
Jogosnak ismerte el a De-
mokrata-Liberális Párt (PD-

L) több vezetõ politikusa azokat a
bírálatokat, amelyekkel Traian
Bãsescu államfõ illette a nagyob-
bik kormánypártot amiatt, hogy a
képviselõház megakadályozta a
zsarolással és erõszakos cselek-
mények elkövetésével vádolt Dan
Pãsat PD-L-s honatya mentelmi
jogának a megvonását. Mircea
Toader alsóházi frakcióvezetõ ön-
kritikát gyakorolt, amiért nem
gondoskodott a kellõ számú sza-
vazat biztosításáról, Elena Udrea
és Monica Macovei pedig azt vár-
ják el Pãsattól, hogy mondjon le
mandátumáról, és a mentelmi jog
védelme nélkül tisztázza az
ügyét. 3. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2568 ▲
1 amerikai dollár 3,1230 ▲
100 magyar forint 1,5697 ▼

A legjobb börtön

Donald Rumsfeld korábbi amerikai védel-
mi miniszter a Kuba szigetén található
Guantánamo fogolytáborát „a világ leg-
jobb börtönei egyikének” nevezte a Fox
tévének adott interjújában. Rumsfeld Kown
and Unknown (Ismert és ismeretlen) címû
emlékiratait reklámozza. 

Berlinre szabadult medvék

Már vasárnap éjszaka sorban álltak az em-
berek a berlini Potsdamer Platzon, hogy a
hétfõ reggeli kasszanyitáskor belépõhöz jus-
sanak a ma kezdõdõ 61. Berlini Nemzetkö-
zi Filmfesztivál valamelyik rendezvényére.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Háttér 4
Ökopolitika vs. nemzeti retorika

Egy magyarországi
pártnak egyenlõ tá-
volságot kell tarta-
nia minden Kárpát-
medencei magyar
párt irányában, tar-
tózkodnia kell attól,
hogy beavatkozzék
a határon túli ma-
gyar pártok közti
vetélkedésbe – véle-
kedik az ÚMSZ-nek
adott interjúban
Schiffer András
LMP-frakcióvezetõ.

Média 9

Pusztába „kiáltott”
– bilincscsörgetés?

A perdöntõ kérdésre – miszerint az újabb
rajtaütés a korrupció végsõ felszámolását
célzó hatalmi elszántság jele-e, vagy nem
több „schengeni kirakatakciónál” – csatta-

nós választ adtak, éppen a
„tömegletartóztatás” nap-
ján a demokrata-liberális
honatyák, akik megmen-
tették a cégei számára

hatalmi zsarolással
megrendeléseket kicsi-
karó pártbeli kollégáju-

kat a letartóztatástól. Bogdán Tibor

Professzorok tiltólistán
Kényszernyugdíjba küldi a 65 éven felüli oktatókat a tegnap életbe lépett tanügyi törvény

„Kitagadta” 
pártját Bãsescu Már az Országos Vámható-

ság vezetõjét, Radu Mãrgi-
neant is csúszópénz elfogadásá-
val gyanúsítják a határvédelmi

szerveket átszövõ korrupció fel-
számolásával próbálkozó ügyé-
szek. A kenõpénzekbõl állítólag
a PD-L-nek is jutott. 3. oldal 

Vámospénzek a PD-L-nek?

Kétszámjegyû gázáremelke-
dést emlegetett tegnap az

E.On Románia vezérigazgatója,
Frank Hajdinjak, aki olyan meg-
egyezést szeretne elérni a kor-
mánnyal, mely „társadalmilag el-
fogadható”, ugyanakkor nem
sérti a nagyfogyasztók üzleti ér-
dekeit sem. „Jó irányba hala-
dunk” – fogalmazott az E.On-
vezér, elégedettségének adva han-
got, amiért a kormány végre rá-
szánta magát arra a lépésre, ame-
lyet a vállalat már korábban su-
galmazott az Országos Energia-
ügynökségnek. Az energiapiari
szakértõk a földgáz erõsödõ ke-
reslete mellett lassan, de biztosan
növekvõ árakra számítanak glo-
bális szinten. 6. oldal 

„Belobbanhat” 

a földgáz ára

Kényszernyugdíjba küldi a hazai felsõoktatásban részt vevõ oktatók zömét a tegnap életbe
lépett új tanügyi törvény: a 65 év fölötti professzorok már csak óraadókként vehetnek részt
az egyetemi életben. A szigorítás az utánpótlást is veszélyezteti, a doktori iskolák zöme ve-
zetõ nélkül maradhat. Az egyetemvezetõk bíznak a fiatalítás sikerében, de elismerik: nehéz
helyzetet teremt a gyors lépésben bevezetett reform. A politikai szerepet is betöltõ rekto-
roknak kortól függetlenül dönteniük kell – egyetemi vagy közéleti státusukat választják?
Tõkés László az egyetlen olyan egyetemvezetõ, aki mentességet élvez. 7. oldal 

Újabb „transzport” a DNA-hoz. A vámosokat tegnap kihallgatták

Mintha csak „rászabták” volna a tiltást. Andrei Marga, a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetem rektora (középen) éppen idén tölti be 65. életévét

Fotó: Mediafax
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Röviden

CSCI-felmérés: kétharmados USL?

A megalakulása utáni elsõ felmérésen a
szavazók 61 százalékának bizalmát kapta
meg az ellenzéki szociáldemokraták, liberá-
lisok és konzervatívok alkotta Szociál-
Liberális Szövetség (USL). A CSCI közvé-
leménykutató-intézet adatai szerint a jelen-
legi kormánykoalíciót összesen a választók
20 százaléka támogatná. A válaszadóknak
mindössze 13 százaléka mondta azt, hogy
nem menne el szavazni, további 5 százalék
pedig nem tudja, kire adná voksát. Ez azt
jelenti, hogy az újonnan létrejött szövetség
kétharmados többséget tudna szerezni a
parlamentben.

Nagylak lassan felszabadul

Négy órára csökkent a kamionok várako-
zási ideje tegnap délutánra a nagylaki át-
kelõ belépõ oldalán; Magyarország felé
három órát kellett várakozni. A torlódás
várhatóan mindkét irányban rohamosan
csökken, és meg is szûnhet, mivel a román
határõrizeti szervek déltõl felfüggesztették
a szigorított ellenõrzést, amelyet kedden
vezettek be.

Pályázat: Családi történelem

Családi történelem címmel pályázatot hir-
det a Határon Túli Magyarok Információs
Központja Alapítvány, amely olyan családi
események, életutak bemutatását várja,
amelyek mögött érdekes és fontos, 1970
elõtti történelmi események különleges
részletei is megismerhetõk. Az írásokat és a
témához kapcsolódó régi fényképéket a
www.htmik.hu oldal Családi történelem ro-
vatába várják 2011. március 31-ig.

Böjte Csaba újabb kötete

Hamarosan megjelenik Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítójának új könyve, amely
egy négyrészes sorozat harmadik kötete
lesz, és a tízparancsolat egyes pontjait
elemzi. A budapesti Helikon Kiadó újdon-
ságának munkacíme: Kézen fogtalak.

Erõsödhetnek a harcok

A tavasz beköszöntével nagy valószínûség-
gel ismét felerõsödnek a harcok Afganisz-
tánban, mivel a tálib felkelõk várhatóan
megpróbálnak majd visszatérni azokra a te-
rületekre, amelyekrõl a nemzetközi erõk az

utóbbi hónapokban elûzték õket – vetítette
elõre David Petraeus tábornok (képünkön)
egy tegnap megjelent interjúban.

Vízumügyben visszakozott  Moszkva

Moszkva kész új vízumot adni Luke Har-
dingnak, a The Guardian tudósítójának, akit
a hét végén nem engedtek be Oroszország-
ba – közölte tegnap Alekszandr Lukasevics,
az orosz külügyminisztérium szóvivõje.

Izraeli ellencsapás Gázára

Izraeli repülõgép mért azt követõen meg-
torló légicsapásokat tegnap a Gázai öve-
zetre, hogy elõzõleg Izrael területét pa-
lesztinok támadták rakétákkal és aknák-
kal – közölték izraeli és gázai tisztviselõk.
A támadásban nyolc palesztin – két nõ és
hat férfi – megsebesült, és kigyulladt a pa-
lesztin egészségügyi minisztérium gyógy-
szerraktára.

ÚMSZ

Donald Rumsfeld korábbi
amerikai védelmi miniszter a

Kuba szigetén található Guantá-
namo fogolytáborát „a világ leg-
jobb börtönei egyikének” nevez-
te. Ismeretlen okból azonban nem
sikerült az amerikai kormányzat-
nak megértetnie az emberekkel,
hogy Guantánamóban „nincs
kínzás”, és hogy „senki nem sé-
rült meg” – jelentette ki Rumsfeld
a Fox tévétársaságnak adott, fel-
tûnést keltõ interjújában.

A tábor mûködtetéséért felelõs
katonai személyzetnek „sportsze-
rûtlen módon” ki kellett állnia a
bírálatok kereszttüzét, jóllehet in-
kább rászolgáltak volna teljesít-

ményükkel „a sok dicséretre” –
jegyezte meg a 2006-ban lemon-
dott Rumsfeld, aki jelenleg Kown
and Unknown (Ismert és ismeret-
len) címmel megjelent emlékira-
tait reklámozza. Egyúttal kriti-
zálta a jelenlegi elnök azon kije-
lentését, hogy 2002 elején elõdje,
George W. Bush idején a terrorel-
lenes kampány során megnyitott
tábort be kívánja záratni. Ismere-
tes: Barack Obama elnökválasz-
tási kampányában mindvégig
hangsúlyozta, hogy a fogolytá-
bort beiktatását követõen egy
éven belül felszámolja. Obama
annak idején kemény szavakkal
illette az „illegális összeesküvõk”
határidõ nélküli bebörtönzését és
a „katonai különbíróság” mûkö-

dését – ezt a harcát azonban má-
ra a Kongresszussal szemben
végképp elveszítette. Emellett pe-
dig a fogvatartottak befogadására
más országok részérõl nem volt
elég jelentkezõ. Rumsfeld szavai-
val: „Nem azért, mert bárki is kí-
vánná, hogy (a tábor) ott legyen,
hanem mert ez nyújtja a legjobb
megoldást.” Guantánamót az
Egyesült Államok 1903 óta bére-
li Kubától, és minden évben át is
utalja a 4805 dollárt kitevõ bérle-
ti díjat, amit azonban a Castro-
rendszer nem vesz föl. A sziget
déli részén elterülõ támaszpon-
ton jelenleg még 173 terrorista-
gyanús személy raboskodik. Kö-
zülük csak hármat ítéltek el bíró-
sági úton. 

Hírösszefoglaló

Mélységesen felháborította a
Hoszni Mubarak elnök távo-

zását követelõ tüntetõket és az el-
lenzéki csoportokat Omar Szulej-
mán kedden tett kijelentése, mi-
szerint fennáll az erõszakos hata-
lomátvétel veszélye, amennyiben
tovább folytatódnak az utcai meg-
mozdulások, és nem sikerül tár-
gyalóasztalhoz ültetni az ellenzé-
ket. Az alelnök lapfõszerkesztõk-
kel beszélgetve mondta, hogy a
kairói Tahrír téren zajló tünteté-
sek „nem viselhetõk el a végtelen-
ségig”, ezért a válságnak miha-
marabb be kell fejezõdnie. Hozzá-
tette: szó sincs a hatalom végérõl,
és Mubarak nem fog most rögtön
távozni.  A tüntetések fiatal szer-
vezõi úgy értékelték ezt, hogy
Szulejmán alig burkoltan a tünte-
tés szétverésével fenyegetõzött.
„De mit fog tenni azzal a 70 mil-
lió egyiptomival, aki követ min-
ket?” – kérdezte Adul-Rahman
Szamír. Az egyiptomi népfelkelés
16. napján ismét tízezrek gyûltek
össze a fõváros központjában. A
hatóságok tegnap többszöri ígére-
tük ellenére erõszakkal vertek szét
egy tüntetést a Kairótól 400 kilo-
méterrel délre fekvõ el-Hárga vá-
rosában. A megmozdulás hétfõn
kezdõdött, és kedden fajult el, mi-
után a rendõrök állítólag megsér-
tették a tiltakozókat. Az emiatt ki-
robbant összecsapásban a rend-
õrök éles lõszert használtak, és
szerdára három tüntetõ belehalt a
sebeibe. A tömeg hat kormányza-
ti épületet felgyújtott. Közben az
al-Kaida iraki szárnya dzsihádra
szólított fel. 

Szulejmánnak

„elege van”

ÚMSZ-összeállítás

A soros magyar elnökség el-
kötelezett az uniós határok

védelme mellett, és kiemelkedõ
szerepet kíván játszani a Frontex
határvédelmi ügynökség tevé-
kenységében – jelentette ki Pin-
tér Sándor magyar belügymi-
niszter tegnap Gödöllõn, a
Frontex igazgatótanácsának 21.
ülésén. A Frontex bizonyította
létjogosultságát, és megmutatta,
hogy van értelme az uniós tagál-
lamok határvédelmi összefogá-
sának – hangsúlyozta Pintér. Ki-
emelte, hogy a Frontex nemcsak
az Európai Unióban, hanem
azon kívül is tekintélyt szerzett
magának, hiszen amikor egy tag-

állam a határait védi, akkor hoz-
zájárul az egész EU határainak
védelméhez.

A miniszter méltatta az ügy-
nökség gyorsreagálású határvé-
delmi csapatait (RABIT), ame-
lyek fõ feladata az illegális migrá-
ció megakadályozása.  Az egysé-
gek tevékenységének eredménye-
ként a görög határon mintegy 40
százalékkal csökkent az illegális
határátlépõk száma a görög–török
határon, ami igazolja a létjogo-
sultságukat. A tervek szerint 2011.
március 3-ig maradnak az ország-
ban. A mûveletben 26 tagállam
vesz részt vendégtisztek vagy tech-
nikai eszközök küldésével.

A 2004-ben létrehozott Frontex
az EU külsõhatár-védelmi ügy-

nöksége. Székhelye Varsóban
van, a tagállamok határõrségei-
nek tevékenységét koordinálja.
Segíti a tagállami határõrségeket
a kockázatelemzések készítésé-
ben, támogatást nyújt a fokozott
technikai és mûveleti erõfeszítése-
ket igénylõ helyzetekben, szerve-
zi az együttes visszatoloncolási
akciókat.

A magyar elnökség egyik fel-
adatának tekinti, hogy ebben a
félévben megszülessen a Frontex
mandátumát kiterjesztõ tanácsi
rendelet. Az ügynökség igazgató-
tanácsának kétnapos ülésén Gö-
döllõn a 27 EU-tagállam mellett
Norvégia, Svájc, Liechtenstein és
az Európai Bizottság képviselõi
vesznek részt. 

Határvédelem: közös ügynökség

A legjobb börtön

Amerikai katonák egy guantánamói fogollyal. A volt miniszter szerint nem kínoznak meg senkit

Pintér Sándor (jobbra) méltatta a Frontex tevékenységét. Az ügynökség az unión kívül is tekintélynek örvend

ÚMSZ

Lelõttek egy dél-szudáni mi-
nisztert tegnap, mindössze

néhány nappal azután, hogy a
függetlenségi népszavazás meg-
erõsítette: a régió lesz Afrika leg-
fiatalabb független állama – kö-
zölte egy dél-szudáni katonai szó-
vivõ. Hozzátette, hogy Jimmy
Lemi Milla vidékfejlesztési mi-
nisztert a tárcánál dolgozó gépko-
csivezetõ gyilkolta meg. A táma-
dó megölte a minisztérium bejá-
ratát védõ õrt is, majd magával is
végzett. A szóvivõ elmondta,
hogy a miniszter és a tettes
ugyanabból a népcsoportból (a
bariból) származott, és lehetséges,
hogy személyes vita áll a történ-
tek hátterében. Tavaly lett minisz-
ter, amikor elõdje, Samson
Kwaje, az SPLA egyik magas
rangú vezetõje meghalt. Milla ha-
lála árnyat vet arra az eufóriára,
amely a januári függetlenségi nép-
szavazás eredményeinek hétfõi
hivatalos ismertetése után elural-
kodott az új országon. A referen-
dumon az igen szavazatok elsöp-
rõ gyõzelme (98,83 százaléka)
megnyitotta az utat a terület füg-
getlensége elõtt. Dél-Szudán,
amely több évtizedes polgárhábo-
rú után próbál talpra állni, olaj-
ban igen gazdag régió, ugyanak-
kor súlyos méreteket ölt a sze-
génység és az éhezés. Az ENSZ
adatai szerint a dél-szudáni lakos-
ság több mint 90 százaléka napi 1
dollárnál kevesebbõl él. Sok he-
lyen hiányzik az alapvetõ infrast-
ruktúra is. 

Új ország, 

lelõtt miniszter



Cs. P. T.

Már az Országos Vámható-
ság vezetõjét is csúszópénz el-

fogadásával gyanúsítják a határ-
védelmi és vámszerveknél „tisz-
togató” ügyészek. Radu Mãrgi-
neant tegnap órákon keresztül
faggatták a vádhatóság nyomozói
a halmi határátkelõnél felgöngyö-
lített megvesztegetési ügyrõl. Ez
utóbbi dossziéban már több sze-
mélyt elõállítottak: köztük Liviu
Florian kolozsvári üzletembert,
illetve a halmi vámhivatal vezetõ-
jét, Nicoleta Dobrescut. A vádak
szerint Florian elõbb 130 ezer,
majd 300 ezer csúszópénzt kért és
kapott Dobrescutól, akinek cseré-
ben megígérte: közbenjár a vám-
hatóság és az adóhatóság vezetõ-
inél, hogy megkapja, majd meg-
õrizze jelenlegi beosztását. Az
ügyészek gyanúja szerint az ösz-
szesen 430 ezer eurós pénzösz-
szegbõl jutott Radu Mãrginean-
nak is, hiszen a területi vámhiva-
talok élére a hatóság vezetõje ne-
vezi ki az embereket. Mãrginean
tegnap azt állította, nem is ismeri
Nicoleta Dobrescut. 

Pártpénzek is gyûltek?

A csúszópénzbõl azonban állí-
tólag nemcsak a vámhatóság ve-
zetõjének, hanem egy politikai
pártnak – vádhatósági források
szerint a Demokrata-Liberális
Pártnak is jutott. Az információt
a Stiridecluj.ro portál tette tegnap
közzé a Liviu Florian letartóztatá-
sát jóváhagyó szatmári bírósági
ítéletre hivatkozva. A dokumen-
tum szerint a kolozsvári üzletem-
ber „egy politikai párt számára is”
kérte a csúszópénzt Nicoleta
Dobrescutól, arra hivatkozva,
hogy a kinevezések politikai krité-
riumok szerint történnek a vám-
hatóságnál.

Az ügyészek tegnap 45 sze-
mélyt vettek õrizetbe az összesen
140 vámtiszt és határrendõr kö-
zül, akiket kedden hajnalban a
temesmórai és néranádasi határ-
átkelõktõl helikopterrel Bukarest-
be szállítottak egy rajtaütésszerû
akció nyomán. Tizenöt személy-
nek a letartóztatását is jóváhagyta
tegnap a Bukaresti Ítélõtábla.
Mindannyiukat azzal vádolják,
hogy szemet hunytak az illegális
cigarettacsempészet fölött, több
váltásban, összehangolt csapat-
munkában hozták be a zárjegy
nélküli dohányt. A nyomozás ed-
digi adatai szerint a bûnügyi szer-
vezet módjára mûködõ vámosok
busás hasznot húztak: váltáson-
ként öt-tízezer eurós bevételre is
szert tettek. 

A történtek után Emil Boc mi-
niszterelnök meghívta a tegnapi
kormányülésre az Országos
Adóhatóság (ANAF) vezetõjét.
Sorin Blejnarnak arról kellett
számot adnia, hogyan érintik az
ügyészségi nyomozások az általa
vezetett intézményt.

Bãsescu: már tavaly tudtuk

A közszolgálati televízióban
kedd este az államfõ elmondta: a
határokat érintõ korrupció azt kö-
vetõen került a hatóságok látókö-
rébe, hogy tavaly titkosszolgálati
jelentést kapott a vámosok és a
határrendõrök vagyoni helyzeté-
rõl. „Gyanús volt, hogyan lehet
közalkalmazotti bérekbõl hatal-
mas villákat építtetni, méregdrága

telkeket vásárolni” – magyarázta
Traian Bãsescu. Tájékoztatása
szerint ezt követõen ült össze a
nemzetbiztonsági kérdésekkel
foglalkozó legfelsõ védelmi ta-
nács, amely kidolgozta a most
gyakorlatba átültetett hatósági ter-
vet, amely a határon átívelõ bûnö-
zés és a korrupció felszámolására
irányul. Az államfõ szerint az ak-
ció semmiképp nem segíti elõ az
ország schengeni csatlakozását,
hiszen bebizonyította, hogy a ro-
mániai határvédelmi szerveket át-
szövi a korrupció. Bãsescu ugyan-
akkor reményét fejezte ki, hogy az
ügyészeknek sikerül a nyomozás
során eljutniuk azokhoz a magas
beosztású személyekhez – akár
politikusokhoz –, akik a bûnszö-
vetkezeteket irányították. 
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A korrupt sireti vámosok
õrizetbe vétele után nyil-
vánvaló volt, hogy a
„villámakció” más ha-
társzakaszokon is foly-
tatódik majd. Ezért fö-
löttébb gyanús, hogy a
„törvény vasökle” nem

egyszerre sújtott le min-
den határátkelõnél – hiszen az „elsõ csapás”
figyelmeztetésnek is megtette a többiek szá-
mára, akiknek maradt idejük terhelõ bizo-
nyítékok eltüntetésére.
A román hatóságok, nem kevés megelégedett-
séggel az utóbbi évtizedek legnagyobb rendõri
akciójának nevezik a gyanúsítottakat „öm-
lesztve” Bukarestbe szállító rajtaütés-soroza-
tot, és – a méretek tekintetében – igazuk van.
A kérdés csak az: hatásaiban mennyit ér az
újabb látványos bilincscsörgetés. 
Ilyen tekintetben megoszlanak a vélemé-
nyek. Emil Boc kormányfõ a jogállam mû-
ködõképességének bizonyítékát látja a vám-
tisztviselõk és határrendõrök õrizetbe vételé-
ben. Van der Stoep holland európai parla-
menti képviselõ szerint a történtek csak bi-
zonyítékok a Romániát hatalmába kerítõ
korrupcióra, és alátámasztják a mind széle-
sebb körök által vallott meggyõzõdést, mi-
szerint öreg hiba volt Románia uniós felvé-
tele, a CNN tévéállomás kommentátora pe-
dig az embercsempészet globális központjá-
nak nevezte Romániát.
Az valóban szembeötlõ, hogy a sireti, majd a
temesmórai és néranádasi akció mintegy in-
digós másolata a korrupt ploieºti-i és
otopeni-i vámosokkal szembeni öt illetve
négy évvel ezelõtti fellépésnek, amelyek nyo-
mán azóta sem történt semmi.
Az is tény, hogy még mindig megválaszolat-
lan az örök kérdés: mennyire magas szinte-
kig terjed majd a kivizsgálás? Nem kétséges
ugyanis, hogy a vámkorrupcióból származó
tekintélyes összegeknek csak töredéke maradt
a „vámszedõknél”, és alapos a gyanúja an-
nak, hogy legnagyobb része a hatalmi politi-
kai párthoz került. Ez megoldja azt a rejtélyt
is, hogy mibõl futja választások idején annyi
szatyor ajándék lisztre, étolajra, választási
turizmusra, tömegsöröztetésre, -micseztetésre;
és választ ad még egy kérdésre: miként foly-
tatódhatott a „vámszedés” évtizedeken át
büntetlenül, és miért nem tett ellene semmit
még a bulldogszívósságáról híres Vasile
Blaga sem belügyminiszterségei idején, ho-
lott belülrõl ismerhette a rendszert, lévén ko-
rábban maga is vámos? De hát ha egyszer a
pénz a hatalomhoz kerül... Annak idején a
Vãcãroiu-kormány szemhunyó jóváhagyásá-
val éppen a temesmórai átkelõnél haladtak
át éjszakánként az embargósújtotta Jugo-
szláviába a csempészüzemanyaggal megra-
kott vonatok.
A perdöntõ kérdésre – miszerint az újabb raj-
taütés a korrupció végsõ felszámolását célzó
hatalmi elszántság jele-e, vagy nem több
„schengeni kirakatakciónál” – csattanós vá-
laszt adtak éppen a „tömegletartóztatás”
napján a demokrata-liberális honatyák, akik
megmentették a cégei számára hatalmi zsaro-
lással megrendeléseket kicsikaró pártbeli kol-
légájukat (és egyben talán magukat is?) az
elõzetes letartóztatástól. Ami mindenképpen
a kétkedõk igazát látszik bizonyítani. 

Pusztába „kiáltott” 
– bilincscsörgetés?

Bogdán Tibor

Vámospénzek a PD-L-nek?

ÚMSZ

Elvetette tegnap a felsõház
plénuma Silviu Prigoanã de-

mokrata-liberális szenátor tör-
vényjavaslatát, amely azt írta vol-
na elõ, hogy a roma kisebbség tag-
jait a hivatalos dokumentumok-
ban a jövõben cigányként említ-
sék. A kormánypárti javaslatot 51
szenátor utasította el, 27-en pedig
támogatták. Egy héttel ezelõtt a
szenátus emberjogi bizottsága tá-
mogatta az indítványt. Prigoanã
azért javasolja a névváltoztatást,
mert szerinte Románia számára
hátrányos, hogy külföldön a ro-
mákat sokszor összetévesztik a ro-
mán néppel. Szerinte megtévesztõ
a roma és a román megnevezés
közötti hasonlatosság, ezért szor-
galmazza a cigány szó használa-
tát. Javaslatát a Román Tudomá-
nyos Akadémia is támogatta,
amely megvizsgálta, hogy az Eu-
rópai Unió számos országában is
a cigány kifejezést használják. A
módosító indítvánnyal nem értet-
tek egyet a roma jogvédõ szerve-
zetek. Az indítványt ellenzi egye-
bek között a román külügymi-
nisztérium és a kulturális minisz-
térium, valamint az Országos
Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) is.  

„Roma” marad 

a romák neve

Radu Mãrgineant órákon keresztül faggatták a halmi határátkelõnél felgöngyölített megvesztegetési ügyrõl Fotó: Mediafax

Román lapszemle

Élelmezés-szakértõk szerint a gyorséte-
leket fogyasztó gyerekek lassabban fej-
lõdnek, alacsonyabb az IQ-juk. (Gândul)

Andreea Frãsie, az Országos Aerona-
utikai Hatóság egyik igazgatója vissza-
perelte 35 ezer lejes havi fizetését. Ügye
hónapokkal ezelõtt napokig címoldalon
szerepelt, mint a „pofátlan fizetések”
egyik esete. (Gândul) A múlt héten
nyilvánosságra került 4 millió eurós rek-
lámszerzõdések mellett, Elena Udrea tu-
risztikai miniszter további 2 milliót költ
majd az országimázst ápoló nemzetközi
rendezvényekre. (Puterea) 

M. Á. Zs.

Mélységesen csalódott egyko-
ri alakulatában, a Demok-

rata-Liberális Pártban (PD-L) az
államfõ, miután kedden a képvi-
selõház megakadályozta a zsaro-
lással és erõszakos cselekmények
elkövetésével vádolt Dan Pãsat
PD-L-s honatya mentelmi jogá-
nak a megvonását.  Traian Bã-
sescu a köztévé kedd esti vendé-
geként arról beszélt: a felelõsség
a történtekért egyértelmûen a ko-
alíciós pártokat – kiemelten a
PD-L képviselõházi frakcióját –
sújtja, ugyanis a teremben jelen
levõ ellenzéki honatyák nem is
szavaztak. 

„Ezek után én már semmit sem
várok a demokrata-liberálisoktól”
– mondta az államfõ, aki kilátásá-
ba helyezte, hogy a jövõben nem
vesz többé részt a nagyobbik kor-
mánypárt frakcióülésein, hiszen
semmibe vették múlt heti, Pãsat
mentelmi jogával kapcsolatos ké-
rését. „Ennél többet én nem tehe-
tek, nem szavazhatok helyettük” –
jelentette ki. Bãsescu a Szociál-
Liberális Szövetségbe (USL) tö-
mörült szociáldemokratákat és li-
berálisokat is ostorozta a szava-
zástól való távolmaradás miatt.
Szerinte õket is felelõsség terheli
Románia külföldi hitelének rontá-
sa miatt. 

Mint ismert, az ügyészség elõ-
zetes letartóztatásba akarta he-
lyezni a képviselõt, akit zsarolás-
sal és erõszakos cselekmények el-
követésével gyanúsít. A vádható-
ság szerint a képviselõ saját cégé-
nek akart megszerezni állami pén-
zeket, és ennek érdekében önkor-
mányzati vezetõket fenyegetett
meg. Bãsescu már egy héttel ez-
elõtt figyelmeztette a demokrata-
liberális képviselõket, hogy „Ro-
mánia nemzeti érdekeinek megfe-
lelõen” cselekedjenek, és ne aka-
dályozzák az igazságszolgáltatás
munkáját. Az országot ugyanis
már többször bírálat érte emiatt az
Európai Bizottság részérõl, amely
figyelemmel kíséri a román igaz-
ságszolgáltatás mûködését.

„Kármentésként” a PD-L több
vezetõ politikusa tegnap arra szólí-
totta fel a DNA „látószögébe” ke-
rült honatyát, hogy saját, pártja, il-
letve Románia érdekében mond-
jon le képviselõi mandátumáról,
és a mentelmi jog védelme nélkül
tisztázza magát. Sulfina Barbu
képviselõ és Elena Udrea turiszti-
kai miniszter mellett ugyanerre az
álláspontra helyezkedett Cãtãlin
Predoiu igazságügyi tárcavezetõ
is, szerinte honatyák számára biz-
tosított mentelmi jog igazságtalan
azokkal szemben, akiknek ennek
hiányában kell rendezniük bírósá-
gi ügyeiket. 

„Kitagadta” pártját Bãsescu

M. Á. Zs.

Ismét szertefoszlatta az ellen-
zékiek kormányra kerülési

reményeit az RMDSZ, amikor
Kelemen Hunor mûvelõdésügyi
miniszter, Markó Béla elnöki szé-
ke legesélyesebbnek tartott váro-
mányosa az Agerpres hírügynök-
ségnek adott interjújában leszö-
gezte: a szövetség soha nem fog
megszavazni egy olyan bizalmat-
lansági indítványt, amelyet az
RMDSZ részvételével felállított
kabinet ellen nyújtanak be. A kér-
dés azután kapott aktualitást,
hogy sajtóinformációk szerint
megalakulása után a Szociál-
Liberális Szövetség azonnal meg-
próbálta magához édesgetni az
RMDSZ-t. Állítólag az „átállá-
sért” a liberálisok azt is megígér-
ték, hogy a támogatás fejében át-
vinnék a parlamenten a kisebbsé-
gek jogállását rendezõ törvényt.
Az ellenzékiek tegnap nem várt
segítséget kaptak Traian Bãsescu
államfõtõl, aki kiábrándultságát
fogalmazta meg a koalícióval kap-
csolatban. „Ha a jelenlegi kabinet
elveszíti parlamenti támogatottsá-
gát, akkor nem marad más lehetõ-
ségem, mint a pártokkal egyeztet-
ve politikai megoldást keresni” –
üzent az államfõ. 

Kitartanak 

a koalíció mellett
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Bogdán Tibor 

A nemzetközi pénzin-
tézmény Romániával

foglalkozó küldöttsége buka-
resti tárgyalásai során nem
csupán felmérte az ország je-
lenlegi gazdasági-pénzügyi
helyzetét – de román partne-
rével közösen azonosította a
legfontosabb reformfelada-
tokat is. 

Sürgetõ 
szerkezetváltás

Így Romániának a követ-
kezõ idõszakban mindenek-
elõtt a veszteséges állami vál-
lalatok szerkezeti átalakításá-
ra – esetenként bezárására –

kell törekednie. Az energeti-
kai ágazatban és a szállítá-
sokban, ahol a pénzszûkében
lévõ országnak jelentõs beru-
házásokra van szüksége –
mivel az állami vállalatok
nagyrészt tõkehiánnyal küz-
denek, elavult technológiákat
alkalmaznak, így képtelenek
megfelelni a versenyfeltéte-
leknek –, a legfontosabb fel-
adatot a privatizálás jelenti.
A pénzintézet Romániával
foglalkozó küldöttségének
vezetõje, Jeffrey Franks nem
titkolta, hogy az állami válla-
latok kintlevõségeinek össze-
ge elérte a bruttó hazai ter-
mék öt százalékát, azaz két
százalékkal nõtt az elõzõ év
végéhez képest.  

Az IMF ez alkalommal is
engedékenynek bizonyult:
egyrészt elegendõ idõt ha-
gyott a bukaresti illetékesek-
nek arra, hogy pontosan ele-
mezzék a több mint 150 érin-
tett vállalat helyzetét,  és el-
döntsék, milyen cégeket kí-
vánnak megszüntetni, priva-
tizálni, szerkezetileg átalakí-
tani. Emellett a román állam
megõrizheti az általa straté-
giai fontosságúnak ítélt vál-
lalatokat. 

Elfekvõ eurómilliárdok

Az állami szektor szerke-
zetváltása nem lesz könnyû
folyamat, aminthogy érzé-
keny – mert jelentõs drágulá-
sokkal járó – lépés lesz majd
a földgázárak liberalizációja,
még akkor is, ha az IMF
ilyen vonatkozásban is tág
mozgásteret biztosított a ro-
mán kormány számára. Így
az elsõ lépésben, 2013 végé-
ig, csak a vállalatok számára
nõ a tüzelõanyag ára, a la-
kossági fogyasztásba az árli-

beralizáció csupán 2015-ben
gyûrûzik majd be, és nem
érint minden lakossági kate-
góriát: az IMF lehetõvé tette,
hogy a kormány által „sérü-
lékenynek” minõsülõ –kis jö-
vedelmû – fogyasztó állami
támogatást kapjon. A valuta-
alapiak siettek tisztázni: nem
az áremelés a cél, hanem a
mûködõképes energetikai pi-
ac kialakítása.

Az IMF-fel megkötendõ
újabb szerzõdés a felek remé-
nye szerint hozzájárul ahhoz
is, hogy Románia nagyobb
mértékben legyen képes le-
hívni az uniós alapokat, ame-
lyeknek eddig alig 2 százalé-
kát sikerült felhasználnia. A
román állam komoly pénz-
gondokkal küzd, miközben
az Európai Uniónál 19 milli-
árd euró áll rendelkezésére –
térítésmentes összegként. Ha
Bukarestnek sikerülne ebbõl
a pénzbõl legalább 4-5 milli-
árd eurót beruháznia évente,
az jó alapot jelentene a gaz-
dasági fellendüléshez. Elsõ-
sorban a közberuházásokra,

az uniós alapokból finanszí-
rozott fejlesztésekre kellene
az eddiginél sokkal jobban
odafigyelni.

Az újabb hitelszerzõdés to-
vábbi fontos célja vonzóbbá
tenni Romániát a hazai és
külföldi beruházók számára.
Hitelezõ és kölcsönfelvevõ
egyaránt abban bízik, hogy
az elõvigyázatossági hitel a
kockázat csökkenésére utaló
pozitív jelzés lesz a potenciá-
lis külföldi befektetõk számá-
ra, olcsóbbá teszi a további
kölcsönöket a beruházók és
az állam számára.

Mi is az elõvigyázatos-
sági kölcsön?

Felmerül a kérdés: tulaj-
donképpen miben különbö-
zik az elõvigyázatossági köl-
csön a készenléti hiteltõl? A
legfõbb különbséget a folyó-
sítás feltételei, körülményei
jelentik. A „klasszikus” hi-
telformának tartott készen-
léti kölcsöntípustól eltérõen
az elõvigyázatossági hitelt a

politikai bizonytalanság ál-
tal jellemzett országoknak
juttatják; elsõsorban azok az
államok igénylik, amelyek
nincsenek ugyan válságban,
de igyekeznek mielõbb kike-
rülni a veszélyeztetettség zó-
nájából. A kölcsönzõ fél
csak ritkán él a lehívás lehe-
tõségével.  Jóllehet ez a köl-
csönforma kevésbé igényes
feladatok megoldására szol-
gál, mint a készenléti hitel,
IMF-szakértõk arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy ez
a fajta hitel jelentõsen elõse-
gíti a gazdasági gyarapodást
és nagy mértékben csökken-
ti az inflációt. Az utóbbi, kö-
zel 15 évben egyébként az
IMF 52 ilyen típusú hitelt fo-
lyósított, ebbõl hat esetben
éltek az összegekkel az érin-
tett országok: Argentína,
Brazília, a Fülöp-szigetek,
Uruguay (két alkalommal is)
és Peru. Románia maga is
kötött már a valutaalappal
elõvigyázatossági hitelszer-
zõdést, a 2004–2006-os idõ-
szakra. 

IMF: kölcsön – és feladatok

Salamon Márton László, Budapest

Az LMP-rõl, ideológiájá-
ról elég keveset tudnak a ha-
táron túli magyarok, akik
mégis, azok az SZDSZ-szel
rokonítják. Ez nem feltétle-
nül elõnyös, hiszen a szabad
demokraták népszerûsége
nem volt túlságosan magas,
legalábbis Erdélyben.
– Az LMP egy ökopolitikai
párt. Az, hogy az SZDSZ-
szel rokonítják, tudatos szél-
sõjobboldali uszítás, manipu-
láció eredménye, és nemcsak
nélkülöz minden valóságala-
pot, hanem az LMP gazda-
ság- és társadalompolitikája,
a globalizációról vallott néze-
tei olykor homlokegyenest el-
lentétben állnak azzal, amit a
neoliberális politika Magyar-
országon folytatott. Egyéb-
ként személyekben sincs
semmiféle azonosság, átfe-
dés. Ráadásul az LMP meg-
szavazta a kettõs állampol-
gársági törvényt, nyitott volt
a Trianonnal kapcsolatos or-
szággyûlési határozatokra, és
– szemben a szocialistákkal –
megszavazta a nemzetpoliti-
kai bizottság létrehozatalát is
a parlamentben. 

Az LMP-nek van tehát
egy kialakult vagy kialaku-
lófélben levõ határon túli
magyarstratégiája?
–Az LMP már megalakulása-
kor, 2009-ben megfigyelõ tag-
ja lett az Európai Zöld Párt-
nak, amely az Európai Sza-
bad Nemzetek Frakciójával
alkotott frakciószövetséget az
Európai Parlamentben; en-
nek megfelelõen a 2009-es
európai parlamenti választási
kampányban az LMP olyan
európai programmal állt elõ,
amelyben kifejezett hangsúlyt
kapott a különbözõ nemzeti

és etnikai kisebbségek önren-
delkezési joga, kulturális au-
tonómiája. Az LMP hitvallá-
sa szerint a kulturális örökség
megõrzésének, az áthagyo-
mányozódás megóvásának a
fogyasztói társadalomban
kulcsfontosságú eleme az,
hogy a különbözõ saját öntu-
datú kulturális közösségek,
nemzeti közösségek fennma-
radjanak abban a kulturális,
táji környezetben, amelyben
gyökereznek. Az LMP az el-
múlt idõszakban nagy hang-
súlyt fektetett a szlovák nyelv-
törvény kérdésére, illetve a
temerini fiúk ügyére: az etni-
kai indíttatású emberjogi sé-
relmekkel kapcsolatban na-
gyon következetesen kiállt. 

Ha jól értem, ez valahol
egy európai ihletésû, global-
izációellenes indíttatású tá-
mogatás a határon túli ma-
gyarok ügyének, és nem az a
nemzeti, magyar összetar-
tozás-retorika, amelyet a
jobboldal vall magáénak.
– Szerintem ez tévedés. Az
kétségtelenül megkülönböz-
teti az LMP-t a hagyomá-
nyos vagy a radikális jobbol-
daltól, hogy elutasítunk min-
denféle olyan politikát, ami,
akár burkoltan is, valamelyik
nemzeti csoportnak a fölény-
be helyezését hirdeti, vagy a
más nemzethez tartozók ön-
tudatának, méltóságának
megsértésével kívánja saját
nemzeti érdekeit érvényesíte-
ni. Belülrõl fakadó okok mo-
tiválnak bennünket, amikor
nemzetpolitikai ügyekben
megszólalunk. Az egyik az,
hogy egy ökopolitikai párt
egyik fõ célja a természetes
kulturális örökség megõrzé-
se, egy magyar ökopolitikai
pártnak pedig az, hogy ebben
a globális faluban, fogyasztói

társadalomban a magyar ha-
gyományok azon a területen,
ahol keletkeztek és meggyö-
keresedtek, át tudjanak örö-
kítõdni. Nekünk az elsõren-
dû érték, hogy maradnak
olyan összefüggõ közössé-
gek, amelyek ápolják a ma-
gyar kultúrát. Ez emberjogi
megközelítés, amely nemzeti
hovatartozástól valóban füg-
getlen; azt gondoljuk: az em-
beri méltóság sérthetetlen jo-
gából, tiszteletébõl követke-
zik az, hogy mindenkinek,
aki valamilyen kulturális-
nemzeti közösséghez tarto-
zónak vallja magát, joga van
a teljes nyelvi önkifejezõdés-
re, ahhoz, hogy hagyomá-
nyait átörökítse utódaira,
hogy a vele egyazon kulturá-
lis nemzeti közösséghez tar-
tozókkal együtt vallja meg
nemzeti identitását.

A szélsõjobboldalt okolta
amiatt, hogy sokan az

SZDSZ-hez közelítik az
LMP-t. Pedig az SZDSZ
csalódott híveinek – leg-
alábbis Erdélyben – nem volt
szüksége „szélsõjobbos uszí-
tásra” ahhoz, hogy öröm-
mel fedezzék fel az LMP-t
mint olyan magyarországi
pártot, amellyel valameny-
nyire azonosulni tudnak.
– A szimpatizánsokat külön
kell választani attól a politi-
kától, amelyet támogatni vol-
tak kénytelenek. Tévedés,
hogy azok, akik az SZDSZ-
re szavaztak, az aufkleriz-
mus, a gazdasági liberaliz-
mus miatt szavaztak rá,
ugyanúgy, ahogy a Fideszre
vagy az MSZP-re, sõt a Job-
bikra sem egyetlen okból sza-
vaznak azok, akik ezekkel a
pártokkal szimpatizálnak.
Pontosan tudtuk a zászló-
bontáskor, hogy a korábbi li-
berális kormánypárt szavazó-
táborából sokan örömmel lel-
nek otthont egy új pártban,

ahol az emberjogi liberaliz-
mus folytatódni tud. És talán
még többen is vannak a híve-
ink között, akik korábban az
MSZP-re szavaztak, és olya-
nok is, akik korábban – élet-
kori okokból vagy más meg-
fontolásból – egyáltalán nem
szavaztak. 

Van-e Romániában olyan
párt, amellyel közös európai
párthoz tartoznak?
– Tõkés László a korábbi eu-
rópai parlamenti mandátum-
ban az európai zöldekkel kö-
zös frakciószövetségben ült,
amúgy tudomásom szerint
jelenleg az Európai Parla-
mentben nincs romániai zöld
párt. De természetesen törek-
szünk arra, hogy romániai
zöld pártokkal kapcsolatot
alakítsunk ki.

Hogyan figyelik önök az
erdélyi magyar politikát:
semlegesen, érdeklõdve,
esetleg valakinek drukkol-
nak?
– Én azt gondolom, egy ma-
gyarországi pártnak egyenlõ
távolságot kell tartania min-
den Kárpát-medencei ma-
gyar párt irányában. Szeret-
nénk kapcsolatokat kiépíteni
valamennyi határon túli ma-
gyar szervezettel, de azt
rendkívül károsnak tartjuk,
ha bármelyik magyarországi
párt beleavatkozik az ottani
történésekbe. 

Nemrégiben a határon tú-
li magyar támogatáspolitika
kapcsán Dorosz Dávid
LMP-képviselõ interpellált
a parlamentben Orbán Vik-
tor miniszterelnöknél, ép-
pen az Új Magyar Szót a
Szülõföld Alap támogatása-
inál ért diszkrimináció mi-
att. Ezzel jelezni akarták,

hogy szándékaik vannak a
határon túli magyarokkal,
vagy csak alkalom szülte a
politikai cselekvést?
– Mi nem teszünk sorok közé
csomagolt jelzéseket senki fe-
lé. Dorosz Dávidnak ez a fel-
szólalása azt jelentette, ami
benne van, sem többet, sem
kevesebbet. Nyilván számol-
tunk azzal, hogy egy ilyen
megszólalás sokakban szim-
pátiát kelt...

…vagy antipátiát.
– Vagy antipátiát. De nem
ennek a mérlegelése vezet
minket, hanem felháborító-
nak tartjuk, hogy a magyar
kormányzati politika például
a támogatásokon keresztül
akarja eldönteni, hogy ki szá-
mít jó magyarnak, és ki ke-
vésbé jó magyarnak. 

Médiatörvény?
– Több sebbõl is vérzik. Az
egyik, hogy a huszonegyedik
században, az Európai Unió-
ban szoros állami kontroll alá
vonni a nyomtatott és az
internetes sajtót: egészen ab-
szurd. A másik pedig, hogy
sok esetben gumi-jogszabály-
ok adnak lehetõséget hatósá-
gi visszaélésre. A médiatör-
vény beleillik abba a tenden-
ciába, hogy a Fidesz centrali-
zált demokráciát akar kiépíte-
ni, amelyben a számára kor-
látot jelentõ alkotmányos in-
tézményeket legyengíti, vagy
pártkatonákkal megszállja.

Mondjon öt dolgot, ami
Erdélyrõl eszébe jut.
– Nekem az elárasztott
Bözödújfalu jut eszembe –
ott éltek anyai felmenõim,
valamikor a tizennyolcadik
század végén. Meg persze
Bethlen Gábor, az erdélyi táj,
a hegyek és... Verespatak.

Ökopolitika vs. nemzeti retorika
Interjú Schiffer Andrással, a Lehet Más a Politika (LMP) pártelnökével és frakcióvezetõjével 

A gazdasági növekedés elõsegítése 

a legfontosabb célja a Románia és a

Nemzetközi Valutaalap (IMF) közötti

újabb – ezúttal nem készenléti, hanem

elõvigyázatossági – , 3,6 milliárd euró

értékû hitelszerzõdésnek. 
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Az, ami Egyiptomban és a többi iszlám or-
szágban zajlik, jelentõségében messze túlnõ
a puszta tényeken. 
A szakértõk a nyugati kereszténység és az
iszlám közötti legfontosabb különbséget ab-
ban látják, hogy utóbbi esetében elmaradt a
reformáció. A muzulmán vallás – a meg-
születése óta eltelt évszázadokban – gyakor-
latilag nem (vagy csak alig) változott. Az
állam és az egyház kapcsolatában nem kö-
vetkeztek be, illetve nem szilárdultak meg
azok a változások, amelyek a kereszténység
esetében már hosszú évszázadok óta hagyo-
mánnyá váltak. 
Az egyiptomi megmozdulások egyik érde-
kes aspektusa, hogy még a Muszlim Test-
vériség nevû radikális vallási mozgalom is
arra kényszerül, hogy a demokratikus

megmozdulások teremtette
lehetõségeket vegye igény-
be a politikai küzdelmekbe
való beleszóláshoz. Azaz,
akárcsak az európai szélsõ-

jobboldali mozgalmak,
nem mindig demokra-
tikus célkitûzéseinek
legalább részleges
megvalósítása érdeké-

ben a demokrácia eszközeit. Az arab álla-
mokban is beindulni látszik egy olyan mo-
dernizációs folyamat, amelyet eddig para-
dox módon éppen annak felülrõl való
erõltetése akadályozott. A demokratizáló-
dást antidemokratikus eszközökkel is ki-
kényszerítõ USA meggyengülése és
Obama arab világnak tett
gesztusai, úgy tûnik, elhá-
rították a spontán belsõ
fejlõdésnek ezt a talán
legfontosabb akadályát is. 
De nemcsak a Nyugathoz
fûzõdõ viszony fokozatos
átalakulása hat a modernizáció irányába.
Ennél jóval fontosabbnak és meghatáro-
zóbbnak érzem azokat a folyamatokat,
amelyeket a posztmodern médiatechnikák
elterjedése generált. Mc Luhan, a modern
médiaelmélet egyik legjelentõsebb képvise-
lõje úgy véli, hogy a médiumok nem csu-
pán az információközvetítés folyamatában
játszanak meghatározó szerepet, hanem a
társadalmi létezés tartalmi vonatkozásainak
megalapozásában is. A médiatechnológia
önmegértésünk alapjává válhat, és ezzel a
médiatechnika fejlõdése a társadalmi válto-
zások egyik lényeges okává lép elõ. Ezt a

logikát Mc Luhan médiumtipológiája is
alátámasztja. Az elsõrendû médiumok ese-
tében a szerzõ szerint nincsen szükség tech-
nikai eszközökre. Ezek legtisztább formája
a dialógus, amelynek során az adó és a ve-
võ a szó szoros értelmében szemben áll
egymással. A médium pedig a fogalmi

nyelv. A másodrendû mé-
diumok esetében az adó
mûszaki eszközöket vesz
igénybe (jobbára sokszoro-
sítási technikákat), a vevõ
azonban továbbra is egy
szubjektum. Ezek legtisz-

tább megnyilvánulási formája a sajtó és a
könyvkiadás. A tulajdonképpeni médium
itt már az írás. A harmadrendû médiumok
esetében már a vevõ is mûszaki eszközöket
vesz igénybe. Az utóbbiak jellegzetes for-
mái: telefon, rádió, tévé, internet. A tulaj-
donképpeni médium egyre inkább a lát-
vány, de ez az összes korábbi médiumot, a
beszédet, a hangzást, az írott szöveget is
magába olvasztja.
A három alapvetõ médiumtípust a kölcsö-
nösség vonatkozásában vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy a történeti változások kör-
körös, a kölcsönösségtõl a kölcsönösségig

vezetõ pályán zajlanak. Az elsõrendû médi-
umok a kölcsönösség természetes közegei,
a másodrendûek kizárják a kölcsönösséget
(s ezzel a középkor és a modernitás egyol-
dalú – diktatórikus vagy a manipuláció kü-
lönbözõ formáira alapozott – hatalmi struk-
túráit favorizálják), a harmadrendûek visz-
szaállítják azt, és a modernitás tipikus alá-
fölé rendeléses viszonyait a komplementari-
tás jóval kiegyensúlyozottabb struktúráival
helyettesítik. Az interaktív rádió- és tévé-
adások és fõként az internet és az SMS a
térbeli (implicite az idõbeli) távolság eltün-
tetésével mintegy visszaállítják a közvetlen
dialógus (s ezzel az eredendõ kölcsönösség)
lehetõségét. Nem véletlen, hogy Mubarak
az interetszolgáltatás és a mobiltelefonok
használatának korlátozásával próbálta elejét
venni a tiltakozásoknak.
Ez az eredendõ kölcsönösség magának az
athéni demokráciának egy modernizált vál-
tozatává is válhat. Úgy tûnik, magának a
demokráciának a megújulása is a perifériá-
kon fog bekövetkezni. A képviseleti és a tö-
megdemokrácia olyan új változata alakul-
hat ki, amelyben az egyik a másikat korlá-
tozza, s ezzel mindkettõ hatékonyságát
megnövelheti…

Ha e tüneteket felnõtt elmebetegnél észlelnõk, a beteg túlzott
szárnyasszeretetét és -gyûlöletét tudattalan indulatáttétellel magya-
ráznók, olyanformán, hogy ezek az indulatok voltaképpen embe-
rekre, valószínûleg közeli hozzátartozóira vonatkoznak, ámde el-
fojtást szenvedtek, és így csupán ebben az álcázott alakban juthat-
nak be ismét a tudatba. A szárnyasok lekopasztására, illetve meg-
vakítására irányuló vágyat kasztrálási szándék szimbólumának vél-
nõk, és az egész tünetcsoportot úgy próbálnók megítélni, hogy az a
beteg saját kasztráltatásától való félelmének ellenhatása. Az ambi-
valens beállítás azt a gyanút keltené bennünk, hogy a beteg lelküle-
tében egymással ellentétes indulatok vetekszenek, melyek minden
valószínûség szerint az apára irányulnak, a különben szeretett és
tisztelt apára, akivel szemben azonban a nemiséget szigorúan kor-
látozó parancsai folytán egyben gyûlölet is ébred. Mindent egybe-
vetve, a pszichoanalitikai megoldást úgy fogalmazhatnók, hogy a
kakas a tünetcsoportban az apát jelenti. (…)
Hogy pedig semmi kétség ne legyen az iránt, hogy kakason, jércén
és csibén saját családját érti, egyszer minden ok nélkül így kiált fel:
„Az apám egy kakas”, máskor pedig: „Most még kicsi vagyok,
most még csibe vagyok, ha megnövök, tyúk leszek, ha még jobban
megnövök, kakas leszek.” 
Ebbõl az önként tett vallomásból megértjük azt a hatalmas izgal-
mat, mellyel Árpádka a baromfiudvar életét szemlélte. A baromfiól
nyíltan elébe tárta családja minden rejtett titkát, mely körül otthon
hasztalan kíváncsiskodott.. (…)

Ferenczi Sándor: Egy kakasimádó fiú 

A kölcsönösség politikája
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Ha ügyel, hogy elkerülje a felszálláshoz készülõ-
dõket vagy a gépekrõl érkezõket fogadó vám- és
csomagvizsgálati biztonságiak csomópontjait, és
kikerüli a bejáratokat, a repterek várakozózónáit
figyelõ õrzõvédõket, bárki észrevétlenül bejuthat
egy légikikötõbe. Mégpedig úgy, hogy a robbanó-
szerkezetét az embertömegekkel zsúfolt befogadó
várótermekben nyugodtan elhelyezheti. Az itt
robbantott pokolgép, ha még repeszeket is tartal-
maz, azonnali mészárlást eredményez, de eseten-
ként újabb áldozatokat szedhet, amennyiben a
zárt térben kellõ erõsségû a lökéshullám ahhoz,
hogy az épület strukturális egységét megbontsa.
A hallok ideális helyek a merénylõknek, hisz pu-
ha célpontoknak minõsülnek. Puha célpont min-
den olyan nagyobb embertömörülést magába fo-
gadó helyiség vagy épület (repülõtér, metróállo-
más, színház, hotel stb.), amelynek kisebb a vé-
dettsége és védhetõsége, vagy azért, mert nagy tö-
megeket képtelenség biztosítani, vagy mert ezek a
helyszínek nem rendelkeznek a kemény célpont-
ok (követségek, atomerõmûvek stb.) biztonság-
szolgálati fontosságával.
A Domogyedovo nemzetközi repülõtér elleni me-
rénylet – a második, hisz 2004 nyarán két itteni
repülõt tépett szét a fedélzetükre csempészett po-
kolgép – példázza a csapdahelyzetet, amelybe a
repülõterek elleni terrorizmus reneszánsza óta
sok nagy kikötõ szenved. Ha szigorítják a bizton-
sági intézkedéseket, az utazóközönség ellenkezik
egyéni szabadságjogait sérelmezve, ha viszont a
legújabb testszkenneket akarják alkalmazni, hirte-
len minden repülõtéri vezetés rájön, hogy a na-
gyobb biztonságnak túl nagy az ára. Tény, a re-
pülõgépek védettebbek, de elég védtelenek a vá-
rótermek. 
A domogyedovói, de a tavalyi moszkvai metró-
robbantás, a mumbai Taj Mahal hotel, vagy akár
a WTC épületek elleni merényletek aggasztóak,
mert egyértelmû: a terrorakciók áttevõdtek a puha
célpontokra. Nem szükségelnek nagy logisztikai
felkészülést, az emberéletekben mért és media-
tizált kár hatalmas, s nem utolsó sorban a „védte-
len” országok iránti turista- vagy befektetõi féle-
lem tovább fokozza az „eredményességet”. 
Újabb figyelmeztetõ jel: ezekhez az akciókhoz
már nincs szükség évek alatt, nagy költségen ki-
képzett (mondjuk) al-Kaida szakemberekre, elég,

ha létezik egy távoli megrendelõ és
egy „egyszerhasználatos” egyszerû
végrehajtó, akinek kiszúrása na-
gyon nehéz. Ezek ellen jobbára

olyan félhomályos-félelméleti meg-
oldások vannak mint: védelmi hír-

szerzés, elhárító felügyelet, hely-
zeti tudatosság (az utazók szere-

pe), kockázatfelmérés és ke-
zelés. Szépek. Elegendõek? 

Lap-top
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Úgy tûnik, hogy magá-
nak a demokráciának a
megújulása is a periféri-
ákon fog bekövetkezni.

Bíró Béla 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Sikeres ember az, aki szilárd alapokat tud épí-
teni azokból a kövekbõl, amelyeket mások haji-

gálnak rá.” David McClure Brinkley

Nagyanyó

Ellenhatás

Domogyedovók
A nap címe. Egy sofõr és egy táncosnõ
volt Temesmóron a beépített leleplezõ,
Cotidianul

Magyarázat. Az elektronikus kiadvány sa-
ját forrásokból tudta meg, kik intézték el a
korrupt, cigarettacsempészetbõl meggazda-
godott vámosokat. Értesülését alátámaszt-
ja, hogy a két kiküldött „vámost” (volta-
képpen a fedezett ügynököket) már a múlt
héten visszavonták, nehogy bántódásuk es-
sék. Különben a leginkább lenyûgözõ ezek-
ben az esetekben az a magabiztos önfeled-
ség, a sérthetetlenségnek és védettségnek az
a tudata és légköre, amelyben a sarcot sze-
dõ vámosok mûködtek. 

Lehet fokozni? A gondolatmenetet az
Adevãrul egyik cikke indította el bennünk:
ha az elsõ vámosletartóztatási hullám után
az egyik holland europarlamenti képviselõ
megállapíthatta, hogy Romániát nem kel-
lett volna felvenni az EU-ba, akkor vajon
most, az új, még tömegesebb letartóztatá-
sok után hol határozzák meg országunk
helyét. (Ez olyan, mint a Pánik címû vicc-
ben: „ – Bent van? – Nincs. – Kint
sincs!!!”) Még hogy Schengen!... 

A gyengeségben ritkán van erõ. A Cronica
românã ismerteti Sorin Frunzãverde PD-L-
alelnök nézeteit. A. F. szerint az ellenfél le-
becsülése alapvetõ politikai hiba bármely
párt részérõl, és az új szövetségnek, az USL-
nek jelentõs a választási elõnye. Ennélfogva
a PD-L-nek komolyan kell készülnie a 2012-
es választásokra, s különösen a közigazga-
tásra és a kormányzásra kell ügyelnie. Hát
igen, már-már az a kép alakult ki, hogy a
bárány lebecsüli a farkas erejét.

Le vele. Adriana Sãftoiu liberális honanya
felszámolná a jelenléti naplót a képviselõ-
házban. (Apud Jurnalul naþional.) S a sze-
nátussal mi lesz? Tán azt is felszámolják? 

A nap álhíre. Miután felfedezték, hogy a
bukaresti kóbor kutyák szûznemzéssel is
szaporodni tudnak (ugyanis a fáradságos
kasztrálássorozatok után sem csökken a
számuk), a fõvárosi gazdák egyetlen módot
látnak a kérdés megoldására: az ország
minden lakosának örökbe kell fogadnia egy
kóbor kutyát. 

Ady András
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A hatóságokkal együtt ki-
dolgozott, „társadalmilag

elfogadható” megoldást
szorgalmaz a gázárak kérdé-
sében Frank Hajdinjak, az
E.On Gáz Románia vezér-
igazgatója, amely egyben a
vállakozói réteg számára is
elfogadható legyen. A válla-
latvezetõ tegnapi sajtótájé-
koztatóján ugyanakkor azt is
leszögezte, hogy „2011-ben
szükséges a drágítás – ha
nem is feltétlenül a sérülé-
keny fogyasztók, hanem az
ipari felhasználók számára”.

„Fokozatos áremelkedés-
re kell számítanunk, amely
kétszámjegyû lesz. Biztos
vagyok benne, hogy a ható-
ságok is meghallják ezt az
üzenetet” – fogalmazott
Hajdinjak, aki hangsúlyozta,
Romániában a földgázért fi-
zetett összegek még mindig
az egyik legalacsonyabb
szinten vannak európai vi-
szonylatban, a szolgáltatók
pedig nem engedhetik meg
maguknak, hogy áron alul
értékesítsenek. Tájékoztatá-
sa szerint az orosz gázim-
port idén ezer köbméteren-
ként több mint 400 euróra
fog drágulni – a hazai kiter-
melésbõl származó készle-
tek pedig már szinte teljesen
elfogytak, miután a kor-
mány a tavalyi év végén né-

hány vegyipari üzem számá-
ra megnyitotta ezeket a csa-
pokat.  

Az E.On elsõ embere jó
hírként értékeli az áremelke-
dést, melyre szerinte csak az
vet árnyékot, hogy túl késõn
következett be. „Jó irányba
haladunk“ – fogalmazott, el-
ismerve, hogy a vállalat már
korábban kérte ezt a lépést
az Országos Energiaügy-
nökségtõl. 

Mint arról beszámoltunk,
az energiahordozók drágulá-

sa azután került ismét teríték-
re, hogy egy héttel ezelõtt a
Nemzetközi Valutaalap Bu-
karestben tartózkodó kül-
döttsége a földgáz- és az
elektromos energiaárak ható-
sági szabályozásának meg-
szüntetését kérte Ion Ariton
gazdasági minisztertõl.

A földgáz erõsödõ keresle-
te mellett lassan, de biztosan
növekvõ árakra számít Dru-
cker György, az Energia-
info.hu vezetõ elemzõje a ten-
gerentúli és az európai piaco-

kon egyaránt, addig azonban
tovább tart szerinte az orosz
csõvezetéki szállításra nehe-
zedõ nyomás az árengedmé-
nyek érdekében. Ha figye-
lembe vesszük, hogy a világ-
gazdaság kilábalásával pár-
huzamosan várhatóan az
energiaárak is emelkednek
globális szinten, akkor el-
mondható, hogy a jövõ évi
tél rendkívül kemény lesz, és
akár társadalmi válság is ki-
alakulhat – mutatott rá az
mfor.hu szakértõje. 

Röviden „Belobban” a gázár?
Kétszámjegyû áremelkedést emleget az E.On Románia vezetõje

Kormányzói intés

Románia elveszti külföldi
hitelezõinek partnerségét,
ha gazdasági növekedését
továbbra is a fogyasztásra
alapozza – jelentette ki
Mugur Isãrescu, a Román
Nemzeti Bank kormányzó-
ja egy gazdasági témájú
szemináriumon. Arra is rá-
mutatott, hogy a lakossági
hitelezés csak nagyon lassú
ütemben növekedhet – írta
a Mediafax.

Módosult az inastörvény

A szenátus tegnapi ülésén
elfogadta az úgynevezett
inastörvény módosítását:
az új rendelkezés értelmé-
ben állami támogatásban
részesülnek azok a cégek,
amelyek felvállalják inasok
betanítását. Günthner Ti-
bor szenátor elmondta, bár
minden foglalkoztatott inas
után havi juttatást kapnak
az érintett vállalatok, ezt
vissza kell téríteniük, ha
második próbálkozásra
sem sikerül a szakképesíté-
si vizsga. 

„Nevelõ” adóhatóság

Az adóhatóságoknak na-
gyobb szerepet kellene vál-
lalniuk a cégek nevelésé-
ben, ahelyett, hogy csupán
a büntetések kirovásában
jeleskednének – jelentette ki
Mihai Tãnãsescu, Románia
nemzetközi valutaalapi fõ-
tárgyalója egy jegybank ál-
tal szervezett konferencián.
Meggyõzõdése szerint ez
serkentené a vállalkozások
számának növekedését, és
több pénzt irányítana az ál-
lamkasszába – írta a
Mediafax.

DRL csak új Daciákban

Bár a jelenlegi gépkocsik-
ból még hiányzik, az új
Dacia-modellek fel lesznek
szerelve a nappali közleke-
désre kifejlesztett, úgyneve-
zett DRL (a Daytime
Running Lights angol kife-
jezés rövidítése) világító-
rendszerrel, mely hétfõ óta
kötelezõ érvényû az Euró-
pai Unió rendelete értel-
mében  – tájékoztatott a
Mediafaxnak eljuttatott
közleményében a mioveni-i
autógyár. 

Felélesztett agrárfutár

Másfél évnyi, az igazgató-
cserék miatt beállt kény-
szerszünet után ismét meg-
jelent a Szatmári Mezõgaz-
dasági Kamara kétnyelvû
szaklapja, a Mezõgazdasági
Futár. A kiadványt tíz éve
az intézmény (akkor még
mezõgazdasági tanácsadó
központ) elsõ magyar igaz-
gatója, Scholtz Béla hívta
életre, mostani újrakiadása
a nemrég kinevezett új ve-
zetõ, Fodor István mérnök
nevéhez fûzõdik. Fodor az
ÚMSZ-nek elmondta: na-
gyon vigyáznak a havonta
megjelenõ Futár kétnyelvû-
ségére, hisz a megye mezõ-
gazdaságában zömmel ma-
gyarok dolgoznak.

Sike Lajos

A Sepsiszetngyörgyrõl
kõszegremetei családi

birtokára hazajáró Dezsõ
gazda már metszi nyolcszáz
tõkés szõlõjét, jóllehet a leve-
gõ még igen csípõs, itt-ott
még hófoltok tarkítják a föl-
det. A tapasztalt kertész
azonban tudja, hogy a plusz-
mínusz hõmérséklet határán
már nyugodtan dolgozhat, a
szõlõvesszõn alvó rügyek
csak a tartósan mínusz 18-20
fok alatt károsulhatnak. 

Bár tapasztalata szerint na-
gyon kicsi a valószínûsége
annak, hogy az ezt megköze-
lítõ fagyok jönnek az avasi
dombokra, a gazda ezek ká-
rosító hatását úgy próbálja
kivédeni, hogy ráhagy pár
ujjnyit a magvesszõre. 

Széles körû 
gondoskodás 

Idõben kell elkezdeni a
metszést, mert a hagyomá-
nyos karós (és erdélyi kari-
kás) mûvelésû szõlõvel sok-
kal több a tavaszi munka,

mint a huzalos termesztés-
nél. A metszés mellett el kell
végezni a karózást, kötözést,
kapálást, de dolgot ad a levá-
gott venyige összeszedése,
kévébe kötése, kihordása,
vagy az elöregedet tõkék pót-
lása és nem utolsósorban a
lemosó permetezés. 

„A lemosó permetezés
most fontosabb, mint vala-
ha” – mondja Ludróczky
Sándor, a közeli Avasújváros
Bakator nevû hegyközségé-
nek elnöke, Szatmár megye
egyik legismertebb szõlõs-
gazdája. Szerinte erre a réz-
kén is alkalmas, de a drá-
gább, olajos rézkén még jobb,
ugyanis jóval hatékonyabb.
Hangsúlyozza: a lemosást a
metszés után ajánlatos végez-
ni, már csak azért is, hogy ne
vesszen kárba a szer, de arra
is külön kell figyelni, hogy
permetezéskor mind nappal,
mind éjszaka pluszhõmér-
séklet legyen, mert különben
nem érjük el a kívánt hatást.
A tavalyi rendkívül nagymér-
tékû peronoszpóra-támadás
miatt, a szakember külön ja-
vasolja, hogy a földre hullott

száraz szõlõleveleket kapá-
láskor minél mélyebben for-
gassuk a talajba. Ludróczky
szerint nem lehet eléggé
hangsúlyozni, hogy a tavaszi
metszés termésmeghatározó
mûvelet, ezért csak szakkép-
zett személyekre bízzuk, de
még biztosabb, ha a gazda
végzi el. (A legjobban érett
vesszõket kell meghagyni, il-
letve azok alsó végén két-há-
rom szemet. A peronoszpóra
által fertõzött vesszõket,
vesszõrészeket mindenkép-
pen vágjuk le és égessük el,
hogy ne lehessen újabb fertõ-
zés forrása.)

Koronát, ollóval

Hasonlóan szigorú és kö-
vetkezetes a tavaszi munkák
megítélésében az ismert
máramarosi gyümölcsészeti
szakember, Menyhárt Lajos,
a szinérváraljai faiskola
nyugdíjas igazgatója. 

„Gyakran kérdezik tõlem
ilyenkor: hogyan alakítsák a
gyümölcsfák koronáit,
hogy jó termést érjenek el –
ha egyáltalán kérdezik per-
sze, mert sokan tetszés sze-
rint végzik el. A koronaala-
kítás egy többéves folyamat,
az új ültetvényeknél rend-

szerint a második-harmadik
évben kezdjük. Ilyenkor
még nem hagyunk termõ-
ágat, hogy a növekedést
ösztönözzük. Aztán pár
esztendeig fokozatosan nö-
veljük a megmaradt termõ-
rügyek számát, hogy ne ter-
heljük a fát. De késõbb se
engedjük a koronát négy
méternél fennebb, hogy
könnyen le tudjuk szedni a
termést” – mondta lapunk-
nak a szakember. Majd hoz-
zátette: az öregebb fáknál
hadd csattogjon jobban a
metszõolló. A fiatalabb haj-
tásoknak adjunk teret és le-
vegõt, az elöregedett  része-
ket vágjuk le, s a kérges-mo-
hás fatörzseket pedig kapar-
juk le, úgy, ahogy elõdeink
tették, ne fészkeljenek ben-
ne a kártevõk. Akárcsak a
szõlõnél, a lemosó permete-
zés az almásokban, szilvá-
sokban sem maradhat el.

Mindehhez Bencze Zol-
tán kertészmérnök hozzá-
tette: õsszel külön erre a
célra elõkészített, megfor-
gatott talajon idejében vé-
gezzük el a tavaszi ültetése-
ket, mielõtt a föld kiszárad-
na. A Szatmár Megyei Me-
zõgazdasági Kamara fõ-
munkatársa örvendetesnek
tartja, hogy az uniós támo-
gatások nyomán növekvõ-
ben az ültetési kedv, aminek
következtében csak Krasz-
nadobrán 150 hektár szõlõt
telepítenek. 

Az E.On Románia üdvözölte, hogy hamarosan „befûthetnek” a gázáraknak

Évnyitó a szatmári „faiskolásoknak”
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Fotó: Tofán Levente

Lemerülhet 

a Nokia
ÚMSZ

A minden oldalról kon-
kurenciával körülvett

Nokia vállalkozásnak elkese-
redett szüksége van átfogó
változtatásokra, hogy lépést
tarthasson a piac többi sze-
replõjével – nyilatkozta a
Wall Street Journalnak Stephen
Elop, a finn cég vezérigazga-
tója. Megfogalmazása sze-
rint az átalakulás akkora erõ-
feszítést igényel, mintha vala-
ki egy égõ tengeri olajfúró-
toronyról a jeges tengerbe va-
ló ugrással próbálna megme-
nekülni. Míg a finn telefon-
gyártó óriást az Apple az
iPadok piacra dobásával
elõzte meg, a hagyományos
távközlési eszközök területén
a kínai alacsony elõállítási
költségû termékek jutottak
elõnyhöz. A vezérigazgató
elismerte, hogy jelenleg nincs
alternatívájuk arra, hogy
olyan forradalmi termékkel
hozakodjanak elõ, mellyel
háttérbe szoríthatják a tábla-
gépeket. Elop, aki tavaly
szeptemberben vette át a ve-
zérigazgatói teendõket, a vál-
lalaton belüli „rossz hozzáál-
lásban és felelõtlenségben”
látja a problémák fõ okát. A
Ziarul Financiar tegnap arról
számolt be, hogy Emil Boc
miniszterelnök hivatalában
találkozott a romániai Nokia
vezérigazgatójával, Risto
Meskusszal. A cég sajtóosz-
tálya közleményben tudatta,
hogy a megbeszélés pusztán
protokolláris jellegû volt. 

A csípõs hideg ellenére a szatmári
gazdák már elkezdték a szõlõk és
gyümölcsösök tavaszi metszési mun-
kálatait. A mezõgazdasági kamara
szerint az uniós támogatások nyo-
mán növekvõben az ültetési kedv.

A sok odafigyelést igénylõ metszést már most elkezdték



ÚMSZ-összeállítás

Lefejezi az oktatási tör-
vény a hazai felsõokta-

tást: a tegnap érvénybe lépett
jogszabály nyugdíjba küldi a
65 évnél idõsebb oktatókat.
A rendelkezés 1500 személyt
érint:, akik óraadókként még
foglalkoztathatók, de teljes
állást már nem tölthetnek be.
A legérzékenyebben a dokto-
ri iskolákat érinti a reform, a
nyugdíjköteles professzorok
ugyanis a továbbiakban csak
társult tanárként vehetnek
részt a tudományos képzés-
ben, a fiatalabb tanerõkkel
együttmûködve.

22-es csapdája, 
felsõfokon

Ha viszont nem sikerül he-
lyettesíteni a leköszönõket,
az utánpótlás sincs biztosít-
va: a doktori képzést vezetõk
nyolcvan százaléka távozni
kényszerül. „Tény, hogy szi-
gorú feltételei vannak a jog-
szabálynak, de az is biztos,
hogy az idõs tanárok tudásá-
ról és tapasztalatáról nem
szabad lemondani. Egyelõre
haladékot ígért az oktatási
minisztérium a tanév végéig,
utána meglátjuk, mi lesz” –
nyilatkozta megkeresésünkre
Veres Valér szociológus, az
RMDSZ felsõoktatásért fele-
lõs szakértõje, aki arra figyel-
meztetett: az elöregedés sú-
lyos problémákat jelent a ro-
mán és a magyar nyelvû fel-
sõoktatásnak egyaránt.

„Mi már évek óta készü-
lünk erre a kényszerhelyzet-
re, most mégis nehézségekkel
nézünk szembe. Az utóbbi
három évben negyven száza-
lékkal nõtt a fiatal kollégák
száma, de azt a két oktatót,
akiket nyugdíjba küld a tör-
vény, nehezen tudnánk pó-
tolni” – nyilatkozta lapunk
megkeresésére Gáspárik At-
tila, a Marosvásárhelyi Mû-
vészeti Egyetem rektora, aki
szintén bízik az oktatási mi-
nisztérium által ígért hala-
dékban. Magyari Tivadar, a

Babe–Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) rektorhe-
lyettese arra figyelmeztet: a
nyugdíjas oktatók óraadó-
ként a professzori fizetés tö-
redékét kaphatják csak meg.
„A BBTE magyar tagozatán
tizenöt személyt érint a tör-
vény, közülük egyesek már
rég betöltötték a 65. évüket.
A szakemberhiányt újabb ok-
tatók felvételével egyes sza-
kokon lehet pótolni, de gaz-
dasági okok miatt csak na-
gyon kismértékû létszámbõ-
vítésrõl lehet szó” – sorolja a
nehézségeket az egyetemve-
zetõ, aki elmondta: kísérletet
tettek a „gyorsított ritmusú”
fiatalításra. „Három éve ki-
egyeztünk a román tagozat-
tal, hogy a magyar oktatói
létszámhátrányt ellensúlyo-
zandó gyorsított ütemben,
arányon felül alkalmazunk
fiatal magyarokat. Ezt az
egyezséget a pénzügyi válság
hiúsította meg” – emlékeztet
az ÚMSZ-nek nyilatkozó
Magyari.

Elhamarkodták?

Dávid László, a Sapientia
EMTE rektora súlyosnak
látja a helyzetet. „Ez a kité-

tel azt eredményezi, hogy
kollégáink egyharmadát el-
veszítjük. Az egyetlen járha-
tó út a fiatalítás. Ezzel kap-
csolatban vegyesek a tapasz-
talataim” – hangsúlyozta az
egyetem vezetõ, aki elmond-
ta: vannak tanszékek, ahol
sikerült megfelelõ tudomá-
nyos fokozatot szerezniük a
pályakezdõknek, és vannak
olyanok is, ahol a folyamat
akadozik. 

A nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem (PKE)
rektorhelyettese, Horváth
Gizella szerint az oktatási
törvény életbelépése nem
befolyásolja jelentõs mérték-
ben az intézmény tevékeny-
ségét. Tájékoztatása szerint
„csak egy-két tanárkollégát”
érint a 65 éven felüliek nyug-
díjaztatására vonatkozó elõ-
írás. Mindazonáltal Horváth
Gizella szerint a jogszabályt
elhamarkodottan léptették
életbe. „Szerintem a törvény
sok szempontból komoly
változásokat ír elõ, amelyek
akár javíthatják is a felsõok-
tatás minõségét. Kétlem vi-
szont, hogy valamennyi elõ-
írását rögtön, az egyetemi év
közepén életbe lehet léptetni
úgy, hogy ez ne okozzon ko-

moly problémákat az oktatá-
si folyamatban” – mondta
az ÚMSZ-nek a rektorhe-
lyettes. 

Összeférhetetlenek

Nemcsak az oktatás minõ-
ségét érinti a kötelezõ nyug-
díjkorhatár bevezetése, de az
oktatás szervezését is, nyug-
díjazás után ugyanis az érin-
tettek már nem vállalhatnak
semmilyen vezetõ beosztást.
Az oktatási reform célul tûzi
ki a hazai egyetemek „politi-
kamentessé” tételét is, ennek
értelmében nem vállalhat-
nak vezetõ szerepet politikai
pártban a felsõoktatási intéz-
mények vezetõi. A szigorítás
szinte valamennyi hazai
egyetem vezetõjét érinti:
Ecaterina Andronescu, a Bu-
karesti Mûszaki Egyetem
rektora a Szociáldemokrata
Pártban, Andrei Marga, a
BBTE rektora a Nemzeti Li-
berális Pártban tölt be tiszt-
séget. Sajátos „védettséget”
élvez Tõkés László európai
parlamenti képviselõ, aki
nem rektorként, hanem el-
nökként vezeti a Partiumi
Keresztény Egyetem vezetõ-
tanácsát. 
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Röviden

Az intézményvezetõk: Magyari Tivadar, Dávid László és Gáspárik Attila szerint elhamarkodott a döntés
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Terjed az influenza

Enyhén emelkedik az influ-
enzás megbetegedések szá-
ma, elsõsorban az ország
észak-nyugati, észak- és dél-
keleti megyéiben. Az Orszá-
gos Járványügyi Felügyelet
legfrissebb jelentése eszerint
az elmúlt három hétben a
légúti fertõzések száma meg-
haladta az ilyenkor szokásos
arányt, de nem lépte túl a
várt maximális értéket. Az
utóbbi héten 73 influenzás
megbetegedést regisztráltak.
A 73 új esetbõl 45 A-H1N1,
a többi B-típusú megbetege-
dés. Az A-H1N1 vírusfertõ-
zéses esetek a múlt héten öt
halálesetet okoztak: ketten
Bukarestben és egy-egy sze-
mély Brãila, Fehér és Hu-
nyad megyében hunyt el. 

Folyik a parkkampány

A környezetvédelmi minisz-
térium által támogatott 285
parkosítási terv finanszírozá-
sát hagyta jóvá a kormány
legutóbbi ülésén.  Környe-
zetvédelmi Alap költségveté-
sébõl finanszírozott környe-
zetvédelmi programmal kap-
csolatosan Borbély László
miniszter elmondta: a kezde-
ményezés 2007-ben indult,
azóta az Alap 365 parkosítá-
si tervre szerzõdött, ebbõl
263 beruházás készült el, és
további 102 terv kivitelezése
van folyamatban. A tegnapi
kormányülésen jóváhagyott
terveket az önkormányzatok
2009-ben adták le, ekkor a
Környezetvédelmi Alaphoz
több mint 1.000 parkosítási
projekt érkezett. Most a
szaktárca 285 tervet tud fi-
nanszírozni, a többi 26 váró-
listára kerül.

Újabb lehûlés várható

A néhány napos felmelege-
dés után az Országos Mete-
orológiai Intézet jelentése
szerint újabb lehûlés követ-
kezik, az éjszakai csúcshõ-
mérséklet elérheti a -15 fo-
kot. A levegõ hõmérséklete a
hét végén emelkedik újból.

Professzorok tiltólistán

HIRDETÉS

Kovács Zsolt

Az eddigieknél jobban
odafigyelnek a kisebbségi

nyelvhasználatra a Kovászna
megyei rendõrség köteléké-
ben.  A Magyar Polgári Párt
(MPP) háromszéki vezetése
vetette fel a közelmúltban a
problémát: a Háromszéken
szolgálatot teljesítõ rendõrök
nem használják megfelelõ
mértékben intézkedéseik so-
rán a helyi lakosok nyelvét.
Ioan Aron, Kovászna megye
rendõrparancsnoka helytál-
lónak ítélte a panaszt, és kész
változtatni az eddigi gyakor-
laton.  Kolcsár Terza József
az MPP helyi elnöke sajtótá-
jékoztatóján arra figyelmez-
tetett: a kisebbségi nyelvhasz-
nálat ott biztosított, ahol a ki-
sebbségiek számaránya meg-
haladja a 20 százalékot, de
sok településen nem érvénye-
sítették a törvényt, mert a
rendõrök csak románul be-

szélnek. A panaszosok azt
kérték, a továbbiakban a cso-
portosan járõrözõ rendõrök
közül legalább egy beszéljen
magyarul, illetve minden kö-
zösségszolgálati irodában le-
gyen egy magyarul kommu-
nikáló személy is. A három-
székiek közül sokaknak a ro-
mán nyelvû jegyzõkönyvek
kitöltése is gondot okoz. A
beadványozók arra kérték a
rendõrparancsnokot, teremt-
sen lehetõséget arra, hogy a
lakossági beadványokat és
jegyzõkönyveket magyarul
fogalmazhassák meg az érin-
tettek, jelenleg gyakori, hogy
a rendõr írja meg románul a
dokumentumokat, az aláíró
pedig nem ismeri a tartal-
mát. Az MPP kérelme össz-
hangban van az RMDSZ ál-
tal nemrégiben indított kez-
deményezéssel, amely
ugyancsak ösztönzi a ma-
gyar nyelv használatát az
ügyintézésben. 

„Rendõr beszélni magyar”

Totka László

A városi költségvetés
csökken, a fejlesztési ter-

vek nõnek – jelentette be teg-
nap sajtótájékoztatóján Bíró
Rozália nagyváradi alpolgár-
mester, aki a jelentõs arányú
vissza nem térítendõ pályá-
zatok sikerében bízik. Az
idei célok között az infra-
strukturális beruházásoké és
a közösségfejlesztésé  fõsze-
rep – mondta az önkor-
mányzati vezetõ. A tervek
szerint folytatódik a második
osztályos tanulók számára
szervezett úszásprogram,
melynek révén hat héten át
vehetnek részt a kedvezmé-
nyezettek a sportfoglalkozá-
son. Szintén a nagyváradi di-
ákokat érinti, hogy az önkor-
mányzat 4,2 millió lejjel já-
rul hozzá az utazási költsé-
geikhez. Új kezdeményezés
az iskolások egészségügyi ál-
lapotának felmérése és köve-
tése, ebben az alsó tagozato-
sok vesznek részt. Nem csak
a fiatal- és gyermekkorúak
fontosak a polgármesteri hi-
vatalnak, a vidéket is „be-
vonzzák” a városba. Az õs-
termelõk számára reklámle-
hetõséget biztosítanak, a
nagyváradi piacokon pedig
kedvezményes asztalt igé-
nyelhetnek azok, akik porté-
káikkal a határ menti város
lakóinak kedveskednek: cél
a bihari termékek lobbija.
Hogy ne csak az itt élõk, de
az ide látogatók között is
népszerû legyen Nagyvárad,
a turizmusfejlesztést is prio-
ritásnak tekintik az idén. A
Magyarország–Románia
Határon Átnyúló Együttmû-
ködési Program (HURO)
pályázat segítségével mint-
egy 232 ezer eurót sikerült
lehívni a nagyváradi és a bi-
hari turizmus fejlesztésére.
Folytatódik a nagyváradi
vár rehabilitációja, a Kõrös
part felújítása, tovább növe-
lik a zöld területek számát,
valamint  modernizálják a
hõerõmûvet – ez a beruhá-
zás több millió eurós ráfordí-
tást igényel. 

Válságban is 

fejlõdik Várad
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Antal Erika

„Ahogy Csehov szerep-
lõi is mástól várják a

megváltást, halogatják
problémáik megoldását, a
21. század emberére is jel-
lemzõ a feladatvállalás és a
döntéshozatal áthárítása
másokra” – emelte ki a da-
rab aktualitását Harsányi
Zsolt rendezõ, aki a drama-
turggal közösen kétfelvoná-
sos színpadi mûvet hozott
létre Csehov eredeti négyfel-
vonásos, hatórás darabjából.
Az orosz drámaíró fiatalkori
mûvét, a Platonovot holnap
este mutatja be a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata
nagyszínpadi elõadás for-
májában. Csehov még diák-
korában, feltehetõen 1878–
1881 között írta a színdara-
bot, talán az utolsó gimnázi-
umi vagy az elsõ egyetemi
évében. Címe tulajdonkép-
pen a fõszereplõ nevébõl
származik, mivel a kézzel írt
füzetek elsõ lapjai elvesztek,
és ezért a mû eredeti címe is-
meretlen. A drámát hosszú-
sága miatt valamennyi szín-
ház saját rövidítésében adta
elõ, ahogy a Tompa Miklós
Társulat is a saját változatát
mutatja be. Harsányi Zsolt
elmondta, a próbafolyama-
tot egy elõkészítési munká-
lat elõzte meg, amikor a dra-

maturggal közösen a rövidí-
tésen dolgoztak, bent hagy-
va azokat a motívumokat,
amelyek meghatározzák a
produkciót. „Sok szöveget
kihúztunk belõle, de még a
próbák során is sokat vág-
tunk, és még az utolsó pró-
bákon is lesz kimetszés” –
mondta a rendezõ, aki el-
mondása szerint eddig több-
nyire kortárs szerzõk darab-
jaival dolgozott, és úgy érzi,
most érett meg arra, hogy a
klasszikusokkal is elkezdje a
munkát. „Csehovval rég ta-
lálkoztam már, nagyon von-
zódom hozzá, úgy vélem,
hogy nagyon sok minden
megtalálható a drámáiban.
A bölcsészek még az ab-
szurd motívumait is kimu-
tatták, de van benne humor,
és azok az örök emberi té-
mák foglalkoztatják, ame-
lyek soha nem veszítenek
idõszerûségükbõl” – magya-
rázta Harsányi. 

A produkció érdekessége
lesz, hogy a nagyszínpadon
játszódó elõadás tere benyú-
lik a nézõtérbe, ugyanakkor
egy úgynevezett akusztikus
hátteret is létrehoztak a te-
remben, illetve olyan fény-
technikákat is használnak,
amelyek újdonságnak szá-
mítanak a vásárhelyi szín-
házban. A fénytervezõ mû-
vész Bányai Tamás Buda-
pestrõl érkezett. 
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Röviden Platonov nagyszínpadonA Deszka Fesztiválon 
A dög 

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Tár-
sulata Kiss Csaba A dög cí-
mû darabjának nagy sikerû
elõadásával vesz részt a Deb-
recenben 2011. február 9-e
és 13-a között zajló Deszka
Fesztiválon. Az ötödik alka-
lommal sorra kerülõ feszti-
vál programjába Fábri Péter
válogatta a darabokat. A
negyvenöt megtekintett elõ-
adás közül tizennégy került
a fesztiválprogramba, ezt
egészíti ki három bábszínhá-
zi és három felolvasó-színhá-
zi produkció. A Tompa
Miklós Társulat vasárnap
délután 5 órától mutatja be
elõadását a debreceni Víg
Kamara teremben.

Darvasi a Törzsasztal
meghívottja

Darvasi László nemzetközi
sikerû magyar prózaíró lesz
Nagyváradon a Várad folyó-
irat és a Szépírók Társasága
által szervezett Törzsasztal-
est újabb vendége pénteken
18 órától, az Ady Endre Lí-
ceum könyvtárában. Az est
házigazdája Kõrössi P. Jó-
zsef lesz. Az est váradi vo-
natkozását az jelenti, hogy
Darvasi a Könnymutatványo-
sok legendája címû török kori
regényében több mint húsz
oldalon át ír a váradi vár ost-
romáról. 

Csehov fiatalkori mûvét a marosvásárhelyi társulat saját átdolgozásában adja elõ
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Bukovinai kolostorok
nyugalma, a hucul nép-

csoport vendégszeretete, szé-
kely szénégetõk küzdelmes
munkája, háromkúti bölcs
öregek természetes békéje –
pillanatfelvételeken elevene-
dik meg mindez az Eltûnõ
kultúrák nyomában címû fotó-
kiállításon, amelyen öt or-
szág huszonnyolc fotósa vett
részt. A gyergyószentmiklósi
Tarisznyás Márton Múze-
umban tartott tárlatmegnyi-
tón a világhírû természetfo-
tós, a szlovákiai Laco Stru-
hár képei is láthatók.

Szamosújvártól Prázsmá-
rig több helységet, Erdély is-
mert és kevésbé ismert ter-
mészeti látványosságait is
felkeresték az elmúlt hét év-
ben azok a fotográfusok,
akik az eltûnõ kultúrákat
szeretnék megörökíteni. Az
évek során több tízezer alko-
tás gyûlt össze, tudtuk meg a
kiállításmegnyitón, ezekbõl
válogatták ki azt a közel öt-
ven fényképet, amelyek
most a gyergyószentmiklósi
Tarisznyás Márton Múze-

umban láthatók. A fotómû-
vészeket az a cél vezérli,
hogy megörökítsék mindazt,
ami ezeken a vidékeken né-
hol még él, de helyenként
már elveszõben, kihalóban
van, és feltehetõen hamaro-
san áldozatul esik a globali-
zációnak. Kíváncsiságuktól
hajtva, fáradságot nem kí-
mélve járják a falvakat, ki-
mennek az emberek közé a
határba, a mezõn dolgozók-
hoz, hogy a természetes élõ
környezetben kaphassák
lencsevégre az eltûnõben lé-
võ kulturális jelenségeket,
ezáltal biztosítva számukra

„hosszú életet”, mutatott rá
Dezsõ László gyergyószent-
miklósi fotómûvész, a Fotó-
mûvészek Nemzetközi Szö-
vetségének tagja. A kedden
megnyílt tárlat szerves része
a Romániai Fotómûvészet
Hónapja rendezvénysoro-
zatnak, amely január 11-én
kezdõdött Brassóban, a
Szépmûvészeti Múzeum-
ban, és néhány nap múlva ér
véget szintén Brassóban az
országos Ifjúsági Szalonnal.
A gyergyószentmiklósi kiál-
lítás megnyitóján részt vett a
Romániai Fotómûvészek
Szövetségének elnöke, Tóth
István AFIAP-fotómûvész,
Szabó Béla, az EFIAP fotó-
mûvésze, a Gyõri Fotóklub
ügyvezetõ elnöke, a Székely-
földi Fotómûvészeti Mester-
mûhely megálmodója, a bu-
kovinai Marius Vasiliu fotó-
mûvész, aki az évek során
aktívan hozzájárult a Mes-
termûhely megszervezésé-
hez, valamint a szlovákiai
Laco Struhár fotómûvész. 

Értékmentés, fényírással 

Az évad negyedik nagyszínpadi bemutató-
ját tartja holnap a szatmárnémeti Harag
György Társulat. Kipling világhírû regé-
nyének a Békés Pál, Dés László és Geszti
Péter hármas által dramatizált változatát
viszik a nagyérdemû elé. A dzsungel könyve
mind tematikájában, mind pedig mûfajá-
ban minden korosztályhoz szól, fejtette ki
az elõadás rendezõje, Szilágyi Regina.
„Már az sokak érdeklõdését felkelti, hogy
egy gyermekember miként keresi a helyét
elõször az állatok, majd az emberek közt,
miközben olyan örökérvényû problémák

kerülnek felszínre, mint a felnõtté válás és
a beilleszkedés” – mondta Keresztes Attila,
a társulat mûvészeti igazgatója. A darab-
ban nem rejtettek a mának szóló üzenetek,
Békés Pál „átirata” nagyon jól közvetíti
azokat, külön kiemelve a másság és a kita-
szítottság problematikáját – vélekedett az
elõadás rendezõje. Szilágyi Regina azt is
elmondta, hogy nem feltétlenül igyekszik a
„Dzsungel” eddigi rendezõit utánozni.
Annyira nem, hogy nála a vég is más:
Mauglit nem fogadják be az emberek,
egyedül marad! (Sike Lajos) 

A dzsungel könyve minden korosztályé!

Ausztria: Johann Majer, Theresia Majer Magyarország:
Becker Irén, Csicseriné Papp Mária, Erdõs László, Felföldi
Nándor, Kincses Nóra, Kirchné Máté Réka, Kisvágó Ár-
pád, Koczián János, Köllõ Károly, Mekli Zoltán, Nagy Tí-
mea, Péli László, dr. Perényi János, Prauda Miklós, Szabó
Béla – EFIAP, Vincze László. Románia: Dezsõ László –
AFIAP, Dezsõ Mátyás, Hlavathy Károly, Laura Balc,
Marius Vasiliu, Pál Antal, Péter Hajnal Margit. Szerbia:
Gergely József, Ispánovics József Szlovákia: Laco Struhár.

Kiállító alkotók

Neves fotósok alkotásait láthatta a gyergyói közönség
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Szakács Zsuzsanna, Németország

Már vasárnap éjszaka sorban
álltak az emberek a berlini

Potsdamer Platzon, hogy a hétfõ
reggeli kasszanyitáskor belépõ-
höz jussanak a ma kezdõdõ 61.
Berlini Nemzetközi Filmfeszti-
vál valamelyik rendezvényére. A
filmvilág egyik legnagyobb ese-
ményének jegyeladásai mindjárt
az elsõ nap rekordot döntöttek,
miután 32 ezer jegyet adtak el –
négyezerrel többet, mint tavaly –
, a nézõk zöme A király beszéde cí-
mû alkotásra kíváncsi. Bár a
szemle csak ma rajtol, Berlin
már napokkal korábban legördí-
tette a vörös szõnyeget az érkezõ
világsztárok elõtt. Isabella Ros-
sellini zsûrielnök mellett Demi
Moore, Jeff Bridges, Vanessa
Redgrave, Kevin Spacey, Jeremy
Irons, Harry Belafonte, Liam
Neeson érkezését is nagy vára-
kozás elõzi meg. A filmcsillagok
mellett már most nagy érdeklõ-
dés övezi Madonna érkezését is,
aki, bár a „nagy rivális” Cannes-
i Filmfesztiválra tartogatja új
filmjének bemutatását, a W. E.-
bõl háromperces ízelítõt ad a
Berlinálén.

Lasszóval fogott 
alkotások

A megfigyelõk szerint az idei
szemle hangulatát nem a sztár-
parádés hollywoodi produkciók
adják meg, hanem inkább az eu-
rópai, észak- és latin-amerikai

függetlenfilmes alkotások – bár a
szervezõk szerint ezek verbuvá-
lása sem bizonyult könnyû mun-
kának, mivel a „patinás” Can-
nes-i, velencei fesztiválok mellett
újabban olyan központok „ha-
lásszák el” a mozgóképmunká-
kat, mint Torontó, Róma, Abu
Dhabi, Dubai vagy Marrakesh.
A Berlinálén bemutatásra kerülõ
385 filmbõl 22 száll versenybe,
az Ezüst-, illetve Aranymedve
trófeákra jelölt 16 munka között
található Tarr Béla A torinói ló cí-
mû alkotása.

A programban az új médiák is
helyet kapnak: európai premierjét
ünnepli Berlinben a YouTube
videomegosztó portál segítségé-

vel készített film, az A Life in a
Day (körülbelül: Egy napba zárt
élet), melyet 197 ország ezer fel-
használójának alkotásából vág-
tak össze – de kuriózumnak szá-
mít a koreai rendezésû, iPhone
mobiltelefonnal forgatott
Paranmanjang (Éjszakai pecázás) cí-
mû munka is.

Filmbe illõ krimi

A rangos fesztivál a napokban
egy egészen más jellegû hírrel is
szalagcímekre került, miután el-
tûnt a Mihail Hodorkovszkij
orosz olaj-oligarcháról készült
dokumentumfilm kópiája,
amelynek a Berlinálén lenne az

õsbemutatója. Az ügynökségi tá-
jékoztató szerint az alkotásnak a
német fõvárosban veszett nyoma
egy betörés során, miután Cyril
Tuschi rendezõtõl hetekkel ko-
rábban ellopták a film nyersanya-
gát tartalmazó merevlemezt. Bár
nem erõsítették meg, hogy az eset
politikai indíttatású, sokan arra
gyanakszanak, hogy a bûncselek-
mény szálai a Kremlbe vezetnek.
A filmszemlének további politi-
kai színezetet ad, hogy a
Berlinalé külön rendezvények
szervezésével vállal szolidaritást
a börtönben lévõ iráni Jafar
Panahi zsûritaggal – akinek helye
jelképesen szabadon marad az
ítészek páholyában. 

Berlinre szabadult medvék

Hol a pelenkapénz?

Tisztelt Salamon Márton László fõszer-
kesztõ úr! Elnézését kérem a zavarásért, de
tisztelettel megkérném, szíveskedjék felvi-
lágosítani, illetve az illetékesekkel tisztáz-
ni, tisztáztatni az alábbi problémámat.
Dédunokám, Iftime Krisztián 2010. május
30-án született Arad város szülészetén. A
szülõk lakhelye 2010. június 1-jéig Arad
város volt, amikor átköltöztek Aradról a
Pécska városhoz tartozó Tornya helyiség-
be. Mivel az a rendelkezés, amely meg-
szüntette az ún. „pelenkapénzt” június 1-
jén lépett hatályba, neki még járt volna pe-
lenkapénz. Nem kapta meg, arra való hi-
vatkozással, hogy nem jár. Addig, amíg a
vállalat kellett fizesse az anyának a beteg-
segélyt, azt rendesen meg is kapta, de
amint átment gyermeknevelési szabadság-
ra, semmit sem kapott. A leadott dosszié-
val taszigálták az aradi polgármesteri hiva-
talnál, mondván, hogy nem õk a kompe-
tensek ebben, menjen Pécskára. Ott elfo-
gadták ugyan a dossziét, de azt mondták,
hogy 2011. márciusa elõtt nem fognak tud-
ni pénzt adni, majd akkor visszamenõlege-
sen is megkapja. A kérdésem és egyben ké-
résem lényege, hogy szíveskedjék tisztázni,
tisztáztatni, hogyan lehetséges ez, mibõl
éljen a szülõanya meg a gyermeke, ha a
férj is csak a minimális keresetet tudja ha-
vonta hazavinni, és hogy miért nem járt a
kisgyereknek a pelenkapénz. Tudom, hogy
a polgármesteri hivatalok kiadási kerete
sokat csökkent, de ezek mégiscsak priori-
tást kellene élvezzenek, hisz az a kisgyerek
nem tehet arról, hogy krízis van, hisz neki
joga van az élethez. Még egyszer elnézését
kérve várom megtisztelõ válaszát.

Salamon János, Csíkszereda

Tisztelt Salamon János úr! Panaszát továb-
bítottuk Faragó Péter RMDSZ-képvise-
lõhöz, a pécskai választókerület parlamen-
ti képviselõjéhez, akit megkértünk: járjon
utána, hogyan lehetne megsürgetni a tör-
vényben elõírt járandóság kifizetését. Re-
méljük, hogy az ügy hamarosan megoldó-
dik. Véleményünk szerint egyébként a ké-
sedelemnek bürokratikus oka van, azért
halasztják a kifizetést március hónapra,
mert valószínûleg akkorára készül el és fo-
gadja el a helyi tanács a 2011. évi költség-
vetést. Egy kis jóakarattal meg lehetett vol-
na oldani a kérdést, nem hisszük, hogy
Pécska polgármesteri hivatalának ne lenne
havi 800 leje az említett gyermeknevelési
járulék kifizetésére.

Salamon Márton László, fõszerkesztõ

16 kötetes Pallas nagylexikon kitû-
nõ állapotban eladó. 
Telefon: 0721-706 994.

Lakásfelújítást, ácsmunkát, kõmû-
ves és festõ munkát vállalok Gyer-
gyószentmiklóson és környékén.
Valamint vállalok szállítást szemé-
lyes mikrobusszal kedvezményes
áron. Telefon: 0740-169 926

Apróhirdetés

A közösségi oldalak nemrégiben tör-
tént pápai megáldása, a közösségek
digitális úton is történõ szervezésére
való bátorítás után katolikus egyház
újabb jelét adta annak, hogy szerve-
zetébe, mûködésébe viszonylag olajo-
zottan, könnyedén tudja integrálni
a mûszaki újításokat. A BBC teg-
nap arról számolt be, hogy pár nap-
ja hasonló áldást kapott a The
Confession (A gyónás) nevû, kifeje-
zetten az Apple számítógépcég
„gadget”-jei számára kifejlesztett al-
kotás. A viszonylag olcsó, alig két
dolláros applikáció a fejlesztõk és a
katolikus egyház szerint „tökéletes
felkészítõt” nyújthat a gyónásra ké-
szülõknek. A felhasználóbarát prog-
ramocska, amint azt több amerikai
és angliai fõpap is hangsúlyozta,
nem helyettesíti a gyónás szentségét,

de a digitális világba valósággal be-
költözött emberek számára óriási se-
gítséget jelentene abban, hogy újra
otthonosan tudjanak viszonyulni a
konfesszióhoz, hisz többek közt lehe-
tõvé teszi azt, hogy a hívõ listát ve-
zessen bûneirõl, de azt is nyomon le-
het követni vele, hogy milyen nagy-
ságrendû bûnök esetében körülbelül
milyen vezeklésre számíthat a bol-
dog iPhone- vagy iPad-tulajdonos.
Nem lep meg bennünket sem a kez-
deményezés eredetisége, sem az egy-
ház toleráns magatartása, hiszen azt
régóta hallhattuk a miséken: mos-
tanság mintha csökkent volna a
gyónás intézményének a népszerûsé-
ge a hívõk körében. Az Apple-szten-
derdû számítógépes program tehát
elég komoly rést tömne be a „pia-
con” – csak azt nem tudom, hogy

hány, a gyónást hanyagoló katoli-
kus rendelkezik ilyen, eléggé drága,
és nem éppen a hívõkre jellemzõ
multimédiás szuperkütyüvel. Az
online kommunikáció átkairól jobb
nem is beszélni – így például az e-
mailen küldött szerelmes regény sem
helyettesítheti a simogatást –, de,
úgy néz ki, a transzcendenssel való
direkt kapcsolatteremtésnek egyik in-
terfésze lehet a méregdrága telefonod
vagy számítógéped. A katolikus egy-
ház úgy tûnik úgy gondolja: egy me-
chanizált, személytelen bûnlajstrom
összeállítása, vagy a rózsafüzér-mor-
zsolgatásnak touchscreen-tapogatás-
sal való helyettesítése megoldhatja a
gyónás intézményének a válságát.
Viszont kétséges az, hogy az élõszót,
a bûneink számbavételekor önma-
gunkkal vagy a pappal folytatott di-

alógust valami helyettesítheti-e. Ha
digitális jegyzet nélkül elfeledjük a
vétkünket, vagy ha nem tudjuk,
mely kategóriába soroljuk be, vagy
ha nem tanuljuk meg az imát, mert
azt bármikor elõrángathatjuk a
netrõl, akkor szerintem elõször egy
memória- majd egy erkölcsi érzék-
feljesztõ programot kellene lehalász-
szunk a webrõl. Elõbbibõl tömérdek
van, utóbbiról nincs tudomásom.
De ha így megy tovább a világ, ne-
kifogok, s inkább Assemblyben
összetajkolok egy ilyen programot,
nehogy ezen múljon valami. És
pénzt pályázok, hogy sok-sok Apple-
kütyüt vásárolhassak, s szétküldjem
hithû, de a gyónást hanyagoló em-
bereknek. 

Péter Árpád

Médiagnózis

Touchscreen és rózsafüzér 

MÉDIAPARTNER

Thomas de Maiziere, Németország belügy-
minisztere ijesztõ statisztikát ismertetett
nemrég közzétett nyilatkozatában. A minisz-
teri beszámoló arról szól, hogy az állam
internethálózatában 2-3 másodpercenként
hackertámadást intéznek egy-egy honlap,
adatbázis, vagy akár létfontosságú intézmé-
nyeket mûködtetõ komputerek ellen is.
Emellett a kormányzati hivatal számítógép-
hálózatát is naponta 4-5 alkalommal pró-
bálják feltörni – Maiziere állítása szerint
sokszor külföldi titkosszolgálatok is. Szeren-
csénkre azonban Románia hosszú ideig
mentes lesz a netes kalózkodás átkaitól: a
hivatalos honlapok érthetetlen, buta, ha-
szontalan szövegei, hamisított adatai senkit
sem érdekelnek, és a titkos levelezések, be-
szélgetések meg másnap, vagy a legközelebbi
választási kampánykor már olvashatóak a
bulvársajtóban. Áldott légy, ó, Örök Bal-
kán!

(prier)

Kettõs tükör 

Mától tíz napon át a német fõvárosra figyel a mûvészvilág. Elkezdõdött a 61. Berlinálé

Hadat üzent a Népszabadság
ÚMSZ

Az Alkotmánybírósághoz
fordult a Népszabadság dolgo-

zói egyesülete a médiatörvény
és a médiaalkotmány írott sajtót
hátrányosan érintõ rendelkezé-
sei miatt – írja tegnap megjelent
cikkében az Index.hu. A magyar-
országi portál beszámol arról,
hogy a napilap szerdai száma is-
merteti, hogy az új médiaszabá-
lyozást 16 ponton támadó bead-
ványt Vörös T. Károly fõszer-
kesztõ és Kelen Károly, a Nép-
szabadság dolgozói egyesületé-
nek elnöke vitte be az Alkot-
mánybíróságra kedden. A Nép-

szabadság fõszerkesztõje az
ÚMSZ-nek adott december eleji
interjújában kilátásba helyezte,
hogy ha a sajtószabadságot sú-
lyosan fenyegetõ rendelkezések
változatlanul hagyásával fogad-
ja el az Országgyûlés a média-
törvényt, úgy az Alkotmánybí-
róságnál fogja kérni az alkotmá-
nyos alapjogokat legkirívóbban
korlátozó rendelkezéseinek
megsemmisítését. 

A lap beadványa egyebek kö-
zött a törvény írott sajtóra kiter-
jedõ személyi hatályára, a sajtó-
termékek bizonytalan törvényi
definíciójára, a médiahatósági
hatáskörök, eljárási jogosultsá-

gok és bírságok alkotmányelle-
nességére hivatkozik, mivel ezek
együttesen alkalmasak a sajtó-
szabadság és a szabad véle-
ménynyilvánítás alkotmányos
alapjogának szükségtelen és
aránytalan korlátozására. Mint
ismeretes, a médiatörvény kihir-
detése és hatálybalépése között
kirívóan rövid idõ, egyetlen nap
telt el, ami a Népszabadság sze-
rint – amely egy teljes oldalon
közli a beadvány részleteit – a
törvény hatályba léptetõ rendel-
kezése ellentétes a jogállamiság
alkotmányos alapelvével, nem
biztosít elegendõ felkészülési
idõt. 

Õszinte részvétünket fejezzük ki és

együttérzünk Farkas István kollé-

gánkkal, nagytatája elvesztése miatt

érzett fájdalmában.

Az Új Magyar Szó szerkesztõsége

Részvétnyilvánítás



8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.05 Az
agyfürkész totál kész (am.
vígjáték) 14.45 Gyerekből
felmentve (amerikai-angol-
kanadai vígjáték) 16.35 A
pokoli torony balekjai
(francia vígjáték) 18.20
Szuperzsaru (amerikai-
spanyol-olasz vígjáték)
20.30 Tűzsziget (hongk.-
tajv. vígjáték) 22.10 A vö-
rös sárkány legendája
(hongk. film) 23.45 A
sógun árnyéka (japán film)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.30 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Titkos szerelem
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Szemek az árnyék-
ban (ismétlés) 22.00 Ha
ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz (ismétlés) 23.00 Ár-
tatlan hazugságok (angol-
francia thriller, 1995)

7.00 Napraforgó–reggeli
magazinműsor 9.00
Többszemközt, ismétlés
16.00 Délutáni Híradó
16.15 Többszemközt ism.
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Délutá-
ni Híradó 17.50 Egészsé-
ges percek 18.00 Reggeli
terefere, ismétlés 18.30
Híradó 19.30 Esti Híradó
20.00 Mester József: Mi
nemes céhek, dokfilm
20.35 Zene 21.00 Kultúr-
csepp, ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró ism.

8.30 Esmeralda (mexikói
sorozat) 10.00 Elátkozott
paradicsom (mexikói soro-
zat) 12.45 Tengernyi szen-
vedély (sor.) 14.30 Szere-
lem és tisztesség (sorozat)
15.30 Clase 406 (sorozat)
16.30 Esmeralda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Elisa nyomában
(sorozat) 22.30 Ördögi kör
(sorozat) 0.30 Clase 406
(sorozat)

FILM+ACASÃ
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Vivát Benyovszky!
(magyar-csehszl. sor.)
10.05 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.35 Van gondolatom,
sajátom (dok. f.)
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Valóságos 
kincsesbánya
15.55 Dűlők szolgái
16.10 A mesék háza
(dokumentumf.)
16.40 Mundi Romani
17.05 Beavatás
17.20 Anya, az állatorvos
(sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Híradó
20.15 Férjhez mész, mert
azt mondtam 
(am. rom. vígj., 2007)
21.55 Sporthírek
22.00 Váltó
22.10 A balga dáma (sp.
vígj., 2006)
23.50 Repedés (lengyel f.
dráma, 2008) 
1.15 Kikötő - Friss (ism.)
1.35 Híradó (ism.)
2.00 Cigányút (dok. f.)
2.55 Merre tovább, 
Gemenc?

DUNA Tv, 22.10
A balga dáma

A nemes Otaviának két eladósorban lévő lánya van, a szép
és elmés Nise és az együgyű, de tetemes hozománynyal bí-
ró Finea. Nisét körülrajongják a férfiak, de a szemüket azért
Finea hozományán tartják. Nagyot változik azonban a hely-
zet, amikor Finea beleszeret a hozományvadász Lauren-
cióba, s az együgyű lány szelleme kivirágzik

m1, 22.40
Este találkozunk!

Nelly két gyermek anyja, akinek hamvas szépségén nem
hagytak nyomot az évek. Talán a boldogság és a teljesség
harmóniája tartotta őt ilyen jó formában. Férje váratlan ha-
lála azonban gyökeresen megváltoztat benne és körülötte
mindent. A hazánkban is népszerű Sophie Marceau lenyűgö-
ző alakításával készült, felkavaróan szép film.

TVR1, 23.15
New York bandái

Martin Scorsese New York bandái című filmje az 1860-as
években, Manhattan déli részén játszódik a forrongások ide-
jén. A történet szereplőinek otthona az Öt Pont, Amerika
egyik legszegényebb környéke, ahol folyton rivális bandák
vívtak háborút az utcák feletti hatalomért. A legkülönbö-
zőbb illegális tevékenységekhez ideális terep volt a New
York-i kikötő és a virágzó Wall Street üzleti negyede.

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 történe-
lem
12.25 Kodály Zoltán: Ma-
gyar Népzene
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Zenelánc
14.50 Operatőrmesék
15.15 Jelfogó (ism.)
16.05 Drága doktor úr
(sor.)
17.00 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.45 Bűvölet (sor.)
18.10 Magyar bulizene
19.05 Átjáró
19.35 Esti mese
19.55 Nino Rota 
- a filmzenék mágusa
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Maupassant törté-
neteiből (francia sor.)
22.35 A csodálatos
Mrs. Pritchard 

(angol vígj. sor.)
23.25 Palo Alto, 
Kalifornia 
(am. rom. dráma, 2007)
1.00 India 
- Álmok útján (kaland sor.)

7.00 meneTrend (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli magazinmű-
sor
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.)
16.10 A szerelem rabjai
(argentin sor.)
17.15 Mindörökké 
szerelem (mexikói sor.)
18.15 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
23.25 Gyilkos elmék 
(am.-kan. krimisor.)
0.20 PokerStars.net 
- Big Game
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 ittHON
1.55 Döglött akták 
(am. krimisor.)

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
9.55 Mokka habbal
10.25 Stahl konyhája
10.30 Babapercek
10.35 Teleshop
12.05 Árva angyal (ism.)
12.50 Meglógtam a
Ferrarival 
(amerikai vígjáték, 1986)
14.35 EZO.TV
15.45 Sentinel 
- Az őrszem 
(német-am. sci-fi sor.)
16.35 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.35 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
0.20 Hősök (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.50 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 Ingatlanpiac
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

Viasat3  9.30 Gyilkos so-
rok (sor.) 10.30 Egy kór-
ház magánélete (sor.)
11.30 Tuti gimi (sor.)
12.52 Anna (kan. sor.)
14.10 Nyomtalanul (ism.)
16.00 CSI (ism.) 17.00
Gyilkos számok (sor.)
18.00 A nagy házalakítás
19.00 A dadus (sor.)
19.30 Jóbarátok (sor.)
20.30 Két pasi (sor.)
21.30 CSI (sor.) 22.30
Jennifer 8 (am. thriller,
1992) 0.55 Kés/alatt
(am. sor.) 

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 Lányok a paradi-
csomban

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 
(magyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.30 Átjáró
16.00 Nemzet és védelem
16.30 Sírjaik 
hol domborulnak... 
(dokumentumf.)
17.00 Zegzugos 
történetek
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.40 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)
19.30 Házaspárbaj 
(olasz sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Üdítő 
- Szilágyi Tibor műsora
22.05 Az Este
22.40 Este találkozunk!
(francia filmdráma, 2004)
0.15 Barangolások öt kon-
tinensen
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Prizma
1.15 Ma Reggel (ism.)
3.05 Kalandozó

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.50 Történelmi 
emlékek (ism.)
15.00 Parlamenti 
pártok fóruma
15.35 Románia 
parlamentje
16.30 Az én Európám
(ism.)
17.00 Mestreség, 
aranykarperec
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 New York bandái
(amerikai-német-olasz-
angol-holland akciófilm,
2002)
Sz.: Leonardo DiCaprio,
Daniel Day-Lewis,
Cameron Diaz, Jim
Broadbent
2.00 21 Gramm 
(amerikai filmdráma,
2003) (ism.)

6.00 Happy Hour – szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Mi tör-
ténik doktor úr?
10.00 A győztes is veszít
(kan. filmdráma, 2008)
(ism.)

12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, sport
13.45 Telitalálat (ameri-
kai vígjáték, 1990)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour – szóra-
koztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 A nyakörv (francia-
amerikai-angol
akcióthriller, 2005)
22.45 Fekete maszk 2.
(hongkongi-amerikai ak-
ciófilm, 2002)
0.30 A nyakörv (francia-
amerikai-angol
akcióthriller, 2005) (ism.)
2.30 Fekete maszk 2.
(hongkongi-amerikai ak-
ciófilm, 2002) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.00 Csodakutyák 2. 
- Az ebdoktorok 
(amerikai családi film,
2006)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
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 Casino 
Royale 
(amerikai-angol-német-
cseh akciófilm, 2006)
23.45 Silent Hill 
- A halott város 
(amerikai-kanadai-francia-
japán thriller, 2006)
2.30 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés 
(ism.)
3.15 A belváros 
mélyén 
(kanadai vígjáték, 2000)

7.00 Lököttek
7.45 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Farmer feleséget 
keresek (ism.)
10.30 Isten háta mögött
(amerikai filmdráma,
2006) (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 Kegyetlen valóság
(amerikai filmdráma,
2004)
17.30 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
19.30 Cseresznye 
a tortán 
– reality show
20.30 Csaó, Lizzie! 
(amerikai családi vígjáték,
2003)
22.30 Lököttek 
(vígjáték sor.)
23.15 Mondenii
0.00 Jack Frost története
(am. rom. vígj., 2008)
2.00 Gyilkos számok
(amerikai krimisor.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Peugeot 205
9.00 Halálos fogás 
- Kezdődik újra
10.00 Piszkos 
munkák 
- Rénszarvasfarm
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Egyedül 
a rengetegben 
- Vörös kód
13.00 A túlélés törvényei
14.00 Állítólag... 
- Mini mítoszok
15.00 Piszkos munkák 
- Juharszirup-készítő
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
-  A vihar fogságában
18.00 Túlélőpár-baj 
- Sivatagi üzemzavar
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Csendes-óceáni 
szigetvilág
20.00 Állítólag... 
- Kocsi a vízben
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 Ausztrália 
határain
23.30 Tetkóvadász
0.30 Sorozatgyilkosok 
- Skorpió leleplezése
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 sor.)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Videóterápia (ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
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 Lex et Honor
18.00 IT zon@
18.30 Csavargó halász
19.00 Biznisz óra
20.10 Nagy utazás 
(ausztrál filmdráma,
2009)
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 
(ism.)
3.00 DP 2 Tonomat 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00
Híradás 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden
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Ma Elvira napja van.
Az Elvira nõi név eredete
vitás: egyesek a nyugati
gót Al(ah)wara névbõl (je-
lentése: mindent megõr-
zõ), míg mások az arab–
spanyol Elmira névbõl
származtatják.
Holnap a Bertoldok és a
Marietták ünnepelnek.

Évforduló
• 1853 – Elkezdik építeni
a Budai Várhegy alatti
alagutat, melynek ötlet-
adója Széchenyi István
volt.
• 1947 – Magyarország
aláírja a párizsi békeszer-
zõdést, amely visszaállít-
ja az ország trianoni ha-
tárait.
• 1986 – Iráni csapatok el-
foglalják az iraki Fao vá-
rosát, és hídfõt létesítenek
a félszigeten.
• 2006 – Megjelenik a
Harry Potter és a Félvér Her-
ceg c. meseregény magyar
nyelvû kiadása.

Vicc
Egy férfi bemegy az or-
voshoz:
– Doktor úr, a feleségem
elvesztette a hangját! Mit
tehetnénk, hogy vissza-
szerezze?
Erre az orvos:
– Próbáljon meg egyszer
hajnali háromkor haza-
menni!

Recept
Zöldséges, sonkás penne
Hozzávalók: 35 dkg pen-
netészta, 30 dkg fõtt füs-
tölt sonka, 1 db sárgarépa,
1 csomag zöldhagyma, 1

gerezd fokhagyma, 20 dkg
cukkini, 2 evõkanál sûrített
paradicsom, 2 friss (vagy
konzerv-) paradicsom húsa,
15 dkg fõtt világos bab, só,
csipet cukor, bors, oregánó,
bazsalikom, rozmaring, pár
csepp citromlé, ketchup. 
Elkészítése: 3 liter vizet 3
kk. sóval és 3 ek. olajjal fel-
forralunk. Beleszórjuk a
pennét, lefedve al dente fõz-
zük, vagyis 4 percig forral-
juk, majd 10 percig a vízben
hagyjuk megduzzadni.
Azután leszûrjük és mele-
gen tartjuk. A Wokban 2 ek.
forró olajon átpirítjuk a fel-
kockázott fõtt sonkát, szû-
rõkanállal kivesszük, félre-
tesszük. A répát finomra re-
szeljük, pár csepp friss cit-
romlevet csöpögtetünk rá.
A Wokban a kiszedett son-
ka zsiradékában vagy az
olajon épp csak megfuttat-
juk a felkarikázott újhagy-
mákat. Kiszedjük. Beledob-
juk a héjas cukkinikock-
ákat, 2-3 percig sütjük,
amíg üveges lesz. Kivesszük
ezeket is. A sütõedénybe
öntjük a sûrített paradicso-
mot, ketchupot, 2 dl vizet.
Pár percig fõzzük, állandó-
an kevergetve, amíg sûrû
mártást kapunk. Beletesz-
szük a dobókocka nagysá-
gúra vágott paradicsomot.
Állandóan kevergetve üve-
gesre sütjük. Hozzáadjuk a
leszûrt babot és a sonkát.
Fûszerkeverékkel, sóval,
cukorral ízesítjük. Óvato-
san beleforgatjuk a pennét,
a cukkinit, a nyers, reszelt
sárgarépát. Átmelegítve, ba-
zsalikommal és rozmaring-
gal díszítve tálaljuk. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Fontosnak érzi azt, hogy megér-
tõ emberek vegyék körül, ez
megnyugvást ad Önnek. A sze-
retõ emberi érzéseket semmivel
sem lehet pótolni.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Bika-jegyben van a Hold, és
Önnek kiváló napja van ma.
Vidám, céltudatos és optimista.
Jó hangulata meglátszik a
munkája eredményességén is.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Munkájában a precizitás jel-
lemzi. Jó ötletekkel, gondolatok-
kal telve, szépnek látja a világot,
jelenlegi helyzetével meg van elé-
gedve. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Felszedett néhány kilót a télen.
Vigyázzon az egészségére, tart-
son diétát, de a gyors fogyókúra
olykor káros lehet. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Barátja folyamatosan szívessé-
geket kér, teljesen Önre akar tá-
maszkodni. Ezt a tehertételt
nem szabad vállalnia, az egyen-
lõ kapcsolat a jó.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szeret és tud is dolgozni. Min-
dig is szerette az önálló munka-

végzést, saját elképzelései meg-
valósítását. Ma erre lesz lehetõ-
sége.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Egyik barátja erõsködik, hogy
tartson vele egy összejövetelre.
Kérdés, hogy a szórakozásról
egyformán vélekednek-e.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Kapcsolata kissé hûvösödik, de
még mindig sok reményteli szál
fûzi Önöket egybe. Visszatérhet
a szenvedély is.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Komoly gondok foglalkoztatják.
Lehetnek olyan múltbéli esemé-
nyek, amelyeken eltûnõdik.
Energiája most fogytán van.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Az önkifejezésnek azt a formáját
találta meg, amit a legjobban
tud hasznosítani. Kérje ki a leg-
jobb barátja tanácsát.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma kissé zaklatott. Vágyait ösz-
szekeveri a valósággal, és ebbõl
bonyodalmak adódnak. Nem
kell aggályoskodnia semmi mi-
att.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A korábbi viszontagságok elle-
nére jól van. Ez annak köszön-
hetõ, hogy többletenergiához jut
a bolygók jó szöge által.

Horoszkóp
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Alpesisí

Hírösszefoglaló

Az olasz Christof Inner-
hofer (1:38.31 perc) nyer-

te tegnap a férfi-szuperóriás-
mûlesiklást a németországi
alpesisí-világbajnokságon. A

26 éves itáliai – aki a 2009-es
vb-n ebben a számban negye-
dik volt – az osztrák Hannes
Reichelt (1:38.91) és az ösz-
szetett Világkupában éllovas
horvát Ivica Kostelic
(1:39.03) elõtt végzett az
élen. Sikere nagyon jól jött az
olasz válogatottnak, amely
ebben az idényben eddig
eredménytelenül szerepelt.

Az esélyesek közül a cím-
védõ svájci Didier Cuche ne-
gyedik lett, az amerikai Bode
Miller pedig úgy zárt a 12.
helyen, hogy elvesztette
egyik botját lesiklás közben,
de így is sokáig vezetett, s ha

a pálya alján nem lassít le,
még elõrébb is végezhetett
volna. Hibázott az osztrák
Michael Walchhofer is, akár-
csak a szám vancouveri olim-
piai bajnoka, a norvég Aksel
Lund Svindal, valamint a
szuper-G tavalyi Világkupa-
gyõztese, a kanadai Erik
Guay. Két versenynap után a
vb-k összesített éremtábláza-
tának felsõháza nem válto-
zott, továbbra is Ausztria (82
arany-, 87 ezüst- és 84 bronz-
érem) vezet Svájc (59-64-55),
Franciaország (37-48-30),
Németország (33-31-39),
Olaszország (20-19-20),
Norvágia (19-17-13), az
Egyesült Államok (18-21-28)
és Svédország (17-6-13) elõtt. 

Ma pihenõnap van, holnap
a nõi kombinációt rendezik
meg. Címvédõ az osztrák
Kathrin Zettel. Lehetséges,
hogy e versenyszámot ki-
hagyja az amerikai Lindsey
Vonn, míg az osztrák Andrea
Fischbacher a vasárnapi le-
siklásból maradhat ki. Mind-
két síelõ számára rosszul kez-
dõdött kedden a vb, Vonn
címvédõként csak hetedik
lett szuperóriás-mûlesiklás-
ban, Fischbacher, a szám ta-
valyi olimpiai bajnoka pedig
bukott. Utóbbi kisebb zúzó-
dásokkal ugyan megúszta
keddi bukását, de a lesiklás
tegnapi elsõ edzésén nem tu-
dott részt venni, az pedig,
hogy elindulhat-e a vasárna-
pi versenyben, állapotának
javulásától függ. 

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Akárcsak az utóbbi két
barátságos találkozó al-

kalmából, Konstancán (4-1
Románia javára), majd
Lvivben (3-2 Ukrajna javá-
ra), a ciprusi Paralimniben is
sok gól született a két nem-
zeti válogatott összecsapá-
sán: a büntetõkkel együtt ke-
reken tíz. 

A 13. Ciprus Kupa máso-
dik elõdöntõjében az ukrá-
nok kezdtek jobban, s
Rakicki és Milevsyki góljai-
val 2-0-ra vezettek az elsõ fél
óra végén. A románok is be-
lejöttek, s szögletrúgások
után Dan Alexa már a szü-
netig duplázott, 2-2. A máso-
dik játékrészben már nem
született több gól és jöhettek
a tizenegyesek. A rendes já-
tékidõ hajrájában pályára
küldött Sovszkovszkij kivéd-
te Zicu, majd Papp büntetõ-
jét, miközben a másik olda-
lon Jarmolenko, Timoscsuk
és Kravec sem hibázott.
Liviu Ganea gólja után
Pantilimon hárított Guszev
lövésénél, de Raþ után az uk-
rán Rotan is betalált, és a 4-2
behozhatatlan különbséget
szentesített.  

A román válogatott
Pantilimon – Maftei, Papp,
Gardoº, Raþ – M. Roman
(58. S. Ilie), G. Mureºan (79.
Apostol), Alexa, Deac –
Bucur (57. Zicu), Sburlea

(68. L. Ganea) összeállítás-
ban szerepelt. Miután a má-
sik mérkõzésen a svédek
Hysen (25. perc) és Berg (45.
perc) góljaival 2-0-ra verték a
házigazda ciprusiakat, lap-
zárta után Svédország–
Ukrajna-mérkõzést rendez-
tek a trófeáért és Romá-
nia–Ciprus-találkozót a har-
madik helyért. Tegnap este
Rãzvan Lucescu szinte telje-
sen átalakított csapatot kül-
dött, a kezdõtizenegybõl
csak Zicu jutott, egy nappal
korábban, csereként, szóhoz.
A középpályás mellett
Tãtãruºanu (kapus), Râpã,

Grigore, Tamaº és Sãlã-
geanu (hátvédek), Torje, Ro-
potan és Florescu (középpá-
lyások), Stancu és Marica
(csatárok) érezték a szövetsé-
gi kapitány bizalmát.

Dublinban Írország 3-0-ra
nyert Wales ellen, a gólokat
Gibson, Duff és Fahey sze-
rezte az utolsó félórában. To-
vábbi keddi eredmények:
Elefántcsontpart–Mali 1-0,
Ghána–Togo 4-1, Peru–Pa-
nama 1-0. 

A tegnapi barátságos-
nagyüzem lapzártáig befe-
jezõdött mérkõzéseinek
eredményei: Malajzia–Hong

kong 2-0, Kambodzsa–Ma-
kaó 3-1, Fülöp-szigetek–
Mongólia 2-0, Mozambik–
Botswana 1-1, Kongói Köz-
társaság–Gabon 0-2, Moldá-
via–Andorra 2-1, San Mari-
no–Liechtenstein 0-1, Ör-
ményország–Grúzia 1-2, Fe-
héroroszország–Kazahsztán
1-1, Görögország– Kanada
1-0. Utánpótlás-válogatottak
(U21) barátságos mérkõzése-
in: Olaszország–Anglia 1-0,
Fehéroroszország– Moldá-
via 1-1, Luxemburg– Auszt-
ria 0-6, Spanyolország–Dá-
nia 2-1, Franciaország–Szlo-
vákia 3-1. 
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Röviden
Cozmára emlékeztek
Veszprémben

Marian Cozma halálának
második évfordulóján az
MKB Veszprém legyõzte a
szlovák Tatran Presovot
(41-32) a Budapest Bank
férfi-kézilabdaliga alapsza-
kaszában, a Barátság Ku-
pában. A találkozót meg-
elõzõen megemlékezést tar-
tottak az aréna elõtt a két
éve meggyilkolt román be-
állós tiszteletére, a mérkõ-
zést követõen pedig a közel
2500 szurkoló gyertyagyúj-
tással tisztelgett Cozma
emléke elõtt.

Felkészülési 
labdarúgó-mérkõzések

A Kolozsvári CFR 1907
után a szlovén bajnok FC
Kopert a Steaua is legyõzte
Antalyában, 1-0. A gólt
Romeo Surdu szerezte a 81.
percben, büntetõbõl. A
Brassói FC 5-2-re nyert a
dél-koreai Gyeongnam el-
len, Antonio Conceicao ta-
nítványai közül M. Cris-
tescu (2), Ilyés, Junior és
Nastasie volt eredményes.
További eredmények: Dina-
mo–Olimpija Ljubljana
(szlovén) 0-2, Temesvári
Poli–Banat Zrenjanin
(szerb) 0-1, CFR 1907–
Liteksz Lovecs (bolgár) 3-2
(a kolozsvári gólokat
Peralta, Hora és Cadu sze-
rezte, utóbbi a hosszabbítás-
ban, tizenegyesbõl talált
be). A magyar csapatoknak
nem ment: Újpesti TE–
MKS Zilina (szlovák) 0-1 és
Vasas–Ruzomberok 0-0.    

Veretlen 
szatmárnémetiek

A nõi kosárlabda-bajnokság
élcsoportjában (A1), az 5.
fordulóban: Buk. Olim-
pia–Aradi ICIM 56-103,
Szatmárnémeti CSM–Te-
mesvári Bega Danzio 74-
50, Buk. Rapid–Sepsi BC
39-71,  CST Alexandria–
SCM Craiova 64-54. A 6.
fordulóból a Sepsi BC–
ICIM-mérkõzést már ko-
rábban lebonyolították, a
vendégek 71-64-re nyertek.
A hétvégi mûsor: Rapid–
Szatmárnémeti, Craiova–
Olimpia, Temesvár–Ale-
xandria.    

Kikapott a BC Mureº

Utolsó másodpercben
dobott kosárral kapott ki
BC Mureº férfi kosárlabda-
csapata. A Balkán Liga-ta-
lálkozót a bulgáriai
Szamokovban rendezték
meg, ahol a Rilszki Szpor-
tiszt 85-83-ra nyert a ma-
rosvásárhelyiek ellen. 
Hat mérkõzésen gyûjtött 8
ponttal Déri Csaba tanítvá-
nyai a negyedik helyet fog-
lalják el a B csoportban, és
már csak akkor maradnak
versenyben a legjobb négy
közé jutásért, ha ma nyer-
nek Botevgrádban a sereg-
hajtó bolgár BC Balkan el-
len, majd március elsején
legalább 15 ponttal verik
Vásárhelyen a montenegrói
KK Mornart.    

Forma–1 

T. J. L. 

Miközben a genovai
Santa Corona Kórház

orvosai szerint szépen gyó-
gyul a vasárnap súlyos ral-
ibalesetet szenvedett Robert
Kubica, a Forma–1-es Lotus-
Renault lengyel pilótája –
akire egyébként további mû-
tétek várnak – már megkez-
dõdtek a találgatások az
utódlásról. Annál is inkább,
hogy a krakkói autóverseny-
zõ ideális esetben is csak egy
év múlva ülhet ismét a kor-
mány mögé. 

Némi meglepetésre elsõ-
ként Kimi-Matias Räikkönen
a Ferrarival 2007-ben
Forma–1-vb-t nyert finn piló-
ta neve merült fel. A 31 éves,
„Iceman” (Jégember) bece-
névvel illetett autóversenyzõ
2009 óta ralibajnokságokban
igyekezett kamatoztatni ta-
pasztalatát.

Kimppa, Räikkä vagy
Kimster, hogy csak párat em-
lítsünk további beceneveibõl,
azonban sokat kér, s ez el-
gondolkodtathatja az istálló
vezetõit.  

Eric Boullier csapatfõnök
sajtókonferenciáján már kö-
zölte, hogy a brazil Bruno
Senna, az olasz Vitantonio
Liuzzi vagy a német Nick
Heidfeld közül választják ki
Kubica ideiglenes helyettesí-
tõjét. A 2010-es Forma–1-

idényben Senna a Hispania
Racing, Liuzzi a Force India,
Heidfeld pedig a Sauber ver-
senyautóját vezette, s hármó-
juk közül a dél-amerikainak
volt a legkisebb fizetése, 150
ezer euró. Idén Senna, Liuz-
zi és Heidfeld is pillanatnyi-
lag csapat nélküli, miután a
2011-es sorozat 12 istállója
közül 11 már hivatalosan ne-
vezte pilótapárjait. Egyetlen
hely maradt kiadó, már csak
azt nem lehet tudni, hogy ki
lesz az indiai Narain Kart-
hikeyan csapattársa az ibériai
Hispania Racingnél.    

A Forma–1 híreibõl tallóz-
va, a hét elején további két
csapat mutatta be idei ver-
senyautóját. A Marussia
Virgin-istálló orosz licenccel
vág neki a 2011-es Forma–1-
es világbajnoki sorozatnak,
miután az orosz sportautó-

gyár már november elején
megvásárolta a brit csapat
részvényeinek többségét. Az
MVR-02 kódjelzésû model
londoni bemutatkozásán
Graeme Lowdon, az istálló
elnöke úgy fogalmazott, a
befektetõk számára nagyon
fontos volt, hogy a gárda
orosz színekben álljon rajt-
hoz. A Marussia-Virgin idei
két versenyzõje az újonc bel-
ga Jerome D’Ambrosio és a
rutinos német Timo Glock
lesz. 

Kedden bemutatták a sil-
verstone-i székhelyû Force
India-istálló új versenyautó-
ját, a VJM04-et, amelyet
Adrian Sutil és Paul di Resta
vezet majd a március 16-án
rajtoló világbajnoki soroza-
ton. A német és a brit pilóta a
ma kezdõdõ jerezi teszten
próbálja ki az új autót. 

Räikkönen a Renault-nál?  

A piros mezes románok tizenegyesekkel maradtak alul Ukrajnával szemben a ciprusi tornán

Ukrán–román gólzápor
Labdarúgás

ÚMSZ

Huszonnégy európai or-
szág érintett a kontinenst

behálózó futballbundabot-
rányban. Ezt tegnap, a bo-
chumi ügyészségen zajló per
során mondta a tanúként
meghallgatott Carsten Körl, a
Sportradar nevû, fogadásokat
ellenõrzõ cég ügyvezetõje. A
Sportradar a Német, az Euró-
pai, valamint a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetségnek is
dolgozik. Körl azt vallotta,
hogy az elmúlt öt hónapban
cége körülbelül 15 ezer mér-
kõzést vett górcsõ alá, több
millió adatot kiértékelve arra
jutottak, hogy ezek közül
nagyjából 70-100 találkozót
manipulálhattak. A vizsgála-
tok azt mutatják, hogy nem
annyira a nagy pénzek nyeré-
se, illetve a meglepetés oko-
zása „motiválja” a csalókat,
mint az, hogy a papírforma
eredményeket még biztosab-
bá tegyék. Németországban
az elmúlt évben nagyjából
négymilliárd eurót mozgatott
meg a sportfogadás. A bo-
chumi ügyészségen tavaly
október 6-án kezdõdött négy
vádlott pere, akik a vádirat
szerint 38 esetben, mintegy
370 ezer euró értékben vesz-
tegettek meg futballistákat és
játékvezetõket Németország-
ban, Magyarországon, Belgi-
umban, Szlovéniában, Hor-
vátországban és Svájcban. A
felvett nyereményt 1,6 millió
euróra becsülik.

Kontinentális
bundabotrány

Kimi Räikkönen visszatérne a száguldó cirkuszba 

Olasz siker szuper-G-ben

Christof Innerhofer

Fotó: archív
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