotop 2001 nem esett el az
Országos Kataszteri Ügy-
nökséggel történt 2,2 milliós
lejes szerzõdéskötéstõl.

Dinescunál mindössze 500
lejjel fizetett többet a Demok-
rata Liberális Pártnak a tö-
mörülés képviselõházi tagja,
Mircea Colcear Boldea, cse-
rében viszont csaknem 19
millió lejre kapott megrende-
léseket, egyebek között a
Nuclearelectrica vállalattól.
A volt bukaresti nehézgép-
gyárból kivált, Florin Nuþã

által igazgatott General
Turbo 40 ezer lejes adomá-
nyát több, állami tulajdonban
lévõ energetikai cég összesen
közel 35 millió lej értékû
szerzõdésekkel honorálta.

A befektetett összeg és az
elnyert szerzõdések értéke
közötti arány(talanság)
szempontjából a csúcsot
alighanem a Bukaresti Vegy-
ipari Berendezéseket Szerelõ
Tröszt tartja, amelynek az
1000 lejes „pártbefektetés”
tavaly több mint 80 millió
lejt hozott. 

Ami pedig a demokrata-li-
berálisok szponzorai által
leginkább kedvelt céget illeti,
az kétségkívül a Nuclear-
electrica – olyannyira, hogy
sokan egyenesen a „szpon-
zorok szponzorának” neve-
zik. A már említett cégek
mellett innen kapott megren-
deléseket egyebek között a
Davi Comfire Kft. (7000 le-
jért 12 millió értékût), a
40 ezer lejes támogatásért
több mint 14 milliót inkasz-
száló Mate Fin Kft., mind-
ezek alapján pedig (konkrét
adatok híján) azt már csak el-
képzelni lehet, milyen érték-
ben köthetett állami szerzõ-
déseket a Nuclearelectricával
a demokrata-liberálisokat
200 ezer lejjel szponzorizáló
General Concrete. 

Bõségszaru –  pártfinanszírozóknak
Mintha csak az adj, hogy neked is

adassék bibliai mondásának igazát

akarnák bizonyítani, a mindenkor 

hatalomra kerülõ pártok busásan 

megjutalmazzák mindazokat, akik 

a választási kampány ideje alatt anya-

gilag támogatták õket. 

Mohamed el-Baradei. Ellenzéki vezér, vagy félretolható sakkfigura?

Az Egyesült Államok érdemi 
és békés, rendezett átmenetet akar
Egyiptomban, amelynek azonnal 
el kell kezdõdnie.



Nem éltem át szerencsére azt a riadalmat,
amelyet az epicentrumban és közelében
élõk érezhettek, de történetesen épp azon a
vidéken tartózkodtam, amelyet az elmúlt
heti magyarországi földrengés érintett.
Megdübörgött a ház bejárati ajtaja, hason-
lóképpen az ablakok, és a fotel alatt is,
amelyben egy idejétmúlt – mert kizárólag
mozgalmi szempontokból elemzõ – Karin-
thy-tanulmányba merülve ücsörögtem.
(Megjegyzem: a korabeli szerzõ ma jobbol-
dali lapban publikál, természetesen a régi
önmagához képest ellenkezõ elõjellel.)
Másnap észleltem, hogy kissé a falak is
megrepedtek.
Igen, mozog a föld (lám, tanulmányszerzõ
barátunkat is hova sodorta), aminek tudós
emberek szerint az az oka, hogy Afrika fo-

lyamatosan észak felé nyo-
mul, és nekifeszül a ben-

nünket hátán hordozó tek-
tonikus lemeznek.
Namármost aligha

szeretnénk, ha a fe-
kete kontinens hoz-
zánk legközelebb
esõ, mostanság való-

ságos politikai föld-

mozgást átélõ része rátelepednék Európára
– sem a szó szoros, sem pedig átvitt értel-
mében. Mert mit is hozna magával? Hoz-
na rengeteg homokot, szárazságot és a
köznép számára még nagyobb szegénysé-
get (persze, hozna valószínûleg olajat is,
csakhogy azt a hatalom mindenütt lefölö-
zi, s csak maroknyi keve-
seknek jut belõle haszon;
de hát hol nincs ez így?),
továbbá hozna egy – vagy
több – egzotikus, de szá-
munkra mégiscsak idegen
kultúrát. Nagyobb volna a
keveredés, mint mostan-
ság, amikor az egykori gyarmatbirodalmak
úgy adják vissza a volt gazdáknak a köl-
csönt, hogy a menekültáradat betelepszik
nagyvárosaikba, sokszor illegálisan, s egyre
inkább a maguk képére formálják az ottani
világot. Lám, Kölnben a Rajna partjára a
dóm méreteit lepipáló mecsetet terveznek.
Földindulás tehát, mint látjuk, sokféle
megesik. És vannak belsõ földindulások
is, amikor az ember dühében nem tudja,
mit csináljon. Amikor ugyanis egy ötne-
gyed százados nemzeti („hivatalos”) hír-
ügynökség képes leírni és kiadni a követ-

kezõ mondatot, tessék csak alaposan ta-
nulmányozni: „…az eset a fórumnak ott-
hont adó kongresszusi központ közelében
található ötcsillagos hotel alagsorában tör-
tént, ahol a rendezvény néhány résztvevõ-
je … megszállt”, vagyis eszerint a csodá-
latos davosi panorámához szokott nóblis

személyiségeknek már
csak az ablaktalan szute-
rénben jutott hely, nos,
mivel ez csupán egy példa
a hasonló marhaságok kö-
zül, akkor ott ezzel a hír-
ügynökséggel valóban kell
valamit kezdeni.

Mondok más példát is. Amikor a mindenre
képes kereskedelmi televízió mûsorvezetõje
egy esti élõ helyszíni közvetítés alkalmával
többször is kifejti, hogy magát az eseményt
ugyan még nem, de „már látja a sziréná-
kat” – értsd: a kék rendõrségi villogókat –,
akkor a kedves hölgyet elõször is be kell
íratni egy alapfokú nyelvtanfolyamra, a
szerkesztõt, akivel a „fülesen” állandó kap-
csolatban áll, szélnek ereszteni, a tévétársa-
ságot pedig hatalmi szóval meg kell rend-
szabályozni.
Ez a „hatalmi szó” ugyancsak földrengést

okozott az elmúlt hetekben, Bukaresttõl
Washingtonig, oda-vissza. Egészséges gon-
dolkodású emberben ugyanis bármiféle
kordonnak még csak az emlegetése is ellen-
érzéseket kelt, és jól is van ez így. Csak hát
úgy tartják: a zavaros mondatok a zavaros
gondolatok visszatükrözõdése, és ha –
akárcsak az iménti két kiragadott példa
nyomán – belegondolunk, a mondás nagy
igazságot takar. Ezek után viszont egyálta-
lán nem erõltetett a kérdés: van-e zavaros
mondatoknak, akarom mondani gondola-
toknak helyük a széles nyilvánosság elõtt?
Ezt neveznénk szólás-, vélemény-, avagy
sajtószabadságnak? Én a magam részérõl
azt részesítem elõnyben, ha megtisztelnek
a szabatos – nem pedig a szabados – írás-
sal, beszéddel.
Hogy aztán ezt a tiszteletadást a törvény
erejével kell-e elérni (és ez természetesen
vonatkozik minden egyéb részletre is), azt
meg lehet kérdõjelezni. Sokban függ az
adott társadalom és az érintett társadalmi
réteg érettségétõl vagy éretlenségétõl. Sza-
bályokat kell alkotni? Ám legyen. De akkor
szakmai, és még csak véletlenül sem politi-
kai eszközökkel. Nehogy újból remegni
kezdjen a föld. 

Élt Rómában egy elõkelõ származású, erényekkel ékes, gazdag és
igen szép asszony, Paulina; bár éppen abban a korban volt, amikor
az asszonyok különösen élvezetre vágyók, õ éppenséggel tiszta és
erényes életet élt. Férje, Saturninus minden tekintetben méltó párja
volt. 
Decius Mundus, tekintélyes lovag, szerelemre lobbant az asszony
iránt, de hiábavaló volt minden igyekezete. (...) A férfi annyira el-
keseredett szerelmében, hogy legokosabbnak tartotta, ha Paulina
ridegsége miatt éhhalálra kárhoztatja magát. 
Volt egy atyjától örökölt felszabadított rabszolgalánya, Idé nevû,
mindenféle cselszövések mestere. Ennek sehogy sem tetszett a fia-
talember halálos elhatározása, hiszen a vak is láthatta, hogy napról
napra sorvadozik. Bement tehát hozzá, megvigasztalta, és azzal a
reménnyel kecsegtette, hogy õ majd kimesterkedi találkozását Pau-
linával. (...) 
Miután így felbiztatta a fiatalembert, és megkapta a kívánt össze-
get, más módszert alkalmazott, mint Mundus. (...) Tudta, hogy Pa-
ulina lelkes híve Isis tiszteletének, tehát ilyesmit eszelt ki: elment
az Isis-papokhoz, biztosította õket jó szándékáról, és bizonyságul
húszezer drachmát mindjárt lefizetett, és még ugyanannyit ígért
nekik, ha terve sikerül. (...) 
A papokat elkábította az arany, mindent megígértek, és a fõpap el
is ment Paulinához; (...) elmondta, hogy õt Anubis isten küldte,
aki szerelmes belé; az õ parancsára jött ide. Az asszony örömmel
hallotta szavait. (...) 

Josephus Flavius: Paulina szentséges éjszakája. Fordította Révay József

Földrengés
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Vizsgálta, visszafelé is olvasgatta a Duma és a fel-
sõház az Amerikából kapott, ajándék START
egyezményt, majd elfogadták, és ez természetes,
hisz mindkét félnek elõnyére válik. Amerika nem
tett mást, mint az „õsi” fogalmazványhoz hozzáírt
aktuális passzusokat, a paktum amúgy egyáltalán
nem szorongatja nukleáris fegyverfejlesztése tor-
kát, sõt. (Errõl a republikánusok egyre inkább gon-
doskodnak.) Nem baj, hisz ugyanezt teszik
Medvegyevo-Putyiniában, az orosz verzió is tartal-
maz pár olyan záradékot, amely kiköti, hogy kor-
látozás ide, vagy oda, a nemzetvédelmi arzenált
állandóan mûködésképesen kell tartani: fejleszté-
sekkel, tesztekkel, gyártással, helyszíni kihelyezés-
sel, a ballisztikus rakétavédelmi pajzsok (BMD) át-
ütõképességének növelésével. Mi több, van egy
„kisbetûs rész”, amely arra vonatkozik, hogy
amennyiben az orosz nukleáris hipochondria és ér-
dekparanoia ingerküszöbét meghaladó (amerikai)
elõretolt pajzsba botlanának, bizony a FÁK elõjo-
ga a START-STOP. Mindez rendben is van, az vi-
szont érdekes, hogy a nagyfene atomfegyver-lom-
talanítás mindkét félnél fegyverkezési hajszát ered-
ményez, s a kompenzáló boom nem csak a hagyo-
mányos rendszerekre érvényes, az örökzöld raké-
tapiac primõr kilõnivaló-választéka is bõvül.
Az oroszoknál erre utal, hogy a két legnagyobb
nukleáris fegyverrendszer-agytröszt, a Stratégiai
Rakétaerõk (RVSN) parancsnoka, Szergej
Karakajev és a mobilis eszközök fejlesztõje, a ten-
gerészeti Bulava-program pártolója, Jurij
Szolomonov élénk rakétarázással egymás torká-
nak ugrott. A bázisokon, silókban tárolt lövedé-
kekre esküdõ Karakajev és tanácsadója, Viktor
Jeszin vezérezredes belátja, hogy az SS 18-as és
késõbbi változatok jobbára porosan hidegháborús
rendszerek, s igaz, hogy légicsapáskor relatív ne-
hezen szaladnak odébb egész földbeásott kisváros-
ok, de ezeket az eszközöket csak karban kell tarta-
ni, szinte ingyen védenek. Meg aztán az önjáró
rakéták nem is rendelkeznek annyi robbanófejjel,
mint a nehéz változatuk. Szolomonov szerint
ezek a matuzsálemek immáron instabilak, lassú-
ak, veszélyes mind az üzemben tartásuk, mind az
országvédés rájuk bízása, de szándéka igazából
azoknak a fejlesztési alapoknak a bezsebelése,
amelyeket a „katapultokra” szánnának. 

Az õstermelõk így egymást anyázzák,
mindenik a maga termékére esküszik,
s ez meggyõzni a megfelelõ minisz-

tériumot, hogy mag, föld, támoga-
tás mindkettõnek jár, s a legtöbb,

ami történhet, hogy az orosz sugár-
zó piac túltermeli magát. 
Akkor STARTolhat igazán 
az ennek megfelelõ export is.

Baj ez?

Lap-top
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Van-e zavaros monda-
toknak, akarom mondani
gondolatoknak helyük 
a széles nyilvánosság
elõtt?

Gyulay Zoltán

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Észrevettem, hogy még azok az emberek is,
akik azt állítják, hogy minden eleve elrendelte-

tett, és azon semmit nem változtathatunk, 
körülnéznek, mielõtt átmennének az úttesten.”

Stephen Hawking

Átképzés

Isis tiszteletébõl

Az orosz olvasat
A nap címe. Blaga kilép a lövészárokból,
és megtámadja Bãsescut, Adevãrul.

Magyarázat. A címet azért emeltük ki,
mert az Adevãrul exkluzív módon szólaltat-
ta meg Vasile Blagát, a PD-L régi és tekin-
télyes vezetõ emberét, miután Traian
Bãsescu államelnök (amúgy nem a legal-
kotmányosabban) szigorú munkaülést tar-
tott a párt fontosabb kádereivel. Miután
ezen a találkozón az elnök több ukázt is ki-
osztott, Blagában feltámadt az önérzet, és
akkor mondta az emlékezetes szavakat,
amelyekkel azóta tele a sajtó: „Én nem fo-
gadok el parancsot senkitõl, elég szolgálati
idõm van ahhoz, hogy ne szoruljak senki
tanácsaira.” Érdekes, hogy mintha Radu
Berceanu Blaga mellé is állt volna. Min-
denesetre a PD-L fortyog a belsõ személyi
ellentétektõl. 

Az Úr hangja. Az Evenimentul zilei viszont
Ludovic Orbant szólaltatja meg, akinek fi-
gyelemre méltó, de legalábbis sokkoló a vé-
leménye: „Antonescu és Ponta azt teszik,
amit Bãsescu mondott nekik”! Elég mere-
dek, nemde? Orban szerint a liberális és a
szocialista elvek nem egyeztethetõk össze,
a két fiatal(abb) pártelnök szövetkezése pe-
dig a PD-L malmára hajtja a vizet, mivel a
liberálisokból kiábrándult jobboldali szava-
zók hozzá pártolnak át (vagy vissza, vagy
összevissza). Nem is hangzik nagyon való-
szerûtlenül...

Decentralizálvau-vau. Gondolták volna,
hogy mi a legfõbb akadálya Bukarest
kóborkutyátlanításának? Nos, az, hogy a
kérdést nem „decentralizálták”! Most a ne-
gyedik kerület polgármestere, Cristian
Popescu-Piedone ünnepélyesen követelte,
hogy a körzetébe tartozó kutyáknak õ lát-
hassa el a baját, írja a Curierul naþional.
Elõre látjuk, milyen nagy lesz az átkergeté-
sek miatt a kutyaforgalom például a ne-
gyedik és az ötödik kerület (Marian
Vanghelie) határán.

A nap álhíre. A fõvárosi negyedik és az
ötödik kerület határán kacagó kóbor ku-
tyákat láttak kocogni az úttest középén a
sávon.

Ady András



Baloga-Tamás Erika

Hátrányosan érinthet bi-
zonyos Hargita megyei

egyéni vállalkozókat az Or-
szágos Adóhatóság egyik új
rendelkezése, amellyel janu-
ár elsejétõl a megyei igazga-
tóságok hatáskörébe vonta
a kedvezményezett tevé-
kenységek körét: ezek cso-
portját ugyanis a csíkszere-
dai központú hivatal jelen-
tõsen leszûkítette. Szakér-
tõk attól tartanak, hogy
emiatt csökken a megyében
élõ szakemberek versenyké-
pessége, illetve nõ az adóke-
rülés az érintettek körében. 

Bizonyos gazdasági tevé-
kenységeket az állam úgy
támogat, hogy kedvezmé-
nyes adózási struktúrát biz-
tosít a vállalkozóknak. Az
egyéni vállalkozások (a
köztudatban PFA-ként is-
mert forma) esetében ilyen
a fix jövedelmû adózás,
amely azt jelenti, hogy a
termeléstõl, illetve számlá-
zástól függetlenül elõre
meghatározott évi adót kell
fizetni. Ebbe a csoportba
tartoznak például a kézmû-
ves foglalkozások, a kiske-
reskedõk, valamint bizo-
nyos szellemi tevékenységet
végzõk is. Az érintetteknek
nem kell sem könyvelést ve-
zetni, sem a hatóságokkal
„veszõdni”. A kedvezmé-
nyezett tevékenységeket

2010 végéig országos szin-
ten határozták meg, a me-
gyei adóhatóság csupán az
évi adózandó fix jövedel-
met jelölte meg – ezt is dif-
ferenciáltan, a helységekre
lebontva, hisz egy egyéni
vállalkozó lakhelye szarint
adózik. 

Mostantól azonban válto-
zott a helyzet: a tevékenysé-
gi körök megnevezése átke-
rült a megyei adóhatóságok
döntéskörébe. 

„Hargita megyében ez a
döntés hátrányos helyzetbe
hozta a vállalkozókat, miu-
tán a megyei adóhatóság
nagyon leszûkítette a ked-
vezményezett tevékenysé-
gek körét – így például ki-
vette az informatikai szol-
gáltatásokat, a zenészek,
óraadók szolgáltatásait,
vagy a topográfusi tevé-
kenységet. Mivel más me-
gyék adóhatóságai általá-
ban nem csonkították ezt a
listát - Maros és Kolozs me-
gyében például az informa-
tikai szolgáltatás továbbra
is kedvezményezett maradt
- a Hargita megyei egyéni
vállalkozók elõnytelen piaci
helyzetbe kerültek a más ré-
gióbeli konkurenciával” –
mutatott rá Pál-Antal Ildikó
csíkszeredai pénzügyi ta-
nácsadó.

Az ÚMSZ megkeresésére
Kedves Imre, a Hargita Me-
gyei Pénzügyi Igazgatóság

vezetõje közleményben vá-
laszolt. „Miután a 2011-es
jövedelmi normák szintjét
2010 végén kidolgozták, jó-
váhagyták és az akkor ér-
vényben levõ jogszabályok
értelmében felkerült hivata-
lunk internetes oldalára, je-
lent meg a Hivatalos Köz-
lönyben a december 30-án
kiadott 117-es számú Sür-
gõsségi Kormányrendelet,
amely módosítja és kiegé-
szíti az 571/2003 számú
Adótörvénykönyvet. Ennek
értelmében szûkült az önál-
ló tevékenységek köre is” –
áll az indoklásban. A ren-
delkezés szerint e csoport-
nál az éves nettó keresetet a
jövedelmi normák alapján
határozzák meg, kizárva
azon jövedelmeket amelye-
ket szabad foglalkozásból,
valamint szellemi tevékeny-
ség révén szereztek (ami-
lyen például a szerzõi jog-
díjból származó bevétel is).

Kedves Imre tájékoztatá-
sa szerint az eljárás során fi-
gyelembe vették még a Köz-
ponti Országos Adóügy-
nökség december 29-i körle-
velét, valamint az idei 54-es
számú Pénzügyminisztériu-
mi Rendeletet, amelyek
meghatározzák a fentiek-
ben leírt módosításokat –
amelyek hozzáférhetõek a
Hargita Megyei Közpénz-
ügyek honlapján is, az Új-
donságok cím alatt. 
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HIRDETÉS

Szakács Zsuzsanna, Totka László

Két év alatt több mint öt-
szörösére emelkedett a

banki hátralékok aránya Ro-
mániában: míg 2008 decem-
berében 2,86 milliárd lejt tett
ki, 2010 utolsó hónapjában
már 16,2 milliárdra nõtt az
idõben nem törlesztett rész-
letek összege. A nem perfor-
mens hitelek közel nyolc
százalékos arányt képvisel-
nek a Romániában kihelye-
zett, összesen 209,4 milliárd
lejre becsült lakossági köl-
csönök piacán. 

Bár vigasznak tûnhet,
hogy a növekedés dinamiká-
ja valamelyest lankadt a
vizsgált idõszak második fe-
lében – 2009 és 2010 között
„csupán” megkétszerezõd-
tek a restanciák az elõzõ év
háromszoros növekedéséhez
képest – a nominális értékek
kijózanítóan hatnak. Esze-
rint, míg 2009 decemberé-
ben 5,41 milliárd lejjel volt
nagyobb az elmaradás 2008-
hoz képest, a különbség ta-
valy év végére már 8 milliárd
lejre nõtt. 

Javulás 2012-tõl?

„A magánszemélyek köré-
ben jelenleg magas a refinan-
szírozási igény, amellyel a
kedvezõtlen hitelkonstrukci-
ókon próbálnak változtatni.
Emellett azonban a hitelezés
fellendülését tapasztaljuk,
leginkább a kis- és közepes
vállalkozások szektorában” –

vázolta az idei év tendenciáit
lapunknak Diósi László, az
OTP Bank romániai vezér-
igazgatója. Szerinte a vállala-
ti hitelek konjunktúrája kitart
egész évben, a magánszemé-
lyeké pedig a beinduló gaz-
daságnak köszönhetõen az
év második felében, legké-
sõbb év végére indul be.
Diósi véleményével meg-
egyezõen Lucian Anghel, a
Román Kereskedelmi Bank
vezetõ közgazdásza is úgy ér-
tékelte, leghamarabb 2012-
ben javulhat a hitelportfóliók
helyzete, miután a fizetési el-
maradások növekedése 2011
második felében valamelyest
nyugvópontra jut.

Ártott a rendelet

A romló törlesztési muta-
tókat a szakemberek elsõsor-
ban a növekvõ munkanélkü-
liséggel, a közszféra-beli el-
bocsátásokkal és a bérek le-
faragásával magyarázzák,
emellett azonban újabban
kiemelik: a sokat vitatott ta-
valyi 50-es sürgõsségi kor-
mányrendelet is hozzájárult
a hátralékok halmozódásá-
hoz. 2010 második felétõl
ugyanis sok banki ügyfél ha-
lasztotta a határidõs fizetést
egy számára kedvezõbb tör-
lesztési konstrukcióban bíz-
va. Ezen a véleményen van
a Capitalnak nyilatkozó
Florin Pogonaru, a Románi-
ai Üzletemberek Szövetségé-
nek elnöke is, aki hangsú-
lyozta: a kormányrendelet

körüli diskurzus sok veszte-
séget okozott, miután a la-
kosságban egy negatív képet
alakított ki a hitelintézetek-
rõl. Kérdésünkre, hogy az
50-es kormányrendelet által
megélénkített bankok közti
rivalizálás mennyire tette
ügyfélbarátabbá Románia
hitelpiacát, Diósi elmondta,
hogy alapvetõen a piacra
kell bízni ezen problémák
megoldását. „Amint kiala-
kul egy tudatosabb ügyfél-
magatartás, amint az embe-
rek jobban megértik a termé-
keket, a verseny megoldja
ezt a kérdést is” – summázta
a bankvezér.

Teret hódít a lej

A Román Nemzeti Bank
adataiból az is kiderül,
hogy a hátralékok aránya
az utóbbi egy évben a devi-
za- illetve lejalapú kölcsö-
nök esetében egyaránt meg-
duplázódott. Míg 2009 vé-
gén a valutahitelek 3,04 szá-
zaléka volt problémás, ez

tavaly év végére 6,41 száza-
lékra emelkedett – a hátra-
lékos lejhitelek is hasonló
mértékben, 5,6 százalékról
9,82 százalékra emelkedtek.
A restanciákat kitevõ 16
milliárd lejbõl tavaly év vé-
gén 8,6 milliárdnak megfe-
lelõ összeg a deviza-port-
fólióból hiányzott – ez
mintegy egymilliárddal ha-

ladta meg a rosszul teljesítõ
lejportfóliót.

„A magánszemélyeknél
továbbra is a devizaalapú ke-
lendõbb a hosszútávú, jelzá-
logtípusú hitelek esetében,
mivel a lejkölcsönök kamatai
még mindig 10 százalék fö-
lött lennének, ami hosszútá-
von igen magas törlesztõrés-
zletet jelent. A fogyasztási
jellegû és hitelkártyakölcsö-
nök esetében viszont egyér-
telmûen a lejhitelek mûköd-
nek jobban. A vállalkozások-
nál pedig, a mostani ala-
csony alapkamatnak kö-
szönhetõen szintén a lejala-
pú kölcsön kezdett nagyobb
teret hódítani” – magyarázta
lapunknak Diósi László.
Százalékarányban Galaþi
(13,41), Ialomiþa (13,38) és
Beszterce-Naszód (12,71)
megyék a „hátralékbajno-
kok”, a rosszul teljesítõ hite-
lesek tízes listájára Beszter-
cén kívül még négy erdélyi
megye került fel: Fehér,
Hunyad, Arad és Brassó. Bu-
karest, ahol az összes kihe-
lyezett kölcsönnek több mint
egyharmada koncentrálódik
– 81 milliárd lejnek megfele-
lõ összeg – 7,22 százalékos
elmaradás halmozódott fel
tavaly novemberéig. 

Nyomasztó adóssághegyek

Egy kedvezõbb törlesztési konstrukció reménye is sokakat késztetett hátralék-felhalmozásra 

Az adósok kasszához tessékelése nem olcsó
mulatság, tavaly a hitelezõk valóságos kom-
munikációs ostromot indítottak rosszul fi-
zetõ ügyfeleik ellen, mely során 45 millió
sms-t küldtek szét fizetési felszólítással. A

Gândul információi szerint a pénzintézetek
semmilyen költséget nem sajnálnak annak
érdekében, hogy a vagyonelkobzás, kilakol-
tatás, törvényszéki út megkerülésével sze-
rezzék vissza kihelyezett összegeiket.

Behajtás sms-ostrommal

ÚMSZ

A munka termelékenysé-
ge azon európai orszá-

gokban csökkent a legjob-
ban, amelyek a legdrasztiku-
sabb megszorításokat hajtot-
ták végre, köztük Romániá-
ban, Litvániában és Görög-
országban – mutatott rá az
Országos Szakszervezeti
Tömb frissen készült elemzé-
se. A produktivitás olyan, a
közösségen kívüli országok-
ban is nagyobb, mint Horvát-
ország, Macedónia, illetve

Törökország. Azt, hogy a ha-
zai munkavégzés hatékony-
sága a felét sem éri el az euró-
pai uniós átlagnak, a tanul-
mány készítõi egyértelmûen
a bérlefaragásokkal és az el-
bocsátási hullámmal magya-
rázzák. „A kisebb bérek egy-
részt kevesebb ösztönzõt je-
lentenek, aminek következté-
ben romlik a termelékenység,
másrészt magukkal hozzák a
fogyasztás visszaesését is. Ez
késlelteti a gazdasági fellen-
dülést, ráadásul eltolja a krí-
zisbõl való kilábalást” – áll az

elemzésben, amely hangsú-
lyozza, az alkalmazottak szá-
mának csökkentése csupán a
gyártási költségeket igazítot-
ta ki, a gazdaság versenyké-
pességét azonban nem javí-
totta. A termelékenységet
ugyanakkor a technológiai
elmaradottság, a munkaszer-
vezési, menedzsmentbeli hiá-
nyosságok is negatívan befo-
lyásolják – ez alól csupán a
túlnyomóan export-irányult-
ságú ágazatok képeznek ki-
vételt, mint például a fémfel-
dolgozás vagy az autóipar. 

Törvény fékezi a versenyt?Kis béreken múló kilábalás



Hírösszefoglaló

Aggályos az Egészség-
ügyi Minisztérium újabb

kórházreformterve, több
önkormányzat is tiltakozik
az intézmények idõsottho-
nokká való alakítása ellen –
közölte tegnap a Romániai
Városok Szövetségének ve-
zetõje. Teodor Dumitru
Banciu – a Szeben megyei
Szelistye polgármestere –
bejelentette: a tervezett át-
szervezések ellen tiltakozó
jegyzéket küld Cseke Attila
egészségügyi miniszternek,
és arra kéri a tárcavezetõt,
hogy tartsa tiszteletben a
polgármesteri hivatalok ha-
táskörét. A kórházak mû-
ködtetése ugyanis önkor-

mányzati feladat – figyel-
meztetnek az érintettek. Ha
a szaktárca nem áll el a ter-
vezett átalakítástól, akkor
több polgármester is bíró-
sághoz fordul, hogy az érin-
tett kórházak státuszát meg-
õrizzék. Banciu szerint sok
kisvárosban olyan kórházak
szûnnek meg, amelyek regi-
onális feladatokat látnak el,
nemcsak egyetlen település,
de nagyobb térségek is hát-
rányos helyzetbe kerülnek.
Ha valóban olyan nagy
gond az idõsápolás – emlé-
keztet a szövetségi elnök –
akkor új otthonok építésére,
és nem kórházfelszámolás-
ra van szükség.  Az Egész-
ségügyi Minisztérium ren-
delkezéseinek megfelelõen

a jelenleg mûködõ 435 in-
tézménybõl 182-nek szûnik
meg az eddigi jogi szemé-
lyisége az átszervezések kö-
vetkeztében. Ezek közül
111-et összevonnak, 71-et
pedig idõsotthonokká alakí-
tanak át. Az idõsotthonok
hálózatának fejlesztését cél-
zó, országos érdekeltségû
program 2011. április 1. –
2013. december 31. között
zajlik majd. Az idõsottho-
nok létrehozását az indo-
kolja – Cseke Attila tárcave-
zetõ szerint –, hogy jelenleg
mindössze 25 államilag fi-
nanszírozott intézmény
mûködik az országban,
1570 ággyal, ám ennél sok-
kal átfogóbb ellátásra lenne
szükség. 

Parászka Boróka

Nincs eléggé átgondoltan
jelen a nemzeti kultúra a

romániai magyar közoktatás-
ban – derült ki annak a kör-
kérdésnek a nyomán, ame-
lyet a zenepedagógia közelgõ
reformja kapcsán intézett az
ÚMSZ a hazai zenetanárok-
hoz. A megkérdezettek jelen-
tõs része nem is hallott arról,
hogy a román, a földrajz, a
magyar és a történelem okta-
tásának korszerûsítése mel-
lett, a tervek szerint, „kisebb-
ségre hangolják” a zenetaní-
tást is. A lapunknak koráb-
ban nyilatkozó Szõcs Domo-
kos, a tantervtanács tagja-
ként úgy nyilatkozott: egy-
elõre a reform elõkészítése
folyik. 

Kihaló tantárgy

A korszerûsítés – vallják a
megszólalók – utolsó pilla-
natban jön, ha jön, mert las-
san eltûnnek a zeneórák és a
szakképzett pedagógusok a
hazai oktatásból. Utánpót-
lásban nincs hiány: egyre
több az állástalan fiatal zene-
tanár. Moldován Emese a
Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem zenepedagógiai
szakán végzett, azonban hiá-
ba ér el évek óta jó ered-
ményt a tanári versenyvizs-

gákon, nem hirdetnek meg új
végleges állásokat, kisegítõ
tanárként vándorol iskoláról
iskolára. „Az általános isko-
lákban többnyire nem szak-
képzett tanárok tanítják a ze-
nét. A mûvészeti órák kate-
drakiegészítõ órák, az a tanár
kapja ezeket, akinek a saját
alaptantárgya nem elég a fõ-
álláshoz. Van úgy, hogy a ze-
nét a biológiatanár tanítja” –
osztja meg tapasztalatait
Moldován Emese, aki helyet-
tes tanárként népes kórust
szervezett maga köré. „Ha
mi nyugdíjba megyünk, félõ,
hogy magunkkal visszük a

zeneoktatást is, a pályakez-
dõk nemhogy katedrát nem
kapnak, esélyük sem lesz be-
kapcsolódni az érdemi mun-
kába” – figyelmeztet a szak-
mai sikereirõl és igényességé-
rõl ismert gyergyóremetei ze-
nepedagógus, Trucza Árpád.
„Mikor reformról hall az em-
ber, rögtön arra gondol, jaj
csak nehogy rosszabb legyen,
mint eddig. Attól tartok, ne-
hogy választható tantárggyá
minõsítsék vissza a zenét” –
nyilatkozta Trucza, aki sze-
rint az elemi iskolás zeneok-
tatás is radikális átalakításra
szorulna.

Odafigyelni 
a tehetséggondozásra

„Nagyon fontos lenne,
hogy már az elsõ osztálytól
szakképzett tanárok foglal-
kozzanak a legkisebbekkel,
mert erre az alapozásra lehet
építeni a felsõbb osztályok-
ban. Néhány évig a zenét az
idegen nyelvekhez, a sport-
hoz és a valláshoz hasonlóan
szaktanárok tanították, ez ma
már nincs így” – ismertette a
körülményeket a pedagógus.
Szerinte nemcsak a tankönyv
és a tanterv szorul korszerûsí-
tésre, de a tehetséggondozást

is újra kellene szabni. „Ma,
ha egy gyerek tehetséges, az
vagy a nagyvárosi mûvészeti
iskolákba kerül már elsõ osz-
tálytól, vagy elkallódik a te-
hetsége, mert a szülõk nem
vállalják a távoli iskolázta-
tást. El tudom képzelni, hogy
a falvakon élõ gyerekek szá-
mára kidolgozzunk egy speci-
ális pedagógiai programot, az
alapoktatást a lakhelyükön, a
mûvészeti oktatást pedig
ezekben az iskolákban követ-
nék” – vélekedett a gyer-
gyóremetei kórusvezetõ. „Az
pedig minden általános isko-
lás számára fontos lenne, ha a
furulyaoktatást intézményesí-
tenénk az iskolákban, és len-
ne egy olyan kórusmozga-
lom, amelybe minél többen
be tudnának kapcsolódni” –
tette hozzá Trucza Árpád.

Magyar népzenét 
az iskolába

A reform legfontosabb
szempontjait Haáz Sándor, a
Szentegyházi Gyermekfil-
harmónia vezetõje, zenepe-
dagógus összegezte. „Én
nem vetném el a most forga-
lomban lévõ tankönyvet tel-
jes egészében, mert amikor
az az 1960-as években forga-
lomba került, akkor a szer-
zõk tulajdonképpen nem tet-
tek mást, mint bujtatott for-

mában becsempészték a Ko-
dály-módszer elemeit Romá-
niába. Ezeket én a mai napig
nagyon hasznosnak tartom”
– figyelmeztetett Haáz. „Az
általános iskola alsó és felsõ
tagozatán lehetne a gyere-
kek népdalkincsét gazdagí-
tani. A magyarországi tan-
tervet át kéne szabni az er-
délyi népdalkincsnek meg-
felelõen, figyelve arra, teljes
népdalokat tanuljanak meg
a gyerekek” – osztotta meg
ötleteit a zenepedagógus, aki
a jó tankönyv mellett a jó
gyakorló füzeteket is hiá-
nyolja. Haáz Sándor Trucza
Árpádhoz hasonlóan a nyi-
tott, minden gyermek szá-
mára élményt és tanulási le-
hetõséget nyújtó, közösségi
szempontból is stratégiai
fontosságú kórusmozgalmat
tartja a legfontosabbnak. „A
legfontosabb cél, hogy fel-
keltsük a gyermekekben a
zene iránti érdeklõdést, és ez
az általános iskolában sike-
rül is. A baj a 7–8 osztályban
kezdõdik, ilyenkor elkezd
mutálni az emberi hang, a
pedagógusok sem tudják,
hogy mit kezdjenek ezzel, és
persze a gyerekek sem. Ha
ilyenkor meg tudnánk nyerni
és õrizni a gyerekeket a zené-
nek, akkor nyert ügyünk len-
ne” – hangsúlyozza Haáz
Sándor. 
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Kisebbségre hangolt reform
Nélkülözhetetlennek tartják az oktatás korszerûsítését a hazai zenepedagógusok

Székelyföld kulturális nagykövete a szentegyházi Gyermekfilharmónia

Kovács Zsolt

Egy háromszéki csalók-
ból álló bûnbanda több

mint 100 ezer euróval károsí-
tott meg több, Kovászna me-
gyében mûködõ építkezési
céget. Buzsi Andrea rendõr-
ségi szóvivõ arról tájékoztat-
ta lapunkat, hogy a sikeres
nyomozás eredményekép-
pen a sepsiszentgyörgyi
rendõrség õrizetbe vett egy
nagyajtai férfit, négy társá-
nak pedig a hatóságok meg-
tiltották, hogy a vizsgálat vé-
géig elhagyják a megyét. A
rendõrtiszt elmondta: a bûn-

banda tavaly márciusban és
áprilisban 113 ezer eurót és
54 ezerlejt csalt ki jóhiszemû
vállalkozóktól. A nyomozati
anyagból kiderül: a 30 éves,
nagyajtai T. Levente, vala-
mint társai H. Viorel, H.
Ioan, K. József és I. Mihály
egy cég nevében jelentkeztek
vállalkozóknál, építkezésnél
használaos állványokat és
munkagépeket vettek bérbe
tõlük. Azokat azonban nem
a megállapodás szerint hasz-
nálták, hanem másoknak ad-
ták el, így 113 ezer euróval,
illetve 54 ezer lejjel károsítot-
ták meg a jóhiszemû bérbe-

adókat. A rendõröknek sike-
rült azonosítaniuk a vásárló-
kat, és – nem várt módon –
visszaszerezték az építkezési
állványok és a bérbe vett gé-
pek java részét, amelyeket
visszaadtak jogos tulajdono-
saiknak. Buzsi Andrea fi-
gyelmeztetett: a csalás kiter-
velõje T. Levente 6 hónapja
elhagyta az országot, amikor
megtudta, hogy bûnvádi el-
járás indult ellene. Hosszú
hónapok után, a napokban
sikerült elfogni, és elõzetes
letartóztatásba helyezni.
Társai szabadlábon védekez-
hetnek. 

Százezer eurós csalás

HIRDETÉS

Tiltakoznak a polgármesterek

Fotó: archív



ÚMSZKULTÚRA8

Sipos M. Zoltán

Fennállásának 61. évfor-
dulója alkalmából két in-

gyenes ünnepi elõadással
várja a bábjátékok kedvelõit
szombaton a kolozsvári
Puck Bábszínház. Az intéz-
mény magyar és román tár-
sulata így tiszteleg az egyko-
ri alapítók, neves élõ és el-
hunyt mûvészek elõtt. 

Varga Ibolya, az intéz-
mény magyar társulatának
fõrendezõje lapunknak el-
mondta: az ünnepi rendez-
vény részeként szombat dél-
elõtt 11 órától az Ördögverõ
jóbarátok címû vásári bábjá-
tékot adja elõ a magyar tár-
sulat, majd délután öt órától
Traian Savinescu Dãnilã
Prepeleac címû bábjátékát te-
kinthetõ a román bábosok
elõadásában.

A társulat új bemutatóval
is készül, február 10-én A té-
li mese címû darabot adják
elõ, Wass Albert meséjének
színpadi változatát Varga
Ibolya írta és rendezte. A
Puck Bábszínház elindított

egy új, Ha szerda, akkor
bábszínház elnevezésû prog-
ramsorozatot is, ennek kere-
tében a társulat minden szer-
dán, délután hat órától kor-
határ nélküli elõadásokat

fog játszani. „A kezdemé-
nyezés lényege, hogy lehetõ-
séget teremtsünk az egész
család számára, hogy báb-
színházba jöhessen. A báb-
színházi elõadások megszo-

kott idõpontjától eltér a szer-
da esti, de ez éppen azért
van, mert azt szeretnénk, ha
a szülõk, nagyszülõk, gyere-
kek és kamaszok együtt is el-
jönnének egy-egy ilyen elõ-

adásra” – magyarázta la-
punknak Varga Ibolya. Az
elsõ Ha szerda, akkor báb-
színház elõadásra tegnap es-
te került sor, a Tornyocskát
játszották Jakab Ildikó ren-
dezésében.

A magyar társulat vezetõ-
jétõl azt is megtudtuk, hogy
a Szülõföld Alap jóvoltából
sikerül idén is útjára indíta-
ni a bábszínház missziót,
ennek keretében a mûvé-
szek az észak-mezõségi tér-
ség  falvaiba, valamint a
Beszterce körüli települé-
sekre szállnak ki. „Úgy gon-
dolom, hogy ez egy hatal-
mas feladat, igényes elõadá-
sokat, hivatásos mûvészeket
elvinni az ott szórványban
élõ gyerekeknek. Ezekért az
elõadásokért csupán öt lejt
fognak fizetni belépõként,
mert pályázati úton tudjuk
finanszírozni a költségek
nagy részét. Tervben van
egy újabb kiszállássorozat, a
csángóföldi bábszínházas
misszió” – mondta el la-
punknak a magyar társulat
fõrendezõje. 
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Röviden Születésnapra készül a PuckAz erdélyi magyar 
felsõoktatás könyvben

Az erdélyi magyar felsõoktatás
helyzete és kilátásai címû köte-
tet mutatják be a Magyar
Köztársaság kolozsvári fõ-
konzulátusán ma 18 órakor.
A könyv az MTA Kolozsvá-
ri Akadémiai Bizottságának
Felsõoktatási Munkacso-
portja által végzett felméré-
sek, kutatások eredményeit
foglalja össze. A kötetben
közreadott tanulmányok
szerzõi Salat Levente, Pén-
tek János, Papp Z. Attila,
Csata Zsombor és Márton
János. A kiadványt Szikszai
Mária szerkesztette, az Ábel
Kiadó gondozásában jelent
meg. A könyvbemutatón a
szerzõk ismertetik közrea-
dott munkájukat.

Farkas Ádám elõadása
Sepsiszentgyörgyön

Farkas Ádám magyarországi
szobrászmûvész, egyetemi
tanár tart vetített képes elõ-
adást Szobrok a városban. Kor-
látok, kihívások, lehetõségek
címmel a sepsiszentgyörgyi
Bod Péter Megyei Könyvtár
Gábor Áron termében hol-
nap 18 órakor. A rendez-
vény a Háromszéki TÉT-
estek és az 550 éve város
Sepsiszentgyörgy program-
sorozat része, szervezõi a
megyei könyvtár és a Ma-
gyar Köztársaság Kulturális
Koordinációs Központja.

Markó és Karácsonyi
könyvbemutatója

Markó Béla és Karácsonyi
Zsolt köteteit mutatják be
Kolozsváron holnap 17 órá-
tól a Gaudeamus Könyves-
boltban, a szerzõk jelenlét-
ében. Markó Béla Kié itt a
tér – Válogatott közéleti cik-
kek, elõadások 1991–2009, va-
lamint Az erdélyi macska cí-
mû esszékötetét Tibori Sza-
bó Zoltán újságíró ismerte-
ti. Karácsonyi Zsolt Ússz,
Faust, ússz! címû verskötet-
ét, valamint a könyveket
megjelentetõ Pallas-Akadé-
mia Könyvkiadó terveit
Kozma Mária fõszerkesztõ
mutatja be. 

Brüsszelben is látható
az Együtt-lét

Az Európai Parlamentben
látható az Együtt-lét címû fo-
tókiállítás, amely az azonos
címû pályázatra beérkezett
munkákból készült váloga-
tást mutatja be. A pályázat
témája a Kárpát-medencei
népek együttélése, szervezõi
a Magyar Országgyûlés és a
Magyar Fotográfusok Háza
voltak. A nyertesek között
volt számos erdélyi magyar
fotográfus is. A kiállítást Kö-
vér László, az Országgyûlés
elnöke, valamint Tõkés
László, az Európai Parla-
ment alelnöke nyitotta meg.
A két politikus beszédében
kiemelte: különbözõ népek
békés együttélése és boldo-
gulása egymás kultúrájának
megismerésén, a kölcsönös
tiszteleten, valamint az em-
beri és kisebbségi jogok be-
tartásán kell hogy alapuljon.

A Téli mese címû elõadás bemutatójára készül a Puck Bábszínház Kolozsváron

ÚMSZ

A fekete leves – a kávéfõzés
története kiállításhoz kap-

csolódóan holnap 19 órától
filmvetítést rendeznek a csík-
szeredai Csíki Székely Múze-
um kávéházában: a Bagdad
Café címû filmet láthatják az
érdeklõdõk, Percy Adlon
rendezésében. Szombaton 19
órától a Múzeumi kávéház-
ban Kisvárosi kávézások cím-
mel Daczó Katalin újságíró

beszél a csíkszeredai kávéhá-
zakról, kávézásokról. Gyar-
mati Zsolt történész, múze-
umigazgató Kávéházi kultúra
a Monarchiában címmel tart
elõadást. Vasárnap pedig 17
és 18 óra között ingyenes tár-
latvezetést szerveznek A feke-
te leves – a kávéfõzés története cí-
mû kiállításon. 

A Boldogasszony címû, kor-
társ képzõmûvészeti kiállítás
záróakkordjaként február 6-
án, vasárnap 16 órakor Egy

kiállítás képei. Tisztelgés Nagy-
asszonyunk elõtt címmel szer-
veznek különleges rendez-
vényt. Antal Imre és Antal
Ágnes archaikus Mária-
imádságokat és -énekeket
adnak elõ citera- és doromb-
kísérettel. Az Antal házas-
pár a népi kultúra szolgálója
és terjesztõje, akik huszon-
három év ausztriai tartózko-
dás után 2009-ben költöztek
haza Erdélybe. Majd Kon-
csag László plébános és

Szatmári Szilárd református
lelkész tartanak elmélkedést
Mária-kultusz Európában, Ma-
gyarországon és Székelyföldön,
valamint A magyarság Bol-
dogasszonya címmel, melyet
a Nagy István Mûvészeti Lí-
ceum énektanára és zongo-
ratanára, Dobos Krisztina,
illetve Wass Márta közös
elõadása színesít. 

A múzeum összes hétvégi
programjára ingyenes a be-
lépés. 

Kávés hétvége Csíkban

Hírösszefoglaló

A világ 17 nagy múzeu-
mát – köztük a New

York-i Metropolitant és a
Modern Mûvészetek Múze-
umát vagy a londoni Tate
Galériát – viszi a felhaszná-
lók otthonába a Google,
amely „utcanézegetõ” tech-
nológiája felhasználásával
hozzáférhetõvé teszi a világ
nagy mûvészeti gyûjtemé-
nyeit az online látogatók
számára.

A www.googlearthproject.com
címen található online mû-
kincstár arra is alkalmas,
hogy az érdeklõdõk létrehoz-
hassák saját virtuális gyûjte-
ményüket – derült ki a mûvé-
szeti program keddi ünnepé-
lyes megnyitóján, a londoni
Tate Galériában. „Ez való-
ban nagy lépés arra, hogy az
emberek közel kerülhessenek
a világ minden tájának cso-
dálatos mûkincseihez. Szó
sincs arról, hogy a lehetõség
eltávolítaná az embereket a
múzeumoktól. Bízunk ben-
ne, hogy éppen az ellenkezõ-
je történik” – jelentette ki
Nelson Mattos, a világ 17 ga-

lériájának bevonásával elin-
dult program vezetõ szakem-
bere.

A múzeumok virtuális be-
járásához a Google street
view-technikáját alkalmaz-
zák: a látogatók távozása
után a kamerák végiggördül-
tek a kiürült galériák üres
szobáin, a kiválasztott ter-
mekrõl 360 fokos felvételek
készültek, amelyeket aztán
egymáshoz fûztek. Jelenleg
385 termet járhatnak be a vir-
tuális látogatók, de a prog-
ram folyamatosan bõvül a

tervek szerint. A 17 múzeum
mindegyike kiválaszthatta
gyûjteménye egy mûalkotá-
sát, amelyrõl „gigapixeles”
fénykép készült. A hétmilli-
árd pixelbõl álló kép olyan
aprólékossággal adja vissza
az alkotást, ami puszta szem-
mel láthatatlan. A látogatók
ráközelíthetnek a mûvek
részleteire, így a festmények-
nek akár minden ecsetvonása
külön kivehetõ.

A virtuális múzeum láto-
gatói 486 mûvész – többek
közt El Greco, Goya, Remb-

randt, Vermeer, Renoir,
Gaugin és Manet – összesen
több mint ezer mûalkotást
szemlélhetik meg saját mú-
zeumi környezetében, mi-
közben mód nyílik az alapos
tanulmányozásra. Kom-
mentálhatják a látottakat,
megoszthatják tapasztalatai-
kat, kiaknázhatják a prog-
ramban rejlõ mûvelõdési le-
hetõségeket. Mattos megje-
gyezte, hogy a Google maga
finanszírozta mûvészeti
programját, amelyet „nem
kereskedelmi haszon remé-
nyében” indított el.

A virtuális múzeumláto-
gatáshoz többek között a vi-
lág olyan ismert képtárai
nyitották meg kapuikat,
mint a firenzei Uffizi, a fran-
cia Versailles-i kastély, a prá-
gai Kampa Múzeum, az
amszterdami Van Gogh
Múzeum vagy a szentpéter-
vári Ermitázs. A program-
hoz csatlakozott továbbá a
madridi Zsófia Királyné
Múzeum, a Thyssen-
Bornemisza Múzeum, a wa-
shingtoni Freer Smithsonian
és a New York-i Frick Gyûj-
temény is. 

Múzeumokba visz a Google

Homályba vész
a Mátyás-avató

Folytatás az 1. oldalról

A magyar fél által javasolt
idõpont azonban Bukarest-
nek nem felel meg. „Tekin-
tettel a miniszter március
eleji elfoglaltságaira, a java-
solt idõpontokat nem te-
kintjük alkalmasnak a szo-
boravató ünnepség meg-
szervezésére” – mondta la-
punknak Debreczeni Haj-
nal. Hozzátette, válaszukat
még nem közölték hivatalo-
san a magyar féllel is. Mint
ismeretes, a Mátyás-szobor
hivatalos átadása körüli hu-
zavona már jó ideje tart.
Korábban Kelemen Hunor
bukaresti mûvelõdési mi-
niszter két idõpontot is java-
solt a Fadrusz János alkotá-
sának újraavatására. A tár-
cavezetõ – szem elõtt tartva
azt, hogy a dátumok tarta-
lommal és jelentéssel bírja-
nak a magyar közösség szá-
mára – január 22-re, a Ma-
gyar Kultúra Napjára, vagy
február 23-ra, Mátyás ki-
rály születésnapjára idõzí-
tette volna a szobor átadá-
sát. Az elsõ idõpontot a
magyar fél már a múlt ja-
nuár közepén elutasította.
A másik javasolt idõpontról
Szõcs Géza magyar kulturá-
lis államtitkár azt nyilatkoz-
ta: szerinte az RMDSZ-kon-
gresszus utáni idõpontra
kellene halasztani a Mátyás-
szoborcsoport újraavatását.
Mint ismert, az RMDSZ
legfontosabb döntéshozó fó-
ruma február 26–27-én ülé-
sezik Nagyváradon. Az ál-
lamtitkár az ÚMSZ-nek ko-
rábban azt nyilatkozta: nem
szeretnék, hogy a szövetségi
elnöki tisztséget megpályá-
zó Kelemen Hunor a kong-
resszus elõtt kampánycélok-
ra használná a kolozsvári
szoboravatást. 

Híres múzeumokba léphet be a Google felhasználója
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„Az egyiptomi hatóságok fel-
oldották az öt napig tartó

internet-blokádot” – jelentette
tegnap a cnet.com hírportál. Fõleg
egyiptomi blogokra hivatkozva
viszont hozzátette: a visszakap-
csolás nem volt teljes körû. Így
például a nemzetközi szerverek
kora délután még nem regisztrál-
tak forgalmat az egyiptomi egye-
temek honlapjairól, és néhány
nagyobb közösségi oldal elérése
is nehézkes volt. Az IT-hírekre
szakosodott a siliconrepublic.com
szakértõi szerint a jelenséget
okozhatta az is, hogy az inter-
nethozzáférhetõség visszaállítá-
sának kezdeti fázisban egyszerre
túl sokan próbáltak ezekre az ol-
dalakra csatlakozni. 

Néma médiumok a tûzben

Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, a távozását követelõ
népmozgalom megfékezésére
Hoszni Mubarak egyiptomi el-
nök egyik elsõ lépése az internet
kikapcsolása volt. A világháló
történetében ez a korlátozás szá-
mított az eddigi legsúlyosabbnak
– vélik a szakértõk, akik szerint
eddig még nem volt példa arra,
hogy egy kormány a szolgáltató-
kat az internet teljes lekapcsolá-
sára utasította volna. Éppen ezért
a 2009-es iráni eseményekkel el-
lentétben a tüntetésekrõl kevés a
résztvevõk szemszögébõl készült

videó, kép és tudósítás. Az egyip-
tomi kormány ugyanakkor bezá-
ratta az al-Dzsazíra hírtelevízió
kairói irodáját és blokkolta a
Nilesat adót is, ahonnan adásait

sugározták, így az arab nyelvû
adás megszakadt. Ez persze nem
csoda, hisz az egész Közel-Kelet
elsõsorban ennek a csatornának
az adásaiból követte az esemé-
nyeket. A médiablokádba be-
szállt a Vodafone is, az egyetlen,
európai székhelyû, Egyiptomban
is üzemelõ távközlési vállalat,
amely a Mubarak-kabinet utasítá-
sára korlátozta felhasználói szá-
mára a hang és adatátvitelt. 

A blokád azonban nemcsak a
fáraók földjét érintette, a New
York Times már január 31-én hírt

adott arról, hogy a pekingi kor-
mány parancsára a helyi internet-
szolgáltatók tiltólistára tették az
egyiptomi lázadásról szóló hír-
adásokat, és csak a közszolgálati
csatorna számolhatott be az ese-
ményekrõl – természetesen rövid-
hírekben. 

Ezzel ellentétben a nagy hír-
ügynökségek képviseltetik magu-
kat Egyiptomban – az NBC News,
az MSNBC és a Fox News például
közvetítõkocsikkal van jelen, a
napilapok (például Washington
Post, New York Times, The

Guardian) online kiadásukban
próbálnak lépést tartani az ese-
ményekkel.

Túlbecsült 
internet-befolyás?

Bár az ellenállás szervezõdése
szempontjából kiemelten fontos-
nak tekintik a közösségi oldalakat
(a 600 millió felhasználóval ren-
delkezõ Facebookot, valamint a
175 milliós táborral rendelkezõ
Twittert), Jevgenyij Morozov, a
Stanford Egyetem Demokrácia

Központjának kutatója úgy véli,
hogy a(z új) médiák igaz, fontos
szerepet játszottak az események
alakulásában, igazából túlbecsül-
jük az internet erejét és a külön-
bözõ folyamatkora gyakorolt ha-
tását. „A tunéziai tüntetések ak-
kor is bekövetkeztek volna, ha a
Twitter, a Facebook és más közös-
ségi portálok nem lettek volna el-
érhetõk. Azt ugyanakkor nehéz
megmondani, hogy ezek a folya-
matok ugyanennyire erõsek let-
tek volna-e vagy sem.” – nyilat-
kozta az egyiptomi eseményeket

megelõzõ Tunéziai forrongásról
a Die Tageszeitung címû német
lapnak adott interjúban a fehér-
orosz kutató. A szakember hang-
súlyozta: értelmetlen Wikileaks-,
Twitter- és Facebook-forradal-
makról beszélni, hisz a világháló
korántsem ilyen erõs. Hozzátette,
hogy minél gyakrabban használ-
ják a médiák ezeket a kifejezése-
ket, annál valószínûbb és félõbb,
hogy a mindenkori diktátorok a
közeljövõben még inkább az el-
lenõrzésük alá akarják majd von-
ni a világhálót. 

Egyiptom-láz a médiában

ÚMSZ

Annette Bening negyedszer is
az Oscar-díj közvetlen közelé-

be ért – és mi tagadás, szorítunk
neki, hisz Imelda Staunton-nal,
Kate Winslettel, Hilary Swank-
kel és Catalina Sandino Moreno-
val együtt a Szabó István rendez-
te Csodálatos Júlia címû filmben
fõszereplõként tûnt fel. Esélyeirõl
már régóta pletykálnak szakmai
körökben: az Amerikai Filmaka-
démia tagjai szívesen ismernek el
hosszú pályákat, amelyeket eddig
valahogy elkerült az aranyszobor
– sokak szerint nemrég átvett
Aranyglóbusza is azt jelezi, hogy
az Oscar-elõszobából idén végre
beléphet a legelismertebbek közé.

Annette Bening 1958. május
29-én született egy biztosítási
ügynök és egy templomi énekes-
nõ gyermekeként. A San
Francisco-i Egyetemen végzett,
majd színészetet tanult, és csatla-

kozott egy társulathoz. Miloš
Forman Valmontjában (1989) tûnt
fel elõször jelentõsebb szerepben.
Játszott Robert De Niroval a Fe-
ketelistán (1991) címû filmben, és
Harrison Forddal a Mike
Nichols-féle Csak egy lövésben
(1991). Filmszerepei között van
még Mike Nichols Képeslapok a
szakadék szélérõl (1990) címû film-
je, a Szükségállapot (film) (1998), a
Gyilkos álmok (1998), a Támad a
Mars! (1996), a III. Richárd
(1995), A sors útjai (1994), a Bugsy
(1991), A nagy kiruccanás (1988).
Az Amerikai szépségben (1999)
Kevin Spacey mellett szerepelt,
majd tíz éves „szabadságra” vo-
nult, 2000-ben láthattuk újra a
Nõfaló ufó-ban.

Legutóbb Lisa Cholodenko A
gyerekek jól vannak (The Kids Are
All Right) címû alkotásában fõsze-
repelt – teljesítményét Aranygló-
busszal ismerték el. A filmben egy
leszbikus pár egyik tagját alakítja,

akiknek mesterséges fogantatással
született gyerekei egy napon úgy
döntenek, felkeresik biológiai ap-
jukat és meghívják otthonukba,
hogy bemutassák (mindkét) édes-
anyjuknak. 

Negyedik az Oscar igaza?

Én is jobban tudom, mint Szász Jenõ

Addig, amíg Szász Jenõ elvi-politikai szöve-
geit hallgattam, olvastam, csak pironkod-
tam. Mivel és hogyan lehet elbolondítani
egy „iskolaváros”, „a székely anyaszék” jo-
gos örökségére rátarti népét, (ezekre sze-
mély szerint, csíkiként magam is büszke va-
gyok), szégyelltem, miképpen tudta nevetsé-
gessé tenni magát és a székelység egy részét
diverzáns politizálásával – nos, addig csak
ámuldoztam rajta és szekértolóin. Most
azonban, amikor hallom, hogy Kelemen
Hunor szülei becsületébe gázol, a fasiszta-
kommunista kollektív bûnösség hamis esz-
közéhez nyúl, hogy fiúkat, a költõt, parla-
menti képviselõt, kulturális minisztert
kompromittálja, az undortól fordul a gyom-
rom. Egyértelmûvé szeretném tenni állás-
foglalásomat illetõen: nem Kelemen Hunor
múltját ismerem, hanem a szüleiét: Kele-
men Jánosét és Magdikáét. A felcsíki Agrit
elnökéét, illetve a kultúrigazgatóét. Szász
mérnökként tudja, hogy a henger vagy göm-
bölyû alakú testek jobban bírják a belsõ nyo-
mást: ezért merészel arcrepedés nélkül ha-
zudni. Magdika nem tetetett ki senkit a tan-
ügybõl: mert önkényesen nem tehette, más-
részt mert a lelke sem vitte volna rá. Kele-
men János pedig példamutató agrármérnök
volt, aki nem a mutató ujjával vezetett, ha-
nem maga is megfogta a dolog végét. Egy
alkalommal fül és szemtanúja voltam, aho-
gyan Costea megyei elsõ titkár földig alázta
azért, mert húsvét napján nem hajtotta ki a
karcfalvi kollektivistákat pityóka ültetni.
Szász az úgynevezett elüldözöttek tekinteté-
ben is hazudik: a románokat üldözték el leg-
elõbb, ami persze szintén nem igaz, illetve
úgy igaz, mint a Szász Kelemenre vonatko-
zó állítása. Egy szó, mint száz: Szász Jenõ a
becsület- és hitelrontás vétkét messzemenõ-
en kimeríti. Ha Kelemenék úgy gondolják,
hogy pert indítanak ellene, önzetlenül és
minden érdek nélkül egy tanúságot vállalok.

Dr. Balázs Lajos, egyetemi docens

Oscarsarok
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MÉDIAPARTNER

Glóbusz után Oscart kap Bening?

A médiák fontos szerepet játszanak az
egyiptomi események alakulásában, álta-
luk külföldön is felfigyeltek a történtekre, 
a Facebook-forrásokat több tekintélyes lap
felhasználta. Szakemberek szerint viszont
a közvélemény túlbecsüli az internet erejét.

Nem egészen egy hónap múlva gazdára ta-
lálnak a 2011-es Oscar-szobrok. Rovatunk-
ban ez idõ alatt bemutatjuk a legnagyobb
filmes elismerésre esélyes sztárokat. A nõk
mezõnyét indítsuk Annette Bening-el, aki
már az Oscar-elõszobában van.

Különleges témájú, könnyedén kezelhetõ,
okostelefonokra is letölthetõ térképet adott ki
az angliai rendõrség, amelyen nyomon követ-
hetõek a térképhasználó mozgás-, illetve lakó-
környezetében elkövetett bûntettek. Külön
programot is fejlesztettek ki hozzá, amely pél-
dául kiszámolja a legbiztonságosabb útvona-
lakat stb. Eddig folklórban, ritkán bemuta-
tott riportfilmekben, túlzó híradókban terjed-
tek pletykák rosszhírû negyedekrõl, veszélyes
utcaszakaszokról. Ennyire nyíltan kevés ál-
lam tette közzé, hogy területén vannak olyan
zónák is, ahol a törvényes rend érvényesítése
akadályokba ütközik. Nem szeretném, ha a
román rendõrség adna ki ilyen térképet. Va-
lószínûleg a házból sem mernék kilépni, any-
nyi lenne a „Veszélyes zóna!”-megjelölés. De
szerencsére nálunk még nincs ilyen technika,
így tájékozatlanul, de a valós fenyegetés tuda-
ta nélkül élhetjük mindennapjainkat...

(prier)

Kettõs tükör 

Hoszni Mubarak internetblokádja feltüzelte a békés tüntetõket Egyiptomban 



8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (krimisorozat)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Támadás a Krull
bolygó ellen (angol sci-fi)
15.25 Halálvadász és po-
kolbéli harcosok (am.-
mex. akciófilm) 17.00 Kri-
tikus pont (amerikai vígjá-
ték) 18.45 Nullpont (ka-
nadai sci-fi) 20.25 Szágul-
dás a semmibe (am. akció-
film) 22.10 Halálra jelölve
(amerikai akciófilm)
23.55 Pokoli ígéret (ame-
rikai thriller)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Titkos szerelem (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Menyet anyá-
nak 5 20.30 Szemek az ár-
nyékban (ismétlés) 22.00
D-Paparazzi (ismétlés)
22.45 A Perez család
(amerikai romantikus víg-
játék) 0.45 Forró álmok
(erot. film)

7.00 Napraforgó 9.00
Többszemközt, ismétlés
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Többszemközt, is-
métlés 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Átjáró 17.30
Délutáni Híradó 17.50
Egészséges percek 18.00
Reggeli terefere, ismétlés
18.30 Híradó 19.30 Esti
Híradó 20.00 Füves élőhe-
lyek Magyarországon,
dokf. 20.30 A gyakornok,
dokf. 21.00 Kultúrcsepp,
ismétlés 21.30 Híradó
22.00 Átjáró, ismétlés 

8.30 Esmeralda (mexikói
sorozat) 11.30 Elátkozott
paradicsom (mexikói soro-
zat) 12.45 Tengernyi szen-
vedély (sorozat) 14.30
Szerelem és tisztesség (so-
rozat) 15.30 Clase 406
(sorozat) 16.30 Esmeralda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 Tiltott gyümölcs
(sorozat) 20.30 Elisa nyo-
mában (sorozat) 22.30 Ör-
dögi kör (sorozat) 0.30
Clase 406 (sorozat)
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.50 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
10.30 Lélek Boulevard
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Felelet az életnek
15.55 “...filléres 
emlékeim...”
16.40 TÉRkép ráadás
17.10 Beavatás
17.25 Anya, az állatorvos
(sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Híradó
20.20 Gyalog 
a mennyországba 
(magyar f.)
21.50 Friss levegő 
(magyar f. dráma, 2006)
23.40 Sporthírek
23.45 A Fideszes zsidó, 
a nemzeti érzés nélküli
anya és a mediáció 
(dok. f.)
1.00 Váltó
1.15 Balázs Elemér 40.
születésnapi koncertje
(koncertf.)
1.45 Kikötő - Friss (ism.)
2.05 Híradó (ism.)
2.35 Az emigráns 
(magyar-olasz f.)

DUNA Tv, 21.50
Friss levegõ

Viola még mindig nagyon szép nő. Angéla szégyelli Violát. A
kommunikáció közöttük már szinte lehetetlenné vált. Csak a
kedvenc sorozatukat nézik mindig együtt, soha nem mulasz-
tanak el egy részt sem. Valószínűleg titkon mindketten sze-
relmesek a főszereplőbe. Viola ott dolgozik, ahol senki sem
akar dolgozni. Keresi az igazi férfit, akit szeretni tudna. An-
géla szép ruhákat szeretne tervezni.

VIASAT3, 22.30
Menekülõ ember

Az ártatlanul elítélt Ben Richards kapitány kap egy utolsó le-
hetőséget: szabad prédaként részt vehet a “Menekülő em-
ber” című élő televíziós show-műsorban, ahol boldog-bol-
dogtalan az ő bőrére vadászhat. Bár ez a szerepkör felér egy
halálos ítélettel, Richards nem olyan fából lett faragva,
hogy egy szó nélkül hagyná magát lemészárolni.

m2, 23.20
Elegem van!

Humorban, kalandokban bővelkedő történetünk Lipcsében,
a szász szövetségi tartomány rangos kulturális központjá-
ban veszi kezdetét. Ez a művészeteket pártfogoló német vá-
ros ideális helyszín lehetne hőseinknek, a táncművész
Kaminskynek és a csellista Stellának, ha nem jönnének köz-
be életükben azok a fránya véletlenek. Házassági válsága
elől menekülve Kaminsky felcsap sofőrnek.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 Körzeti magazin 
- Szeged
11.45 Monda 
és történelem
12.25 Néprajzi értékeink
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Az irodalom nyelve
14.50 Operatőrmesék
15.15 Jelfogó 
(ismétlés)
16.10 Drága doktor úr
(sorozat)
17.00 Párizsi jóbarátok
(sorozat)
17.40 Bűvölet (sorozat)
18.10 Magyar bulizene
19.05 Átjáró
19.30 Esti mese
20.00 Winston Churchill
(dok. f.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 A csodálatos Mrs.
Pritchard (angol vígj. sor.)
23.20 Elegem van! 
(észt-német vígj., 2005)
0.55 India - Álmok útján
(kaland sor.)
1.40 Házaspárbaj 
(olasz sor.)

7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 Vészhelyzet 
(am. sor.)
16.15 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.20 Mindörökké 
szerelem (mexikói sor.)
18.20 NekedValó 
(2010) - Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.25 CSI: A helyszínelők
(am.-kan. akció sor.)
Utána. RTL-híradó
0.20 PokerStars.net 
- Big Game
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 ittHON
1.55 Döglött akták 
(am. krimisor.)
2.55 Autómánia (ism.) 
- Autósmagazin

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
12.15 Árva angyal (ism.)
13.05 Jó lovam, 
Mississippi 
(német vígjáték,  2007)
14.50 EZO.TV
15.55 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sci-fi sor.)
16.45 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.40 Marina 
(mexikói-am. sor.)
18.35 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív 
- TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Hawaii Five-0 
(am. sor.)
23.15 Zsaruvér 
(am. krimisor.)
Közben: Kenósorsolás
0.10 Hősök (am. sor.)
1.00 Tények Este
1.30 EZO.TV
2.30 Smallville 
(am. akció sor.)

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

9.00 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.00 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.00
Tuti gimi (sorozat) 11.50
Anna (kan. sorozat) 14.10
Nyomtalanul (ism.) 16.00
CSI (ism.) 17.00 Gyilkos
számok (sorozat) 18.00 A
nagy házalakítás 19.00 A
dadus (sorozat) 19.30
Jóbarátok (sorozat) 20.30
Két pasi (sorozat) 21.30
CSI (sorozat) 22.30 Mene-
külő ember (am. sci-fi
akcióf.) 0.25 Kés/alatt
(am. sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Fogadás a
félelemmel 14.10 Pontos
sportidő 15.10 Külön ki-
adás 16.00 Sport.ro Hí-
rek 16.30 Pontos sport-
idő (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.05 Infor-
mációk (live) 20.00
Pokerstars Big Game
21.00 Wrestling RAW
23.00 American Gladia-
tors 0.10 Playmate of the
year

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Jelfogó (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.25 Közlekedő
15.30 Átjáró
16.00 Nemzet és védelem
16.30 Sírjaik hol 
domborulnak... 
(dokumentumf.)
17.00 Bárka
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.45 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.35 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő Szilágyi Tibor
műsora
22.05 Az Este
22.40 Megszegett 
fogadalmak 
(am. filmdráma, 1987)
0.20 Vallások 
az Ókor romjain - Palmyra
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Prizma
1.05 Ma Reggel (ism.)
3.00 Jelfák - Túlélő

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
9.50 Zsebtörténetek
(ism.)
9.55 Történelmi emlékek
10.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.50 Történelmi emlé-
kek (ism.)
15.00 Parlamenti pártok
fóruma
15.35 Románia parla-
mentje
16.30 Az én Európám (ism.)
17.00 Mestreség, arany-
karperec
17.30 Vizor monden
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Egyszer az életben
– szórakoztató műsor
23.00 Eurovision 2011
23.15 Egy új szerelem
(amerikai romantikus 
dráma, 2006)
1.00 Lassú tűz 
(am. filmdráma, 2005)
(ism.)
2.30 100%-ban garantált
(ism.)
3.20 Hírek (ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?

10.00 Gyere táncolj 
az esküvőmön 
(amerikai filmdráma,
2009) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 Marilyn mosolya
(amerikai filmdráma,
1993)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Crank - Felpörögve
(amerikai akciófilm,
2006)
22.15 Mocskos zsaruk
(amerikai akciófilm, 1999)
0.15 Crank - Felpörögve
(amerikai akciófilm,
2006) (ism.)
2.00 Mocskos zsaruk
(amerikai akciófilm, 1999)
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani szórakoz-
tató műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 Bingo 

(am. vígj., 1991)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Benny Hill (
angol vígj. sor.)
14.30 Next Top Model 
by Cătălin Botezatu 
– verseny show (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Gyilkos félállásban
(amerikai-hongkongi 
akciófilm, 1998)
22.30 Örökké tudom, mit
tettél tavaly nyáron 
(amerikai horror, 2006)
0.30 Gyilkos félállásban
(amerikai-hongkongi 
akciófilm, 1998)
2.15 Híradó, Sport (ism.)
3.00 Örökké tudom, 
mit tettél tavaly nyáron 
(amerikai horror, 2006)
(ism.)

7.00 Lököttek
7.45 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Farmer feleséget ke-
resek (ism.)
10.30 Agatha Christie:
Gyöngyöző cián 
(amerikai krimi, 1983)
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(am. krimisor.)
16.00 Az aranytó 
(am. filmdráma, 1981)
17.30 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
19.30 Cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Szép még lehetsz
(amerikai vígjáték, 2005)
22.30 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Mondenii
0.00 Stoppos gyilkos
(amerikai krimi, 2006)
2.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisorozat)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Mini 1000 City
9.00 Halálos fogás 
- A könyörtelen tenger
10.00 Piszkos munkák 
- Rocky Reach 
völgyzárógát
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Howe Caverns
13.00 A túlélés 
törvényei
14.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
15.00 Piszkos munkák 
- Tűzijáték
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
- A szenvedés jutalma

18.00 Amcsi motorok 
- Pilot Pen motor 
és Ducati motor
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Északi-sark
20.00 Állítólag... 
- Mondások
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 Ausztrália 
határain
23.30 Tetkóvadász
0.30 Sorozatgyilkosok 
- Az élet császára
1.30 Trükkös tesók
2.30 Ausztrália 
határain
3.00 Állítólag...

7.00 Fraiser és a farkasok
(kanadai-amerikai sor.)
7.55 Állatri ösztön
(dokumnetum sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Videóterápia (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Utópia
16.00 Fraiser és 
a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.30 Az áldozat nevében
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
19.00 Biznisz óra
20.10 Tornádó 
- Az ég haragja 
(német katasztrófa f.,
2006)
21.45 Szerelem 
a képernyőn túl
22.00 Hírek,
időjárásjelentés

23.30 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Commando:
A frontvonalban

1.00 Csavargó halász
(ism.)
2.00 Biznisz óra 
(ismétlés)
3.00 DP 2 Tonomat 
(ismétlés)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.15 Körhinta,
Zenenegyed 9.15 Cifra palota 9.50 Hírek, reklám 15.00
Slágerlista 16.00 Hírek, rendezvényajánló 16.10 Érintő
17.00 Láthatár 17.30 Sorsok az operaszinpadon 17.55
Hírek, műsorismertetés

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 Aranyemberek – magyarok Bukarestben
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Ma Balázs, Oszkár és
Celerina napja van.
A Balázs az ismeretlen ere-
detû latin Blasio család-
névbõl származó férfinév.
A nevet sokan – helytele-
nül – a görög Bazileosz
névvel azonosították,
melynek szó szerinti jelen-
tése: királyi. Ezzel szem-
ben a név valójában az
ókori Rómából ered, a hí-
res és elõkelõ Cornelius
nemzetség egyik ága a
Blasio névvel különböztet-
te meg magát a család töb-
bi ágától. A Blasio (és így a
Balázs) név eredete, jelen-
tése máig megfejtetlen ma-
radt. Az Oszkár a régi ger-
mán Ansgar névbõl szár-
mazó angol és skandináv
névbõl ered, jelentése is-
tenség + dárda.
A Celerina latin eredetû
nõi név, jelentése: gyors.
Holnap a Ráhel, Csenge,
Veronika és András nevû-
eket köszöntjük.

Évforduló
• 1642 – Az erdélyi ország-
gyûlés II. Rákóczi Györ-
gyöt fejedelemmé választ-
ja, trónját csak 1648. októ-
ber 11-én foglalja el.
• 1949 – Megkezdõdik a
Mindszenty József herceg-
prímás elleni kirakatper.
• 1966 – A Luna–9 szovjet
holdszonda – elsõ automa-
tikus ûrállomásként – le-
száll a Hold felszínére.

Szent Balázs napja: ekkor
volt szokás a balázsolás,
amikor a torokfájósokat pa-
rázsra vetett alma héjával
megfüstölték, hogy ezzel a
fájdalmat, betegséget okozó
gonoszt elûzzék.

Vicc
Órán a gyerek kirakja a lábát
a padok közé. Kérdi a tanár:
– Hogy hívnak?
– Pataki.
– Na, akkor Pataki, pata be!

Recept
Bevert tojás vadasan 
Hozzávalók: 8 tojás, 10 dkg
vöröshagyma, 20 dkg sárga-
répa, 10 dkg gyökér, kevés
olaj, liszt, õrölt bors, mustár,
2 babérlevél, 2 dl tejföl, 1 cit-
rom, cukor, só, ecet.
Elkészítése: Olajon megpi-
rítjuk a felkarikázott zöldsé-
get, sóval, borssal, citrom-
héjjal, babérlevéllel, mustár-
ral ízesítjük, felöntjük víz-
zel, és puhára fõzzük, majd
szitán áttörjük. Rántást ké-
szítünk, besûrítjük vele a
zöldséglevet, citromlével
ízesítjük, tejföllel dúsítjuk,
és melegen tartjuk. Egy fa-
zékban vizet forralunk,
amelybe ecetet teszünk, és
amikor forr, egyenként bele-
engedjük a felütött tojáso-
kat, melyeket 3 percig fõ-
zünk. Egy tálba tesszük, és
körülöntjük a vadasmártás-
sal. Spagettivel vagy maka-
rónival tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Határtalan boldogság tölti el,
hogy megtalálta élete párját. Egy
romantikus vallomás teljesen el-
bûvöli. Hallgasson belsõ megér-
zéseire.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Mielõtt megszólal, gondolja vé-
gig, jól fogalmazta-e meg mon-
danivalóját. Nehogy másokat
megsértsen, de magát se hagyja
bántani. Legyen határozott.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Fontos, hogy ápolja a kapcsola-
tait. Munkáját igyekezzen elvé-
gezni, s utána jöhet egy remek
beszélgetés. Egy kellemes part-
nerrel hamar feloldódik.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Minden oka megvan az örömre,
hamarosan frigyre léphet, ha
még nincs elkötelezve. Ha pár-
kapcsolatban él, akkor kellemes
napra számíthat társával.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A fény hiánya hajlamossá teszi a
kedvetlenségre és a mogorvaság-
ra. Munkahelyén vagy az ottho-
nában átél néhány megrázkódta-
tást, kapcsolatai mélyponton
vannak.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Gondtalan életre vágyik, és egyre
tisztábban látja, hogyan közelít-
hetne kitûzött céljához. Rátalál-
hat egy élhetõ lakásra vagy jobb
feltételekkel vehet fel kölcsönt.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Február elsõ napjaiban járjon
nyitott szemmel, mert hivatásá-
ban figyelemre méltó lehetõség
adódik az elõmenetelre. Fontos,
hogy tisztában legyen a képessé-
geivel.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ügyesen és okosan tárgyal, s
munkájában sikereket ígér. Új-
hold idején szívesen vállal új fel-
adatokat, hogy bizonyítsa ráter-
mettségét. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A Nyilas alaptermészete konzer-
vatív. Most mégis szívesen fogad
újító javaslatokat. Ha kellõen al-
kalmazkodó, úgy alakíthatja az
eseményeket, hogy a saját akara-
ta is érvényesüljön.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Feladatait értékrendjének megfe-
lelõen végzi. Semmiféle kapcsolat
terén ne hagyja, hogy kihasznál-
ják, sem a munkahelyén, sem pe-
dig magánéleti köreiben.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Fordítson figyelmet az apró rész-
letekre, nehogy elrontson vala-
mit. A hibát nehéz kijavítani.
Szerelmi érzéseit fogalmazza
meg egyértelmûen, utána közölje
kedvesével.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Magánéleti döntéseit alaposan
fontolja meg. Szórakozások,
ajándékozások elvihetik a nehe-
zen megkeresett pénzét. Ne le-
gyen túlságosan nagyvonalú.
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Úszás

ÚMSZ

Hónapokig tartó lázas
találgatásoknak véget

vetve Ian Thorpe (képünkön)
bejelentette, hogy ismét ver-
senyezni fog. Az ausztrálok
négy éve visszavonult úszó-
sztárja tegnap Sydney-ben
tartott sajtótájékoztatóján je-
lentette be, indulni szeretne a
2012-es londoni olimpián.

A Torpedó néven is emle-
getett 28 éves úszó kilenc ér-
met szerzett a 2000-es syd-
ney-i, illetve a 2004-es athéni
olimpián: öt arany-, három
ezüst- és egy bronzérmet.
Emellett 11-szeres világbaj-
nok. Mint állítja, már tavaly
szeptemberben meghozta a
döntését, s azóta titokban
edz. Nyolc különbözõ uszo-
dába járt edzeni, hogy ne éb-
resszen gyanút, és barátait ar-
ra kérte, hogy „hazudjanak
arcátlanul”, ha terveirõl kér-

dezik. „Nem volt könnyû a
döntés, hogy ismét verse-
nyezzek. Soha nem gondol-
tam volna, hogy ez megtörté-
nik. Soha nem gondoltam
volna, hogy ismét versenyez-
ni fogok” – mondta Thorpe
az újságíróknak. 

Az úszó tegnap bejegyez-
tette magát a doppingellenõr-
zõ programra is. Erre azért
volt szükség, mert a helyi
antidopping program szabá-
lyai szerint a regisztrációtól
legalább kilenc hónapnak
kell eltelnie addig, amíg egy
sportoló hivatalos versenyen
indulhat. Thorpe, akinek a
200 és a 400 méteres gyors-
úszás volt a specialitása, je-
lezte, hogy a gyorsváltót, va-
lamint a 100 és 200 méteres
gyorsúszást célozza meg.

A kiváló sportoló 2006 no-
vemberében jelentette be
visszavonulását, ami igen-
csak meglepetésként hatott
az úszósportban, hiszen fél
évvel késõbb éppen Mel-
bourne-ben rendezték a vb-t.
A verseny alatt a L’Équipe
címû francia újság megszel-
lõztette, hogy 2006 májusá-
ban, edzés közben túl magas
tesztoszteron- és növekedési-
hormon-szintet mértek
Thorpe-nál, és ez lehetett a
hirtelen visszavonulás oka.
Az úszó tagadott, késõbb pe-
dig tisztázták is. Az ausztrál
ötkarikás úszóválogatókat
2012 februárjában vagy már-
ciusában rendezik. 

Labdarúgás

Turós-Jakab László

Rãzvan Lucescu keretet
hirdetett a február 8–9-

én, Cipruson esedékes labda-
rúgótornára. A román szö-
vetségi kapitány 11 idegenlé-
gióst hívott be, és kilenc klub
18 játékosát a hazai pontva-
dászatból. A listavezetõ Oþe-
lul Galac, a Temesvári Poli és
a Rapid 3-3, a Kolozsvári
CFR 1907, a Steaua és a
Dinamo 2-2, az Universita-
tea Craiova, a FC Vaslui és
az Unirea Urziceni pedig
egy-egy játékost ad a ciprusi
tornára. 

„Kicsi” Lucescu Costel
Pantilimon (Temesvár), Cip-
rian Tãtãruºanu (Steaua) és
Silviu Lung jr. (Craiova) kö-
zül választ majd kapust,
Cristian Sapunaru (FC
Porto), Cornel Râpa (Oþe-
lul), Adrian Sãlãgeanu (Oþe-
lul), Vasile Maftei (Kv. CFR
1907), Gabriel Tamas (West
Bromwich Albion), Florin
Gardos (Steaua), Paul Papp
(FC Vaslui), Marius Cons-
tantin (Rapid), Rãzvan Rat
(Sahtar Donyeck) és ªtefan
Radu (Lazio Róma) közül
hátvédet, Gabriel Torje (Di-
namo), Mihai Roman (Ra-
pid), Adrian Ropotan (Dina-
mo Moszkva), Dan Alexa
(Temesvár), Ianis Zicu (Te-
mesvár), Iulian Apostol
(Urziceni), Gabriel Mureºan
(Kv. CFR 1907), George
Florescu (Alania Vlagyi-

kavkaz), Silviu Ilie (Oþelul)
és Ciprian Deac (Schalke 04
Gelsenkirchen) közül közép-
pályást, valamint Daniel
Niculae (AS Monaco),
Bogdan Stancu (Galatasaray
Isztambul), Gheorghe
Bucur (Kuban Krasznodar),
Sabrin Sburlea (Rapid),
Ciprian Marica (VfB Stutt-
gart) és Liviu Ganea (Dina-
mo) közül csatárt. 

A két hiányzó tehát
Cristian Chivu és Cristian
Tãnase. A csapatkapitányt
pihentetik, miután rendkívül
fárasztó idõszaka van az
Internél, a steauás pedig kéz-
sérülése miatt még legalább
20 napig nem léphet pályára. 

A mûszaki stáb öt hazai já-

tékos kíséretében már holnap
délután repülõre ül, további
13 labdarúgó pedig este csat-
lakozik a többiekhez az Ayia
Napa-i Grecian Bay szál-
lóban. Deac és Rat szomba-
ton érkezik Ciprusra, a többi-
ek pedig február 7-én, hétfõn.  

Pénteken és szombaton
két-két könnyebb edzés van
mûsoron, vasárnaptól szer-
dáig pedig naponta egy-egy
nehezebb, erõnléti gyakorla-
tokkal kiegészítve.    

A 13. alkalommal kiírt
Cyprus Cup-tornán Romá-
nia kedden Ukrajnával talál-
kozik Paralimniben, Ciprus
pedig Svédországgal játszik
Nicosiában. Szerdán a két
gyõztes a fúvárosban csap

össze a trófeáért, a két vesz-
tes pedig Paralimniben a har-
madik helyért.    

Február 10-én kilenc játé-
kos tér vissza Romániába to-
vábbi 17 pedig csapatához,
míg a három galaci labdarú-
gó marad Cipruson, ahol
edzõtáborozik a Liga 1 õszi
bajnoka, az Oþelul. 

Idén a román válogatott
hét Európa-bajnoki selejte-
zõt vív a D csoport kereté-
ben. Június 3-án jár le a bos-
nyákok, szeptember 2-án pe-
dig a luxemburgiak elleni
dupla, s ezen a négy mérkõ-
zésen összejön a maximális
12 pont, a trikolórok re-
ménykedhetnek az osztá-
lyzót jelentõ csoportmásodik

hely megszerzésében, Rãz-
van Lucescu pedig abban,
hogy maradhat a válogatott
kispadján. A hajrá azonban
nagyon nehéz lesz, hiszen
szeptember 6-án a franciák,
október 7-én pedig a fehér-
oroszok látogatnak Románi-
ába, s az október 11-i, albá-
niai (záró) kiszállás sem kön-
nyû. Jelenleg Franciaország
(9 pont) áll a csoport élén,
Fehéroroszország (8), Albá-
nia (5), Bosznia-Hercegovi-
na (4), Románia (2) és Lu-
xemburg (1) elõtt. A trikolór-
ok hazai pályán remiztek az
albánokkal (1-1) és idegen-
ben a fehéroroszokkal (0-0),
s 2-0-ra kikaptak Párizsban a
franciáktól. 
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A román szövetségi kapitány 11 idegenlégióst hívott be, és kilenc klub 18 játékosát a hazai pontvadászatból
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Kilencvenkilenc éves
korában Egerben el-

hunyt a csíkszeredai jégko-
rongsport egyik megalapító-
ja. Löffler Aurél 1911. má-
jus 23-án Csíkszeredában
született, a városban járt ál-
talános, majd középiskolá-
ba, s Bukarestben szerzett
jogi diplomát. Társaival
1929-ben alapították meg a
csíkszeredai jégkorongspor-
tot, elsõ hivatalos mérkõzé-
süket pedig 1931. januárjá-
ban játszották a Bukaresti
Tenisz Club ellen.

A kiváló sportember –
amint arról a Szekelyhon.ro
oldal kedd esti hírében be-
számol – az 1940-es második

bécsi döntés után jelentke-
zett a magyar hatóságoknál,
és 1944-ig Máramarosszi-
geten teljesített szolgálatot.
A II. világháború végétõl
Egerben élt családjával,
pénzügyi jogász. Nyugdíja-
zása után idegenvezetõként
tevékenykedett, hat nyelven
beszélt folyékonyan.

Az utódok a 2008/2009-es
szezon óta együtt szerepel-
hetnek a magyar csapatokkal
a magyar–román MOL Li-
gában. Az elsõ idényben a
HC Csíkszereda nyert a dön-
tõben a városi rivális SC el-
len, majd a Vasas tavalyi si-
kerét követõen idén a két he-
lyi csapat összekovácsolásá-
val létrejött HSC Csíkszere-
da lett a bajnok. 

Elhunyt Löffler Aurél 

Forma–1

Hírösszefoglaló 

A világbajnoki címvédõ
német Sebastian Vettel

érte el a legjobb idõt a
Forma–1-es csapatok idei
elsõ közös tesztelésén, Va-
lenciában. A kedden bemu-
tatott új Red Bullt vezetõ 23
éves pilóta összesen 93 kört
teljesített még aznap, s
1:13.769 perces körideje lett
a legjobb eredmény. A hét-
szeres vb-gyõztes, szintén
német Michael Schuma-
cher hidraulikai problémák
miatt mindössze 15 kört
ment új Mercedesével, s vé-
gül 1:16.450-nel kilencedik-
ként zárt. A gyakorláson
összesen 13 pilóta vett
részt, Vettel mögött a német
Nico Hülkenberg (Force In-
dia) volt a második, a brit
Gary Paffett (McLaren-
Mercedes) pedig a harma-
dik leggyorsabb. A világbaj-
noki második spanyol
Fernando Alonso (Ferrari)
az ötödik legjobb ered-
ményt érte el. 

Kedden a Williams istálló
is bemutatta idei verseny-
gépét, az FW33-at. A brazil
Rubens Barrichello és az
újonc venezuelai Pastor
Maldonado alkotta csapat
célja, hogy a mezõny elején

zárja a 2011-es sorozatot.
Barrichello – aki agresszív-
nek minõsítette az új autót –
az elõzõ idényben a sze-
rénynek mondható tizedik
helyen zárt a pilóták között,
míg az istálló hatodik lett.
Az 1977-ben alapított
Williams eddig összesen
113 futamgyõzelmet ünne-
pelhetett, versenyzõi hétszer
nyertek világbajnoki címet,
a konstruktõrök között pe-
dig kilencszer lett elsõ.

A nap híre szerint hama-
rosan száz százalékban a
stuttgarti autókonszern tu-
lajdonába kerül a nevét vise-
lõ Forma–1-es istálló, a
MercedesGP. A vállalat
megvásárolja a még hiány-
zó 24,9 százalékos tulajdon-
részt, melyet jelenleg még
Ross Brawn csapatfõnök és
további négy üzleti partnere
birtokol. Brawn 2009-ben
világbajnoki címig vezette
az akkor még BrawnGP-
ként futó istállót, majd a tu-
lajdonjog háromnegyedét
eladta a Mercedesnek. 

Az üzletet várhatóan még
a március 13-i, bahreini sze-
zonrajt elõtt megkötik. A
MercedesGP – akárcsak ta-
valy – idén is a hétszeres vi-
lágbajnok Michael Schuma-
cherrel és a szintén német
Nico Rosberggel versenyez
majd. 

Vettelé a legjobb tesztidõ

a száguldó cirkuszban 

Ian Thorpe visszatér

Mutut visszafogadták

Az AC Fiorentina olasz lab-
darúgó-csapat honlapján kö-
zölt keretben megjelenik
Adrian Mutu neve is, ami
arra enged következtetni,
hogy a firenzei vezetés visz-
szafogadta a tékozló fiút. 

Javítottak a magyarok 

A magyar labdarúgó-váloga-
tott (632 pont) négy helyet
elõrelépve a 37. a FIFA teg-
nap kiadott világranglistá-
ján. Románia további egy
helyet rontott és 531 ponttal
az 57. A lista élén továbbra
is a világ- és Európa-bajnok
spanyolok (1887p) állnak
megelõzve a vb-döntõs hol-
landokat (1723) és a vb-
bronzérmes németeket
(1485).

Feltámadt a Chelsea 

Az angol labdarúgó-Premier
League 25. fordulójában,
kedden este: Arsenal–Ever-
ton 2-1, Sunderland–Chelsea
2-4, Manchester United–As-
ton Villa 3-1, West Brom-
wich Albion–Wigan Athletic
2-2. Lapzárta után további
hat mérkõzést játszottak.

Gól nélkül a San Sirón 

Az olassz Serie A 23. fordu-
lójának kedd esti nyitányán
az AC Milan 0-0-ra mérkõ-
zött a Lazióval. A házigaz-
dák két játékosa, Daniele
Bonera és Nicola
Legrottaglie sérülés miatt a
kórházban kötött ki. 

Labdarúgás

ÚMSZ

A 2009. április 19-én ren-
dezett Vasas–Debreceni

VSC magyar bajnoki labda-
rúgó-mérkõzésen is manipu-
lált eredmény született, míg
az öt nappal késõbbi Újpest–
Honvéd-találkozón 20 ezer
eurót fizettek a fogadási maf-
fia tagjai a nekik kedvezõ
eredményért – írta tegnapi
számában a Népszava Volker
Talarowskira, a bochumi bí-
róság szóvivõjére hivatkozva.

Talarowski a lapnak azt
mondta: folyamatosan bõvül
a vádirat, az ügyészség elem-
zi és értékeli a bizonyítéko-
kat. A bochumi fõügyész,
Bernd Bieniossek állítja, a
február 28-ára tervezett vád-
irat ismertetésére magyar já-
tékosokat nem idéznek be, a
magyarországi érintettek el-
len a honi hatóságok lépnek
majd fel. 

A Népszava megkereste az
ügyben a Nemzeti Nyomozó
Irodát, ám ott a nyomozás
érdekei miatt részleteket nem
árultak el. 

Magyar bundabotrányok
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