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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3532 ▲
1 amerikai dollár 3,4096 ▲
100 magyar forint 1,3881 ▲

Vezércikk 3

A Gobbellel a Berlináléra

Raluca David fiatal rendezõnõt, a kolozs-
vári BBTE Színház és Televízió Karának
végzõsét hívták meg Romániából a 62.
Berlini Filmfesztivál „Berlinale Talent
Campus” címû programjába. A besztercei
származású filmes a Gobbel címû debüt-
filmjével pályázott. 

Kultúra 8

Aktuális 3

Keskeny úton
Orbán személyiségét pontosan írja le a
szovjet birodalom szétesése idején történt

eset – ahogyan a szovjet kato-
nához viszonyult, amikor

Magyarországon vodkára
pénzt kéregetõ orosz baká-
kat lehetett látni. „Orbán
nemcsak, hogy nem lassí-
totta le az autót. Meg sem

fordult a fejében, hogy
lassítson! ” – állapítja
meg Tibor Fischer.

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

2012-es prioritásaikat mutat-
ták be tegnap a fõbb román

pártok: Emil Boc miniszterelnök
a Demokrata Liberális Párt
(PDL) országos vezetõségi ülése
után részletesen felsorolta a na-
gyobbik kormánypárt idén meg-
valósítandó terveit, hozzátéve, „a
siker kulcsa a Traian Bãsescu ál-
lamfõvel fenntartott partneri vi-
szonyban van”. Ezzel szemben a
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
vezetõi – parlamenti támogatás
hiányában – egyelõre lemondtak
az államfõ felfüggesztésének ter-
vérõl, és az év végi választások
megnyerésére koncentrálnak. 
3. oldal 

Vizsgálatot kezdeményezett
Gyergyószentmiklóson a

gyermekvédelmi igazgatóság és a
tanfelügyelõség, miután kiderült,
hogy a Szent Miklós Elméleti Lí-
ceum 15 éves diáklánya másfél év
alatt 150 férfival létesített szexuá-
lis kapcsolatot.  A házibulin in-
dult légyottok állítólag az iskola
illemhelyén folytatódtak. Az isko-
la igazgatója kizártnak tartja,
hogy a szexuális aktusokra az in-
tézmény falain belül került volna
sor. Ferencz Salamon Alpár Har-
gita megyei fõtanfelügyelõ szerint
a tanfelügyelõség vizsgálóbizott-
sága ma utazik Gyergyószent-
miklósra megállapítani, hogy az
iskola megelõzhette volna-e tör-
ténteket. 7. oldal A korán befizetett adókra kedvezmények járnak

Ütközõ 2012-es

pártprioritások

Lyukasórán

pásztoróra

Hajvágás elõtt a görögök

Már március 1-jén aláírhatják az EU-tag-
országok fiskális együttmûködését elõ-
irányzó új szerzõdést – jelentette be An-
gela Merkel és Nicolas Sarkozy tegnap.
Athénnal kapcsolatban szeretnék látni,
hogy teljesülnek a második mentõcsomag-
ban megszabott feltételek.

Aktuális 2

Károsítja a környezetet és hosszabb távon a turisták biztonságát is veszélyezteti a népszerû
gyógykomplexumot is magában foglaló parajdi sóbánya – állapította meg nemrégiben köz-
zétett jelentésében a Számvevõszék. A vállalat fõmérnöke, Sebestyén Dósa József szerint a
dokumentum túloz, s a benne foglalt hiányosságok egy részét már megoldották. A turisták
biztonságáról kijelentette: „egy bányában senki nincs biztonságban”. Bokor József parajdi
polgármester szerint az önkormányzat „ahol csak tud”, segít a vállalatnak, hogy a telepü-
lés továbbra is vonzó maradjon a turisták számára. 6. oldal 

USL: elszállt RMDSZ-esélyek

Nem kívánja bevonni az RMDSZ-t a jöven-
dõ kormánykoalícióba a Szociál-Liberális
Szövetség (USL), ha az idei választások
után parlamenti többséget nyer, ugyanis „el-
lenzékben a helyük, a PDL mellett, mert
együtt kormányoztak”. 

Kedvezményekkel növelik az
önkormányzatok az adózó-

kedvet, s ezek meg is teszik a ha-
tásukat, a befizetések elsõ napjá-
tól több megyeszékhelyen is so-

rok alakultak ki az adóhivatalok-
ban. Az adópénztárak vezetõi ép-
pen ezért arra ösztönzik a lakos-
ságot, éljenek az online adózás
lehetõségével. 7. oldal 

Évente félmillióan „levegõznek” a tárnákban. A parajdi sóbánya mélyén játszótér, múzeum, templom és képgalériák várják a turistákat Fotó: archív

Év eleji adóroham Erdélyben

Fotó: ÚMSZ/archív
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Röviden

Újabb román bíborost kreál a pápa

Január 6-án, vízkereszt ünnepén pápai köz-
leményben jelentette be a római Apostoli
Szentszék, hogy XVI. Benedek pápa bíbo-
rossá kreálja Lucian Mureºant, a balázs-
falvi székhellyel rendelkezõ Fogaras–
Gyulafehérvári Görög Katolikus Fõegy-
házmegye nagyérsekét, a Rómával Egye-
sült Romániai Görög Katolikus Egyháztar-
tomány metropolitáját.

Õrizetben az apagyilkos romániai fiú

Saját édesapját gyilkolta meg egy szóváltást
követõen egy tizenhét esztendõs román ál-
lampolgárságú fiú egy domaszéki tanyán.
A fiatalember csütörtökön egy családi ve-
szekedés közben késsel több alkalommal
megszúrta apját, majd egy nagy betonda-
rabbal fejbe is verte. A szomszédok által ri-
asztott mentõk már csak a 41 éves férfi ha-
lálát tudták megállapítani. A fiút a hatósá-
gok letartóztatták.

Fõbe lõtte magát az ügyész

Öngyilkosságot kísérelt meg lõfegyverével
tegnap Mikolaj Przybyl ezredes, lengyel ka-
tonai ügyész egy sajtótájékoztatón. Kétség-
beesett tettének elõzménye: a poznani kato-
nai ügyészség vizsgálatot kezdett szolgálati
titok megsértése miatt, mivel a 2010. máju-
si, szmolenszki légi katasztrófa okait feltáró
bizottság megállapításainak a részletei sor-
ra kiszivárogtak a sajtóhoz. Az ezredes
visszautasította azokat a vádakat is, ame-
lyek szerint a katonai ügyészség jogellene-
sen figyeltetett meg újságírókat. Przybylt
kórházba szállították, ahol sikerült eszmé-
letre téríteni, és az orvosok szerint már túl
van az életveszélyen.

Megúszta a rákos Kirchner

Mégsem szenved pajzsmirigyrákban az 58
éves Cristina Fernández de Kirchner ar-
gentin államfõ, noha korábban az orvosok
ezt állapították meg nála. A szerdai mûté-
tet követõ végleges szövettani vizsgálat
csomókat talált ugyan az elnök asszony
két pajzsmirigylebenyében, de kizárta rá-
kos sejtek jelenlétét.

Ellenzéki a mianmari kormányban?

Aung Szan Szú Kjí (képünkön) mianmari el-
lenzéki pártja indulhat az április 1-jén tar-
tandó idõközi választásokon, a hatóságok

hosszas huzavona végén zöld utat adtak a
csoportosulásnak. Az ellenzékiek vezér-
alakjaként Szú Kjí az utóbbi éveket szabad-
ságától megfosztva töltötte, és politikai nyi-
tást jelez, hogy Thein Szein államfõ egy ta-
nácsadója szerint Szú Kjít akár a kormány-
ba is meghívhatják.

Szöul Peking segítségét kéri

Dél-Korea és Kína közös célja a Koreai-fél-
sziget nukleáris leszerelése, és Szöul reméli,
hogy Peking további erõfeszítésekkel segíti
ennek elérését – derült ki a Ri Mjong Bak
dél-koreai elnök kínai látogatásának elsõ
napjáról közölt jelentésbõl. A dél-koreai ál-
lamfõ tegnap tárgyalt meghívójával, Hu
Csin-tao kínai elnökkel, aki ígéretet tett ar-
ra, hogy Kína a jövõben is támogatja a két
Korea közötti kapcsolatok javulását. Az
idén lesz egyébként húsz éve, hogy Kína és
Dél-Korea felvette egymással a diplomáciai
kapcsolatokat. 

Hírösszefoglaló

Már március 1-jén aláírhatják
az Európai Unió tagországai

költségvetési politikájának szo-
rosabb összehangolását elõirány-
zó új kormányközi szerzõdést –
jelentette be Angela Merkel né-
met kancellár és Nicolas
Sarkozy francia elnök tegnap
Berlinben. A két vezetõ nyugat-
európai politikusnak – akit a
nemzetközi sajtó decemberben
elnevezett „Merkozy”-nek – ez
volt az idei elsõ találkozója: a
kancellár munkaebéden fogadta
a francia államfõt. A megbeszé-
lést követõ sajtótájékoztatón kö-
zösen hangsúlyozták: jól halad-
nak az elõkészületek a fiskális
politika harmonizálásáról szóló
tervezett szerzõdésrõl, az egyez-
tetések már januárban lezárul-
hatnak, egyedül Nagy-Britannia
jelezte, hogy biztosan nem kíván
csatlakozni.

„Ha a második mentõcsomag-
ban meghatározott feltételek nem
teljesülnek, ideértve az önkéntes
veszteségleírást is, akkor Görög-
ország nem fogja megkapni a kö-
vetkezõ hitelrészletet” – jelentette
ki szigorúan Angela Merkel. A
két politikus ugyanis szeretné
már látni, hogy végre teljesülnek

a második mentõcsomagban
megszabott feltételek. Több íz-
ben is hangsúlyozta a kancellár
annak fontosságát, hogy záros
határidõn belül elkerülhetetlen
az önkéntes veszteségleírás (amit
angol szakszóval „haircut”-nak,
azaz magyarul „hajvágás”-nak
neveznek). Merkel egyúttal jelez-

te, hogy görög ügyben Christine
Lagarde-dal, a Nemzetközi Valu-
taalap vezérigazgatójával is
egyeztetni fog. Lagarde holnap
utazik Berlinbe.

A görög problémákon kívül ar-
ról is szó volt a német fõváros-
ban, hogy miként lehetne na-
gyobb fiskális fegyelemre bírni a

tagállamokat. Merkel elmondása
szerint a következõ hetekben (le-
hetõleg még januárban, de legké-
sõbb márciusban) tárgyalnak egy
német mintájú adósságfék beve-
zetésérõl. Az ESM forrásai is na-
pirenden szerepeltek, errõl a
pontról azonban nem derültek ki
részletek. 

Gy. Z.

Michelle Obama a látszat el-
lenére számottevõ erõt képvi-

sel a Fehér Ház kulisszái mö-
gött. Az amerikai first lady ne-
megyszer keveredett konfliktus-
ba az elnök tanácsadóival, és
nem illeszkedett be könnyen a
fehér házi életbe – állítja a ma
megjelenõ The Obamas, azaz
Obamáék címû könyvében (ké-
pünkön a borító) Jodi Kantor, a
The New York Times washingtoni
tudósítója. A szerzõ úgy véli,
hogy Michelle Obama a férje
politikája mögött álló „ismeret-
len erõ”.

A könyvben leírtak szerint az
elnöki párt erõsen feszélyezi a
média figyelme, a fehér házi élet
számtalan megkötése. Kantor
úgy értesült, hogy Michelle

Obama a férje választási gyõzel-
me után eredetileg be sem akart
oda költözni, amíg a lányai be

nem fejezik a tanévet a chicagói
iskolában. Jodi Kantort egy róla
megjelent többoldalas cikk filig-
rán, de meghatározó jelenség-
ként írja le. Az internet meglehe-
tõsen szûken bánik az életrajzi
adatokkal, nyilván azért, mert õ
maga is szûken méri õket. Azt
tudni, hogy 1998-ban lépett a
pályára, közvetlenül a Harvard
padsoraiból. Életkorára csak kö-
vetkeztetünk, amikor jó harmin-
casra becsüljük. Férjezett, és
gyerekük is van. Apja, Harry
Kantor Magyarországról kiván-
dorolt holokauszt-túlélõk az elsõ
Egyesült Államokban született
gyermeke. Dúsgazdag ember:
három évtizednél is több tapasz-
talatát hadba vetve 1999-ben
megalapította a KOR beruházó
céget, amely valóságos dollár-
gyárrá vált a számára. 

ÚMSZ

Négy országot érintõ latin-
amerikai körutat kezdett

Mahmúd Ahmadinezsád iráni
elnök Venezuelában, hogy szö-
vetségesi kapcsolatai erõsödésé-
vel kérkedjen; felkeresi Nicara-
guát, Kubát és Ecuadort is. A
csúcsminisztereivel Caracasba
érkezett Ahmadinezsádot tegnap
fogadta régi szövetségese, Hugo
Chávez elnök, akivel globális
kérdések mellett a két ország ki-
terjedt gazdasági együttmûködé-
sének bõvítésérõl tárgyalt. A két
politikus ma együtt utazik to-
vább Managuába, hogy részt ve-
gyen elvbarátjuk, a közelmúlt-
ban sokadszorra újraválasztott
nicaraguai elnök, Daniel Ortega
beiktatásán. 

Ahmadinezsád

Latin-Amerikában

Hajvágás elõtt a görögök
Idei elsõ munkaebédjükön pénzügyeket tárgyaltak „Merkozyék”

„Az Obamák”: keresd a nõt!

ÚMSZ-összeállítás

Orbán Viktor miniszterelnök
elküldte válaszlevelét a fran-
cia államfõnek – reagált

Szijjártó Péter, a kormányfõ szó-
vivõje arra a sajtóértesülésre,
amely szerint tavaly év végén
Nicolas Sarkozy levelet intézett
Orbán Viktorhoz, s ebben a fran-
cia cégek magyarországi helyze-
tével kapcsolatban is érdeklõ-
dött. A szóvivõ azonban a levél
tartalmáról „Sarkozy felhatal-
mazásának hiányában” nem
adott tájékoztatást. Ugyanakkor
hozzátette: ami a két ország gaz-
dasági együttmûködését illeti, a
magyar miniszterelnök az Euró-
pai Néppárt alelnökeként gyak-
ran találkozik Nicolas Sarkozy-

vel. Túlzás volna azt állítani,
hogy Magyarországnak, a Fi-
desz-kormánynak ezekben a he-
tekben jó sajtója volna. Tegnapi
számában a Le Soir címû, balol-
dali liberális irányultságú brüsz-
szeli lap például azt kérdezte egy
vallon és egy flamand politikus-
tól, hogy kell-e szankciókkal súj-
tani Magyarországot, mivel az
újság indoklása szerint a Duna
partján „megkérdõjelezõdtek a
szabadságjogok, az intézménye-
ket ellenõrzés alá helyezik, tetéz-
ve a gazdasági összeomlást”.

A határon túli magyarok ma-
gyarországi választáson való
részvételének következményeit
elemzi Mellékhatás címû kom-
mentárjában az Új Szó címû
szlovákiai napilap. Veres István

szerzõ úgy véli: a határon túli
magyarok részvétele nem fogja
növelni népszerûségüket Ma-
gyarországon. Biztosnak tekinti,
„hogy egy szoros választási

eredmény esetén a magyarorszá-
giak a határon túli szavazókat
okolják majd egyrészt az ered-
ményért” – olvasható a kom-
mentárban. 

Orbán Viktor levelez, a sajtó bírál
Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége helyreigazítást kért
a magyar ATV-tõl, mert a televízió félrefordította Eleni
Tsakopoulos Kounalakis nagykövet szavait – tájékoztatta a diplo-
máciai képviselet tegnap az MTI-t. A nagykövetség szerint magyar
nyelven a következõ hangzott el a szombaton sugárzott interjúban:
„Aggodalmainknak egyébként csak egy szûk körét adtuk elõ, a ma-
gyar demokratikus intézményrendszernek, a fékeknek és az ellen-
súlyoknak csak a csúcsát érintettük.” A nagykövetség az interjú ere-
deti hangfelvétele alapján megállapította, hogy Eleni Tsakopoulos
Kounalakis ezt mondta: „Elõadtuk aggodalmainkat, amelyek egy
nagyon szûk körre korlátozódtak. Csak olyan kérdésekre mutat-
tunk rá, amelyek átléptek egy pontot, átcsapva a magyarországi de-
mokratikus intézmények, a fékek és ellensúlyok területére”.

Helyreigazítást kér az ATV-tõl az amerikai nagykövetség

Nicolas Sarkozy és Angela Merkel sajtótájékoztatója. A két politikus felgyorsítaná a fiskális együttmûködést



A magyar származású, is-
mert brit író, Tibor

Fischer a The Telegraph
címû konzervatív lap-

ban egy 1989-es, Or-
bán Viktor jelenlegi
magyar miniszterel-

nökkel kapcsolatos
élményét osztja
meg az olvasókkal.

Az akkor még alig egy éve megalakult Fi-
desz fiatal aktivistájaként Orbán késõ este
Lada márkájú gépkocsijának kormányke-
rekénél Budapest fele tartott, egy vidéki po-
litikai rendezvényrõl. Fischer az „anyósülé-
sen” ült, és miközben a Zsiguli a keskeny
megyei úton száguldott, az utasok egyszer
csak elemlámpa villogására lettek figyelme-
sek. Amint közelebb értek a fényforráshoz,
egy hadonászó orosz katona tûnt fel elõttük
– akkor Magyarország még a szovjet had-
sereg megszállása alatt volt. Orbán ahe-
lyett, hogy lelassított volna, padlógázt
adott, az integetõ katona pedig eltûnt a sö-
tétségben. „Mi volt ez?” – kérdezte Fischer
megdöbbenve Orbánt, aki egykedvûen vála-
szolt: „Pénz kellett neki vodkára.”
A brit író most emlékszik vissza erre a bõ
húsz évvel ezelõtti történetre, amikor a ma-
gyar miniszterelnököt heves bírálatok érik a
nyugati világból amiatt, ahogyan országát
vezeti. Fischer szerint Orbán Viktor szemé-
lyiségét igen pontosan írja le a szovjet biro-
dalom szétesése idején történt eset – az,
ahogyan a szovjet katonához viszonyult ak-
kor, amikor Magyarország-szerte vodkára
pénzt kéregetõ vagy katonai felszerelésekkel
csencselõ orosz bakákat lehetett látni. „Or-
bán nemcsak, hogy nem lassította le az au-
tót. Meg sem fordult a fejében, hogy lelas-
sítson! És jelleme azóta sem változott” – ál-
lapítja meg a The Telegraph-ban Tibor
Fischer.
Orbán Viktorról köztudomású, hogy Szé-
kesfehérváron született, gyermekkorát
Alcsútdobozon és Felcsúton töltötte. 1977-
ben családja Székesfehérvárra költözött,
ahol elvégezte középiskolai tanulmányait,
politikai nézetei pedig – saját bevallása sze-
rint – az 1981–1982 között teljesített kato-
nai szolgálata idején alakultak ki, addig
ugyanis hitt a szocialista rendszerben. Ox-
fordi tanulmányait 1989-ben felívelõ politi-
kai karrierje miatt szakította félbe. Jelenleg
is igazolt játékosa az FC Felcsút futballcsa-
patának, amelyben – amikor pályára lépett
– a 2-es mezt öltötte magára.
A politikában viszont mindig az 1-es szá-
mot viselte: a Fidesz alapítója volt annak
1988. március 30-i megalakulásakor, majd
1990-ben országgyûlési képviselõi mandá-
tumot szerzett. A Fidesz elnökeként átkor-
mányozta pártját a radikális liberalizmus
útjáról a konzervatív kereszténydemokrácia
biztosabbnak tûnõ talajára. Jelenleg máso-
dik miniszterelnöki mandátumát tölti, mi-
után a Fidesz két évvel ezelõtt kétharmados
többséget szerzett a budapesti törvényhozás-
ban. Olyan többséget, amely lehetõséget ad
Orbán kormányának saját kénye-kedve sze-
rint módosítani a teljes magyar politikai és
intézményes rendszert.  
A Fidesz kénye-kedve márpedig határta-
lan: Orbán most is keskeny úton, padlógáz-
zal száguldozik a sötétségben, egy roncs-
Zsiguli – Magyarország – kormányánál. 
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Idei prioritásaikat mutatták
be tegnap a fõbb román pár-

tok: Emil Boc miniszterelnök a
Demokrata Liberális Párt (PDL)
országos vezetõségi ülése után az
új munkahelyek teremtését, az al-
kotmánymódosítást, az ország te-
rületi-adminisztratív átszervezé-
sét, az egészségügyi törvényt, az
állami vállalatok reformját és a
fiskális reform keresztülvitelét ne-
vezte meg alakulata idei legfonto-
sabb tervei között. 

Az RMDSZ mást akar

A koalíciós pártok vezetõinek
tegnapi – idei elsõ – tanácskozá-
sán a PDL a kormányzási partne-
reivel is ismertette prioritásait: az
alkotmánymódosítást, a regioná-
lis átszervezést és az egészségügyi
kerettörvényt. Az ülésen részt ve-
võ Máté András képviselõházi
frakcióvezetõtõl megtudtuk, az el-
sõ két célkitûzés kapcsán az
RMDSZ álláspontja nem módo-
sult: nem tekintik prioritásnak
sem az alaptörvény megváltozta-
tását, sem a közigazgatási refor-
mot. „Az egészségügyi törvényt
pedig jelenlegi formájában nem
szavaznánk meg, a tervezetet nem
a mi miniszterünk dolgozta ki” –
magyarázta. Tájékoztatása szerint
az RMDSZ a koalíciós partnerei-
nek felemlegette a kisebbségi tör-
vény elakadását. Hozzátette, a ko-
alíciós ülésen abban állapodtak
meg, hogy a parlamenti ülésszak
kezdete, február elseje elõtt a kor-
mánypártok újratárgyalják a tör-
vényhozási prioritásokat. Máté
ugyanakkor cáfolta a PDL né-
hány vezetõ politikusának

(Mircea Toader, Petru Filip) azt a
kijelentését, miszerint a koalíció –
a tavalyi egyezség ellenére – még-
is módosítja a választási törvényt.
„Mi ezt a fejezetet lezártnak te-
kintjük” – jelentette ki az ÚMSZ-
nek a frakcióvezetõ.

A kormányfõ tervei

Emil Boc szerint feltétlenül be
kell vezetni az alaptörvénybe a
honatyák számának csökkentésé-
re és az egykamarás törvényhozás
felállítására vonatkozó cikkelye-
ket. Hozzátette: a pénzügyi válság
leküzdésére hozott uniós stabilitá-
si paktum elemeit is bele kell fog-
lalni az alkotmányba. A minisz-
terelnök ezután felsorolt egy sor
olyan ügyet, amelyek elsõsorban a

kormány, nem a PDL prioritási
listáján szerepelnek. Ezek között
elsõként az állami vállalatok re-
formját nevezte meg, amelyeknek
a jövõben nyereséget kellene ter-
melniük, nem pedig költségvetési
támogatásra támaszkodniuk. Az
új munkahelyek teremtését a kor-
mányfõ az uniós források hatéko-
nyabb lehívásától és a külföldi be-
fektetõk támogatásától reméli.
Elõrebocsátotta, hogy az EU által
biztosított alapokból idén is foly-
tatják a tömbház-szigetelési prog-
ramot, amely tavaly rendkívül si-
keresnek bizonyult. 

Az USL külföldön lobbizna

Bár eredetileg „Traian Bãses-
cu felfüggesztésének menetrend-

jét” kellett volna bemutatniuk,
az USL vezetõi tegnap csak az
év végi választások megnyerését
tûzték ki célul. A sajtó érdeklõ-
désére Victor Ponta szociálde-
mokrata pártelnök azzal ma-
gyarázta az államfõ ellen indí-
tandó akció lefújását, hogy nem
rendelkeznek kellõ parlamenti
támogatással. Az USL két társ-
elnökének az Egyesült Álla-
mokba tervezett látogatása je-
lenti az ellenzék legfontosabb
külpolitikai prioritását. Ugyan-
akkor kiemelt figyelmet szentel-
nek a soros uniós elnökséget el-
látó dániai szociáldemokraták-
kal és Hollandia liberális kor-
mányfõjével kiépítendõ kapcso-
latokra a schengeni csatlakozás
elõsegítése érdekében. 

ÚMSZ

Beperelni készül a kormányt
a Szociál-Liberális Szövetség

(USL), amiért késlekedik kiírni a
tavaly õsszel megüresedett öt vá-
lasztási körzetben az idõközi vá-
lasztásokat. „Civil szervezetek-
kel szövetkezve akarjuk jogi úton
arra kényszeríteni a kormányt,
hogy a három képviselõi és két
szenátori mandátum betöltésére
választásokat írjon ki” – mondta
tegnap Victor Ponta, a Szociál-
demokrata Párt (PSD) elnöke.
Mint ismeretes, Kolozs megyé-
ben Pálffy Zoltán elhunytával,
Olt és Bihar megyében Doru
Frunzulicã és Lakatos lemondá-
sával üresedett meg egy-egy kép-
viselõi hely. A felsõházban a de-

mokrata-liberális Mircea Cinte-
zã és az RMDSZ-es Gyerkó
László mondott le szenátori
mandátumáról. „Mi szorgal-
mazzuk, hogy a megüresedett
mandátumokat mielõbb betölt-
sék” – mondta korábban lapunk-
nak Fekete-Szabó András, az
RMDSZ frakcióvezetõje, aki
szerint „fel sem merült”, hogy az
idõközi választásokat ne tartsák
meg. A politikus úgy tudja, a
kormány ugyanazon a napon,
várhatóan március elején szer-
vezné meg az idõközi választá-
sokat valamennyi megüresedett
képviselõházi és szenátusi man-
dátumért. Elismerte ugyanakkor,
hogy a miniszterelnök politikai
számításokból „nem siette el” a
választások kihirdetését. 

Perrel siettetett idõközi voks? 

M. Á. Zs.

A román nemzetgazdaság el-
leni támadásnak nevezte Ioan

Niculae üzletember a fõügyészség
által az InterAgro cégcsoport el-
len indított és a sajtó által támoga-
tott hadjáratot. A Románia har-
madik leggazdagabb emberének
számító Niculae azt követõen nyi-
latkozott rendkívül feldúlt állapot-
ban, hogy tegnap a a Szervezett-
bûnözés- és Terrorelhárító Nyo-
mozati Fõosztály (DIICOT) több
órán keresztül hallgatta ki abban
az ügyben, amelyben a Romgaz

gáztermelõ állami vállalat, a gaz-
dasági minisztérium, valamint az
energiaár-szabályozó hatóság
negyven vezetõjét azzal vádolják,
hogy 126 millió dollárral károsí-
tották meg a Romgaz állami válla-
latot és így a konszolidált állami
költségvetést azzal, hogy kedvez-
ményesen biztosított földgázt
Ioan Niculae üzletember gyárai-
nak. Az InterAgro tulajdonosa
azt is a DIICOT szemére veti,
hogy csak az õ cégét pécézte ki,
miközben egy sor külföldi kézben
levõ vállalat hasonló áron vásárol
gázt a RomGaztól.  

„Kipécézték” Ioan Niculaét?

ÚMSZ

Nem kívánja bevonni az
RMDSZ-t a jövendõ kor-

mánykoalícióba a Szociál-
Liberális Szövetség (USL), ha az
idei választások után parlamenti
többséget nyer, ugyanis – amint
Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök elmondta – „a szövet-
ségnek ellenzékben a helye, a
Demokrata Liberális Párt mel-
lett, ugyanis együtt kormányoz-
tak”. Bár a szociáldemokrata po-
litikus nyitva hagyott egy kiska-
put az RMDSZ számára, amikor
megjegyezte, „ha a választások
elõtt tárgyalnánk, akkor együtt
kormányoznánk”, utóbb azon-
ban Ponta azon meggyõzõdésé-
nek adott hangot, hogy erre nem
lát esélyt, hiszen „az RMDSZ
döntött, végig kitart partnere
mellett”. Crin Antonescu, az
USL másik társelnöke, a Nemze-
ti Liberális Párt elnöke is megje-
gyezte: az RMDSZ-nek 2011-
ben volt választási lehetõsége, és
úgy döntött, hogy kormányon
marad. Leszögezte: az RMDSZ
számára a választás lehetõsége
már elszállt.

A két ellenzéki pártvezér nyi-
latkozatának elõzménye, hogy
Frunda György Maros megyei
RMDSZ-es szenátor a Radio
France Internationale-nak (RFI)
adott tegnap reggeli interjújában
a választások utáni erõviszonyo-
kat és kormányalakítási lehetõsé-
geket elemezve megjegyezte, ha

az USL 50 százalékon felül telje-
sít, akkor „orrunkra csapja az aj-
tót”, viszont ha nem kapja meg a
szavazatok többségét, akkor „na-
gyon kedves lesz” az RMDSZ-
hez. „Az utóbbi húsz évben
megtanultuk, hogy a román pár-
tok akkor fordulnak hozzánk,
amikor szükségük van ránk.
Még sose fordult elõ az, hogy
egy 50 százalékot elért alakulat,
vagy pártszövetség kormányra
hívja az RMDSZ-t” – fogalma-
zott Frunda. Hozzátette: ellen-
ben már számos példa volt arra,
hogy 45–50 százalék közötti ko-
alíció az RMDSZ szövetségét
kereste, ugyanis „lojális, korrekt
partner vagyunk, tapasztalt és
hozzáértõ emberekkel, akikre le-
het számítani”. 

Frunda György szerint az
RMDSZ számára nem is annyi-
ra a kormányra kerülés, hanem a
parlamentbe jutás jelenti a leg-
fontosabb problémát, ugyanis „a
szövetség várhatóan megfizeti
majd a kormányszereplés árát”.
A Maros megyei honatya ugyan-
akkor arra is felhívta a figyelmet,
hogy az RMDSZ-nek magyar el-
lenfelei is lesznek, akik máris
sokszor erkölcstelen módon és
igaztalanul vádolják a szövetsé-
get. Ennek eredményeként –
folytatta a szenátor – az eddig az
RMDSZ-re szavazó választópol-
gárok egy része kiábrándul és
megundorodik a politikai csatá-
rozásoktól, és egyszerûen nem
megy majd el szavazni. 

USL: elszállt RMDSZ-esélyek

Crin Antonescu és Victor Ponta támogatás hiányában lemondtak az államfõ felfüggesztésérõl 
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Keskeny úton

Román lapszemle

Kísértik a börtönévek Ioana Maria
Vlast, aki tíz évet ült rácsok mögött az
Országos Befektetési Alap (FNI) össze-
omlása után. A SOV Invest egykori ügy-
vezetõjében nem a börtönkörülmények
keltenek rossz emléket, hanem – beval-
lása szerint – nála sanyarúbb sorsú rab-
társai, akiknek a börtönévek alatt a lelki
támasza volt. (România liberã) Repülõ-
vel ingáztatja hetente alkalmazottai egy
részét Londonból Craiovára az ameri-
kai Ford. Az amerikai óricáscég a brit
Jet2 légitársaságtól béreli a gépet.
(Jurnalul naþional) 

Salamon 
Márton László

Ütközõ pártprioritások

Fotó: ÚMSZ
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ÚMSZ-összeállítás

Merev elutasításba ütkö-
zött a román pártok ré-

szérõl Tõkés László európai
parlamenti képviselõnek az
a javaslata, hogy építsék be a
romániai választási rend-
szerbe az etnikai arányos-
ság elvét. Mint arról tegnapi
lapszámunkban hírt adtunk,
Tõkés pénteken tett közzé
egy Traian Bãsescu államfõ-
nek címzett nyílt levelet,
amelyben az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke Bãsescu tá-
mogatását kéri ahhoz, hogy
érdemi vita kezdõdjön Ro-
mániában az etnikai ará-
nyosság elvérõl és annak a
választási rendszerbe való
beépítésérõl. Ez az elv azt
jelentené, hogy a nemzeti ki-
sebbségek szervezetei szá-
mára, így a magyar politikai
erõknek is, eltörlik az ötszá-
zalékos parlamenti küszö-
böt, és a kisebbségi közösség
számarányának megfelelõ
mandátumot különítenek el
a parlamentben. Ezekért a
helyekért kizárólag a nemze-
ti kisebbségek szervezetei –
így a magyar politikai szer-
vezetek is – egymással küz-
denének meg. 

Kománypártok: vicces, 
egzotikus, döbbenetes

Tõkés javaslatát Sever Voi-
nescu, a román kormány fõ
erejét képezõ Demokrata Li-
berális Párt (PDL) alelnöke
és szóvivõje „megdöbbentõ-
nek és viccesnek” nevezte.
Voinescu úgy vélte: ameny-
nyiben törvénymódosítási ja-
vaslatról van szó, az EMNT
elnökének nem Románia el-
nökéhez, hanem a parla-
menthez kell fordulnia. Voi-
nescu szerint az etnikai ará-
nyosság elve sehol nem léte-
zik. Cristian Diaconescu, a
kormánykoalíciót támogató,
független honatyákat tömörí-
tõ Románia Haladásáért Or-
szágos Szövetség (UNPR)
nevû párt elnöke „egzotikus-
nak” nevezte a felvetést. Sze-
rinte az európai törvényke-
zésben régóta nincs helye
sem a pozitív, sem a negatív
diszkriminációnak, hiszen a
pártoknak egyforma eséllyel
kell megmérkõzniük egymás-
sal a választási küzdelemben.
Szerinte elfogadhatatlan,
hogy már a választások elõtt
ismert legyen egy nemzeti ki-
sebbség számára a parla-
mentben fenntartott helyek
száma. 

Román ellenzék: 
ez aberráció!

Puiu Haºotti, az ellenzéki
Nemzeti Liberális Párt
(PNL) szenátusi frakcióveze-
tõje „antidemokratikus aber-
rációnak” nevezte az ötletet,
amit szerinte nem lehet be-
építeni a román választási
rendszerbe. Cãtãlin Ivan, a
szintén ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) európai
parlamenti képviselõje sze-
rint az arányosság elvét nem
csak a nemzeti kisebbségek
számára kell biztosítani, ha-
nem Románia valamennyi
lakosa számára. A képviselõ
nem ért egyet az etnikai ará-
nyosság elvének bevezetésé-
vel, mivel a romániai ma-
gyarságot nem érinti hátrá-
nyosan a jelenlegi választási
rendszer. Daniel Constantin,
a szintén ellenzéki Konzerva-
tív Párt (PC) elnöke szerint
Tõkés kezdeményezése nem
más, mint egy „kétségbeesett
kísérlet” arra, hogy a romá-
niai magyarság megõrizze
parlamenti képviseletét a
2012-es választások után is.
Constantin szerint ezt a ja-
vaslatot sem a felelõs román
pártok, sem Bãsescu nem ve-
heti figyelembe.

RMDSZ: a javaslat
kivitelezhetetlen 

Az etnikai arányosság el-
vét tavaly november végén
Toró T. Tibor, az EMNT ál-
tal életre hívott Erdélyi Ma-
gyar Néppárt (EMNP) meg-
bízott elnöke ajánlotta koráb-
ban az RMDSZ figyelmébe,
hogy érvényesítse az etnikai
arányosság elvét a romániai
kormánykoalícióban a vá-
lasztási rendszer módosításá-
ról folytatott tárgyalásokon.
Toró szerint a román többség
számára is elõnyös lenne a
módosítás, hiszen így a ki-
sebbségek garantáltan parla-
menti keretek között folytat-
hatják érdekérvényesítési
munkájukat, és nem áll fenn
annak veszélye, hogy a viták
az utcára kerülnek. Toró kö-
zölte, hogy módosító javasla-
tukat átadják az RMDSZ
parlamenti frakciójának. 

Akkor lapunk megkérdezte
Márton Árpád parlamenti
képviselõt, az RMDSZ vá-
lasztási szakértõjét a felvetés-
rõl. Márton Árpád  az
ÚMSZ-nek elmondta: ele-
mezte és „az elképzelt formá-
ban” kivitelezhetetlennek
tartja Toró T. Tibornak, az
Erdélyi Magyar Néppárt

megbízott elnökének azt a ja-
vaslatát, hogy a jövõ évi par-
lamenti választásokon a ma-
gyar szervezetek elõre meg-
határozott számú parlamenti
mandátumért versenyezhes-
senek egymással. A képviselõ
szerint a koalícióban jelenleg
kialkudott választási rendszer
erre semmiképp nem alkal-
mas. „Tegyük fel, hogy a kép-
viselõházban a 6,5 százalék-
nak megfelelõ húsz helyet kü-
lönítenek el a magyar kisebb-
ség számára egy kompenzá-
ciós listán. Akkor Hargita és
Kovászna megyében nem
lesznek egyéni választókerü-
letek, vagy ezekben a me-
gyékben csak román pártok
jelöltjei indulnak?” – sorolta
ellenvetéseit az RMDSZ vá-
lasztási szakértõje. Márton
szerint ugyanez a helyzet áll-
na fenn a listás választási
rendszer esetében is. „A listás
választásokon is bizonyos
számú mandátumért ver-
sengtek megyénként a jelöl-
tek” – magyarázta lapunknak
a képviselõ.

Mégis megfontolják?

A politikus mindazonáltal
megfontolandónak tartja a
Toróék által javasolt elvet.

Mint mondta, elképzelhetõ
az a rendszer, hogy a nép-
számlálási adatok alapján
számolják ki, hány mandá-
tum jár a kisebbségeknek,
szervezeteik jelöltjei pedig
egyéni kerületekben indulja-
nak a választásokon. Az a
szervezet pedig, amelyik túl-
lépi a küszöböt, annyi man-
dátumot kapjon, amennyi az
adott nemzetiség lakossági
aránya szerint megilleti. „Ha
a lakosság nemzetiségi meg-
oszlását figyelembe vesszük,
300 fõs képviselõház esetében
19,5 mandátum jutna a ma-
gyar kisebbségnek. Ha mond-
juk a magyar szervezet túllép-
te a küszöböt és tíz jelöltje
nyert az egyéni választókerü-
letben, megkapná a neki járó
további 9 mandátumot, s a
megmaradt helyekre kezde-
nék el a többi pártnak járó
szavazatok visszaosztását.
Ha tehát a kompenzációs lis-
táról elérhetõ helyek száma
mondjuk száz, akkor ebbõl
levonják a magyar szervezet-
nek járó 9 helyet, és a mara-
dék 91-re kezdenék a vissza-
osztást” – magyarázta. Már-
ton javaslatát megfogalmazta
a koalíciós tárgyalásokon is,
ám a román partnerek „nem
fogadták kitörõ örömmel”.

Etnikai arányosság: pró és kontra

Gy. Z.

Ami a sztálini és a
posztsztálinista idõkben

tilos volt, mára már reneszán-
szát éli Oroszországban. A
hetvenes-nyolcvanas évek for-
dulóján a turista még igen-
csak elcsodálkozott, amikor
Leningrád (ma ismét Szent-
pétervár csekély számú meg-
maradt, mûködõ templomá-
ban az istentiszteleteken ha-
talmas tömeggel találkozott,
soraiban egyenruhás katona-
tisztek, akik ölükben tartott
kisgyermekeiket tanították
meg, hogyan kell keresztet
vetni. Moszkvában még ezzel
a ritka látvánnyal is alig lehe-
tett találkozni; a szovjet fõvá-
rosban az idegenvezetõ büsz-
kén mutatta Európa legna-
gyobb strandkomplexumát,
amelyet a Sztálin által lerom-
boltatott Megváltó Krisztus-
székesegyház helyén építte-
tett Hruscsov. A Szovjetunió
összeomlása után a világ leg-
magasabb temploma újjáé-
pült, és számos állami ese-
ménynek is helyszínéül szol-
gál: 2007-ben például itt rava-
talozták fel Borisz Jelcint.

Kompromisszum?

Az orosz ortodox egyház
tehát igen rövid idõ alatt ma-

gára talált, és teljes egészében
beépült a mindennapi és az
állami életbe is. Nincs olyan
fontosabb esemény, amelyen
ne vennének részt fõpapjai;
az elnökkel és a kormányfõ-
vel rendszeresen konzultál-
nak, egy-egy nagyobb új léte-
sítményt meg is áldanak,
Vlagyimir Putyin és Dmitrij
Medvegyev gyakorta fordul
meg nagyszabású ünnepi mi-
séken, s ma már nem tabu az
egyházi temetés sem. Ám a
kép korántsem egységes.

Az orosz ortodox egyház
azonban, amely a Szovjet-
unió széthullása után lénye-
gében a semmibõl hozta létre
oktatási rendszerét, kezdettõl
fogva a nemzetközi szabvá-
nyokhoz igazodott – mondta
Kirill Hovorun archimandri-
ta, az egyház oktatási bizott-
ságának elnökhelyettese a
The New York Times hasábja-
in. Hovorun atya szerint az
állami oktatási rendszer „in-
kább arra törekszik, hogy
megtalálja a régi szovjet
rendszer és az új európai
szabványok közti kompro-
misszumot”.  

Kísértõ szovjet felfogás

„Az oktatás nem szemé-
lyes ügy, hanem a közösségi
lét egyik területe, amelyen a

társadalom és az állam léte
alapszik” – fogalmazott I.
Kirill pátriárka, az orosz or-
todox egyház vezetõje szep-
temberben, a Voronyezsi Ál-
lami Egyetemen elmondott
beszédében. – „A társadalom
létezésének gerince, s ezért
nagy hibának tartom azt, ha
az oktatást a piaci szolgálta-
tások közé sorolják.” A társa-
dalom-pedagógusként az
1992-ben teológiai fõiskola-
ként létrejött moszkvai Szent
Tyihon Ortodox Egyetemen
diplomázott egyik fiatal pél-
dául azért választotta ezt a
tanintézményt, mert úgy
gondolta, hogy ott jobban
oktatják a humán tárgyakat,
mint az állami egyetemeken.
A Szent Tyihont 2004-ben je-
gyezték be egyetemként.

„Bár az egyház több mint
30 teológiai tanszék létreho-
zásában segédkezett az álla-
mi egyetemeken, az állami
oktatási hatóságok továbbra
sem hajlandók olyan önálló
tárgyként elismerni a teológi-
át, amelybõl doktori fokoza-
tú képzés lehetséges” –
mondta Hovorun atya. Vla-
gyimir Vorobjov fõesperes, a
Szent Tyihon rektora úgy
nyilatkozott a Pravoszlavije i
mir (Az ortodox keresztény-
ség és a világ) címû inter-
netes oldalnak, hogy nem ért

egyet a hatóságok teológiával
kapcsolatos elutasító állás-
pontjával. Szerinte az orosz
tudományos élet több vezetõ-
je még mindig a szovjet felfo-
gás szerint cselekszik, amely
képtelen elfogadni, hogy léte-
zik Istennel foglalkozó társa-
dalomtudomány. 

Ideológiai vákuum

Annak ellenére, hogy az
ortodox egyház egyre erõtel-
jesebben jelen van Oroszor-
szágban, s erkölcsi, gazdasá-
gi, nemzetközi kérdésekben,
valamint az oroszországi vá-
lasztásokkal kapcsolatban is
rendszeresen hallatja a véle-
ményét, bírálói szerint nem
volt képes kitölteni a Szovjet-
unió széthullása miatt létre-
jött ideológiai és erkölcsi vá-
kuumot. A néhai Marxiz-

mus–Leninizmus Intézet he-
lyén mûködõ egyetem terüle-
tének közepén emelkedik a
Fjodorovszki Szûzanya-ikon
nevét viselõ templom; 2006-
ban szentelték fel, miután
élénk vita folyt arról, hogy
helyes-e templomot építeni
egy egyetemen – emlékezett
vissza Vaszil Zsukov rektor,
hozzátéve, hogy az egyetem
minden részlege imaterme-
ket biztosít a muzulmán és a
nem ortodox keresztény hall-
gatók számára.

Vaszil Zsukov szerint az
orosz ortodox egyházzal
folytatott együttmûködés
praktikus döntés, amelynek
célja szilárd erkölcsi alap
nyújtása a diákoknak. „Szö-
vetségekben vagyunk érde-
keltek, nem vallási obskuran-
tizmusban, az egyháznak
mint olyannak az idealizálá-

sában, vagy abban, hogy erõ-
szakkal templomba kénysze-
rítsünk embereket. A felso-
roltak közül egyikre sincs
szükségünk, az egyházra
mint hatalmas tudás hordo-
zójára azonban igen” –
mondta. Vlagyimir Smalij
fõesperes, az orosz ortodox
egyház Szent Cirillrõl és Me-
tódról elnevezett posztgradu-
ális és doktori iskolájának
rektorhelyettese ezzel szem-
ben az egyház és a tudomá-
nyos élet szereplõi közötti fej-
lõdõ párbeszédrõl beszél
olyan területeken, mint a filo-
zófia és a biológia. „Termé-
szetesen sok probléma van az
egyház és a társadalom, az
egyház és az állam viszonyá-
ban. Ezekrõl szakértõi párbe-
szédet kell folytatni, amely-
ben a felsõoktatásnak is részt
kell vennie” – fogalmazott. 

Reneszánszát éli a pravoszláv egyház
Húsz évvel ezelõtt a Szovjetunióban még tilos volt bármi-

lyen vallási oktatás a templomok falain kívül. Ma viszont

már templomok épülnek állami egyetemek területén, teoló-

giai tanszékek kezdték meg a munkájukat Oroszország-szer-

te, s az orosz ortodox egyház kiépítette saját oktatási hálóza-

tát. Áttekintés az orosz ortodox karácsony alkalmából.

Szentmise a pravoszláv karácsony alkalmából. A vallás beépül a mindennapok életébe



Jób könyve abbéli paradigmaszerepet játszik csupán, hogy mi az
útja-módja egy bizonyos, a mi korunk számára egészen különle-
ges jelentõségû istenélménynek. Efféle tapasztalatok az embert
mind bensõleg, mind külsõleg érhetik, és racionális átértelmezé-
süknek, ezzel apotropikus legyengítésüknek semmi haszna. Jobb,
ha beismerjük indulatunkat, és alávetjük magunkat hatalmának,
mintha mindenféle intellektuális mûvelettel vagy érzelemjegyû
menekülési manõverrel próbálnánk szabadulni tõle. Jóllehet ez a
hatás – a felindultságé – az erõszakcselekmény minden rossz tu-
lajdonságát lemásolja, és ekképp ugyanabba a hibába esik, mint
amaz, azért az ily történésnek csak épp ez a célja: be kell hatolnia
az emberbe, mégpedig úgy, hogy emez aztán alávesse magát hatá-
sának. Ezért az embernek érintettnek kell lennie, különben a ha-
tás semmis. Ugyanakkor tudnia kell, mi több, inkább meg kell is-
mernie, mi is az, ami érintette, mert ezzel változtatja egyrészt az
erõszak, másrészt a düh vakságát ismeretté.
Ebbõl az okból hagyom a következõkben visszafogottság és kímé-
let nélkül a szenvedélyt szóhoz jutni majd, igazságtalanságra igaz-
ságtalansággal válaszolván, hogy megérthessem, miért – vagy
mivégre – sebesült meg Jób, és hogy ebbõl a hasonlatból milyen
következmények fakadtak Jahvére, valamint az emberekre nézve.
(...)
Jób szavaiból kiviláglik, hogy ha kételyei vannak is, lehet-e igaza
embernek Isten elõtt, azért csak nehezen tágítana attól, hogy ne
az igazság és ezzel az erkölcs talaján álljon õ oda Istenének elébe. 

Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére. Fordította Tandori Dezsõ

Amikor a politikai hadszíntéren valaki
X.Y.-hoz intézi írott szavait és azt a mé-
diában nyílt levélként azonnal közzé is te-
szi, akkor célja nyilvánvalóan jóval in-
kább a közfigyelem felkeltésének vagy be-
folyásolásának a szándéka, mint az, hogy
a címzett válaszoljon is. Következéskép-
pen a nyílt levelek mûfajának igénybevé-
tele  a politikai kommunikációban minde-
nekelõtt a küldõ arculatépítéséhez, nem
pedig a bennük foglaltak eredményes
megoldásához fûzõdik. Mindemellett
nem tagadható: demokratikus társadal-
makban a közfigyelem hasonló felkeltése
képes közéleti vitákat gerjeszteni és a po-
litika átláthatóságát fokozni.
Most kapaszkodjunk kizárólag az utolsó

mondatba, és bármiféle elfo-
gultság nélkül vizsgáljuk

meg Tõkés László euró-
pai parlamenti képviselõ-
nek, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöké-

nek Traian Bãsescu ál-
lamelnökhöz címzett nyílt
levelét. Dióhéjban: Tõkés
László azt szeretné, ha a

választási törvényben a

romániai magyarság számára nem létezne
választási küszöb, a közösség alanyi jogon
és számarányának megfelelõen jutna parla-
menti képviselethez, a bukaresti magyar
képviselõk és magyar szenátorok kilétét pe-
dig a három létezõ romániai magyar párt
választási versengése dön-
tené el. Tõkés László úgy
gondolja, hogy ennek az
úgynevezett etnikai ará-
nyossági elvnek az alkal-
mazásával a romániai ma-
gyarság soraiban is érvényesülne a politikai
pluralizmus és a demokratikus választások-
hoz való alapjog. Vajon így van ez?
A kézenfekvõ ellenérv boncolgatását, mi-
szerint a levélíró így szeretne biztosítani
romániai parlamenti helyeket az Erdélyi
Magyar Nép Párt máskülönben képviselõ-
ház és szenátus közelébe sem érõ vezetõi-
nek, hagyjuk meg az RMDSZ politikusai-
nak. Figyeljünk inkább más, lényeges vo-
natkozásokra. 
Ha egy másfél milliós magyar közösség
alanyi jogon betölthetõ helyekért rimán-
kodik az ország törvényhozásában, akkor
önmagától lemond arról, hogy egyenran-
gú félként léphessen fel a hazai politikai

életben, noha az utóbbi két évtizedben
éppenséggel nem valamiféle zárt románi-
ai magyar térben, hanem az ország nyi-
tott politikai színpadán, országos össze-
függésekben is képes volt bizonyítani ere-
jét. Ha egy számottevõ és magát államal-

kotónak nevezõ közösség
a politikai küzdelem he-
lyett a többség kegyeiért
könyörög, akkor félreteszi
saját önbecsülését és ön-
kezével mélyíti saját ki-

sebbségi létét. Ha mellõzi azt az elvet,
miszerint nem csupán sajátosan romániai
magyar kérdésekben, hanem arról az or-
szágos valóságról is folyamatosan kell
döntenie, amely meghatározza tagjainak
mindennapi életét, akkor nagy lépést tesz
nem az önrendelkezés, hanem a rezervá-
ciós lét felé. Ha kitárt kapukon sétál be a
parlamentbe, akkor alárendeltté teszi azt
a mostanig jól-rosszul kiépített országos
mellérendeltségi viszonyt, amely a politi-
kai súlynak megfelelõen kormánykoalíci-
ókat és a romániai intézményrendszerek-
ben elfoglalt helyeket tett lehetõvé.
A romániai magyarságnak nem pozitív
diszkriminációra, hanem olyan egyenjogú-

ságra és egyenrangúságra van szüksége,
amelynek keretei között érvényesülhet a
szaktudása, a közügyekben való jártassá-
ga, a demokrácia és az európai szellem
iránti elkötelezettsége. A numerus clausus,
az elõre megadott zárt számok rendszere
vagy a kizárólagos etnikai arányérvényesí-
tés, még ha adott esetekben kimondottan
kényelmesnek vagy célravezetõnek tûnhet
is, hosszú távon mégsem jó másra, mint a
versenyképesség visszaszorítására, az em-
beri képességek alábecsülésére és arra a bi-
zonyos kontraszelekcióra – az érdemtele-
nek, a gyengébb tehetségûek kiválasztására
– , amelyre az elmúlt évek során, különbö-
zõ szinteken, az RMDSZ is jó néhány so-
katmondó, vagy éppen sokat hallgató pél-
dát szolgáltatott.
A magyar közösségi célokért való küzde-
lem nem helyettesíthetõ a magyar neve-
kért való választási bajvívással. A demok-
rácia játéktere a romániai magyarság szá-
mára országos méretû, és csupán az itt el-
ért siker biztosítja azt a nemzetközi súlyt
is, amelyet az Európai Parlament megle-
hetõsen bonyolult érdekviszonyai között
mindeddig még nem sikerült kellõ mérték-
ben érvényre juttatni. 

Nyitott szavak, bezárt számok
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Ezernyolcszáz elsõ évtizede: a franciavadász
Phaeton angol hadihajó Nagaszaki kikötõjében
horgonyoz, élelmet és vizet vételez, az is igaz,
hogy kérésének ágyúkkal szerez érvényt. Ugyan-
azon század húszas éveiben még japán jogrend,
hogy az idegen hajókat azonnal lövik, de az elzár-
kózásnak ez sem használ, a partoknál nemsokára
már Cecille francia admirális hajói követelik a ke-
reskedelmet. 1853 döntõ év, ekkor bukkan fel a
Tokiói-öbölben Perry amerikai admirális gõzös-
flottája és hajóágyúinak köszönhetõen három év
múlva Townsend konzul már rizspapírra ír. 
Talán kissé messzirõl közelítek, de jeleznem kell,
hogy Ázsia hajóágyús felbontásának tömény tör-
ténelme és divatja van, s ezek meghatározzák a
2012-es évet is. Sokak szerint ez az „ágyúnaszád-
diplomácia” reneszánsza. A világ olajszükségle-
tének egyharmadát máris tengeri fúrótornyok
mûködése elégíti ki, s ami például a Dél-kínai
tenger alatt van olaj és gáztartalékokban, az min-
denképpen hadászati versengésre késztet egyese-
ket, meg persze a mások protektorátusát biztosí-
tó Amerikát.
Az olajérdekeket pedig legjobban a flották képvi-
selik, itt a tradíciók felülírják a kiber- és a drón-
hadviselés újításait, és íme: az USA nem elõször
hajózik arrafelé anyahajókkal, a kínaiak meg
már megsétáltatták ugyanott a legújabb anyaha-
jó-játékszerüket. Ilyen értelemben, a kínai daga-
dó rombolóflottát leszámítva, a friss évre vonat-
kozóan nagyon aktuális figyelemreméltó jelzés,
ahogy a szomszédos, de nem egyértelmûen bará-
ti Malajzia vagy Vietnam tengeralattjárókra és
fregattokra költ. Egyike az amerikai republiká-
nus elnökjelölt dédelgetetteknek nemrég kijelen-
tette, hogy gyõzelme esetén felgyorsítja a flotta-
egység-gyártás ütemét, hisz tûrhetetlen, hogy
egy tengeri szuperhatalom évente tizenöt, az
„ágyúnaszád-pax-americana” politikát képviselõ
hajó helyett mindössze csak kilencet gyárt.
Ugyanebben a kontextusban kap helyet Amerika
egyre nagyobb igyekezete, hogy a régi ázsiai va-
zallusokat se hanyagolja, a mélytengeri kiterme-
lésben és védelmében mindenképpen partnernek
számítanak mind Japán, mint Dél-Korea. Vagy
Kína ellen kijátszható az India-kártya, de szintén
vörös szemet szúró ilyen értelemben az ausztrál
közelség is. 

Mindenképp meggyõzõdésem, hogy
2012 elmozdulást fog jelenteni ebben
a fosszilis erõforrásokért folyó, de
egyúttal a fegyverkezés fenntartá-

sáért is dúló harcban, s csak álmod-
ni merem, hogy az ezalatt is tovább-

halmozott, de sosem rendeltetés-
szerûen használt szerkentyûkbõl
egykor a föld minden lakosának

jut majd egy-egy bádogbögre. Ady András
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A demokrácia játéktere a
romániai magyarság szá-
mára országos méretû.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Mindent a népért, semmit a nép által.” 
II. József

Helyszínelés

Kételyek

Flották éve
A nap címe. Súlyos vádak Mircea Lucescu
mûtéte után, ziare.com

Magyarázat. A neves fociedzõ súlyos autó-
balesetet szenvedett. Belsõ sérülései és vér-
zése miatt mûteni kellett. Az orvosok halo-
gatták az operációt, mert – állítólag – az
Egyetemi Kórháznak különbözõ fõvárosi
kórházakból kellett összeszednie a szüksé-
ges mûszereket. Ez Romániában megszo-
kott dolog, eltérés olyankor van, amikor
nem is szedik össze azokat, hanem optimis-
ta módon egyszerûen kijelentik, hogy nincs
szükség mûtétre (a beteg egészségesen fog
meghalni). Az esetnek nyilvánvalóan semmi
köze az egészségügyrõl folyó vitához – bár
annyiban talán mégis, hogy boldog kimene-
telében is jelzi annak állapotát. 

Nem könnyû. Egyre több lap ismerteti rend-
szeresen Adrian Nãstase blogbejegyzéseit.
Ez nyilván nem a szerzõ – különben elisme-
résre méltó – közírói, stiláris ügyességének
szól, hanem inkább a tárgyalt kérdések hor-
derejének. Az utóbbi húsz év legjobb román
miniszterelnöke a legutóbbi naplójában arra
szólítja fel Traian Bãsescu hódolóit, sorolják
fel államelnökünk tíz legnagyobb politikai si-
kerét. Minthogy az ironikus biztatásra
Traian Bãsescu nem fog reagálni, elkészítet-
tük magunk a listát, és bár az egyelõre titkos,
annyit sikerült megtudnunk, hogy elsõ he-
lyen egy igazi politikai bravúr áll. Mégpedig
az, hogy Traian Bãsescuéknak nem jött ösz-
sze a csatlakozás az Európai Szocialista
Párthoz (többször visszautasították a felvé-
telét), annak ellenére, hogy addig teljesen
szétverték a kereszténydemokrata jobboldalt.
Ha ez akkor nem sikerül Bãsescuéknak, va-
gyis ha felvették volna õket a szocialisták,
akkor most a PDL nem tudná szolgálni a
jobboldalt, a kormányt és végsõ soron a kor-
mányát. Bizonyára elõkelõ helyen áll a Top
Tenben az is, hogy miután hevesen támogat-
ta a tanügyi kadáverek ötven százalékos fize-
tésemelését, Traian Bãsescu és csapata nem
emelték semmivel a fizetéseket, sõt. Szóval,
van mivel dicsekedni és kampányolni...

A nap álhíre. Bãsescu helyesléssel fogadta
Blaga bejelentését, miszerint a kormány át-
alakítására csak akkor és úgy kerül sor, ami-
kor és ahogy Boc akarja. Az elnök azért
olyan derûs, mert tudja, hogy a kormányfõ
pont úgy fogja akarni, mint õ.



Röviden

Baloga-Tamás Erika,
Cseke Péter Tamás

Veszélyezteti a környeze-
tet és hosszabb távon a

turisták biztonságát az évente
félmillió ember által látoga-
tott parajdi sóbánya – állapí-
totta meg az ipari létesít-
mény környezeti hatásait és
a vonatkozó törvények alkal-
mazását elemzõ jelentésében
a Számvevõszék. A múlt hét
végén nyilvánosságra hozott
dokumentum elöljáróban le-
szögezi: a gyógykomplex-
umot is magába foglaló bá-
nyának még környezetvédel-
mi engedélye sincs.  

A jelentés szerint pénz hiá-
nyában még mindig megol-
datlan, ezért szennyezés-
veszélyt jelent a használaton
kívül helyezett tárnák kör-
nyezetbarát módon történõ
bezárása. A kormány még
2007-ben ötmillió lejt irányo-
zott elõ erre a célra, ám az
összeget a mai napig nem
utalták ki a bányának.

A Számvevõszék megálla-
pítja: a kõsó feldolgozásából
származó hulladékok szeny-
nyezhetik a talajt, a talajvize-
ket és a felszíni vizeket, mert
a vállalat a vonatkozó kor-
mányrendeletet megszegve
elmulasztotta kidolgozni a
hulladékkezelési tervet. 

A dokumentum szerint
megfelelõ biztonsági intézke-
dések (agyagos szigetelés) hi-
ányában a talajvíz gyengíti a
tárnák mennyezetét; a magas
klórtartalmú bányavíz a Kis-
Küküllõbe jutva pusztítja a
folyó élõvilágát. A tárnákban
a jármûvek kipufogógázai és
a fejtés közbeni robbantások-
ból származó gázak szennye-
zik a levegõt, legalábbis erre
panaszkodnak a földalatti
gyógykezelésen részt vevõ
betegek. Mivel a szellõztetõ
berendezés elektromos áram-
mal mûködik, áramszünet-
kor veszélybe kerülhetnek a

bánya alkalmazottai, látoga-
tói és a gyógykomplexum pá-
ciensei.

A jelentés kifogásolja azt
is, a kõsó õrlésére használt
gépet nem látták el megfelelõ
burkolattal, így szennyezi a
levegõt és a talajt, mûködése
pedig zajártalmat okoz; a be-
rendezés ráadásul közel van
a sósfürdõkhöz és a magán-
gazdaságokhoz. A számve-
võszéki dokumentum azt
sem tartja szerencsésnek,
hogy a bányában zajló tu-
risztikai tevékenység és a
gyógykezelés nem elkülönít-
ve zajlik.

Nem utolsó sorban a
Számvevõszék felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a bánya-
kitermelés körzetében zajló
építkezések spontán földcsu-
szamlásokat okozhatnak,
még az is megtörténhet,
hogy a környéken található
házak (köztük villák és pan-
ziók) szó szerint eltûnnek a
föld felszínérõl. 

Mint Lakatos Pétertõl, a
Számvevõszék vezetõtanácsi

tagjától megtudtuk, az intéz-
mény 2010-re vonatkozó je-
lentését – melynek része a
parajdi sóbányáról szóló
elemzés is – a februárban
kezdõdõ ülésszakban tár-
gyalja meg a parlament. „A
vezetõtanács még a múlt év
végén döntött úgy, hogy a
parlamenti ülésszak kezdeté-
ig nem kommentáljuk a je-
lentést” – mondta Lakatos,
amikor azt szerettük volna
megtudni: miért készített az
állami intézmények és válla-
latok költségvetési gazdálko-
dását ellenõrizni hivatott
Számvevõszék elsõsorban
környezetvédelmi tárgyú
elemzést a sóbányáról?

„Senki nincs 
biztonságban”

Lapunk tegnap a parajdi
sóbánya igazgatóját, Seprõdi
Zoltánt nem tudta elérni. Se-
bestyén Dósa József fõmér-
nöktõl azonban megtudtuk,
a vállalat vezetõsége tud a
számvevõszéki jelentésrõl.

„Ez a dokumentum sokat tú-
loz, ám van igazságtartalma”
– mondta a szakember, aki
azonban határozottan cáfol-
ta, hogy a bányának nincs
környezetvédelmi engedélye.
Arra a kérdésünkre, helytál-
ló-e az a megállapítás, misze-
rint a turisták biztonsága is
veszélyben forog, Sebestyén
kijelentette: „egy bányában
senki sincs biztonságban”. 

A fõmérnök elmondta, a
jelentésben kifogásolt kör-
nyezetvédelmi problémák
egy részét már tavaly megol-
dotta a vállalat. Példaként
említette, hogy egy régi bá-
nyarészt (az Erzsébet-tárna
fölötti területet) agyagos-pa-
lás réteggel teljesen betakar-
ták. „A többi gondunk meg-
oldására a bukaresti központ-
tól, az Országos Sókitermelõ
Társaságtól várunk segítsé-
get” – tette hozzá. 

„Olyan szegények nem va-
gyunk, hogy ne tudjunk ígér-
ni” – reagált a szakember ar-
ra a kérdésünkre, mi az esé-
lye annak, hogy a Számvevõ-

szék által észlelt környezet-
védelmi hiányosságokat a jö-
võben a bánya kiküszöböli.
Szerinte a jelentés olyan kifo-
gásokat is tartalmaz, ame-
lyekre vállalat nem is tud
megoldást találni. Példaként
a környékbeli, csuszam-
lásveszélynek kitett építkezé-
seket említette. „Ezeket a há-
zakat mi nem tudjuk lebonta-
ni, magánterületen lévõ in-
gatlanokról volt szó” – ma-
gyarázta.

Sebestyén tájékoztatása
szerint tavaly a bányának 480
ezer látogatója volt. „Rend-
szeresek a visszajáró vendé-
geink, s még egyik sem pa-
naszkodott például a rossz le-
vegõre” – jelentette ki.

Bokor: segítünk, 
ahogy tudunk

Bokor Sándor, Parajd pol-
gármestere még nem látta a
Számvevõszék jelentését, ám
– mint lapunknak elmondta
– szívesen átnézné, már csak
azért is, hogy megtudja: van-
e olyan része, melyben eset-
leg segíteni tudna az önkor-
mányzat a sóbányának.
Hangsúlyozta, a vállalat sem-
milyen formában nincs kap-
csolatban a településsel, az
adókat, illetékeket is Buka-
restnek fizeti. „Tehát a bá-
nyának közvetlenül nincs
szerepe a település életében,
ám közvetve annál nagyobb.
Vitathatatlan, hogy a telepü-
lésre és környékére fõként a
sóbánya miatt jönnek a turis-
ták. Ha ezt vesszük figyelem-
be, akkor igenis óriási a bá-
nya szerepe a település tu-
risztikai potenciáljában. Így
az önkormányzatnak köte-
lessége, hogy ott segítsen,
ahol csak tud” – magyarázta
a polgármester. Hozzátette:
egyetlen esetben nem tudnak
segíteni, ha anyagi vonzatú a
kérés, mert arra nincs fedeze-
te az önkormányzatnak. 

HIRDETÉS

ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2012. január 10., kedd6

A Számvevõszék jelentése szerint a parajdi sóbányának még környezetvédelmi engedélye sincs

Rekordforgalom
Vidrátszegen

A marosvásárhelyi
Transilvania repülõtéren ta-
valy 257303 utas fordult
meg, ez pedig a légikikötõ
létezése óta az eddigi legna-
gyobb utasforgalmat jelenti
– írta tegnap a citynews. Két
évvel ezelõtt mintegy 75 ez-
ren vették igénybe a repülõ-
tér szolgáltatásait. Az utas-
forgalom fellendülése egy-
értelmûen összefügg a
WizzAir marosvásárhelyi
járatainak kibõvítésével, a
város immár nyolc európai
légikikötõvel került össze-
köttetésbe. A repülõtér kép-
viselõi szerint 2011-ben az
utolsó gép a németországi
Dortmund felé repült, de-
cember 31-én, 17.15 órakor,
a fedélzetén 114 utassal.

Lemondott a svájci
jegybankelnök

Lemondott Philipp
Hildebrand, a svájci jegy-
bank elnöke, miután nyá-
ron felesége vitatott deviza-
vételi tranzakciókat hajtott
végre. A hírre erõsödött a
svájci frank az euróval
szemben, a jegyzések
1,2140-rõl 1,2120-ig
süllyedtek. Ez csaknem a
legerõsebb szint azóta,
hogy szeptemberben beve-
zették a 1,20-as árfolyam-
küszöböt. A jegybankelnök
felesége három héttel az ár-
folyamgát bejelentése
elõtt 500 000 dollárt vásá-
rolt rendkívül erõs frankár-
folyam mellett, majd né-
hány héten belül közel 100
ezer dolláros profittal zárta
pozícióját. Az ügyletrõl a
család privátbankjától szi-
várogtak ki az információk,
majd a botrány kitörését
követõen többen lemondás-
ra szólították fel Hildeb-
randot. A felesége korábban
úgy védekezett, hogy azért
vett dollárt, mert nevetsége-
sen olcsónak vélte. 

Veszélyben a „sóturisták”?

Gyengélkedik az autópiac
ÚMSZ 

Tavaly 81 709 új gépko-
csit írattak forgalomba,

amely éves összehasonlítás-
ban 13,57 százalékos vissza-
esésnek felel meg – derül ki
a hazai gépkocsigyártók és
–forgalmazók egyesületé-
nek (APIA) tegnap közzé-
tett éves összesítésébõl. Az
adatok szerint a december
szokatlanul gyenge volt:
csupán 7 721 gépkocsi ka-
pott rendszámot, 38 száza-
lékkal kevesebb, mint az elõ-
zõ év utolsó hónapjában. Ez
egyrészt a roncsautó prog-
ram kifutásának, másrészt a
regisztrációs adó körüli bi-
zonytalanságnak tudható

be. A visszaesés üteme
azonban mérséklõdött az el-
múlt években – idézte teg-
nap a Transindex a Capital cí-
mû gazdasági hetilapot.
Négy éve, 2007-ben 321 589
új gépkocsit írattak be, rá
egy évre 285 506-ot, majd
2009-ben következett az iga-
zi összeomlás, amikor az
autópiac 59,3 százalékot
zsugorodott: 116 012-re.
Két éve, 2010-ben 94 541 új
gépkocsi talált gazdára, ez
18,5 százalékos visszaesés-
nek felelt meg az elõzõ év-
hez képest. A romániai la-
kosok körében a legközked-
veltebb még mindig a Dacia
volt, amelybõl 23 585 fo-
gyott tavaly. 

Közel százszázalékos benzindrágulás 3 év alatt

Az Európai Bizottság adatai szerint 2009 elejétõl a tavalyi
év végéig a benzin ára euróban kifejezve 84 százalékot
emelkedett Romániában, lejben 82 százalékos volt a drá-
gulás mértéke. Ezzel párhuzamosan Románia gazdasága 7
százalékkal zsugorodott. Azt a benzint, amelyért 2009 ja-
nuár 12-én 0,66 eurót (3 lejt) kellett fizetni, 2011 december
19-én már 1,2 euróért (5,6 lejért) vásárolhattuk meg.
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Röviden

F. I.

Vizsgálatot kezdeménye-
zett Gyergyószentmikló-

son a Szociális és Gyermek-
védelmi Igazgatóság és a
megyei tanfelügyelõség, mi-
után kiderült, hogy a Szent
Miklós Elméleti Líceum 15
éves diáklánya 150 férfival
létesített szexuális kapcsola-
tot. A házibulin indult légy-
ottokra – a rendõrségi vallo-
más szerint – kezdetben a
lány önszántából szállt be,
mintegy másfél évvel ez-
elõtt, majd miután ismeret-
lenek is többször szexuális
perverzióra kötelezték, meg-
próbált ellenállni. Nagyobb
iskolatársai viszont, akikkel
állítólag a tanintézmény il-
lemhelyén is létesített szexu-
ális kapcsolatot, megfenye-
gették, hogy ha kiszáll, nyil-
vánosságra hozzák a házi-
bulin történteket.

Az iskolának 
nincs köze

A Salamon Ernõ Elméleti
Líceum épületében mûködõ
román tannyelvû iskoláról
Ferencz Salamon Alpár fõ-
tanfelügyelõ lapunknak el-
mondta, egy komoly tanin-
tézményrõl van szó, amely-
nek jelentõs eredményei van-
nak a különbözõ tantárgyver-
senyeken, jó menedzsment
van az élén, folyosóin, az il-
lemhelyek körül videokame-
rákkal, így „meglepõ, hogy
ilyen dolgok derülnek ki, és
kizárt, hogy a szexuális aktu-
sokra az iskola falain belül
került volna sor”. 

Az Új Magyar Szónak nyi-
latkozó Hargita megyei fõ-
tanfelügyelõ kijelentette:
„Ma (tegnap szerk. megj.)
konzultáltam az iskola igaz-

gatójával, Baricz Annával,
aki biztosított arról, hogy az
iskola területén semmi sze-
xuális aktus nem történt.
Állítása  szerint a szóban
forgó diáklány viselkedésé-
ben nem tapasztaltak válto-
zást –  nem volt ugyan éltan-
uló, de nincsenek hiányzá-
sai, nem késett az órákról
sem, így ha történt is vala-
mi, akkor arra csakis az is-
kola falain kívül kerülhetett
sor”. Hozzátette, a Szent
Miklós Elméleti Líceum
igazgatónõjétõl úgy tudja, a
szülõk elmondása alapján a
lány egy jó magaviseletû di-
ák, aki otthonról sosem ké-
sett el, mindig idõben, este
hét után otthon volt.

Vizsgálódik 
a tanfelügyelõség

Ferenc S. Alpártól meg-
tudtuk, a tanfelügyelõség

vizsgálóbizottsága ma uta-
zik Gyergyószentmiklósra,
megállapítani, hogy az is-
kolának milyen szerepe volt
ebben az ügyben, és meg-
elõzhette volna-e a 15 éves
lánnyal történteket. Mint
mondta, a mai vizsgálaton
jelen lesz a megye nevelé-
sért felelõs tanfelügyelõje,
illetve egy kívülálló pszi-
chológus, aki a diáklány-
nyal, illetve iskolatársaival
fog beszélgetni. Hozzátette:
az iskola igazgatója decem-
ber végén értesítette elõször
arról, hogy a diáklány any-
ja panaszt tett az oktatási
intézménynél. „A panasz
szerint a lányt többen is
bántalmazták, az esetet
azonban az iskola kivizs-
gálta, három diáknak pedig
levonták a magaviseleti je-
gyét, mivel megütötték is-
kolatársukat” – nyilatkozta
lapunknak a fõtanfelügye-

lõ, aki a tegnapi sajtóhírek-
bõl értesült arról, hogy a
lányt állítólag prostitúcióra
kényszerítették.

A rendõrség rég tud 
a dologról

Az Agerpres információi
szerint a gyergyói diáklány
édesanyja december 16-án
tett panaszt a rendõrségen,
miután a lány nagynénje lát-

ta azt egyik „kliensével” .
„A diák vallomása szerint
egy éve önszántából kezdte
el nemi életét a nagyobb is-
kolatársai házibulijain” – áll
a rendõrségi jelentésben,
amely szerint a lányt egy idõ
után nagyobb diáktársai az-
zal fenyegették, hogy nyilvá-
nosságra hozzák a történte-
ket, ha többet nem vesz részt
a rendezvényeiken.

Gheorghe Filip, a Hargita
Megyei Rendõrség szóvivõ-
jének tájékoztatása szerint
eddig 12 olyan diákot azo-
nosítottak, akik szexuális
kapcsolatot létesítettek a 15
éves lánnyal. Elmondása
szerint azonban egyelõre
nem bizonyított, hogy a sze-
xuális aktusokra az iskolá-
ban került volna sor.

Elekes Zoltán, a Hargita
Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság ve-
zetõje szerint a rendõrség
még nem értesítette õket, az
ügyet azonban ennek ellené-
re kivizsgálják. Kilátásba he-
lyezte, hogy a vizsgálat ered-
ményeinek függvényében a
diáklány akár a gyermekvé-
delmi igazgatóság munka-
társainak a felügyelete alá is
kerülhet, ha pedig szülei be-
leegyeznek, a hasonló esetek
kezelésére szakosodott köz-
pontba küldhetik. 

Újabb gyerekanya Konstanca megyében

Molesztált, szexuálisan bántalmazott és teherbe ejtett egy
11 éves lányt egy 21 éves Konstanca megyei férfi. Mihai
Vasilescu a rendõrségi kihallgatáson azt mondta: a kis-
lány beleegyezésével történt a szexuális aktus, és hangsú-
lyozta, hogy szerelmesek egymásba. A rendõrségen a
gyerek anyja, a negyven éves Iulia Burdun tett feljelen-
tést, aki azt állítja, szégyenében még az utcára se mer ki-
lépni. Az apát a lány családja látta vendégül a tavalyi év
augusztusában, amikor az idénymunkán tartózkodott a
városban. Vasilescu kitart amellett, hogy a gyereklánnyal
családot alapít, és felneveli közös gyermeküket.

Gyergyószentmiklós is felkerült az ország pedofíliatérképére, 15  éves diáklány az áldozat 

Száz lejjel nõ 
a temetkezési segély

Mintegy 100 lejjel nõ a
nyugdíjasoknak járó állami
temetkezési segély, amely-
nek összegét 2.117 lejben
állapították meg. „A temet-
kezési segély az átlagbér
függvénye. Amennyiben az
elhunyt nem tagja az orszá-
gos nyugdíjrendszernek, ak-
kor is megkaphatja az ösz-
szeg felét, amennyiben a
házastársa nyugdíjas” –
nyilatkozta Liviu Creþu, az
Országos Nyugdíjpénztár
besztercei igazgatója. A te-
metkezési segély a temetés
után az elhunyt vagy a hoz-
zátartozó nyugdíjszelvénye
és más hivatalos iratok
alapján az Országos Nyug-
díjpénztártól igényelhetõ.

Visszavonták az influenza
elleni vakcinákat

Visszavont az Egészségügyi
Minisztérium százezer, sze-
zonális influenza elleni ol-
tóanyagot, miután felmerült
a gyanú, hogy a Romániá-
ban gyártott vakcinának
nem megfelelõ a minõsége.
A szaktárca közleménye
szerint Ritli László egész-
ségügy-miniszter írásban
kért magyarázatot az oltó-
anyagot gyártó Cantacu-
zino Fejlesztõ és Kutató-
közintézet vezetõségétõl, és
7-10 napig elrendelte az ol-
tások felfüggesztését. Mol-
nár Géza járványügyi szak-
ember, az Egészségügyi Mi-
nisztérium tanácsosa a saj-
tónak kijelentette: annak el-
lenére, hogy az Európai Be-
tegségmegelõzési és Jár-
ványügyi Központ több eu-
rópai országban is influen-
zajárványról számolt be,
Romániában egyelõre nem
beszélhetünk tömeges meg-
betegedésekrõl.

Lyukasórán pásztoróra 

Antal Erika, Kovács Zsolt, 
Sipos M. Zoltán

Erdély-szerte kedvezmé-
nyekkel ösztönzik az ön-

kormányzatok az adózóked-
vet, s ezek meg is teszik a ha-
tásukat, a befizetések elsõ
napjától több megyeszékhe-
lyen is sorok alakultak ki az
adóhivatalokban. A korán
adózók zöme nyugdíjas, akik
azért sietnek letudni a kötele-
zõ illetékeket, mert kisebb-
nagyobb engedményt kap-
nak, ha az év elsõ heteiben fi-
zetnek. Az adópénztárak ve-
zetõi azonban idén is hang-
súlyozzák, online is be lehet
fizetni az adókat, így elkerül-
hetõk a sorok és tülekedések.

Kolozsvár: népszerû 
a sorbaállás

Kolozsváron ennek ellené-
re már az év elsõ hetében
megrohamozták a városhá-
zát, hogy tíz százalék ked-
vezményt kapjanak a helyi
adók és egyéb illetékek befi-
zetésekor. Noha a törvény ér-
telmében a kolozsvári polgá-

roknak március 31-ig van le-
hetõségük erre, január elsõ
napjaiban már több ezren je-
lentkeztek az adóhivatalban.
„Az év eleji tömeges adóbefi-
zetések nem szokatlanok Ko-
lozsváron, általában az idõ-
sebb korosztály kívánja mi-
nél elõbb rendezni adóinak,
illetékeinek befizetését” –
nyilatkozta lapunknak Oana
Buzatu. A kolozsvári polgár-
mesteri hivatal szóvivõje
hangsúlyozta, annak ellené-
re, hogy bankon vagy inter-
neten keresztül is lehet adót
fizetni, az adófizetõk köré-
ben még mindig népszerûbb
a hivatali sorban állás. El-
mondása szerint eddig közel
ötezer kolozsvári fizette be az
évi adóját. 

Zárt adóajtók 
Vásárhelyen

A Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal adópénz-
tárai az új jogszabályok ér-
vénybe léptetése miatt, janu-
ár 12-ig zárva lesznek – tájé-
koztatta lapunkat Ercsei Fe-
renc, a polgármesteri hivatal

adó- és illetékügyi osztályá-
nak vezetõje. „Marosvásár-
helyen olyan sajátos helyzet
alakult ki a »Digitális város«
elnevezésû kezdeményezés
keretében, hogy új program-
ban nyitják a pénzügyi évet.
Ez azt jelenti, hogy a múlt
évi adatokat egy másik prog-
ramba kell áttenni és beve-
zetni a kormányhatározatok
szerinti új pénzügyi módosí-
tásokat, valamint azokat a
tanácsi határozatokat, ame-
lyek 2012-re érvényesek” –
magyarázta a késedelem
okát az osztályvezetõ. Hoz-
zátette: ennek ellenére az
online adófizetési lehetõség
mûködik, ez idõ alatt tehát a
világhálón keresztül törleszt-
hetik adójukat a marosvá-
sárhelyiek. Az igazgatótól
megtudtuk, egyre többen ve-
szik igénybe a fizetés elekt-
ronikus módját. A jelszóval
ellátott, személyre szóló kár-
tyákat a polgármesteri hiva-
tal tavaly szeptember végéig
kézbesítette, így már tavaly
is a Ghiseu.ro honlapon is
fizethették hátralékaikat a
vásárhelyiek. 

Jó adófizetõk 
a szentgyörgyiek

Nem maradnak el a sorok
Sepsiszentgyörgyön sem,
ahol „kivételesen jó adófize-
tõknek” bizonyultak a vá-
roslakók. Bálint József la-
punknak elmondta, 2011
végéig a háromszéki megye-
székhely lakosainak közel
90 százaléka befizette a he-
lyi adókat és illetékeket, ez
jóval magasabb az országos
átlagnál. A város adóügyek-
kel megbízott alpolgármes-
tere szerint a polgárok és
vállalkozók összesen mint-
egy 13 millió lejt fizettek be
a városkasszába. Az önkor-
mányzat adópénztárai elõtt
kígyózó sorok azzal magya-
rázhatóak, hogy kedvezmé-
nyekkel ösztönzik a mi-
hamarabbi adóbefizetést.
Amint arról lapunkban már
beszámoltunk, a januárban
és februárban fizetõk 10 szá-
zalékos kedvezményt kap-
nak, márciusban 5 százalék
kedvezmény jár azoknak,
akik kifizetik az egész évi
adót. 

Év eleji adóostrom Erdély városaiban

Az adóhivatalokban év eleje óta nagy a tömeg Fotó: ÚMSZ/archív



T. Koós Imola

Minek tulajdonítja, hogy al-
kotása több mint négyezer pá-
lyamunka közül felkeltette a
berlini szakmai zsûri figyelmét?
– Az ötletet egy Németország-
ban élõ barátnõm adta, aki elme-
sélte, hogy vannak nyugati cé-
gek, amelyek a „halálturizmus-
ra” szakosodtak. Egy temetés
például Németországban több
ezer euróba kerül. Egyeseknek,
fõleg öreg nyugdíjasoknak, nincs
ennyi pénzük, és akkor az erre
szakosodott cégekhez fordulnak,
amelyek elhozzák õket kelet-eu-
rópai országokba, például Ro-
mániába, itt elszállásolják õket
halálukig, és a temetésüket is itt
bonyolítják le. 

Nagyon morbidnak hangzik.
– Igen, de állítólag mindenkinek
megéri. Nos, a Gobbel egy erdélyi

szász emberrõl szól, aki már hat-
van éve Németországban él, és
most hazajön egy ilyen szolgálta-
tás révén, hogy itthon haljon
meg, mert így olcsóbb. Hazatérte
hírére megmozdul az egész falu,
mindenki a temetését szervezi,
valóságos casting zajlik…Végül
mégis egyedül hal meg, amikor üt
az órája. Fekete komédia, így le-
hetne jellemezni a filmemet.

Hogyan látja a saját és kortárs
szakmabeliek jövõjét? Mostaná-
ban mindenki a fiatalok kiván-
dorlásáról beszél.
– Nem véletlenül. Nekünk, Ko-
lozsváron végzetteknek például
nagyon kevés esélyünk van a gya-
korlatban is kipróbálni, amit az
egyetemen tanítottak nekünk.
Még a bukarestiek is sokkal job-
ban állnak ilyen szempontból,
sokkal több lehetõségük van film-
gyártásban, forgatásokon dolgoz-
ni. Tehát mindenképpen kimen-
nék néhány évre tanulni és gyako-
rolni a szakmát. De ha egy mód
van rá, haza szeretnék jönni utá-
na és itthon dolgozni.

Manapság nem könnyû egy
filmre pénzt szerezni…
– A gyártási stáb minden tagja az
egyetemrõl került ki, tehát nekik
nem kellett fizetni, mert kölcsö-
nösen dolgozunk egymás filmje-

in. A vezetõ operatõr, Filep Far-
kas is évfolyamtársam volt. Kivá-
ló munkát végeztek mindannyi-
an, a projektet egy tanárunk,
Doru Pop vezette. A gyártás töb-
bi részét azonban nyilván finan-
szírozni kellett, ebben Cristian
Hordilã producer segített, aki üz-
letemberektõl gyûjtötte össze a
mintegy harminc színész elszállá-
solásához, ellátásához és egyéb
produkciós költségekhez szüksé-
ges összeget. 

Mit vár a berlini úttól?
– Minél több workshopon, kurzu-
son részt venni. Itthon alig tanul-
tunk valamit a filmes utómunká-
ról, a fényelésrõl stb. Megpróbá-
lok minél több szakmai fogást el-
sajátítani az alatt az egy hét alatt.
És persze, filmeket nézni, ameny-
nyit csak lehet. 

Van valaki, akivel nagyon
szeretne találkozni a résztvevõk
közül?
– Hallottam, hogy Meryl Streep
lesz az egyik díszmeghívott (a 63
éves világsztár az idei Berlinálén
életmû-Arany Medve díjat kap –
szerk. megj.)… ha vele találkozhat-
nék, akár csak annyira is, hogy
összefussak vele az elõcsarnok-
ban, hát az fantasztikus lenne. 
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A Gobbellel a Berlináléra
Interjú Raluca Daviddal, a BBTE Színház és Televízió Karának végzõsével

Antal Erika

Május elejére vállalta a kivite-
lezõ, hogy átadja az Ariel If-

júsági és Gyermekszínház számá-
ra az új székházat, a Maros me-
gyei tanács által megvásárolt és
bábszínháznak átalakított egykori
zsidó kultúrházat. Az Ariel há-
romnapos minifesztivállal készül
az eseményre, ahol a magyar és a
román tagozat elõadásai mellett
más, hazai és külföldi bábszínhá-
zak produkcióira is számíthatnak
az érdeklõdõk. A református egy-
ház visszaigényelte és visszakapta
azt az ingatlant, amelyben jelen-
leg az Ariel Ifjúsági és Gyermek-
színház mûködik, ezért új szék-
házról kellett gondoskodnia az in-
tézményt mûködtetõ megyei ta-
nácsnak. Erre a célra sikerült
megvásárolni a zsidó hitközségtõl
az egykori kultúrházat és 2010-
ben elkezdeni a felújítási munká-
latokat is. „Nemcsak Marosvásár-
hely, de szerintem egész Erdély
leggazdagabb és legkorszerûbb
bábszbínház-épülete lesz” –
mondta lapunknak Lokodi Edit
Emõke megyei tanácselnök. Gab-
riel Cadariu, az Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínház igazgatója az
ÚMSZ érdeklõdésére elmondta:
türelmetlenül várják, hogy átköl-
tözhessenek az új székházba, ahol
a legkorszerûbb elvárásoknak
megfelelõ nagy- és kisterem, szín-
pad, öltözõk, mûhelyek, próbate-
rem áll majd a rendelkezésükre.
„Ha május 2-án nem kerül sor az
átadásra, akkor is készülünk egy
kisebb fesztivállal megünnepelni
az eseményt. Erre külön bemuta-
tóval nem készülünk, de remél-
jük, hogy júniusban sikerül már
átköltözni, így szeptemberben az
új évadot ott kezdhetjük, új pro-
dukciókkal” – mondta Cadariu. 

Készülõben 

az új bábszínház
Totka László

Megújult és ismét vendéglõ-
ként, kávézóként üzemel Ady

Endre egykori egyik kedvenc ká-
véháza, a nagyváradi Royal kávé-
ház, amely még az idõsebb
Rimanóczy Kálmán tervei alap-
ján készült. Az épületet 1900 ok-
tóber 15-én nyitották meg a buda-
pesti New York kávéház mintájá-
ra, most a restaurációs munkála-
toknak köszönhetõen újra régi
pompájában várja a vendégeket.
Az egykori Rimanóczy Szálló és
a Gõzfürdõ Bémer tér felöli részé-
nek földszinti részét korhûen res-
taurálták, minden apró dekoratív
részletére ügyelve. „Ebben a nagy
múltú épületrészben korábban

bank és bútorüzlet is lakozott,
ezek után különösen jólesõ érzés
a helyi magyaroknak, hogy kor-
hûen restaurálták az egykori
Royal kávéházat, amely így újra
a régi méltóságában pompázhat”
– mondta el kérdésünkre az épü-
let bejárata elõtt sétáló idõs ma-

gyar hölgy. A bejárat  mellett há-
rom- nyelvû (román, magyar és
angol) tábla hirdeti az utókor szá-
mára a mûemlék-épület történe-
tét, arról azonban egy szó sincs
rajta, hogy milyen jelentõsége
van a kávéháznak a magyar iro-
dalom történetében. 

Megújult Ady váradi törzshelye

Röviden

Fotótárlat Kolozsváron

Kabán József és Jolán mûvészfotó-kiállí-
tásának megnyitójára kerül sor 2012. ja-
nuár 12-én, csütörtökön délután öt órakor
az EMKE Györkös Mányi Albert Emlék-
házában (Kolozsvár, Majális/Republicii
u. 5/1.). A fotókiállítást Kántor Lajos
mûkritikus nyitja majd meg. A kiállítás-
megnyitón közremûködnek Albert Júlia
színmûvész, valamint Csép Anna Júlia és
Dénes Csongor hegedûmûvészek. A kiál-
lítás január 26-ig lesz megtekinthetõ a
Györkös Mányi Albert Emlékházban,
hétköznapokon 12–17 óra között.

Mire jó a magyar kultúra?

L. Simon László író, magyar országgyû-
lési képviselõ esszékötetét mutatják  be
Kolozsváron a Bulgakov Irodalmi Kávé-
házban csütörtökön, január 12-én  19
órától. A kötetet ismerteti Király Zoltán
költõ, ezt  beszélgetés követi történelem-
rõl, kultúráról, borról és politikáról a
szerzõvel és Hatos Pállal, a Balassi Inté-
zet fõigazgatójával. Az est moderátora
Lakatos Mihály, a sepsiszentgyörgyi Ma-
gyarország Kulturális és Koordinációs
Központjának igazgatója.

Grazba megy a Drakulatúra

Január 26. és 29. között Grazban rende-
zik meg az Emergency Entrance (Vészbe-
járat) nevû színházi fesztivált, amelyen a
Kolozsvári Állami Magyar Színház társu-
lata is bemutatja a Lakatos Róbert ren-
dezte Drakulatúra – avagy A Brand Stroker
projekt címû elõadását. A fesztivált a

Schauspielhaus Graz szervezi az Európai
Színházi Unió (UTE) hat tagszínházának
részvételével. A kolozsváriak elõadásának
szövegkönyvét a rendezõ egy másik fil-
messel, Felméri Cecíliával együtt írta
meg. A dokumentarista jellegû elõadás a
mûvészeknek és a középosztálybelieknek
a politikai és az üzleti korrupcióval szem-
beni kiszolgáltatottságáról szól. A szerep-
lõket létezõ személyek ihlették, akik a vi-
deó-bejátszásokban is megjelennek. A
Drakulatúrát a kolozsvári közönség legkö-
zelebb január 23-án este nyolctól tekinthe-
ti meg a Tranzit Házban. 

A roma élet dokumentumfilmjei

A romák életét megörökítõ, rövid doku-
mentum-filmeket vár a DEPOK -
Demokrácia és Politikai Kultúra
Alapítvány. A V. Roma Life – Közép-eu-
rópai Dokumentumfilm Fesztiválon be-
mutatásra kerülõ alkotások idõtartama
legalább 4–5 perces és legfeljebb 25–35
perc kell hogy legyen. A szervezõk elsõ-
sorban amatõr dokumentumfilmesektõl,
városi tévék, kábeltévék munkatársaitól,
és az országos tévécsatornák filmeseitõl,
dokumentumfilmes alkotómûhelyektõl
várnak alkotásokat. Olyan filmeket sze-
retnének bemutatni március 24-ei, buda-
pesti rendezvényükön, amelyek a cigány-
ság „örömével, bánatával, konfliktusai-
val, beilleszkedési zavaraival, sikereivel,
kudarcaival, munkaproblémáival, alkotá-
saival” kapcsolatosak. Feltétel, hogy a
film ne legyen 5 évnél régebbi. A jelent-
kezési lapokat a romalife.docfilms@
gmail.com email címre várják március el-
sejéig, nevezési díj nincs. 

Raluca David fiatal rendezõnõt, a kolozsvári BBTE Színház és Televí-

zió Karának végzõsét hívták meg Romániából a 62. Berlini Filmfesz-

tivál „Berlinale Talent Campus” címû programjába. A besztercei szár-

mazású filmes Gobbel címû debütfilmjével pályázott, hogy bekerül-

hessen a filmszemle keretében szervezett mesterkurzusokra, amelyek-

re 4300 jelentkezõ közül választották ki a 24 legígéretesebb tehetséget. 

Évfordulós ifjabb Rimanóczy terve

Ma 108 éves Nagyvárad Városházának épülete, Nagyvárad legrep-
rezentatívabb szimbóluma, amely az ifjabb Rimanóczy Kálmán ter-
ve alapján épült. Az ingatlant 1904 január 10-én adták át a fõispán,
a polgármester, a törvényhatósági bizottsági tagok jelenlétében. A
108 évvel ezelõtti ünnepélyes átadás emlékére az RMDSZ frakció
kezdeményezésére ma 14 órától Péter I. Zoltán helytörténész veze-
ti körbe az érdeklõdõket a Városháza épületében, majd ugyancsak
az évforduló kapcsán, 15.30 órától Rimler Károly sírjánál koszorú-
zásra várják az emlékezõket. 

A nagyváradi Royal Kávéház belsõ díszítései megõrizték Ady Endre korának hangulatát A szerzõ felvétele



ÚMSZ-összeállítás

Romániában már egyetlen
minõségi napilap sem éri el az

ötvenezres példányszámot, a
nyomtatott lapok iránti csökkenõ
kereslet pedig az eddig piacveze-
tõ tabloid lapokat sem kerülte el.
A Google docs, az iPad és a kü-
lönbözõ okostelefonok világában
minimálisra kell csökkenteni a
nyomtatott sajtótermékek megje-
lentetését, ajánlják akik idõ,
pénz- és energiapocsékolásnak
tartják a nyomtatott lapok megje-
lentetését. Az olvasói szokások

változását figyelembe véve a mé-
diaszakértõk hangsúlyozzák,
hogy az online sajtótermékek
szaporodásával, kevésbé lehetnek
nyereségesek a nyomtatott lapok.

Az olvasó 
lesz az újságíró?

A szakértõk szerint a 21. szá-
zadi sikeres újságírás egyik esz-
köze az olvasók hírforrásként,
szerzõként való bevonása. A
nyitott újságírás, az olvasókkal
való kommunikáció az olva-
sottság, a honlap-látogatottság,

a népszerûség egyik legfonto-
sabb kelléke lehet a 2012-es év
folyamán, ezért olyan úgyneve-
zett nyílt forráskódok, vagyis
nyitott rendszerek alkalmazá-
sát javasolják a szakemberek,
mint a különbözõ blogok beépí-
tése, olvasói levelek megosztá-
sa, látogatói feltöltési lehetõség
biztosítása.

Azoknak a lapoknak, amelyek
fel akarják venni a versenyt a 21.
századi információáradattal, és
talpon akarnak maradni, köny-
nyen kezelhetõ keresõrendsze-
rekkel kell dolgozniuk, amelyek
gyors és pontos információazo-
nosítást biztosítanak a honlap lá-
togatójának. 

Látvány és hitelesség

Ugyanakkor fontos, hogy a
honlap vagy nyomtatott újság
napirenden legyen a világ és a ki-
sebb régió történéseivel.  Az ol-

vasói hûség megtartásának má-
sik módja, vélik a szakértõk, a
rendszeresség és hitelesség. Ke-
rülni kell az információismét-
lést, ugyanakkor folyamatosan
figyelembe kell venni a célcso-
port igényeit, érdeklõdését. A
tartalom mellett ugyancsak fon-
tos súlya van a sajtóorgánum
hordozta arculatnak. 

Az olvasóknak fontos a hon-
lap, napilap képi látványa is. A
szakértõk szerint a nagyobb ké-
pek  életszerûbbé teszik a cikke-
ket, a rövidebb szövegek pedig
jobban megfogják az olvasót. A
nyomtatott lapok esetében kifeje-
zetten fontos a címlap anyagai-
nak elrendezési módja, címvá-
lasztása, az egyszerû, és szenzá-
ciókeltõ megfogalmazás, mivel
viszonylag kevés az elõfizetés, a
lapot döntõen újságos standon
keresztül értékesítik, ahol csak a
címoldal megtekintésére szentel-
nek idõt a vásárlók. 
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Röviden

Roppant tanulságos végigolvasni a
mediaTRUST azon kimutatását, mely az el-
múlt esztendõ decemberében megjelent újsá-
gok által legtöbbet emlegetett személyiségeket
veszi számba. Minden sznobériát nélkülözve
kijelentjük, hogy nem is vártuk azt, hogy or-
vosok, tanárok vagy költõk tülekedjenek ezen
a listán, de meglepett bennünket az, hogy
még egy fajsúlyos politikust sem találtunk
sem a férfiak, sem a nõk között, megrettentett
az, hogy a listán több a focista és a pornó-
sztárjelölt, mint amennyi a muzsikus meg a
teniszezõ. Nem biztos, hogy az újságok min-
dig dicsérõen említik ezen perszónákat, de
szokatlan az a tény, hogy nem mintaértékû
viselkedéssel bírókkal van tele a hazai nyom-
tatott sajtó. Hogy mi van a tévében, azt lehet,
nem is akarom tudni. Lehet, hogy akkora
szám nincs is, ahányszor említik a hazai ke-
reskedelmi tévék az Európai Parlament
egyik... „leglógosabb” férfitagját...

(prier)
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Médiatrendek az idei évre

Hírösszefoglaló

Fábry címmel február 2-tól
70 perces, úgynevezett one

man show-val jelentkezik az
m1-en Fábry Sándor mûsorve-
zetõ – erõsítette meg a hírt a
hétvégén az Médiaszolgáltatás-
támogató és Vagyonkezelõ
Alap (MTVA). 

A show-mûsor évi 300-360 mil-
lió forintba kerül. A mûsor külsõ
gyártásban készül, tehát a köz-
média nem ad a mûsorhoz sem
technikai, sem emberi erõforráso-
kat – nyilatkozta Böröcz István
az MTVA vezérigazgatója.

A vezérigazgató szerint a
Fábry címû show-mûsortól az m1
nézettségének felfutását várják,
ugyanakkor a szerzõdésben csak
azt rögzítették, hogy a mûsornak
hoznia kell a csatorna hétköznap
esténkénti csatornaátlagát, ami
bõven tíz százalék alatt van. Az
Esti Showder az RTL Klubon átla-
gosan 20-25 százalékos nézettsé-
get hozott. Fábry Sándor bejelen-
tése szerint sikerült megállapod-
nia az RTL Klubbal és Kovács
Kristóf korábbi producerével is,
így nem számít perekre. Állítása
szerint Kovács Kristóf koproduc-
erke lesz új mûsorának, amely õ

maga is producere lesz.  A kéthe-
tente csütörtök este 9 órától je-
lentkezõ 70 perces mûsort nem
szakítja majd meg reklámblokk,
és jóval inkább egyszemélyes
stand up comedy lesz, mint ven-
dégekre építõ talkshow. Fábry ki-
jelentette, szeretne ellépni a bul-
vártól egy kicsit, és egy olyan
mûsort csinálni a köztévén,
amely közelebb áll az igazi énjé-
hez. Az új mûsorhoz új díszletet
is építtetett Fábry, mint a sajtótá-
jékoztatón elmondta, „elhagytuk
a New York-életérzést, és beköl-
tözünk egy lepukkant pesti bér-
házba”. 

Átigazolt az m1-hez Fábry

Maszol.ro: rossz év lesz az idei

Lapunk internetes olvasóinak többsége sze-
rint az idei év rosszabb lesz, mint 2011.  A
Maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi kér-
désünkre (Ön jobb évet vár 2012-tõl?) válaszoló
negyven százaléka nyilatkozta azt, hogy az
idei év rosszabb lesz, mint a tavalyi, a vá-
laszadók harminc százaléka szerint jobb év
lesz a 2012-es, mint a tavalyi, és ugyaneny-
nyien nyilatkozták azt, hogy nem számíta-
nak érdemi különbségre a két év között. 

E heti kérdésünk: 
Egyetért-e ön azzal, hogy az idei választásokon
vegyék figyelembe az etnikai arányosság elvét?

1. Igen.
2. Nem.
3. Nem ezen fog múlni a magyar képviselet.

Meglopták a vonaton 
Baricz Gergõt

Kifosztották a vonaton a Magyarországra
utazó Baricz Gergõt, az alvó énekestõl a
táblagépét és a vonatjegyét is is ellopták.
A magyarországi X-faktor harmadik he-
lyezettje Budapestre indult vonattal.
„Csak én voltam az elsõ osztályú kocsi-
ban, meg egy szerelmespár, így egy egész
fülke jutott nekem” – mesélte. „Lefeküd-
tem, leraktam a cuccaimat és elaludtam,
amikor pedig felébredtem, nem sok min-
denem maradt”. Mint elmondta, az döb-
bentette meg a leginkább, hogy a tábla-
gép fülhallgatója a fülében volt, a tolvaj a
gépbõl kihúzta, a készüléket meg elvitte.
Az énekes hozzátette, hogy szerencsére
az iratai és a pénze a zsebében volt, így
azokat nem lopták el tõle, de a tetteseket
azóta sem találják.

ÚMSZ

Jó magaviselete miatt meg-
felezte Stohl András 10 hó-

napos börtönbüntetését a bünte-
tés-végrehajtási bíróság. Így a
színész-mûsorvezetõ március 5-
tõl ismét szabadon élheti majd
életét.

A mûsorvezetõt a múlt héten
rendelték be a büntetés-végrehaj-
tási bíró elé, aki – miután megdi-
csérte jó magaviseletéért – közöl-
te Stohllal a hírt: megfelezték 10
hónapos büntetését, így csak ötöt
kell letöltenie, vagyis március 5-
én szabadul – persze, ha addig
nem csinál valami butaságot.

Stohl Andrásnak nagy szeren-
cséje volt a börtönben is, mivel a
magáncella után nyugodt és bé-
kés lakótársat kapott maga mel-
lé, – a birkózó Farkas Péter drog-
ültetvényének kertészét – így
provokációknak sem volt kitéve,
ami megnehezítette volna elõ-
rehozott szabadulását.

Mint ismert, Stohl súlyos sérü-
lést okozó, ittasan és drogos álla-
potban elkövetett közlekedési
baleset miatt szeptember elején
ítélte jogerõsen tíz hónap letöl-
tendõ börtönbüntetésre a Pest
Megyei Bíróság, azzal a kitétel-
lel, hogy jó magaviselet esetén
hamarabb is szabadulhat. 

Mint arról már korábban be-
számoltunk, a színész 2010. má-
jus 8-án hajnalban a Budapestrõl

Fót felé vezetõ úton gépkocsijá-
val áttért a szemközti sávba, és
ott összeütközött két szabályosan
közlekedõ autóval. A balesetben
négyen sérültek meg, egyikük sú-
lyosan. A baleset után a színész
elhagyta a helyszínt, ezért a
rendõrök, otthonából elõállítot-
ták. Stohl András vérében ké-
sõbb alkoholt, vizeletében tiltott
pszichotróp anyagot is kimutat-
tak. Mint kiderült: nemcsak al-
koholt, hanem kokaint is fo-
gyasztott a balesete elõtt. A bíró-

nõ azzal indokolta a börtönbün-
tetést, hogy Stohl nem elõször
követett el hasonló bûncselek-
ményt, valamint hogy a baleset
estéjén drogokat fogyasztott.

A Jászai Mari-díjas magyar
színmûvészt szabadulása után
várják vissza a Nemzeti Szín-
házba. Annak ellenére, hogy
szerepei többségét átvették, ki-
véve az Úri muriban és a Patriot
for me címû elõadásban, amelye-
ket most nem játszanak, a teát-
rum repertoárjában jelenleg 8

olyan darab szerepel, amelyben
Stohl András azonnal, akár sza-
badulása másnapján színpadra
léphetne. A Móricz Zsigmond
színdarabjában például olyan
fergeteges sikert aratott
Csörgheõ Csuli szerepében,
hogy nem is akarták mással he-
lyettesíteni. 

Az RTL Klub is szerzõdést bon-
tott vele az ítélet után, ám a Blikk
tegnapi megkeresésére a prog-
ramigazgató nem tagadta, hogy
komolyan számolnak Stohllal. 

Megfelezték Stohl büntetését

Stohl András jó magavisele miatt március 5-én szabadulhat a börtönbõl. Az RTL-nél tárt karokkal várják Fotó: index.hu

Azoknak az újságoknak, amelyek túl
akarják élni a gazdasági válság ínséges
esztendeit, precedens nélküli új stratégiá-
kat kell alkalmazniuk – vélik azok a hazai
médiaszakemberek, akik felvázolták az
idei év médiatrendjeit.



11.10 Vakrepülés (német-
amerikai vígjáték) 13.25
Armageddon 3 (amerikai-
kanadai akciófilm) 15.05
Világok harca 2. (amerikai
sci-fi akciófilm) 16.40 Gyil-
kos cápa vs. óriáspolip
(am. akciófilm) 18.20 Bos-
szúállók (am. kalandfilm)
20.00 Arn, a templomos
lovag (kalandfilm, 1. rész)
22.00 Jobb ma egy zsaru,
mint holnap kettő (am.
vígjáték) 0.10 Philadelphi-
ai zsaru (amerikai akció-
vígjáték)

FILM+

7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Versus (ism.)
10.30 Globál (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Zöld övezet (ism.)
A hírTV környezetvédelmi
magazinja
12.05 Stopper (ism.)
12.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama, 
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Vetítő (ism.)
15.06 A Bálvány (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Panaszkönyv 
(ism.)
17.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Iskolapélda
19.20 Retrográd
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta (ism.)
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Ikon
0.05 Rájátszás (ism.)
(ism.)

10.00 A hétmérföldes
10.30 Kárpát Expressz
16.00 Híradó 16.15 Met-
szet 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Átjáró 17.30 Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.55 Könyv-
ajánló 17.57 Életképek
18.00 Néptánc 18.30 Hír-
adó 19.00 Hitélet 20.00
Mohi Sándor: A közösség,
Dokumentumf. 21.00 Hit-
élet 21.30 Híradó 22.00
Zene 22.30 Híradó 0.00
Mohi Sándor: A közösség
(ism.)

ETV

8.00 Lola (sorozat) 9.30 A
lángoló ég alatt (sorozat)
11.00 A csábítás földjén
(sorozat) 12.30 A szere-
lem győzelme (sorozat)
14.30 Esmeralda (soro-
zat) 15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Lola (sorozat)
18.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 19.30 A csábítás
földjén (sorozat) 20.30 A
szerelem győzelme (soro-
zat) 21.30 Éjszakai törté-
netek 22.30 Perro amor
(sorozat)   

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Nevessünk 10.30
Ellenállásteszt (ismétlés)
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
Vég nélküli ének (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
21.00 Légy a házastár-
sam! 22.30 Cancan TV
0.30 Kanal-D Hírek 1.30
Légy a házastársam (ism.) 
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7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.40 Kisváros (sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men -
Reklámőrültek (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.45 Önök kérték! (ism.)
16.45 Ízőrzők:
Pócsmegyer
17.15 Bábel tornya
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 Emma 
(angol sor.)
22.20 Hírek
22.30 A balga dáma 
(sp. vígj., 2006)
0.05 Dunasport
0.10 ColorStar - de Luxe,
Petőfi Csarnok
1.45 Térkép (ism.)
Integrációs magazin
2.15 Napok, évek, száza-
dok (ism.)
2.45 Ázsia elzárt szíve
3.40 Család-barát (ism.)

Pro Tv, 20.30
Szemtévesztés

Miután egy szabotált CIA-akció alatt elvesztette a látását,
három évvel később Connor beleegyezik, hogy a gyógyulás
reményében befecskendezzék egy kísérleti szérummal. A si-
keres műtét után Connors merész akciót hajt végre korábbi
főnöke megbízásából. Később azonban rádöbben, hogy fel-
használták, egy vegyi fegyvert lopattak el vele.

TV2, 22.05
Apollo 13

1970. április 11-én az Apollo 13 három fős legénysége neki-
vág a végtelen világűrnek. Küldetésük nem mindennapi: le-
szállni a Holdra. A kilövés simán megy, a mérnökökből, tudó-
sokból és matematikusokból álló houstoni irányító központ
felügyeli a repülést. Az űrhajó majdnem eléri a Holdat, ami-
kor a következő üzenet érkezik 330 ezer kilométer messze-
ségből a Földre: “Houston, baj van.”

DUNA Tv, 22.30
A balga dáma

A nemes Otaviának két eladósorban lévő lánya van, a szép
és elmés Nise és az együgyű, de tetemes hozománnyal bíró
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.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Pann-unikum 
10.25 Tudástár 2011
10.50 Arborétumok, gyűj-
teményes kertek
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Fazonok
14.50 Mesélő cégtáblák
15.15 Nekem 
ne lenne hazám?
15.30 Valaki
15.55 A rejtélyes 
XX. század
16.25 Múlt-kor
16.50 Zegzugos 
történetek
17.15 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
18.05 English 4U
18.35 Família Kft. 
(magyar vígjáték sor.)
19.00 Angyali érintés
(am. sor.)
19.45 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (ausztrál sor.)
20.55 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Stingers (auszt.
krimisor.)
0.00 Bűvölet (sor.)

7.20 Autómánia (ism.)
7.50 Fókusz reggel
Közszolgálati magazin
8.50 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.30 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sorozat)
11.20 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
11.45 Top Shop
13.40 Asztro Show
14.40 A szív útjai 
(török sor.)
15.40 Baywatch 
- Hawaii esküvő 
(am. akcióf., 2003)
17.15 Az éden titkai 
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
Valóságshow
23.05 Gyilkos elmék
(amerikai-kanadai krim-
isor.)
Utána: RTL-hírek
1.00 Reflektor 
- Sztármagazin
1.15 A háború ködében
(dok. f.)

10.15 Miami Vice (ismét-
lés) 11.10 Tulipános Fan-
fan (francia kalandfilm)
12.55 Amerikai mester-
szakács 13.50 Monk - Flú-
gos nyomozó (sorozat)
15.40 CSI: A helyszínelők
(ism.) 16.35 Nyomtalanul
(sorozat) 17.25 Miami Vi-
ce (sorozat) 19.25 Gordon
Ramsay - A konyha ördöge
20.20 Jóbarátok (sorozat)
21.15 Két pasi - meg egy
kicsi (sorozat) 22.10 Töké-
letes célpont (amerikai
akciófilm)

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Sport.ro Hírek 11.00
American Gladiators
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Sport.ro Hírek
15.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
Ne kezdj ki Seagalal 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Bute, a 10-es bajnok
23.00 Sport.ro Hírek

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
11.00 Magyarország, 
szeretlek!
12.15 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.30 Ecranul nostru
14.55 Most a Buday!
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Különleges 
mentőalakulat
(auszt. sor.)
17.55 MM
18.45 Család 
csak egy van 
(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)
22.05 On the Spot
23.00 Az Este
23.35 KorTárs
0.05 Viszlát, elvtársak!
1.05 Zegzugos történe-
tek.
1.30 Sporthírek
1.40 Család csak egy van
(auszt. vígj. sor) (ism.)
2.25 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Ítéldmeg te!
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király 
(drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Hírek
17.30 Erdőn, hegyen, 
leláncolt szívek 
(orosz sor.)
18.25 A palota legendái:
király (drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 D. House 
(amerikai sorozat)
21.50 D. House 
(amerikai sorozat)
22.45 Túl a hírnéven
22.50 Sushi
23.10 Hihetetlen 
(kan.-angol-am.-francia
vígj., 2008)
1.00 Psych 
- Dilis detektívek 
(amerikai krimisor.)
1.50 Közérdek
2.15 La vie en rose (life-
style magazin) (ism.)
3.00 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Tessék 
parancsolni! 
– szórakoztató műsor
11.00 Nevess csak 
(amerikai vígjáték sor.)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Hölgyem, 
Isten áldja 
(am. rom. vígj., 1977)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport,
időjárásjelentés
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Szemtévesztés
(amerikai akciófilm,
2006)
22.15 Street Fighter 
- Harc a végsőkig 
(am.-japán akcióf., 1994)
0.00 CSI: 
Miami helyszínelők 
(amerikai krimisorozat)
2.15 Street Fighter 
- Harc a végsőkig 
(am.-japán akcióf., 1994)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
- reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.20 Knight Rider 
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
16.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - talk show
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
(live)
20.20 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– verseny show
Dan Negru műsora
21.50 Lale (török sorozat)
22.50 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Lale 
(török sorozat) (ism.)
2.00 Műsorzárás

7.00 Titkos szerelmek
(ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Autófórum
10.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban 
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (sor.)
(ism.)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Ikon
(amerikai thriller, 2005),
2. rész
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Hadüzenet
(német akciófilm, 2005)
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Ikon (amerikai
thriller), 2. rész (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- Chevy Low Rider
8.00 Autókereskedők 
- BMW 840
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk 
- Festék
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Legyen világosság
12.00 A mérnök szemével
13.00 Autókereskedők 
- Mercedes Cosworth
15.00 Hogyan csinálják?
Gyorshajtó, Vízi bemutató,
Mész, Kormánykerekek,
Üzemanyaagcsövek
17.00 Hatalmas hajók 
- USCGC Bertholf
18.00 A túlélés törvényei
– Montana
19.00 Autókereskedők 

- Peugeot
20.00 Autókereskedők 
- újratöltve - Jeep CJ7
21.00 Hogyan készült?
22.00 A túlélés törvényei
23.00 Mocsári favágók 
- Havas napok
0.00 Dühöngő világ 
- Elszabadult indulatok
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok

7.00 Teleshopping
8.00 Komédia bajnokság
8.30 Szélességek
9.00 Fraiser 
és a farkasok 
(amerikai-kanadai sor.)
9.55 Egészségpasztilla
10.10 A kis hableány 
(am. családi film, 2000)
11.50 Lehet,hogy nem
tudtad
12.00 Vallomások 
(ism.)
13.00 Garana Jazz Feszti-
vál (ism.)
14.00 Szentek 
és mesterségek
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(am.-kan. sor.)
17.00 Vallomások (live) 
- Iuliana Marciuc-al
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
18.30 Kihalásra
felkészülni! 

(am. ism. sor.)
19.30 Szélességek
20.10 A fény gyermeke
(francia-belga minisor.)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Komédia 
bajnokság
23.35 Green Hours
0.30 Ma a holnapról
1.00 Kihalásra felkészül-
ni! (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
adventista műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 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 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás 15.00 Híradás KultúrPresszó, Könyv- és
lemeztéka 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.00 Hír-
adás 17.15 Gazdasági magazin, Összhang 17.55 A nap hí-
rei röviden

SZERDA
2012. január 11.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Ven-
dég a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned
bíztunk 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti
beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 Így lesz tökéletes
egy pasi (am. vígj., 2008)
14.10 Eva Luna 
(am. -mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kol. drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(am.-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 Apollo 13 
(am. filmdráma, 1995)
Közben: Kenósorsolás
0.35 Doktor House 
(amerikai sor.)
1.35 DAKAR 2012 (ism.)
Argentína - Chile
2.05 Tények Este
2.40 EZO.TV
3.15 Babavilág 
(magazinműsor) (ism.)



Ma a Melániák ünnepel-
nek.
A Melánia görög eredetû
nõi név, a Melasz név nõi
párja, jelentése: fekete.
Holnap Ágota és Baltazár
napja lesz.

Évforduló
• 1863 – Átadják a világ el-
sõ földalatti vasútját Lon-
donban.
• 1946 – Londonban meg-
nyílik az ENSZ elsõ köz-
gyûlése.
• 1973 – A Hortobágyi
Nemzeti Park létrehozása.

Vicc
János bácsi autóvezetésbõl
vizsgázik. Mellette ül az
instruktor, hátul a rendõr.
Instruktor:

– János bácsi! Milyen tábla
volt ez?!
– Úgy néztem, fiam, búza-
tábla... 

Recept
Fûszeres májpástétom
Hozzávalók: 50-60 dkg csir-
kemáj, kakukkfû, majoran-
na, só, bors, 2-3 gerezd fok-
hagyma,  2 dl fõzõtejszín,
olaj, vaj.
Elkészítés: A májat teflon-
ban megsütöm kevés olajon,
rászórom a kakukkfüvet. Ha
kihûlt, apróra vágom és tur-
mixolom. A szaftot is fel-
használom. Közben belete-
szem a tejszínt, fokhagymát
és a fûszereket. A végén vaj-
jal lágyítom. Fenséges, finom
reggeli paprikával, paradi-
csommal. 

2012. január 10., kedd   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kisebb-nagyobb feszültségek te-
hetik zûrössé a napját. Ne adja
át magát nekik. Váratlan aka-
dályok kerülhetnek az útjába, és
ezek ellen most nem sokat tehet.
A fontos döntések meghozatalá-
val várjon egy kicsit. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A Vénusz most nagy hasznára
van, hatására végre megszûnhet
szerénynek lenni. A feljebbvalói
közül a nõi nemhez tartozók kö-
zött találhat támogatóra. Ha ön
férfi, ne féljen egy kis bókolástól
sem. Az nem árt.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ma nem ajánlatos túl nagy koc-
kázatot vállalnia. Félõ, hogy az
érzelmei uralnák a józan ítélõké-
pessége helyett. Különösen szerel-
mi ügyekben legyen óvatos. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Valakinek ma szüksége lehet ön-
re. Segítsen, amennyire tud, de
ne vállaljon túlzott terheket ma-
gára. Inkább próbálja meg az
önálló megoldások felé vezetni az
illetõt. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Fordítson minél több figyelmet a
családtagjaira. A munkahelyi
megbeszélésekrõl sem szabad le-
maradnia. Muszáj, ha meg
akarja õrizni a pozícióját.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Pozitív változásokat remélhet a
mai naptól. Talán több pénz áll
a házhoz, vagy más módon tud
anyagilag is gyarapodni. Azért
most még ne kezdjen õrült költe-
kezésbe. A jövõ még számtalan
kihívást tartogat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha valami biztos támpontot ke-
res az életében, akkor hajlamos
lehet spirituális útra térni. Azért
nem szabad megfeledkezni a föl-
di dolgokról sem. Még ha azok
fájóbbak, vagy bizonytalanab-
bak is, mint a lilás ködû egek.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma mindenáron tetszeni szeretne
a világnak, ezért mindent bevet-
het: új frizura, ruha, jó poénok.
Szerencsére a környezete vevõ er-
re, és sokan valóban a szívükbe is
fogadják önt. Azért ne essen túl-
zásokba.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Változásokat hozhat ez a nap,
méghozzá eléggé kellemeseket.
Valami jó hírt kaphat, talán
megbecsülik egy régi munkáját,
vagy kitüntetést kap eddigi tette-
iért. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Az embereket úgy kell elfogadni,
ahogy vannak. Mivel éppen ön
az, aki a legnehezebben akar
megváltozni, nem várhatja el ezt
másoktól sem. És, ha mélyen be-
legondol, az talán nem is lenne
önnek olyan jó. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ne nyugodjon bele abba, ha mel-
lõzöttnek érzi magát. Önben ren-
geteg tehetség van, de a világ ta-
lán még nem készült fel az elfoga-
dására. Ez nem lesz mindig így. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Vénusz ma együtt áll az ural-
kodó bolygójával, a Neptunusz-
szal. Ennek hatására romanti-
kus estét tölthet a kedvesével. Sõt
akár az egész napot is, ha megte-
hetik. Élvezzék a boldogság min-
den pillanatát!

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

A kitaláció mindig kényszerül
számon tartani a lehetõsége-
ket. Az igazság viszont soha.
Aki hazudik, az létrehoz egy
kitalált valóságot, de úgy,
hogy közben a hitelesség kedvé-
ért minduntalan ellenõriznie
és az igazi valósághoz kell iga-
zítania. Az igazságnak nincse-
nek ilyen gondjai. Az igazság
csupán kijelenti magát, és a
kételkedõkre bízza, hogy ellen-

õrizzék és mérjék a valósághoz.
A kitaláció mindig aggódik,
hogy egyszer csak nem fog illesz-
kedni a valósághoz, az igazság
soha nem aggódik semmiért, hi-
szen nincs hogy ne illeszkedjen.
Amikor beszédünkben többet
foglalkozunk azzal, hogy mon-
danivalónkat csiszolgassuk,
mint a másikra való figyeléssel,
akkor gyaníthatóan megtoldjuk
az igazságot még valamivel.  

Gondolatjel Visky István rovata
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Sikeres mûtéten esett át
Mircea Lucescu, a lab-

darúgó-Bajnokok Ligája cso-
portkörében is szerepelt uk-
rán Sahtar Donyeck vezetõ-
edzõje, aki pénteken súlyos
sérüléseket szenvedett egy
autóbalesetben. A bukaresti
Egyetemi Kórház tegnapi tá-
jékoztatása szerint a mûtétre
azért volt szükség, mert vér
gyûlt össze a tréner mellka-
sában, emellett rögzítették a
tíz eltört bordát is. A beteg
állapota kielégítõ, bár nincs
túl minden veszélyen, hiszen
komplikációk még elõállhat-
nak. 

A Sahtart 2004 óta irányí-
tó szakember felesége, Neli
Kia Sorentóját vezette, ame-
lyet egy figyelmetlen manõ-
ver miatt elsodort egy villa-
mos. A SUV egy másik,

szembõl szabályosan hajtó
kocsival is ütközött, ennek
utasai szerencsére nem szen-
vedtek súlyosabb sérüléseket. 

A Gazeta Sporturilor napi-
lapnak nyilatkozva Lucescu
cu az állítja, hogy az ütkö-
zést el lehetett volna kerülni.
A szakember úgy véli, a vil-
lamos vezetõje nem követett
el mindent annak érdekében,
hogy a jármûvet lefékezze.
„Láttam, ahogy közeledik és
meg voltam gyõzõdve arról,
hogy fékezni fog – lett volna
ideje rá. Uram bocsá’, de
mintha el akart volna gázol-
ni” – mondta Lucescu rõvid-
del a mûtét elõtt. 

A fõvárosi lapok már azt
is kiderítették, hogy a villa-
most Marian Bartoc vezette,
aki 19 éves tapasztalattal
rendelkezik a könnyûnek
csöppet sem nevezhetõ bu-
karesti közszálításban. Õ azt

állítja, hogy idejében észre-
vette az elébe vágó SUV-ot,
mindhárom fékrendszert
mozgásba hozta, de a nagy
tehetetlenségi erõ miatt a ne-
héz jármû nem állhatott
meg. 

A pár órás vasárnapi buka-
resti villámlátogatás idején
Rinat Ahmetov Sahtar-tulaj-
donos egyebek közt azt nyi-
latkozta a román újságírók-
nak, hogy visszavárja a csa-
pat kispadjára barátját, Mir-
cea Lucescut. A multimillio-
mos szerint szó sincs edzõ-
cserérõl, Il Luce teljes felépü-
léséig annak elsõ számú se-
gédje, Alexandru Spiridon
fogja ellátni a vezetõedzõi te-
endõket. A 66 éves Mircea
Lucescu vezetésével a Sahtar
Donyeck öt bajnoki címet és
három kupaelsõséget ért el,
ráadásul 2009-ben megnyer-
te az UEFA-kupát. 
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Röviden
Tornagyõztes magyarok 

A világbajnok görögök után
(10-8) az Európa-bajnok
oroszokat is legyõzte a ma-
gyar válogatott a Thetisz
Kupáért kiírt hagyományos
görögországi nõi vízilabda-
tornán: Merész András ala-
kulata 14-13-ra verte vasár-
nap esti ellenfelét. A magya-
rok az elsõ helyen végeztek
a négycsapatos tripoliszi kör-
mérkõzésen, miután a hétfõi
zárónapon az olaszokat ver-
ték 11-6-ra. A világbajnok
görögök 11-9-re nyertek az
olaszok, a kontinensbajnok
oroszok pedig 16-12-re a gö-
rögök ellen. A Thetisz Kupa
végeredménye: 1. Magyaror-
szág 9 pont, 2. Oroszország
6, 3. Görögország 3, 4.
Olaszország 0. 

Sikeres visszavágó

A magyar férfi kézilabda-
válogatott a szombati bré-
mai vereség (33-36) után
vasárnap este 22-21-re nyert
a német csapat ellen
Magdeburgban, az egy hét
múlva kezdõdõ szerbiai Eb
elõtt álló együttesek felké-
szülési mérkõzésén. A szer-
biai Eb-n a németek a své-
dekkel, a csehekkel és a
macedónokkal, a már biz-
tos olimpiai selejtezõs ma-
gyarok pedig az oroszok-
kal, a címvédõ, olimpiai
bajnok franciákkal, vala-
mint a spanyolokkal van-
nak azonos csoportban.

Kizárták Sebestyénéket

A Dakar-rali szervezõi teg-
nap kizárták versenybõl a
Sebestyén Sándor, Bognár
József kettõst. A helyszín-
rõl érkezett beszámoló sze-
rint a Toyota Land Cru-
sierrel versenyzõ magyar
páros azért nem vehet részt
a továbbiakban a viadalon,
mert a szombati hetedik,
Copiapo–Copiapo közötti
szakaszon túlságosan sok
úgynevezett WPM-pontot
hagytak ki. A WPM, a rej-
tett útvonalpontokat jelenti,
amelyeket kötelezõen érin-
teni kell a pilótáknak. 
A szabályok szerint egy
mért szakaszon legfeljebb
három WPM-pontot sza-
bad kihagyni. A 2009-es
Dakaron hasonló okok mi-
att zárták ki a tavalyi gyõz-
tes katari Nasszer al-
Attijahot. 

Remekel az Oklahoma 

Az Oklahoma City Thun-
der lett az észak-amerikai
profi kosárlabdaliga (NBA)
történetének elsõ csapata,
amely három egymást köve-
tõ napon is gyõzni tudott,
miután megverte a San
Antonio Spurst, 108-96.
További eredmények: Wa-
shington Wizards–
Minnesota Timberwolves
72-93, Sacramento
Kings–Orlando Magic 97-
104, Phoenix Suns–Mil-
waukee Bucks 109-93,
Portland TrailBlazers–
Cleveland Cavaliers 98-78,
Los Angeles Lakers–
Memphis Grizzlies 90-82. 

Hibázott-e a villamosvezetõ?

Jégkorong 

T. J. L. 

Értékes gyõzelmet ara-
tott a Steaua Rangers a

magyar–román jégkorong-
bajnokság, a MOL Liga va-
sárnapi játéknapján: a katon-
aegyüttes 5-2-re nyert Buka-
restben a Miskolci JJSE el-
len. Martin Persson triplá-
zott, s Adam James Krug és
Anton Poznik is betalált a Je-
gesmedvék hálójába. A játé-
kosok nem kímélték egy-
mást, a házigazdák 68-59-re
„nyerték” a büntetõpercek
különpárbaját. A fõvárosi
gárda hosszú idõ után cserélt
helyet a székesfehérváriakkal
és jelenlegi hatodik pozíciójá-

val a rájátszásra gondolhat.
A csíkszeredai Vákár Lajos
Mûjégpályán a címvédõ
HSC 4-2-re verte a Sapa Fe-
hérvár AV19 farmcsapatát.
Bár 35 percet emberhátrány-
ban szerepeltek (vendégeik 8
büntetõpercével szemben), a
csíkiak „behúzták” 26. gyõ-
zelmüket, s már szinte biztos-
ra vehetõ, hogy megnyerik az

alapszakaszt. Vasárnap este a
HSC góljain Becze Tihamér,
Petres Magor, Virág Csanád
és Szõcs Szabolcs osztozott. 

Brassóban a Corona Fe-
nestela sima gyõzelmet ara-
tott a sereghajtó Újpesti TE
felett, 11-4. A vendégek két-
szer annyi ideig voltak em-
berhátrányban, a gyõztesek-
nél Borsos Attila, Péter Ró-
bert és Varga Milán 2-2 gólt
ütött, Filip Richard, Adorján
József, Pál Zoltán, Zsók Le-
vente és Casey Bartzen pedig
egyet-egyet. 

Tegnap este Dab-Docler–
Ferencvárosi TC-mérkõzést
rendeztek, a Corona Fenes-
tela ma este fogadja Brassó-
ban a Sapa Fehérvári AV19
farmcsapatát. 

Labdarúgás

ÚMSZ

Nem bírt az Espanyollal
a barcelonai házi rang-

adón a spanyol bajnok FC: a
Guardiola-legénység 1-1-re
mérkõzött „idegenben”. Fab-
regás a Barcának szerzett ve-
zetést a 16. percben, Vasquez
Garcia négy perccel a lefújás
elõtt mentett pontot az
Espanyolnak. 

A Primera División 17.
fordulójának másik mérkõ-
zésén a Real Madrid 5-1-re
verte a Granadát, és immár
öt ponttal áll örök vetélytársa
elõtt. További eredmények:
Levante–Mallorca 0-0, Ra-
cing Santander–Real Zara-
goza 1-0, Real Sociedad–
Osasuna 0-0, Málaga–Atlé-
tico Madrid 0-0, Rayo Val-
lecano–Sevilla FC 2-1, Geta-
fe–Athletic Bilbao 0-0, Villa-
rreal–Valencia 2-2, Real Be-
tis–Sporting Gijón 2-0. A 43
pontos Real Madridot az FC
Barcelona (38), a Valencia
(34) és a Levante (30) követi. 

Az olasz Serie A 17. fordu-
lójában a Cesena 4-1-re kika-
pott Udinében, s ezzel
Adrian Mutu csapata a kiesõ
19. helyig csúszott vissza a
táblázaton. További eredmé-
nyek: Internazionale–Párma
5-0, Siena–Lazio 4-0, Ata-
lanta–A C Milan 0-2, Lecce–
Juventus 0-1, AS Róma–
Chievo 2-0, Bologna–Cata-
nia 1-0, Cagliari–Genoa 3-0,
Novara–Fiorentina 0-3, Pa-
lermo–SSC Napoli 1-3. Az
AC Milan csak jobb gólará-
nyával elõzi meg a szintén 37
pontot gyûjtött Juventust, az
Udinesének 35, a Laziónak
30, az Internek pedig 29
pontja van. 

A 12. percben már gól- és
emberhátrányban volt a

Manchester City a Manches-
ter United ellen az FA-
kupában, félidõben pedig 3-
0-ra vezettek Rooney-ék. A
City azonban két gólt lõtt a
folytatásban, az utolsó pilla-
tokban kis híján szabadrú-
gásból egyenlített. A bravúr
azonban elmaradt, a United
továbbjutott. Az utóbbi idõ-
ben gyengélkedõ Chelsea az
utolsó percekben három gólt
is szerzett a másodosztályú
Portsmouth ellen, 4-0 lett a
vége. További eredmények:
Sheffield Wednesday (III.)–
West Ham United (II.) 1-0,
Peterborough (II.)–Sunder-
land 0-2. 

Francia Kupa-mérkõzésen
az OSC Lille elsõsorban a
háromszor a kapuba találó
Joe Cole-nak köszönhette
könnyed gyõzelmét hatodik
ligás ellenfelével, a Chan-
tillyvel szemben (6-0). Az él-
vonal csapatai közül hat is
búcsúzni kényszerült: a
Nancyt a Rennes (0-3), a
Saint-Étienne-t a Bordeaux
(2-4) ejtette ki, utóbbi mérkõ-
zésen Bãnel Nicoliþã is tizen-
egyest hibázott. A többi
Ligue 1-es klub alsóbb osztá-
lyú riválist tett boldoggá: a
Caen, a Sochaux és a Lorient
második ligás csapattól, a
Brest a harmadosztályú
Niort-tól kapott ki. 

Botlott az FC Barcelona 

MOL Liga: feljavult a Steaua 
A táblázaton:

1. Csíkszereda3126 0 5 154-64 78
2. Dab.Docler 3024 0 6 121-62 68
3. Misk.JJSE 3216 016 120-91 50
4. Brassó 3116 015 126-103 50
5. FTC 3015 015 101-107 43
6. Steaua 3112 019 106-150 38
7. Fehérvár 3112 019 112-139 35
8. Újpest 32 3 031 76-200 10

Kosárlabda

Turós-Jakab László

A papírformának megfe-
lelõen a házigazda CSM

Târgoviºte nyerte a 2011–12-
es nõi koasárlabda-Román
Kupát. A vasárnap esti finá-
léban Florin Nini csapata va-
lósággal elgázolta a CS
Municipal Sportul Studen-
þescet, 78-39. A gyõztes gár-
da két legjobbja Monique
Coker (28 pont) és Chrissy
Givens (12p) volt, míg a bu-
karestiektõl csak Werema
Galaþi (19p) teljesítményével
lehet elégedett Predrag
Vaszics vezetõedzõ. 

A kisdöntõben a bajnoki
címvédõ Aradi ICIM UVG
61-42-re nyert a Bukaresti
Rapid ellen. Az elõdöntõ-
ben: CSM Sportul Studen-
þesc–Rapid 71-50 és CSM
Tãrgoviºte–Aradi ICIM
UVG 70-47. 

Târgoviºtén a hetedik Ro-
mán Kupa-sikernek tapsol-
tak, hiszen 2003-ban, 2004-
ben, 2005-ben, 2007-ben,
2009-ben és 2010-ben is a
Dâmboviþa megyei gárda hó-

dította el a serleget. A CSM
Tãrgoviºte veretlen a 2011-
12-es idényben, hiszen a hat
kupameccset is beleszámítva
21 mérkõzésen nem lelt le-
gyõzõre. 

Ma eldõl a férfi Román
Kupa-négyes döntõjének

utolsó három résztvevõje is.
Elsõként a Nagyváradi CSM
biztosította helyét a Final
Fourban, miután negyeddön-
tõs ellenfele, a CS Otopeni,
anyagi gondok miatt vissza-
lépett. 

Szinte biztos továbbjutó a

Temesvári BC is, hiszen ne-
hezen elképzelhetõ, hogy a
brazi-i sportcsarnokban házi-
gazda CSU Asesoft Ploieºti
ledolgozhatja 26 pontos hát-
rányát. A Prahova megyeiek
legfeljebb a mundér becsüle-
tét menthetik meg, miután a

Bega menti városban 91-65-
re kaptak ki a múlt héten. A
CSU Asesoft–Temesvári BC-
találkozó 18.30-kor kezdõdik
és a Digi Sport közvetíti. 

Nagy csata várható viszont
a továbbjutásért Medgyesen,
ahol a Gaz Metan a bukares-
ti 85-91-et fordítaná meg a
CS Municipallal szemben. A
17 órakor kezdõdõ találkozó-
ról is a Digi Sport számol be
élõben. 

Piteºti-en gyakorlatilag
nulláról indul a BCM Argeº
és a Dinamo második ösz-
szecsapása, miután a múlt
héten, Bukarestben, 67-67
volt az eredmény. E mérkõ-
zést a TVR 3 közvetíti élõben
18 órai kezdettel. 

Ma este pótolják a baj-
nokság utolsó õszi mérkõzé-
sét, a 12. fordulóból elha-
lasztott Hargita Gyöngye
KK–U-Mobitelco BT-talál-
kozót is. A házigazda csík-
szeredaiak bravúresélyeit
növeli, hogy a bajnoki cím-
védõ kolozsvári együttes két
alapembere is hiányozni
fog, a mûtéteken átesett Ty-
ler Morris és Mihai Silvãºan
csapatkapitány is. 

Târgoviºtére került a serleg

A vasárnap esti fináléban Florin Nini csapata valósággal elgázolta a CS Municipal Sportul Studenþescet

Cesc Fabregas


