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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3625 ▲
1 amerikai dollár 3,4071 ▲
100 magyar forint 1,3883 ▲

Vezércikk 3

Eurovíziós Annamari vagy Reni?

Dancs Annamari vagy Tolvai Renáta is
képviselheti a 2012-es Eurovíziós Dalfesz-
tiválon Magyarországot. A húsz magyar-
országi elõdöntõs kilétét tegnap hozták
nyilvánosságra. Közülük a február 11-i
döntõn kerül ki az az egy, aki elutazhat az
azerbajdzsáni Bakuba, hogy megméretes-
se magát a dalversenyen.

Média 9

Kultúra 8

Nehéz szülés
Az elkövetkezõ hónapokban nem Arafat
marad az egyetlen, aki úgy érzi majd: el-
veszít valamiféle monopóliumot. Az

egészségügyi törvényterve-
zet szerint regionális hatás-
körû magánbiztosító tár-
saságok jöhetnek létre, és
ez a szándék is sérti a
mindmáig központosított
egészségügyi biztosítás ér-
dekeit. Az RMDSZ a na-
pokban újból tárgyal az

egészségügyrõl. Székedi Ferenc

ÚMSZ

Fellegi Tamás magyar tárca
nélküli miniszter megkezdte

megbeszéléseit az IMF-nél, és
holnap találkozik Christine
Lagarde fõigazgatóval is. Olli
Rehn, az Európai Bizottság
gazdasági és pénzügyi kérdé-
sekben illetékes alelnöke pedig
január 20-án fogadja Brüsszel-
ben Fellegit. A Nemzetközi Va-
lutaalappal és az EU-val folyta-
tandó tárgyalásokról szólva Or-
bán Viktor magyar miniszterel-
nök úgy fogalmazott: „A kor-
mány minden véleményre,
meglátásra nyitott. Részünkrõl
semmilyen elõfeltétele nincs a
tárgyalásoknak, az egyetlen
szempont Magyarország érde-
ke.” 2. és 4. oldal 

Kartellezés miatt több mint
880 millió lej értékû bírságot

szabott ki tegnap az Országos
Versenytanács hat, Romániában
mûködõ kõolajipari társaságra:
az OMV Petrom Marketing,
OMV-Petrom, Rompetrol, ENI
Románia, Mol Románia, Lukoil
Románia vállalatokra. A cégek
2010-es forgalmuk 3 százalékát
kell hogy kifizessék büntetés gya-
nánt, ez alól csupán a Petrom és a
Rompetrol  kivétel. „Az érintett
cégek összehangolt viselkedése és
az egyik keresett benzinfajta, az
Eco Premium piacról való közös
kivonása volt a büntetés legfõbb
oka” – erõsítette meg az ÚMSZ-
nek Neményi József, az Országos
Versenytanács tagja. 6. oldal Kelemen Hunor az RMDSZ prioritásairól beszélt

Rajt az IMF-felFelrobbant

a benzinkartell

Szabadult Omar Hayssam

Négyéves börtönbüntetésének letöltése
után Szíriában hivatalosan is szabadlábra
helyezték a Romániában terrorizmus vád-
jával húsz évre elítélt Omar Hayssamot. A
hírt tegnap jelentette be romániai ügyvéd-
je, hangsúlyozva, hogy nem tudja, hol tar-
tózkodik volt ügyfele.

Aktuális 3

Lemondott az Egészségügyi Minisztériumnál betöltött tisztségérõl Raed Arafat helyettes ál-

lamtitkár, miután hétfõn este egy hírtelevíziós mûsorban vitába keveredett Traian Bãsescuval.

Az élõ adásba betelefonáló államfõ azzal vádolta Arafatot, hogy botrányt kelt, és félretájé-

koztatja a közvéleményt a mentõszolgálatok átszervezésével kapcsolatban. Arafat többször

élesen bírálta a közvitára bocsátott új egészségügyi törvénytervezetet, amelynek a sürgõsségi

ellátás privatizálása mellett egyéb rendelkezései is kérdéseket vetnek fel. 4. és 7. oldal 

Készül a filharmónia

A kolozsvári polgármester ellen folyó bûn-
vádi eljárás nem hátráltatja a Transilvania
Kulturális Központ építési munkálatainak
elõkészítését. A filharmónia székhelye még
ebben az évben elkezd épülni.

Március végét javasolta az
RMDSZ Emil Boc kor-

mányfõnek az idõközi választá-
sok idõpontjaként – tájékoztatta
tegnap Bukarestben a sajtót Kele-

men Hunor. Az RMDSZ elnöke
elsõ idei sajtókonferenciáján töb-
bek közt a 2012-es esztendõ tör-
vényhozási és kormányzati prio-
ritásairól számolt be. 3. oldal 

Raed Arafat a rohammentõ szolgálat munkatársainak körében. A SMURD alapítója várhatóan visszatér hivatásához, az életmentéshez Fotó: Mediafax

„Távozz tõlünk, populizmus!”

Fotó: Salamon Márton László
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Röviden

A magyar tanítónõ panasza

Visszatért rimaszombati otthonába a ma-
gyar állampolgárságának felvétele miatt
szlovák okmányainak leadására felszólított

Tamás Aladárné (képünkön), és panaszt
nyújtott be az õt ért sérelem miatt. Az
1912-ben született tanítónõ az illetékes ke-
rületi hivatalhoz benyújtott panaszában a
vonatkozó törvénnyel kapcsolatban felme-
rülõ alkotmányos aggályokra utal, amiért el
akarják bocsátani a Szlovák Köztársaság
kötelékébõl.

Csíkszeredában temetik András Imrét

Elbúcsúztatták Bécsben András Imrét, a
Magyar Egyházszociológiai Intézet volt ve-
zetõjét, aki 1928-ban született
Csíktapolcán, és tavaly december 24-én
hunyt el Ausztriában. A jezsuita rend tagja
lett 1947-ben. Ugyanebben az évben, tizen-
kilenc évesen Romániából Magyarországra
szökött, majd 1956-ban Ausztriába mene-
kült. Búcsúztatása a bécsi jezsuita temp-
lomban volt, temetése Csíkszeredában, a
csíktapolcai temetõben lesz szombaton.

Kés volt a romániai férfinál

Késsel fenyegette meg munkaközvetítõjét
Zalaegerszegen egy romániai férfi. A mun-
kahelyérõl elbocsátott férfi munkaközvetítõ-
jénél a hazautazáshoz kapott támogatást
keveselte. Vitatkozni, fenyegetõzni kezdett,
majd elõrántott egy kést, és az asztalba
vágta. A fenyegetõzõ a rendõri intézkedés-
nek is ellenállt, ezért elõállították.

Szíriai polgárháborútól tart Ankara

Szíria polgárháború felé halad, a harcok
pedig egy regionális konfliktushoz vezethet-
nek – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan.
A török kormányfõ szerint Törökországnak
vezetõ szerepet kell vállalnia, mivel egy szí-
riai felekezeti háború Ankara számára is
problémát jelenthet. Eközben Bassár el-
Aszad szíriai elnök tegnap kijelentette: nem
hajlandó lemondani.

Halálos ítélet Teheránban

Határozottan cáfolta az amerikai kor-
mányzat azt a teheráni állítást, hogy a
CIA-nak kémkedett az az amerikai-iráni
férfi, akit ezzel a váddal halálra ítélt hétfõn
a teheráni forradalmi törvényszék. Tommy
Vietor amerikai külügyi szóvivõ „kohol-
mánynak” nevezte az ügyet. A Fars hír-
ügynökség elõzõleg jelentette, hogy a tehe-
ráni forradalmi törvényszék kémkedésért
halálra ítélte az Egyesült Államokban iráni
családban született, kettõs állampolgársá-
gú, 28 éves Amir Mirzai Hekmatit. Tenge-
részgyalogosként szolgált az amerikai had-
seregben, és tavaly decemberben Iránba
utazott, ahol letartóztatták.

Osztrák útlevél-bonyodalmak

Elutasította a volt kormánytagok diplomá-
ciaiútlevél-használatával kapcsolatos bírála-
tokat tegnap az osztrák külügyminiszter. A
kisebbik osztrák koalíciós partner, az Oszt-
rák Néppárt elnöki tisztségét is betöltõ
Michael Spindelegger kijelentette: nem tart-
ja jogsértõnek, hogy volt kormánytagok
megbízatásuk megszûnte után is diplomáci-
ai útlevelet használnak. 

ÚMSZ-össszeállítás

Fellegi Tamás, a Magyaror-
szág és a nemzetközi pénz-

ügyi szervezetek közötti tárgyalá-
sokért felelõs tárca nélküli mi-
niszter megbeszéléseket kezdett
hétfõn Washingtonban a Nem-
zetközi Valutaalapnál. A magyar
miniszter a hét során több alka-
lommal tanácskozik az IMF ve-
zetõivel, és csütörtökön találko-
zik Christine Lagarde IMF-fõ-
igazgatóval is. Olli Rehn, az Eu-
rópai Bizottság gazdasági és
pénzügyi kérdésekben illetékes al-
elnöke január 20-án, vagyis a jövõ
hét péntekén fogadja Brüsszelben
Fellegi Tamást – jelentette be teg-
nap Amadeu Altafaj Tardio, az
alelnök szóvivõje. Az uniós testü-
let a minap értésre adta: Rehn
nyitott arra, hogy találkozzék Fel-
legivel, de ez önmagában még
nem jelenti a hiteltárgyalások hi-
vatalos megkezdését. Az Európai
Bizottság azt is közölte, hogy
Brüsszel a magyar jegybanktör-

vény kérdésének rendezésétõl tet-
te függõvé a magyar hitelkeret-ké-
relemrõl való tárgyalási hajlandó-
ságát. A december 30-án elfoga-
dott törvény tervezete ugyanis az
Európai Bizottság megítélése sze-
rint ellentmondott a jegybanki
függetlenség uniós jogi követel-
ményének. Az Európai Bizottság
folyamatosan elemzi a tavalyi év
végén az új alaptörvénnyel kap-

csolatban a magyar parlament ál-
tal elfogadott sarkalatos törvé-
nyek EU-joggal való összeegyez-
tethetõségét. Altafaj Tardio
ugyanakkor értelmetlenségnek,
nonszensznek nevezte azt a teg-
napi magyar lapértesülést, hogy a
bizottság nem gazdasági jellegû
feltételekhez is kötné a nemzetkö-
zi szervezetekkel folytatott pénz-
ügyi tárgyalások sikerét. 

Gy. Z.

New Hampshire amerikai
szövetségi államban megkez-

dõdött tegnap a Republikánus
Párt elõválasztása. Az elsõ sza-
vazatokat már éjfél után lead-
ták, de az állam legtöbb szava-
zóhelyiségét reggel hatkor nyi-
tották meg, és este nyolckor zár-
ják be. A republikánusok hivata-
los elnökjelölt-választási folya-
matának a második fordulójá-
ban egyértelmûen Mitt Romney
volt massachusettsi kormányzó
a favorit, akit a Suffolki Egye-
tem és a 7News által elkészített
közvélemény-kutatás szerint a
voksolásban részt vevõk egyhar-
mada támogat.

„Izgulok, hogy gyõzzek New
Hampshire-ben, és remélhetõ-
leg nagyobb arányban, mint
Iowában” – utalt Romney arra,
hogy az elõzõ, január 3-i fordu-
lóban mindössze 8 szavazat
döntött az õ javára a második
helyen végzett Rick Santorum
volt pennsylvaniai szenátorral
szemben. A második helyre a
felmérés szerint Ron Paul texasi

képviselõ esélyes, aki a szavaza-
tok 20 százalékára számíthat, a
dobogó harmadik helyére pedig
Jon Huntsman volt utahi kor-
mányzót és pekingi exnagy-
követet várják, aki az elõzetes
véleménynyilvánítások szerint a
voksok 13 százalékát kaphatja.
A New Hampshire-i megméret-
tetés résztvevõje még Newt
Gingrich volt képviselõházi el-
nök és Rick Santorum is; Rick
Perry texasi kormányzó ebben
az északkeleti államban gyakor-
latilag nem is kampányolt. Ha
az iowai után megnyeri a New
Hampshire-i erõpróbát is,
Romney-nak jó esélye van arra,
hogy a január 21-én elõválasztó
államban, Dél-Karolinában és a
hivatalos elnökjelölt személyé-
rõl 31-én döntõ Floridában is si-
kert érjen el.

Tegnap egyébként a New
Hampshire-i demokraták is elõ-
választást tartottak, az ered-
mény azonban aligha lehet két-
séges: Barack Obama elnökkel
szemben ugyanis senki sem pá-
lyázik a párt hivatalos elnökje-
löltségére. 

MTI

Az MSZP kezdeményezte a
Magyar Országgyûlés rendkí-

vüli ülésének az összehívását ja-
nuár 16-ára azzal a céllal, hogy
„törvény erejével garantálják” a
bankbetétek biztonságát – közölte
az ellenzéki párt gazdasági ügye-
kért felelõs frakcióvezetõ-helyet-
tese. Józsa István ugyanakkor azt
hangoztatta, hogy a magyar
bankrendszer stabil, mindenki
biztonságban, jó helyen tudhatja
a betéteit a magyar bankokban,
ezért az MSZP arra kér minden-
kit, senki ne vigye külföldre a pén-
zét. A szocialista politikus szerint
az Orbán-kormány hiteltelensége
az, ami aggodalmat kelt a közvé-
leményben. A szintén ellenzéki
LMP akkor csatlakozik a szocia-
listák kezdeményezéséhez, ha na-
pirendre kerülhet a tegnap két
LMP-s törvénymódosító javaslat
is – jelentette be Schiffer András.
A párt frakcióvezetõje közölte, a
törvényjavaslat egyike a decem-
berben elfogadott stabilitási tör-
vényt módosítaná annak érdeké-
ben, hogy az egykulcsos személyi
jövedelemadót vegyék ki a kéthar-
mados körbõl, a másikban pedig
azt kezdeményezik, hogy az alap-
törvény átmeneti rendelkezései-
bõl kerüljön ki a jegybank és a
pénzügyi felügyelet jogállására,
valamint – mint fogalmazott –
„az elkúrtuk adóra” vonatkozó
szabályozás, amely az Alkot-
mánybíróság, az uniós bíróság
vagy más bíróság döntésébõl kö-
vetkezõ, a költségvetési tartalé-
kokból nem finanszírozható fize-
tési kötelezettség finanszírozására
új közteher megállapítását írja
elõ. A Fidesz-frakció csakis olyan
rendkívüli parlamenti ülés össze-
hívását támogatná, amelyen a
szocialisták tételesen elszámolná-
nak arról, „hogyan és miért adósí-
tották el az országot” – közölte
tegnap képviselõcsoportja nevé-
ben Balla György, a Fidesz frak-
cióigazgatója.

Rendkívüli

országgyûlés 

– feltételekkel
Rajt az IMF-fel
Fellegi Tamás Washingtonban, Brüsszel következik

Mitt Romney ismét favorit

Martonyi: konkrét kérdésekre pontos válaszok várhatók 

Martonyi János hétfõn levélben fordult az uniós tagállamok kül-
ügyminisztereihez, hogy tájékoztassa partnereit a közelmúltban
Magyarországon hozott döntések hátterérõl, és reagáljon az or-
szágot ért kritikákra. A magyar külügyminiszter a levelet tájé-
koztatásul megküldte az Európai Bizottság elnökének és biztosa-
inak is. A levélben Martonyi emlékeztetett arra, hogy a kormány
súlyos helyzetben vette át az ország vezetését 2010-ben. Az ak-
kori állapotokat „zsákutcás helyzetnek” nevezte, amelyben az
ország mind gazdasági, mind pedig társadalmi értelemben meg-
újulásra szorult. Az uniós tárcavezetõknek címzett levelében a
külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország kormánya tovább-
ra is készen áll arra, hogy „konkrét ügyekben párbeszédet foly-
tasson minden nemzetközi partnerrel, és minden konkrét kérdés-
re pontos választ adjon”. 

Fellegi, Lagarde, Rehn. Az IMF-fel már megkezdõdtek a tárgyalások, az Európai Unió a jövõ héten következik

Lemondott William Daley, a Fehér Ház kabinetfõnöke, akinek a
helyét Jack Lew, az elnöki apparátus költségvetési hivatalának
igazgatója (képünkön) veszi át – jelentette be hétfõn Washington-
ban Barack Obama. A január végén távozó Daley lemondását az
amerikai elnök nem akarta elfogadni, Daley azonban, aki egy év-
vel ezelõtt vette át a kabinetfõnöki posztot, több idõt szeretne el-
tölteni a családjával, és vissza akar költözni Chicagóba, ahol az
apja és a bátyja is polgármester volt.

Új ember a Fehér Ház apparátusának az élén



Alapigazság, hogy elõbb-
utóbb mindenki kapcsolat-
ba kerül az egészségüggyel.

Éppen ezért közvetve
vagy közvetlenül minden-
kit érint, hogy mi történik
ezen a téren, és ezért is a

hazai kormányzás-
ban az egyik legnehe-

zebb tárca éppen az az egészségügyi.
Amelynek élén, immár negyedszer, romá-
niai magyar szakember áll. 
Kétségtelen: az egészségügy legnagyobb
dilemmája, hogy az államból, helyható-
ságokból, kórházakból, egészségügyi szak-
emberekbõl, gyógyszergyártókból és -for-
galmazókból, gyógyszerészekbõl, betegek-
bõl, biztosítóból, orvosképzésbõl álló sok-
szereplõs, rengeteg érdekellentétet tartal-
mazó rendszert hogyan lehetne hatéko-
nyabbá, mûködõképesebbé tenni. 
Vannak, akik úgy gondolják: ha az álla-
mi költségvetés nagyobb részt vállal, ak-
kor megy minden, mint a karikacsapás.
Másoknak viszont az a véleményük, hogy
az adott mértékû központi irányítás mel-
lett a piacgazdasági mechanizmusok érvé-
nyesülésének kellene jóval nagyobb teret
engedélyezni, és ilyenképpen, mint az élet
sok más területén, az egészségügy is ön-
szabályozóvá válhat, nem szorul állandó
kezelésre.
Világszerte, a jobban vagy kevésbé fejlett
országokban egész sor, különbözõ típusú
egészségügyi modell mûködik. Igaz az is,
hogy a legtöbb ország olyan sajátosságok-
kal rendelkezik, amelyek nem teszik lehe-
tõvé bármelyikük teljes körû átvételét.
Úgy tûnik, különösképpen az államelnök
meglátásainak engedelmeskedve, az új ro-
mániai egészségügyi törvénytervezet most
számos vonatkozásban a piacgazdaság fe-
le nyitna, és ennek a szándéknak már is
meg van a következõ, igen neves kol-
laterális áldozata. 
Raed Arafat államtitkár, a hazai Sürgõs-
ségi Életmentõ Szolgálat (SMURD) ala-
pítója és vezetõje nem ért egyet azzal,
hogy a piacra a magán mentõszolgálatok
is betörjenek, ezért lemondott. A negyven-
hét esztendõs, palesztin származású kivá-
ló szakember nem elõször érzi azt, hogy a
hagyományos mentõs szakma adott része
szívesen visszavágna. A felszín alatt
ugyanis meglehetõsen gyakran panasz-
kodtak arra, hogy a SMURD felfutása és
állami támogatása, illetve Arafat gyakori
médiaszereplései miatt évek óta hátrány-
ban vannak mind a felszerelések, mind a
bérezés és az elvégzett munkához kapcso-
lódó erkölcsi elismerés tekintetében. 
Több mint valószínû: az elkövetkezõ hó-
napokban nem Arafat marad az egyetlen,
aki úgy érzi majd: elveszít valamiféle mo-
nopóliumot. Az egészségügyi törvényter-
vezet szerint regionális hatáskörû magán-
biztosító társaságok jöhetnek létre, és ez a
szándék is alaposan sérti a mindmáig
központosított egészségügyi biztosítás ér-
dekeit.
Az RMDSZ a napokban újból tárgyal az
egészségügyrõl. Annyi bizonyos, hogy túl-
hordott törvénytervezet után roppant ne-
héz szülés következik. 
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Korrupció, hivatali vissza-
élés, bûnpártolás, prostituál-

tak futtatásában való bûnrészes-
ség, kényszerítés és kínzás gya-
nújával állított elõ tegnap har-
mincegy rendõrt a belügyminisz-
térium korrupcióellenes fõosztá-
lya (DGA). A fõvárosi 1-es és 3-
as számú kapitányságon dolgozó
rendõrök a vádirat szerint közle-
kedésrendészeti alkalmazottak-
nak adva ki magukat autósokat
állítottak meg, és kenõpénzt kö-
veteltek tõlük annak fejében,
hogy ne bírságolják meg õket.
Nem csupán a sofõröktõl köve-
teltek pénzt, de a prostituáltakat
és azok futtatóit is megzsarolták.

A DGA tegnap reggel átkutat-

ta az érintett rendõrõrsöket, va-
lamint a meggyanúsított rend-
õrök lakását. Ügyészségi forrá-
sok szerint a korrupcióval gya-
núsított belügyiseket már négy
hónapja megfigyelték, a korrup-
cióellenes fõosztály több munka-
társa is beépített emberként gyûj-
tött terhelõ adatokat a két õrsön. 

Vasile Lincu, a Pro Lex rend-
õrszakszervezet elnöke úgy vél-
te, a nyomozó hatóságok túllõt-
tek a célon. Hangsúlyozta, egy-
elõre nem beszélhetünk letartóz-
tatásról, csak vizsgálódásról.
Emlékeztetett a tavalyi vámkor-
rupciós ügyekre, ahol csoporto-
san vették õrizetbe a vámtiszte-
ket és a határõröket, hogy aztán
bizonyíték híján legtöbbjüket
szabadlábra helyezzék. „Az oko-

kat kell vizsgálni, nem a hatáso-
kat. Ha rendõrbûnözés gyanúja
merül föl, azonnal lépni kell,
nem szabad hagyni, hogy úgy
tûnjön, általános jelenségrõl van
szó. Ez negatív színben tünteti
fel a rendõrséget” – mondta
Lincu. Emlékeztetett, a rend-
õröktõl számos juttatást meg-
vontak, Traian Igaº belügymi-
niszter pedig azt ígérte, január
negyedike után tárgyalni fog ve-
lük, ez azonban nem történt
meg. Rámutatott, a 25 százalé-
kos bércsökkentés és egyéb jutta-
tások megvonása nyomán több
rendõr is távozott a rendõrség
kötelékébõl, és egyesek külföld-
ön vállaltak munkát, mások
azonban úgy döntöttek, tovább
tûrnek. 

M. Á. Zs.

Négyéves börtönbüntetésé-
nek letöltése után Szíriában

hivatalosan is szabadlábra he-
lyezték a Romániában terroriz-
mus vádjával húsz évre elítélt
Omar Hayssamot. A hírt tegnap
jelentette be Ion Cazacu, a kiter-
jedt üzleti kapcsolatokkal rendel-
kezõ Hayssam romániai ügyvéd-
je, hangsúlyozva, hogy nem tud-
ja, hol tartózkodik volt ügyfele,
és arról sincs információja, vé-
dence ellen szülõhazájában van-
nak-e más, folyamatban levõ el-
járások vagy ítéletek. 

Mint ismeretes, a szíriai üzlet-
embert 2007-ben ítélte húsz év
szabadságvesztésre a Bukaresti
Ítélõtábla terrorizmus miatt,
Marie-Jeanne Ion, Ovidiu Oha-

nesian és Sorin Miºcoci román
újságírók 2005-ös iraki elrablása
ügyében. Hayssamnak elítélése
elõtt, 2006 nyarán sikerült elme-
nekülnie Romániából, miután
egészségi állapota miatt szabad-
lábra helyezték. Távollétében két
másik gazdasági bûncselekmény
miatt további 18 év letöltendõ
börtönbüntetésre ítélték. Traian
Bãsescu államfõ 2008 októberé-
ben Damaszkuszba látogatott, a
megbeszélések napirendjén a
Hayssam-ügy is szerepelt. Ezt
Bãsescu megerõsítette a látoga-
tás után, egy évvel késõbb pedig
kijelentette: szíriai látogatásának
az volt a célja, hogy a két ország
módosítsa a kétoldalú kiadatási
egyezményt, és ennek nyomán
Hayssamot Romániába szállít-
hassák büntetése letöltésére. 

Szabadult Omar Hayssam
S. M. L.

Március végét javasolta Emil
Boc miniszterelnöknek az

RMDSZ az idõközi választások
megszervezésének idõpontjaként
– tájékoztatta tegnap Bukarest-
ben a sajtót Kelemen Hunor. Az
RMDSZ elnöke elsõ idei sajtó-
konferenciáján többek közt a
2012-es esztendõ törvényhozási
és kormányzati prioritásairól szá-
molt be. Mint elmondta: az idei
évben a legnagyobb kihívás a po-
pulista politizálás elkerülése, lé-
vén, hogy választási évben általá-
ban nagyobb a kísértés népszerû-
ségnövelõ, ám a nemzetgazdaság
számára káros intézkedések meg-
tételére. „Nem sodorhatjuk ve-
szélybe a tavalyi évben elért ered-
ményeket” – utalt Kelemen Hu-
nor a 2011-es, makrogazdasági
stabilitásnövelõ politika folytatá-
sának fontosságára. 

Törvényhozási szempontból
prioritás az RMDSZ számára a
kisebbségi törvény, de „csakis
olyan formában, amely valós jog-
köröket és hatásköröket biztosít,
kiüresített kisebbségi törvényre
ugyanis nincs szükség”. Mint
hangsúlyozta, „az RMDSZ
mond le errõl a törvényrõl, újra-
kezdjük annyiszor, ahányszor
kell, addig, amíg megszavazza a
parlament”. Ugyanakkor a szö-
vetség kiemelt figyelmet szentel a
szociális problémák megoldásá-
nak, ennek érdekében olyan tör-
vénycsomagot készül benyújtani
a parlamentbe, amely elsõsorban

a családok segítségére lenne.
„2012-re prioritás marad annak a
lehetõségnek a megteremtése,
hogy a kismamák szülés után ha-
marabb visszatérhessenek dol-
gozni, amennyiben ezt óhajtják,
de egy olyan jogszabályban is
gondolkodunk, amely pénzügyi
vonzatai által a gyerekvállalási
kedvet ösztönzi, és lehetõséget te-
remt a jövõ tervezésére itthon, a
szülõföldön” – ismertette az
RMDSZ terveit Kelemen Hunor. 

Az idõközi választások kap-
csán emlékeztetett: az RMDSZ
parlamenti frakcióiban két képvi-
selõi és egy szenátori mandátum
maradt üresen. „Hargita megyé-
ben a szenátori hely és Bihar me-
gyében a képviselõi hely az idõ-
közi választások után is az
RMDSZ-é marad” – szögezte le
az RMDSZ elnöke. Ami az õsz-
szel esedékes önkormányzati és
parlamenti választásokat illeti,
Kelemen szerint március-április-
ban nevezik meg az önkormány-
zati jelölteket, és késõ nyáron a
képviselõ- és szenátorjelölteket.
Az RMDSZ elnöke újságírói kér-
désre képtelen ötletnek nevezte
Tõkés László európai parlamenti
képviselõnek az etnikai arányos-
ság elvét követõ választási tör-
vénymódosítási javaslatát, ame-
lyet Tõkés az államfõhöz intézett
nyílt levél formájában tárt a nyil-
vánosság elé. „A magyar közös-
ség elég erõs ahhoz, hogy ehhez
hasonló trükkök nélkül is bejut-
tassa képviselõit a parlamentbe”
– szögezte le Kelemen Hunor. 

„Távozz tõlünk, populizmus!”
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Nem vonhatjuk meg három-
millió román állampolgár sza-

vazati jogát egy etnikai párt óva-
toskodásai miatt – válaszolt teg-
nap Teodor Baconschi külügymi-
niszter Kelemen Hunor RMDSZ-
elnöknek, aki fõvárosi sajtótájé-
koztatóján leszögezte, a szövetség
nem támogatja a levélben történõ
szavazás bevezetését. Kelemen
szerint a külföldön élõ román ál-
lampolgároknak jelenleg is adott a
lehetõségük szavazni, mindössze
annyit kell tenni, hogy „jól meg
kell szervezni a választásokat”.
Ezzel szemben Teodor Baconschi
azt hangsúlyozta, hogy az ország
lakosságának 15 százaléka kül-
földön él, akiknek a levél útján
történõ szavazást bevezetõ tör-
vény biztosítana lehetõséget arra,
hogy alakítsák az ország jövõjét.
Szerinte alaptalanok a választás
elcsalására vonatkozó vádak,
ugyanis több tucat ország biztosít-
ja a postai szavazás lehetõségét a
külföldön élõ állampolgárai szá-
mára. A külügyminiszter „ab-
szurdnak és arcátlannak” nevezte
annak vitatását, hogy a külföldön
élõ és az országgal minden kap-
csolatukat megszakító román ál-
lampolgárok szavazhassanak-e.
Érvelése szerint az utóbbi 10–15
évben éppenséggel a nyugaton
dolgozó románok által hazakül-
dött pénz tette lehetõvé a fejlõdést
és a gazdasági válságból való kilá-
balást. „Nem beszélve arról, hogy
itthon maradt családjukkal, baráti
társaságukkal tartják a kapcsola-
tot, és napirenden vannak a hazai
történésekkel. Sok értelemben
jobb állampolgárok, mint mi” –
fogalmazott Teodor Baconschi, a
PDL elsõ alelnöke. 

Koalíciós vita

a postai voksról

A korrupcióval és kínzással vádolt rendõröket beépített DGA-ügynökök leplezték le Bukarestben
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Nehéz szülés

Román lapszemle

Valóságos maffiaharcot folytatnak egy-
más között az ügyfelek megszerzése ér-
dekében a bukaresti taxisok, akik közül
sokan illegálisan mûködnek, és a fegy-
verhasználattól sem riadnak vissza.
(Adevãrul) Egyre keresettebb a románi-
ai Kárpátokban az extrém sportok lehe-
tõsége. A külföldi turisták egyik kedven-
ce a több mint ezer euróba kerülõ úgyne-
vezett helikopteres sízés, amikor gépma-
darakkal vitetik fel magukat a látogatott
sípályákon kívül esõ csúcsokra.
(România liberã) Autólakkozó mûhely-
ben talált állást Sile Cãmãtaru, az ismert
alvilági figura, akit nemrég helyeztek fel-
tételesen szabadlábra. (Adevãrul)

Székedi Ferenc

Bûnözõ rendõrök?

Fotó: Mediafax

Hayssam Szíriában szabadult, Romániában még „ülne” 16 évet
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Raed Arafat 31 éve, Pa-
lesztinából került Romá-

niába, tanulni érkezett, orvos
akart lenni. Egy évet töltött
nyelvtanulással Ploieºti-en,
majd a kolozsvári egyetemre
került. Az 1989-es változások
után döntötte el, hogy Romá-
niában marad. Bevallása sze-
rint mindig is sürgõsségi be-
tegellátással szeretett volna
foglalkozni, ám Romániában
nem lehetett a nyolcvanas
években erre szakosodni. Így
végül intenzív terápiás orvos-
nak szakosodott, mert ez állt
a legközelebb a sürgõsséghez. 

A kolozsvári Korunk tavaly
áprilisi számában megjelent
interjúban lapunk munkatá-

rásnak, Cseke Péter Tamás-
nak arról beszélt: bár a nyolc-
vanas években javában dúlt a
diktatúra, szívesen emlékszik
vissza a kolozsvári évekre.
Azonban az elsõ nagyobb
csalódása is Kolozsvárhoz
fûzõdik, mert a 89-es fordu-
lat után a kincses városban
szerette volna létrehozni a
SMURD-ot, de nem sikerült.
A mentõsök szakszervezet-
ének ellenállásába ütközött,
amelynek tagjai úgy érezték,
az új mentõszolgákat elven-
né a kenyerüket.

„A nevem 
nem számított”

Marosvásárhelyre 1990
szeptemberében költözött.

Eleinte ott sem járt sikerrel,
amikor a SMURD létreho-
zásával próbálkozott. Végül
a megyei kórház intenzív
osztályának akkori vezetõje,
Mircea Chiorean professzor
sietett a segítségére, és felka-
rolta elképzeléseit a helyi
tûzoltóparancsnok is. A Ko-
runk-interjúban a mentalitás-
sal, az újtól való félelemmel,
érdekek féltésével magyaráz-
za az ellenszegülést. Arról
beszélt: nem az volt az aka-
dály, hogy Arafatnak hívják.
„Az igaz, hogy a nevemet
egyesek felhasználták elle-
nem, amikor már kifogytak
az érvekbõl. Sok ilyen eset
azonban nem volt” – magya-
rázta.

A Marosvásárhelyi
SMURD megalakulása
után a rohammentõ szolgá-
lat fejlõdésnek indult, ter-
jeszkedni kezdett. A kilenc-
venes évek végén fogadta el
a parlament a tûzoltóság te-
vékenységét szabályozó tör-
vényt, amely már lehetõvé
tette, hogy a tûzoltók bekap-
csolódhassanak a sürgõsségi
egészségügyi ellátásba. Ké-
sõbb, 2003-ban hozták meg
azt a sürgõsségi kormány-

rendeletet, amely a helikop-
terek bevetését szabályozta
sürgõsségi esetekben. Raed
Arafat a SMURD története
egyik legfontosabb mozza-
natának azt tartja, amikor
2006-ban a parlament elfo-
gadta az egészségügyi re-
formról szóló törvényt. Ez a
jogszabály külön fejezetben
szabályozta a sürgõsségi
egészségügyi ellátást, s már
tételesen szerepel benne a
rohammentõ szolgálat is.

Nicolãescu hívta

A törvény elfogadása elõtt
az arab orvost az egészség-
ügyi minisztérium akadá-
lyoztatta a munkájában. Erre
így emlékezett: „Voltak
olyan miniszterek, akik kife-
jezetten ellenezték a
SMURD létrehozását. Akad-
tak olyanok, akik nem is áll-
tak mellém, de nem is akadá-
lyoztak. S természetesen vol-
tak olyan tárcavezetõk, akik
elismerték a SMURD létjo-
gosultságát, és mellém is áll-
tak. Ilyen volt az RMDSZ-es
Hajdú Gábor is”. A 2005-ös
kormányváltáskor lett ismét
kedvezõbb a légkör. Eugen

Nicolãescu egészségügyi mi-
niszter nevéhez fûzõdik a
2006-os törvény is, s szintén
a liberális tárcavezetõ volt az,
aki Raed Arafatot a miniszté-
riumba hívta helyettes állam-
titkárnak. Arafat beszámoló-
ja szerint Cseke Attila mi-
niszter ismét lendített egyet
az ügyön, folytatódtak a köz-
beszerzések a SMURD fel-
szerelésére, az érvényben lé-
võ keretszerzõdés pedig a fi-
nanszírozást négy évre bizto-
sítja.

Már tavaly 
figyelmeztetett

A Korunk-interjúban már
tavaly áprilisban veszélyes-
nek nevezte, hogy „egyesek
üzletet látnak a sürgõsségi
ellátásban”, azt szeretnék,
ha ez az egészségügyi szol-
gáltatás piacosodna. Akkor
arról számolt be, hogy „ezek
az érdekcsoportok törvény-
módosítást nyújtottak be a
parlamentbe, néhány politi-
kus révén”. Azt kifogásolta,
hogy az érdekcsoportok
„nagyon szép köntösbe”
bujtatják szándékaikat. „Ar-
ra hivatkoznak, hogy a ver-

seny csak javít a szolgáltatá-
sok minõségén. Ez termé-
szetesen mûködik is, ha más
típusú termékekrõl vagy
szolgáltatásokról van szó. A
sürgõsségi ellátás területén
azonban szerintem nem.
Ilyen alapon a honvédelmet,
a közrend védelmét is piaco-
sítani kellene. Románia nagy
ország, ezért sérülékenyebb
is: az árvizek, földrengések
nagy számú áldozatokkal
járhatnak. Akadt nem egy
ország, amely a sürgõsségi
ellátás piacosításával próbál-
kozott, s végül az egész szol-
gáltatási rendszer összeom-
lott” – figyelmeztetett már
tavaly áprilisban Raed
Arafat. Akkori jóslata szerint
ahogy a törvény lehetõvé te-
szi, megjelennek az ország-
ban az erõs külföldi cégcso-
portok, amelyek kezdetben
nagyon alacsonyan tartanák
az árakat. Ezután szép
csendben elszívják a munka-
erõt az áraikkal versenyezni
képtelen állami sürgõsségi
ellátástól, s a folyamat végén
egyedül uralnák a piacot.
„Ezután pedig olyan árat
szabnak, amilyet akarnak” –
jelentette ki. 

Arafat: életmentés, fõállásban
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A Nemzetközi Valuta-
alappal és az EU-val foly-

tatandó tárgyalásokról szól-
va Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök úgy fogalma-
zott: „A kormány minden
véleményre, meglátásra nyi-
tott. Részünkrõl semmilyen
elõfeltétele nincs a tárgyalá-
soknak, az egyetlen szem-
pont Magyarország érdeke.”
Ugyanakkor minden javasla-
tot mérlegelnek, és ha úgy
látják, hogy megfontolandó-
ak a nemzetközi szervezetek
érvei, készek õket „maguké-
vá tenni”. Arra a kérdésre,
hogy amennyiben valame-
lyik már elfogadott jogsza-
bály módosítását kéri az IMF
és az EU, meddig hajlandóak
elmenni, azt válaszolta: a
magyar gazdasággal kapcso-
latos jogszabályok esetében
eddig csak politikai vélemé-
nyeket hallott, de egyetlen
olyan érvvel sem találkozott,
amely miatt a parlamentnek
meg kellene változtatnia egy
már elfogadott törvényt.

„Marad a 
jegybankelnök”

Orbán Viktor szerint a Ma-
gyar Nemzeti Bankról
(MNB) szóló új törvény nö-
veli a jegybank függetlensé-
gét, s ennek az ellenkezõjét

még senki nem bizonyítot-
ta. A kormányfõ úgy véli:
azért nincs semmilyen jogi
probléma a jegybanktör-
vénnyel kapcsolatban –
amelybe az Európai Közpon-
ti Bank (EKB) 15 javaslatá-
ból 13 bekerült –, mert 2004-
ben is, amikor Magyarország
már tagja volt az EU-nak,
megnövelték a monetáris ta-
nács tagjainak, valamint az
MNB alelnökeinek számát,
és bár az EKB akkor sem ér-
tett ezzel egyet, az Európai
Bizottság nem tiltakozott.

A miniszterelnök megerõ-
sítette: mivel az EU alapszer-
zõdése kimondja, hogy intéz-
ményi átalakítással nem le-
het személycserét végrehajta-
ni a nemzeti bank élén, a kor-
mány nem fog élni a jegy-
bank és a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyeletének
összevonására vonatkozó le-
hetõséggel mindaddig, amíg
a jelenlegi jegybankelnök
mandátuma le nem jár.

„Védelmi hálót 
várunk”

Orbán Viktor közölte:
Fellegi Tamás fõtárgyaló
mandátuma négy kérdésre
terjed ki. A tárca nélküli
miniszter minden olyan hi-
telformát elfogadhat újabb
kormányzati egyeztetés
nélkül, amely abban segíti

Magyarországot, hogy to-
vábbra is a nemzetközi
pénzügyi piacokról finan-
szírozhassa magát. „Ezért
mondjuk azt, hogy mi az
IMF-tõl egy védelmi hálót
várunk. Az ország mûkö-
déséhez szükséges pénzt a
piacokról akarjuk megsze-
rezni, de világos jelzést
akarunk adni nekik, hogy
Magyarország az elérhetõ
források beszûkülése, az
euróválság jelentõs elhúzó-
dása esetén is rendelkezik
azokkal a forrásokkal,
amelyek a biztonságos mû-
ködéshez és a növekedés-
hez szükségesek” –mond-
ta. Megjegyezte, hogy job-
ban örülne, ha Magyaror-
szág a nemzetközi piaco-
kon nem hitelfelvevõként
jelenne meg, és reméli, sze-
mély szerint meg is éli,
hogy az ország egyszer
majd nem hitelfelvevõ, ha-
nem hitelnyújtó lesz.

Fellegi Tamás azt is
egyértelmûsítheti a tárgya-
lásokon, hogy Magyaror-
szág készen áll: az IMF-fel
egyeztetve hajtsa végre azt
a programot, amelyben
megállapodnak. Természe-
tes ugyanis, hogy az IMF
olyan gazdaságpolitikát
akar látni Magyarorszá-
gon, amely garancia arra,
hogy vissza is kapja a pén-
zét. A fõtárgyaló meg fogja

erõsíteni azt a kormányzati
vállalást is, hogy a válság-
adók kivezetése után a
2013. évi költségvetés hiá-
nya is 3 százalék alatt lesz
– közölte a miniszterelnök.
Orbán Viktor kiemelte:
„Mindenki biztos lehet ab-
ban, hogy a tárgyalások
alatt a kormányzat nem
nyújt be gazdasági vonat-
kozású törvényjavaslatokat
a Háznak”.

„Egy egész hajóraj”

Álláspontja szerint a fo-
rint értékét jelenleg nem a
magyar gazdaság valós tel-
jesítménye, hanem speku-
lációs támadássorozatok

befolyásolják, amelyek el-
hárítása szintén együttmû-
ködést igényel az MNB és
a kormány között. Simor
András jegybankelnök és
Matolcsy György gazdasá-
gi miniszter ezért naponta
egyeztet egymással. Hoz-
zátette: nemcsak Magyar-
ország van össztûz alatt –
bár „kedvelt célpontja a
spekulánsoknak” –, hanem
az „egész hajóraj”, vagyis
az eurózóna és a teljes EU.
A kérdésre, hogy ezek a
spekulációk honnan indul-
hatnak ki, Orbán Viktor
úgy válaszolt: nem véletle-
nül hívják ezeket a speku-
lánsokat globális szerep-
lõknek, hiszen nincs hazá-

juk, és mindenütt otthon
érzik magukat.

A magyarországi demok-
rácia megszûnését vélelme-
zõ álláspontokra azt mond-
ta: nincs új a Nap alatt, hi-
szen „megszokhattuk, hogy
amikor nem baloldali kor-
mánya van az országnak,
akkor az ellenzék szerint
rendre megszûnik a demok-
rácia, és a nemzetközi poli-
tikai élet pártalapon való
szervezõdése miatt a ma-
gyar szocialisták ezen a
szinten is képesek híveket
felsorakoztatni a vélemé-
nyük mellé.” „Ezzel ellen-
tétben mi akkor is demok-
raták vagyunk, ha ellenzék-
ben vagyunk, és akkor is
demokraták voltunk, ami-
kor mostani kritikusaink a
kommunista diktatúrát
védték velünk szemben” –
jelentette ki. Felidézte:
„élete legszebb idõszaká-
ban”, az 1980-as évek vé-
gén, az 1990-esek elején ép-
pen azért harcolt a diktatú-
ra ellen, hogy Magyaror-
szágon lehessen tüntetni,
szabad választást tartani,
ezért amikor ma tüntetés,
kormányellenes tiltakozás
zajlik, azt „a saját munkája
eredményének” is tartja.

Orbán Viktor hangsú-
lyozta, hogy nincs napiren-
den a kormány átalakítása,
de ez nem elégedettség kér-
dése. „Az elégedettség a
mi szótárunkban nem sze-
repel, majd talán a memo-
áríráskor, nyugdíjasko-
runkban. Ha nem érez-
nénk úgy, hogy ma jobb
teljesítményt tudunk nyúj-
tani, mint tegnap, az baj
lenne” – tette hozzá a ma-
gyar kormányfõ.

Orbán Viktor: elfogadjuk az IMF feltételeit
A magyar miniszterelnök szerint eddig egyetlen olyan érv
sem hangzott el a magyar gazdaságra vonatkozó jogsza-
bályokkal kapcsolatban – így az új jegybanktörvényt illetõ-
en sem –, amely miatt a parlamentnek e törvények közül
bármelyiket is módosítania kellene – jelentette ki Or-
bán Viktor az MTI-nek adott interjújában.

Orbán Viktor interjúadás közben. Még nem elégedett Fotó: MTI

Neve összefonódik a Sürgõsségi Ro-

hammentõ Szolgálattal, a SMURD-

dal. Javasolták már miniszternek, csa-

logatták a pártok, mégsem engedett a

csábításoknak. Raed Arafat helyettes

államtitkárként öt tárcavezetõ mandá-

tuma alatt felelt a sürgõsségi ellátáso-

kért, a hatodikat már nem várta meg.



Annak tudata, hogy az isteni önkény az igazságot „elfordította”,
nem könnyû teher Jóbnak, hiszen az isteni igazságosságba vetett
hitét mindenek ellenére sem tudja feladni. Másrészt viszont be kell
ismernie, hogy aki vele szemben igazságtalanságot és erõszakot kö-
vet el, az igenis Jahve maga. 
Nem tagadhatja, hogy oly Istennel áll szemközt, aki semminõ mo-
rális ítélettel nem törõdik, illetve önmagára nézve kötelezõ etikát
nem ismer el. Ez alkalmasint Jób igazi nagysága: hogy mind e ne-
hézségek láttán sem rendül meg Istene egység-képében, hanem vi-
lágosan látja, Isten önmagával ellentmondásban létezik, méghozzá
olyannyira teljességgel, hogy õ, Jób bizonyos lehet, Istenben segítõt
és szószólót talál Isten ellenében. Ahogy a Jahvéban lakozó gonosz
felõl, akként a benne lakozó jó felõl is bizonyossága van. 
Abban az emberben, aki ellenünkben a rosszat követi el, nem vár-
hatjuk ugyanakkori segítõnk eljövetelét. Csakhogy Jahve nem em-
ber; mindkettõ õ, üldözõ és megsegítõ is egyben, hol is az egyik
szempont ugyanoly fontos, mint a másik. Jahve nem hasadt – Jah-
ve antinómia, merõ bensõ ellentétesség, s ez elengedhetetlen alap-
feltétele az õ rettentõ dinamizmusának, mindenhatóságának és
mindentudásának. 
Ebbõl a felismerésbõl kiindulva tart ki amellett Jób, hogy igenis
megmutassa neki: „csak utaimat akarom védeni”, vagyis tisztázná
álláspontját, mert haragja ellenére Isten, önmaga ellenében is, szó-
szólója annak az embernek, aki panasszal kénytelen elébe állni.

Carl Gustav Jung: Válasz Jób könyvére. Fordította: Tandori Dezsõ

Az Országos Levéltárról szóló törvény
módosításáról van szó. Arról az RMDSZ
által kezdeményezett törvényrõl, amely le-
hetõvé tenné a kommunista rendszer ide-
jén önkényesen elkobzott levéltári anyag
visszaszolgáltatását. Például az egyházi
levéltárak visszaadását a romániai magyar
és a romániai német történelmi egyházak-
nak; azoknak, akiktõl elrabolták. 
Csakhogy a román többség nem akarja
ezt, mert attól tart, hogy így nyilvánosság-
ra kerülnek olyan dolgok is, amelyekkel
nem büszkélkedhet. Ezért nemzeti kam-
pány indult a visszaszolgáltatást lehetõvé
tevõ jogszabály ellen. Azt állítják, hogy
ennek a visszaszolgáltatási törvénynek az
alkalmazása „megkárosítja a román ál-
lamnak és állampolgárainak a történelmi

emlékezetét”, vagyis amnézi-
át, amolyan Alzheimer-kórt
idéz elõ számukra. A lo-
pott, illetve rabolt holmi

viszont – ennek megfele-
lõen, legalábbis a tiltako-
zók szerint – feltehetõleg
élénkíti a memóriát...
Sõt, a kampányolók sze-

rint – beleértve a ro-

mán történészeket is – a világon minden
civilizált államban így van: egy helyen
tartják az összeharácsolt javakat. Hát ez
nem vet valami jó fényt az emberi civilizá-
cióra...
A törvényterevezet parlamenti vitája so-
rán kiderült, hogy nem-
csak az ellenzék – a libe-
rálisok, a szocialisták és a
konzervatívak -, de egyet-
len román párt sem akar-
ja ezt a törvényt; a Szená-
tusban elõször az
RMDSZ kormánybeli társai: a liberális
demokraták és a velük egy húron pendülõ
„függetlenek” is ellene szavaztak, s ez tör-
tént eleinte a Képviselõház Mûvelõdési
Szakbizottságában is, amíg az RMDSZ
szavazatainak elvesztésétõl félve jobb be-
látásra nem tértek. 
A jobb belátás abban állt, hogy elfogadták
a törvény szenátusi változatát kiegészítõ
módosításokat, s kibocsátásra küldték a
törvényt. Az RMDSZ örvendett, hogy si-
került átvinnie ezeket – a visszaszolgálta-
tást ténylegesen lehetõvé tevõ – módosítá-
sokat, és nem vette észre, hogy átverték.
A kiegészítõ szakaszokat ugyanis csak az

egyik házban tárgyalták meg, s emiatt
nem bocsátható ki a törvény – az Alkot-
mánybíróság kapott az alkalmon, hogy al-
kotmányellenesnek minõsítse ezt a jogsza-
bályt. 
A politikusok gazemberkedései nem lep-

nek meg, a történészek
nacionalista hazudozása
az, ami inkább fáj. Az,
amikor Zoe Petre azt állít-
ja, hogy az elkobzott le-
véltárak visszaadása –
más szóval a történelmi

igazságszolgáltatás – „példátlan barbár-
ság, bûntett”. Vajon Zoe Petre tudja-e,
hogy mit beszél? És hamis hangokat pen-
get Vlad Nistor is, a Bukaresti Egyetem
Történelem Karának a dékánja, amikor
azt állítja: „Ha (a levéltárakat) visszavi-
szik oda, ahonnan elhozták, az mélysége-
sen károsítja a kutatómunkát, mert az
irattárak centralizálása nagyon hasznos a
tudományos munka szempontjából.” Te-
hát nemcsak a „nemzeti memória” vész
el, ha a törvényhozás az RMDSZ-re hall-
gat, hanem a „munka tárgya” is. A mun-
ka tárgya? Kit érdekel ma az? Nagyvára-
don a kommunista rablás során állami le-

véltárba került régi térképeket például,
amelyek sokat mondhatnak a Bihar megye
déli részén élõ románok múltjáról, fél év-
század alatt egyetlenegy(!) kutató tanul-
mányozta, a nagyváradi katolikus püspök-
ség levéltárosa. Vagy kérdem én, hányan
vették kézbe a râmnicu vâlcea-i levéltárba
áttett mintegy háromezer folyóméternyi
Bihar megyei iratanyagot? Ejsze ott kutat
mindennap Zoe Petre? Ne vicceljünk!
Nem inkább azért kellett odavinni, hogy
ne is vegye kézbe senki? Ez hihetõbb...
A múltat elõször is múltnak kellene tekin-
teni, nem pedig a mai csetepatékban hasz-
nálható politikai tõkének, nacionalista-po-
pulista kincsesládának. Mert amíg a poli-
tikusok a gazdaságot, a kultúrát, az okta-
tást, az egészségügyet, a civilizációt elõ-
mozdító tettek helyett érzelmek szításával,
nemzeti történelmi injekciókkal kívánnak
sikert aratni, addig egy tapodtat sem ju-
tunk elõre. És az sem segít rajtunk, ha a
múltbeli rablást mai hazugságokkal takar-
gatjuk. Hogy a jóvátétel néha kényelmet-
len, s be kell ismerni az elkövetett bûnt,
ez igaz, de elkerülhetetlen. Különben tör-
vényeinkkel együtt magunk is lesre fu-
tunk.

Lesre futtatott törvény
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Benne vagyunk. Teljesen, a megtévesztésig olyan,
mint a valóság, de mégsem az. Csak valahol a mû-
ködõ szellem világában, emberi elme által létreho-
zott képzelt rendszerben létezünk. A technikával
megtámogatott hatalom mai állása mellett eljátsz-
hatja valaki az Istent: teremt egy világot a cybertér
memóriájában, alakítja kedve szerint, szabályokkal
és törvényekkel mozgatja a teremtményeket, s az
egész önmûködõen fennáll, eljár az idõk végezeté-
ig, vagyis a kódolt összeomlásig. A mátrix kívülrõl
nézvést értelmetlennek látszik, belsõ törvényei
rendszert alkotnak, egyszerûen olyan, mint a ben-
ne hívõk.
A mátrixba belevetett játékos nem tudhatja saját lé-
tezése titkait. Ezek titkosítva vannak. Néha, idõn-
ként támadnak benne sejtések, amikor rácsodálko-
zik a bonyolult rendszer összehangolt nagyszerûsé-
gére, avagy elgondolkodik, hogy vajon nem mû-
ködhetne ez az izé (létezés, világegyetem, baromfi-
udvar, Európa, Magyarország) egy kicsit célzato-
sabban, jobban, szabályszerûbben? Kezdetleges,
korai verzióban játszanak velünk, egyetlen életünk
van, s nehezen tennénk kockára egy kísérlet kedvé-
ért. A határok, bár elképzelni nem tudjuk, végtele-
nek.
Alapvetõen az összeomlás határán mûködik a
rendszerünk, hozzá lehet szokni, ahogy rohanunk
a megsemmisülés felé, nincs jövendõ, csupán a pil-
lanat létezik a túlélés igézetében. A világvége han-
gulat idõnként tömegesen eluralkodik rajtunk,
olyankor a depresszióba vagy a szabadságharcba
menekülünk.
Választott vezérekkel oldjuk meg a közös irány és
együttcselekvés kérdését. Demokráciának nevez-
zük azt a szintet, amely – állítólag – más rendsze-
rekben hosszú mûködést garantál. Nálunk belülrõl
rohad szét.
A rendszer szerepeit adó brandek és profilok (meg-
haladott szavakkal: politikusok, játékosok) meg-
elégszenek a számukra megérthetõ magyarázattal:
világméretû összeesküvés dolgozik ellenünk, spe-
kuláció a pénzünk romlására, a liberálbolsevik vi-
lágjárvány pusztító vírusai kívülrõl és belülrõl egy-
szerre gyengítik szervezetünket. 
A rendszer csak külsõ erõforrásokból tud üzemelni,
több energiát használ fel, mint amennyit elõállítani
képes, kiszolgáltatottsága folyamatosan növekszik.
És ha következetesen elindulunk a mûködés fölfejté-

sének céljával, akkor süteményrecep-
tekkel bíbelõdõ vénasszonyokat
találunk. Õk az orákulum, náluk
a megoldás kulcsa. Egyszerû lel-

kek: kezet csókolnak a Viktornak,
és azt kiabálják Gyurcsánytaka-

rodj. Vagy a Feri kezét szoron-
gatják, és azt litániázzák: Orbán-
takarodj. Végtelen bölcsességük

a butasággal határos.Krebsz János

Lap-top
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A múltat elõször is múlt-
nak kellene tekinteni,
nem pedig felhasználha-
tó politikai tõkének.

Zsehránszky István

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Hogyan kell a politikával foglalkoznunk? 
Tégy vele úgy, mint a tûzzel: ne menj hozzá 

nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se,
mert megfázol.” Antiszthenész

Valahol Kelet-Európában

Ellentétesség

Mátrix
A nap címe. Magyarország, Európa réme,
Románia pedig követi, Cotidianul.

Magyarázat. „A nyugati világ aggódik Ma-
gyarország politikai magatartása és az Or-
bán Viktor miniszterelnök által bevezetett
törvények miatt. Az új alkotmány, amely
idén lépett életbe, vitákat szül és fenyegetést
jelent a demokráciára. Ez azonban Romá-
niában is borzongást kelt. (…) Radu Tudor
ismertette az aggodalom okait a románok
számára: a politikai instabilitás átterjedésé-
nek veszélye olyan témák révén, amelyek a
romániai magyar közösséget is érintik, az
Orbán Viktor és Traian Bãsescu közötti affi-
nitás is. Mindkét politikai vezetõ volt kom-
munista, aki ma jobboldalinak vallja magát
és gátlástalanul antidemokratikus intézke-
déseket hoz. Renate Weber liberális európai
parlamenti képviselõ véleménye szerint »a
románok aggodalma indokolt«,  és jó lenne,
ha nálunk is megnyilvánulna az a civil szel-
lem, mint Budapesten. Victor Boºtinaru
szociáldemokrata európai parlamenti képvi-
selõ a maga részérõl kiemelte, hogy az em-
berek kezdik firtatni, mire jó az Európai
Unió, ha már a demokratikus értékeket sem
képes megvédeni.” Mit tehetnénk ehhez
hozzá? Renate Webert nagyon tiszteljük,
látlelete az indokolt aggodalomról helyes,
és valóban a román (civil) társadalom és ér-
telmiség szégyene, hogy nem emeli fel a
szavát a demokrácia és a jogállamiság meg-
sértése ellen. (Renate kiállásból mindig pél-
dát mutatott!) Másfelõl viszont azt se felejt-
sük, hogy – bár nem csak emiatt – Traian
Bãsescu népszerûsége romokban hever, a
lakosság túlnyomó része azonnal felfüg-
gesztené; eközben Orbán Viktort egy meg-
lehetõsen nagy „kemény mag” még mindig
támogatja. Persze az idõ telik…

A nap álhíre. Miután kijelentette, „nem
tartja  korrektnek, hogy egy kisebbséget
képviselõ partner etnikai érdekektõl ve-
zérelve megakadályozza a többség számára
kedvezõ folyamatokat”, Traian Bãsescu rö-
viden és velõsen megfogalmazta azt is,
hogy ebben az esetben mi a többség érde-
ke: szétszórni és szétverni a kisebbséget.
Ezt nem illik megakadályozni a kisebbség-
nek! Ceauºescu élt, Ceauºescu él,
Ceauºescu élni fog.



Röviden

Totka László

Kartellezés miatt több
mint 880 millió lej értékû

bírságot szabott ki tegnap az
Országos Versenytanács hat,
Romániában mûködõ kõ-
olajipari társaságra: az OMV
Petrom Marketing, OMV-
Petrom, Rompetrol, ENI Ro-
mánia, Mol Románia,
Lukoil Románia vállalatok-
ra. A cégek 2010-es forgal-
muk 3 százalékát kell hogy
kifizessék büntetés gyanánt,
ez alól csupán a Petrom és a
Rompetrol képeznek kivételt.
Míg a Rompetrom 3 száza-
léknál kisebb bírsággal úszta
meg, a Petromot terheli a leg-
több büntetés – 504 millió lej
–, mivel a vizsgálódó hatóság
szerint ettõl a cégtõl szárma-
zott a kartell-kezdeménye-
zés. A MOL Románia sajtó-
közleménye szerint a céget
80,2 millió lej kifizetésére kö-
telezték. 

„Az érintett cégek össze-
hangolt viselkedése és az
egyik keresett benzinfajta, az
Eco Premium piacról való
közös kivonása volt a bünte-
tés legfõbb oka – erõsítette
meg az ÚMSZ-nek Neményi
József, az Országos Verseny-
tanács tagja. – A vállalatok
menedzsmentje és üzleti po-
litikája össze volt hangolva, a
cégvezetések tanácskozáso-
kat folytattak ez ügyben,
amelyet a kivizsgálást vezetõ

testület kartellegyezménynek
értelmezett, ezt pedig tiltja a
versenytörvény”. Neményi
szerint a vállalatok menedzs-
mentjük összehangolását egy
nonprofit civil szerzõdés
alapján végezték, a romániai
kõolajipari társaságok szö-
vetségének keretében tartot-
tak többször is üzletopoli-
tikákat összehangoló megbe-
széléseket. 

„Enyhítõ” körülmény

Tekintettel arra, hogy az
érvényben levõ törvények
szerint a büntetés akár az
éves forgalom 10 százalékát

is elérheti, a versenytanács
döntése akár „enyhének” is
nevezhetõ. Kérdésünkre,
hogy mi indokolja a jelenlegi
– 3 százalék körüli – bírságot,
Neményi elmondta, a testü-
let azt vette figyelembe, hogy
az Eco Premium benzinszár-
mazék alig haladta meg az
üzleti forgalom 5–5,5 száza-
lékát, tehát az összeladások
igen kis százalékát képezte
csak. További enyhítõ körül-
ménynek számított az is,
hogy a versenyellenes csele-
kedet viszonylag rövid ideig,
azaz két évnél kevesebbet tar-
tott, illetve az, hogy a kivizs-
gálás során az érintettek

együttmûködõnek bizonyul-
tak. A vállalatok képviselõi
váltig állítják, hogy azért
döntöttek a szóbanforgó ter-
mék piacról való kivonásá-
ról, mert elenyészõ volt en-
nek forgalma és az eladások-
nak is kevesebb, mint 20 szá-
zaléka származott belõle, rá-
adásul környezetszennyezõ
volt. Bár azt a versenytanács
is elismeri, hogy a kartellezés
kereskedelmi jelentõsége
nem annyira nagy, úgy ítéli
meg, hogy a döntés károsítot-
ta a fogyasztók érdekeit. 

Mint Neményitõl megtud-
tuk, jelenleg egy másik ki-
vizsgálás is folyik a kõolaj-

ipari szektorban, amit az ár-
harmonizáció gyanúja indí-
tott el, azaz azon feltételezés,
hogy a piaci szereplõk egy-
szerre emelték az árakat.
„Az árakat a felek szabadon
állapíthatják meg, a piac el-
várásai szerint azonban ezek
együttes emelésérõl tilos
megegyezni” – mutatott rá a
versenytanács tagja. 

Kérdésünkre elmondta azt
is: a testület vizsgálódásai az
elkövekezõkben a gyógyszer-
forgalmazók és autóalkatré-
szek piacára fognak kiterjed-
ni, emellett pedig bizonyos
banki problémákkal, vala-
mint a szuper- és hipermar-
ketek közötti árkülönbségek-
kel is foglalkozni fognak.

Máris fellebbeznek

Mivel a versenytanács dön-
tése még nem jogerõs és a fe-
leknek jogukban áll felle-
bezni, Neményi szerint még
legalább egy évig elhúzódik
az eljárás. A Mol Románia
lapunkhoz eljuttatott közle-
ménye szerint a vállalat kérni
fogja a végrehajtás felfüg-
gesztését és a döntést megtá-
madja a Bukaresti Fellebbvi-
teli Bíróságon. A cég leszöge-
zi, hogy az Eco Premium ki-
vonása a termékportfolióból
egyéni üzleti döntése volt,
emellett hangsúlyozza a ter-
mék környezetszennyezõ
voltát is. 
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Nyomás alatt a benzinkutak: legközelebb az árharmonizáció ügyét vizsgálja a versenytanács

Milliós adóamnesztia

Több mint 6200 cégnek en-
gedte el az adótartozások
miatt felhalmozódott kése-
delmi, illetve büntetõkama-
tot az Országos Adóható-
ság – írta a Capital a Pénz-
ügyminisztérium adataira
hivatkozva. Az „adóam-
nesztia” összesen 24,15
millió lejébe, azaz megkö-
zelítõen 5,6 millió eurójába
kerül az államkasszának. A
legtöbb kedvezményezett
cég Bihar megyébõl és Bu-
karestbõl került ki.

EU-s pénz 
a Nokiásoknak

A Nokia nemeszsuki gyárá-
nak bezárása nyomán mun-
kanélkülivé vált személyek
500 eurós EU-s támogatást
fognak kapni, ha nem az ott-
honukként szolgáló települé-
sen kapnak állást – írta a
Stiridecluj.ro portálra hivat-
kozva a Penzcsinalok.ro.
Daniel Don, a Kolozs me-
gyei munkaerõ-elosztó hiva-
tal igazgatója szerint a ked-
vezményezettek ebbõl kelle-
ne hogy finanszírozzák az
utazást és a letelepedést. Az
EU összesen 5 millió eurót
adott a Nokiától elbocsátott
személyek megsegítésére,
akik az átképzések mellett
többek között arra is pénzt
kapnak, hogy megfelelõ kül-
sõvel jelenjenek meg az ál-
lásinterjúkon. 

Felrobbant a benzinkartell

Visszatérített Malév-pénz
MTI

A Malév számára nyúj-
tott „összeegyeztethetet-

len” állami támogatás visz-
szafizettetésére szólította fel
Magyarországot az Európai
Bizottság. Az Európai Unió
brüsszeli végrehajtó testüle-
te megállapította, hogy a
magyar nemzeti légitársaság
számára 2007 és 2010 között
a privatizációval és a vissza-
államosítással összefüggés-
ben nyújtott finanszírozás
jogellenes állami támogatás-
nak minõsül, mivel „a Ma-
lév nem volt képes ilyen fi-
nanszírozáshoz jutni a piac-
ról a magyar hatóságok által
nyújtott feltételek mellett”.
A testület szóvivõje, Cristina
Arigho sajtótájékoztatón
ugyanakkor azt mondta: a
magyar hatóságoknak kell
kiszámítaniuk, pontosan
mekkora összeg visszafizeté-
sérõl van szó.

A magyar fejlesztési mi-
nisztérium (NFM) válaszá-
ban már hétfõn közölte: tu-
domásul veszi és tiszteletben
tartja az Európai Bizottság
határozatát, amely a Malév
számára a 2007– 2010 kö-
zötti idõszakban nyújtott
egyes hiteleket, tõkeemelé-
seket tiltott állami támoga-
tásnak minõsíti. A kormány
azonban továbbra is úgy íté-
li meg, hogy a Budapest köz-
pontú nemzeti légitársaság
fenntartására egyértelmûen
szükség van, és ennek szelle-
mében a további lépésekrõl
gyors döntéseket hoz már a
közeljövõben.

Az NFM tegnapi közle-
ménye szerint a kormány
változatlanul kiemelten szá-
mol egy szakmai befektetõ
bevonásának lehetõségével
a Malévnál – a helyzet ren-
dezésére szolgáló megol-
dásról akár már a január 16-
i kormányülésen döntés
születhet. Az Európai Bi-
zottság határozata több hó-
nap mozgásteret ad a kor-
mánynak, így az NFM sze-
rint biztosra vehetõ, hogy a
kabinet végül a „kellõkép-
pen elõkészített alternatí-
vák közül a leginkább meg-
felelõt és legeredményeseb-
ben végrehajthatót” választ-
hatja majd.

A Bizottság 2010 végén
indított mélyreható vizsgá-
latában a következõ tétele-
ket tekintette át: a 2003-ban
nyújtott, 76 millió euró ös-
szegû kölcsönt (amelyet a
cég 2007 decemberében ka-
pott meg), a 4,3 milliárd fo-
rint összegû kölcsönt a Ma-
lév Ground Handling leány-
vállalatának „meghiúsult el-
adásával öszszefüggésben”,
13,8 milliárd forint összegû
adó- és társadalombiztosítá-
si adósság elhalasztását,
2010 februárjában 25,4 mil-
liárd forint és 2010 szeptem-
berében 5,7 milliárd forint
összegû tõkeemelést, a 2010
májusa és szeptembere kö-
zött nyújtott 14,9 milliárd
forint összegû tulajdonosi
kölcsönöket, továbbá ezen
tulajdonosi kölcsönök egy
részének Malév-részvények-
ké való átalakítását 2010
szeptemberében. 

Egekben az aluljáróbér
Antal Erika

Egyelõre elenyészõ az
igény a Marosvásárhely

fõterén megépített aluljáró-
ban bérelhetõ üzlethelyiségek
iránt: a többször is meghirde-
tett árverésen eddig mindösz-
sze egy cég fejezte ki beköltö-
zési szándékát. Az „éber”
vállalkozó gyorsbüfét nyitna
a postát, az adóhivatalt és ke-
reskedelmi bankot, valamint
a helyi bevásárlóközpontot
összekötõ aluljáró egyik üz-
lethelyiségében.

„Történelmi” projekt

A majdnem harminc éven
keresztül épült földalatti gya-
logos átkelõhely eredeti tervé-
ben nem szerepelt még a ke-
reskedelmi értékesítés, jóval a
rendszerváltást követõen szü-
letett az ötlet, hogy a befekte-
tés árát részben viszsza lehet-
ne szerezni a helyiségek bér-
beadásával. Mint Csegzi Sán-
dor alpolgármester emlékez-
tetett, nemcsak az építkezés,
de a hasznosítható felületek
kialakítása, infrastruktúrával
való ellátása is évekig húzó-
dott. „Végül úgy döntöttünk,
legfontosabb, hogy elkészül-
jön az aluljáró, hogy a gyalo-
gosok használatba vehessék,
és csak ezt követõen tárgya-
lunk a létesítmény egyéb ren-
deltetésérõl” – mondta la-
punknak az alpolgármester.
A kivitelezést végül az a cég
fejezte be, amely annak ide-
jén bérbe vette az évtizedekig

tátongó gödröt és helyére
megépítette a Maros Mall be-
vásárlóközpontot is. Ez a vá-
rost részben tehermentesítet-
te, mert egyébként nagy ki-
adásokat jelentett az infrast-
ruktúra, a vízvezetékek, csa-
tornarendszer, elektromos
hálózat elterelése. Így sikerült
kialakítani az aluljáróban az
üzletfelületeket is. 

Magas elvárások

Az aluljáró „benépesíté-
sét” illetõen azonban az ön-
kormányzatnak konkrét el-
képzelései vannak, a város-
gazdák igyekeznek tevéke-
nyen alakítani az ideköltözõ
üzletek profilját is: olyan hi-
ánypótló szolgáltatásokat

nyújtó vagy kereskedelmi te-
vékenységet folytató cégeket
próbálnak idecsalogatni,
amelyek különbözõ okok mi-
att kiszorultak a város köz-
pontjából. Például a fõtéren
sorra megszûnõ könyvesbol-
tokat lenne hivatott pótolni
egy könyvkereskedés, vagy a
közelmúltban megszûnt nõi-
férfi fodrászszalont, amelyre
szintén volna igény a lakos-
ság részérõl. „Tudom, hogy
ezek a piacgazdasággal
szembemenõ elképzelések,
mert sok kritériumnak kell
eleget tenni: szolgáltatást kí-
nálni megfizethetõ áron,
mindezt úgy, hogy közben a
bérek fedezzék a fenntartás
költségeit. Ráadásul a szol-
gáltatónak is meg kell legyen

a maga haszna. Mindez hoz-
zájárult ahhoz, hogy eddig
nem sikerült közös nevezõre
jutni” – magyarázta Csegzi. 

A közbeszerzési pályázatot
két alkalommal is meghirdet-
te a polgármesteri hivatal, de
nem jelentkezett senki. „Az
önkormányzat által kért árak
nem voltak gazdaságilag alá-
támaszthatóak, a mi számítá-
sainkat nem igazolta a gya-
korlat” – ismerte el az alpol-
gármester. Végül az önkor-
mányzat által felügyelt
Locativ Rt. lakásgazdálkodá-
si vállalatra hárult a feladat,
hogy versenytárgyalásokat
hirdessen meg – ennek ered-
ményeképp találták meg a
hamarosan beköltözõ gyors-
étkezde mûködtetõit. 

Nem tülekednek az üzlethelyiségek bérlõi: üresen kong az új marosvásárhelyi aluljáró A szerzõ felvétele
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Farkas István

„Amint látják, vagyok...
és leszek. Lemondtam ál-

lamtitkár-helyettesi funkci-
ómról, de ez nem jelenti azt,
hogy eltûnök a romániai sür-
gõsségi rendszerbõl” – fogal-
mazott tegnap délutáni bu-
karesti sajtótájékoztatóján
Raed Arafat. A palesztin
származású marosvásárhelyi
orvos azt követõen mondott
le az Egészségügyi Miniszté-
riumnál betöltött tisztségé-
rõl, hogy miután többször
élesen bírálta a közvitára bo-
csátott új egészségügyi tör-
vénytervezetet, hétfõ este
egy hírtelevíziós mûsorban
vitába keveredett Traian
Bãsescuval. Az élõ adásba
betelefonáló államfõ azzal
vádolta Arafatot, hogy bot-
rányt kelt és félretájékoztatja
a romániai közvéleményt a
mentõszolgálatok átszerve-
zésével kapcsolatban. 

Bãsescu: 
Arafat „balos”

A Sürgõsségi Életmentõ
Szolgálat (SMURD) alapító-
ja a Realitatea TV hétfõ esti
mûsorában arra figyelmezte-
tett: a közegészségügyi sür-
gõsségi ellátás hátrányba ke-
rül az új egészségügyi tör-
vénytervezet elõírásai miatt,
amelyek szerint megnyitnák
a sürgõsségi egészségügyi
szolgáltatások piacát a ma-
gánvállalkozások elõtt. Ara-
fat szerint az új szereplõk
csak olyan szolgáltatásokat
biztosítanak majd, amelyekre
lesz fizetõképes kereslet, ez
pedig egyértelmûen veszély-
be sodorja a sürgõsségi ügye-
leti rendszert. A helyettes ál-
lamtitkárt félretájékoztatás-
sal vádoló elnököt Arafat
emlékeztette: a sürgõsségi el-
látás most is alulfinanszíro-
zott, ha pedig a magán- és a
közszféra versenyez majd, a
lehívható támogatások ösz-
szege tovább csökken.

Bãsescu erre kijelentette:
Arafatnak „balos” beütésû

elképzelései vannak. „Az ál-
lamtitkár-helyettes úr kam-
pányol – vádolta az orvost a
mûsorba betelefonáló állam-
fõ –, és azonnal az utcán te-
rem, amint a mentõk vagy a
tûzoltók kivonulnak, hogy
népszerûségét növelje.” Az
elnök felszólította az állam-
titkár-helyettest: fogalmazza
meg az új egészségügyi keret-
törvény-tervezettel kapcsola-
tos észrevételeit a szaktárca
felé, és „ne keltsen hisztéri-
át”, vagy pedig mondjon le
kormányzati tisztségérõl.  

Szomorúan, 
de emelt fõvel 

Az államtitkár-helyettes
aludt rá egyet, majd az utób-
bi változat mellett döntött:
tegnap sajtótájékoztatón je-
lentette be lemondását. „Szo-
morúan állok tovább, mert
nem fejeztem be azt, amit el-
kezdtem, de emelt fõvel,
mert tiszta a lelkiismeretem.
Ezentúl szabadon beszélhe-
tek arról a törvénytervezet-
rõl, amely évekre meghatá-
rozza a hazai egészségügyi
rendszer mûködését” – fogal-
mazott Arafat. Mint hangsú-
lyozta: annak ellenére, hogy
többen is támogatásukról
biztosították, „erkölcsi köte-
lessége” lemondani. „Nem
maradhatok, mert ebben a
kérdésben véleményem nem
egyezik a szaktárca hivatalos
álláspontjával” – jelentette ki
Raed Arafat, aki cáfolta
Bãsescu vádját, miszerint
akadályozná az egészségügyi
reformot. Újságírói kérdésre
elmondta, a Maros Megyei
Sürgõsségi Klinikán van az
orvosi állása, oda megy visz-
sza, de elképzelhetõ, hogy fi-
zetés nélküli szabadságot kér
annak érdekében, hogy vé-
gigvigye azt, amit az egész-
ségügyi kerettörvény terveze-
tével kapcsolatos vita során
elkezdett.

Az új egészségügyi keret-
törvénnyel kapcsolatban –
amelynek közvitája február
10-én jár le – Arafat elmond-

ta: az nem róla vagy a
SMURD-ról szól, hanem an-
nál sokkal nagyobb a tét.
„Kötelességem figyelmeztet-
ni mindenkit a törvény nega-
tívumaira, amelyek 3-4 év
múlva lesznek majd igazán
érezhetõk” – jelentette ki a
szakember. Mint hozzátette:
„az új törvénnyel nincs visz-
szaút”. 

Tar: az alapcsomagot 
ne bántsák

Mint arról már beszámol-
tunk, a jogszabálytervezet-
nek nemcsak a sürgõsségi el-
látásra vonatkozó fejezete
vet fel kérdéseket – amelyek-
re a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) is figyelmeztetett –,

hanem többek közt az egész-
ségügyi biztosítási alapcso-
mag privatizálása is. Tar
Gyöngyi, a Hargita Megyei
Közegészségügyi Igazgató-
ság vezetõje megkeresésünk-
re a tervezet hiányosságait
ecsetelte. „Alighanem szak-
mai nyomásra a tervezetbe
végül bekerült egy, a szakor-
vosi ellátásról szóló önálló
fejezet, amit az államelnöki

hivatal által kidolgozott tör-
vénytervezetbõl hiányoltam,
ám továbbra is hiányzik a
népegészségügyi tervezés” –
vélekedett Tar. A Hargita
megyei közegészségügyi ha-
tóság vezetõje azt sem tartja
szerencsésnek, hogy magán-
biztosítók gazdálkodjanak
közpénzzel az egészségbiz-
tosítási alapcsomag eseté-
ben. „Semmi kifogásom az
ellen, hogy felülbiztosítás-
ként magánbiztosítók kerül-
jenek be a rendszerbe, sõt:
ha megengedhetném ma-
gamnak, én is élnék egy
ilyen lehetõséggel. De az
alapcsomagot, azt ne...” –
fogalmazott az Új Magyar
Szónak Tar Gyöngyi. Amint
arról lapunkban beszámol-

tunk, az IMF véleményezé-
sében emlékeztetett Csehor-
szág, Szlovákia és Hollan-
dia negatív tapasztalataira:
az említett országokban a
piaci versenyhelyzet hátrá-
nyosan érintette a betegek
egy részét – a súlyos betegek
kezelésének megtérítését a
nagy költségekre hivatkozva
egyszerûen elutasították a
biztosítók.

Molnár: kiengeszteltük 
a Valutaalapot

Molnár Géza kolozsvári
orvos, járványtani szakértõ,
a törvénytervezetet kidolgo-
zó államelnöki bizottság tag-
ja lapunk megkeresésére el-
mondta: az IMF intéseit is fi-
gyelembe vették, és a tervezet
szövegét azért bocsátották
közvitára, hogy „a javaslato-
kat, kiegészítéseket, ellenke-
zéseket összeírva” vihessék
azt a parlament elé. Molnár
szerint a valutaalap például
kifejezetten támogatja a kór-
házak privatizációját, a ma-
gánbiztosítók megjelenése
pedig gazdasági megfonto-
lásból fontos. 

„A pénzügyi alapok jobb

felhasználása szempontjából
a véglépcsõ kerül magánbiz-
tosítási hálózat rendszerébe,
amit az Országos Egészség-
biztosítási Pénztár oszt szét
annak függvényében, hogy
mire van szerzõdési kötele-
zettsége” – védte meg a tör-
vénytervezet egyik legin-
kább bírált fejezetét Molnár
Géza. Mint hangsúlyozta:
az országos egészségbiztosí-

tó továbbra is a Pénzügymi-
nisztériumtól kapja a pénzt,
„tehát semmiképp nincs ar-
ról szó, hogy a közbiztosítá-
si alapokat magánkézbe adja
a minisztérium, csupán a ki-
fizetések változnának”. Vé-
lekedése szerint a törvény
megalkotásakor fontos cél
volt nagyobb önállóságot
biztosítani a kórházaknak,
és megerõsíteni azok felelõs-
ségét.

Szakértõkkel egyeztet 
Kolozsváron az RMDSZ

Az RMDSZ holnapi,
szakemberek bevonásával
tartandó, kolozsvári elnöksé-
gi ülése után alakítja ki hiva-
talos álláspontját az igencsak
fogas kérdésben. Kelemen
Hunor tegnapi bukaresti saj-
tótájékoztatóján elmondta:
meglátása szerint az egész-
ségügyi törvénytervezettel
van néhány alapvetõ problé-
ma, ami körültekintõ elem-
zésre szorul. A kifogások kö-
zött sorolta, hogy a tervezet
privatizálná az egészségbiz-
tosítási rendszert, a jelenlegi
állami pénztár szerepét nyolc
regionális magánbiztosító
venné át. „A magánbiztosí-
tók elsõsorban saját profitju-
kat tartják szem elõtt, ami
nem az adófizetõk érdekeit
szolgálja, ugyanakkor a biz-
tosítók monopolhelyzetet
alakíthatnak ki családi orvo-
sok, gyógyszergyártók háló-
zata révén. Ez aggályokat
vet fel” – tette hozzá Kele-
men, aki újságírói felvetésre
kizárta annak lehetõségét,
hogy az egészségügyi tör-
vényt – akár egy elfogadha-
tóbb formában is – parla-
menti felelõsségvállalással
fogadtassa el a kormány. Az
RMDSZ elnöke – Ritli
László egészségügyi minisz-
terhez hasonlóan – sajnálat-
tal vette tudomásul Raed
Arafat lemondását. Mind
Kelemen, mind Ritli kifejtet-
te, hogy megpróbálták ma-
radásra bírni a helyettes ál-
lamtitkárt – sikertelenül. 

Raed Arafat sajtótájékoztatón jelentette be a minisztériumi tisztségrõl való lemondását

Egészségügy: a mór mehet
Az államfõvel támadt nézeteltérései miatt lemondott tisztségérõl Raed Arafat helyettes államtitkár

Sike Lajos

Hosszabb szünet után is-
mét kétnyelvû feliratokat

helyeznek ki a Szatmár me-
gyei kórházakban. A késés
fõleg annak tudható be, hogy
az elmúlt években elfogadott
közigazgatási törvény elsõ-
sorban a közhivataloknál írja
elõ a többnyelvûséget. „A
megyei önkormányzat túllé-
pett a rideg és bürokratikus
értelmezésen, hisz nagyon is
nyilvánvaló, hogy az anya-
nyelven való tájékoztatás se-
hol nem lehet annyira fontos,
mint éppen a gyógyításban,
ahol a beteg ember amúgy is
kiszolgáltatott helyzetben
van” – magyarázta lapunk-
nak Csehi Árpád Szabolcs

megyei tanácselnök. A nem-
rég felújított járványkórház-
ban már minden kétnyelvû,
az intézmény homlokzatán
lévõ táblától kezdve az osztá-
lyokat, szalonokat, orvosi és
nõvérszobákat megnevezõ
feliratig és több más belsõ tá-
jékoztató. Csehi az ÚMSZ-
nek elmondta: nem kívánnak
kampányt csinálni belõle, de
rendre és következetesen
mindenütt bevezetik a két-
nyelvûséget. Elmondása sze-
rint a táblák elhelyezését a
felújítási munkálatokkal han-
golják össze. Legközelebb ja-
nuár végén, a megyei kórház-
ban jelennek meg a kétnyel-
vû feliratok, ahol átadják a
korszerû sürgõségi és készen-
léti szárnyat. 

Újra kétnyelvû feliratok

a szatmári kórházakban
Sipos M. Zoltán

Csendes felvonulással
tiltakoznak ma Kolozs-

váron a Monostor negyed
lakói az önkormányzat által
korábban jóváhagyott kre-
matórium megépítése ellen.
Az ortodox egyház kolozs-
vári papjai, valamint Mircia
Giurgiu független képviselõ
közösen szervezik meg a
Hallgatás Menetét. A kre-
matórium megépítése ellen
tüntetõ kolozsváriak nem-
csak a Monostor negyed-
ben, hanem a polgármesteri
hivatal és a prefektúra elõtt
is felvonulnak majd. A Mo-
nostoron lakók nemtetszé-
sét az váltotta ki, hogy az
önkormányzat és a kivitele-
zõ a monostor negyedi te-

metõ egyik épületének –
ahol jelenleg ravatalozó is
mûködik – alagsorába ter-
vezte megépíteni. A tiltako-
zók úgy vélik, veszélyes a
krematórium lakott terüle-
ten való mûködtetése a ha-
mu, valamint a káros vegyi
anyagok miatt, amelyek az
égetés során keletkeznek.
Az elmúlt napokban egyéb-
ként több politikus – köztük
demokrata liberális is – fel-
szólalt a Monostori temetõ-
be tervezett krematórium
ellen, annak ellenére, hogy
a helyi tanács korábban
megszavazta a ham-
vasztóközpont építésének
tervét. Az ügy kapcsán Alin
Tiºe, a Kolozs Megyei Ta-
nács elnöke is nyilatkozott,
hangsúlyozva: bízik a PDL

városi tanácsosainak böl-
csességében, amely alapján
újraelemzik a krematórium
sorsát.

„Korábban a városi ta-
nács helyeselte a krematóri-
um megépítését elsõsorban
arra hivatkozva, hogy már
nagyon telítettek a teme-
tõk, nagyon kevés temetõ-
ben lehet már sírhelyhez
jutni. Azonban a nagy el-
lenállást és nemtetszést ta-
pasztalva jobbnak látta az
ideiglenes polgármester
szakmai véleményt is kérni,
amit helyeslek. Szakmai vé-
lemény nélkül helytelen
lenne dönteni ezekben a
kérdésekben. Nem vagyok
szakember, azt viszont tu-
dom, hogy Budapesten is
mûködnek lakott területe-

ken krematóriumok” – nyi-
latkozta az ügy kapcsán la-
punknak Csoma Botond, a
városi tanács tagja. 

A létesítmény megvalósí-
tásához szükséges partner-
ségre a Kolozsvári Városi
Tanács az októberi ülésén
bólintott rá négy jelen levõ
ellenzéki képviselõ tartóz-
kodása mellett. A polgár-
mesteri hivatal hétfõi közle-
ménye szerint a PD-L-s
frakció kérésére Radu
Moisin ideiglenes polgár-
mester hivatalos állásfogla-
lást kért a területi közegész-
ségügyi központtól a kre-
matóriummal kapcsolat-
ban, a válaszig felfüggesz-
tették a krematórium meg-
valósítását célzó adminiszt-
ratív intézkedéseket. 

Nem kell a krematórium

A szerzõ felvétele



Sipos M. Zoltán

Sorin Apostu polgármes-
ter vizsgálati fogságba

helyezése nem befolyásolja a
kolozsvári filharmónia-szék-
ház építési munkálatainak
megtervezését és elkezdését
– mondta el lapunk megkere-
sésére Marius Tabacu, a kin-
cses város filharmóniájának
igazgatója.  Mint azt az in-
tézményvezetõ közölte, a
tervezõvel aláírt szerzõdés
értelmében az építési tervek
várhatóan már tavasszal el-
készülnek, és már idén elkez-
dõdhet a filharmónia épüle-
tének kivitelezése. „A volt
polgármester ügyének gya-

korlatilag semmi köze nincs
a filharmónia épületének fel-
építéséhez. A banki hitel-
szerzõdés alá van írva, a ter-
vezõvel és a kivitelezõvel a
megállapodás létrejött, úgy-
hogy nem látom akadályát
annak, hogy még idén elkez-
dõdjenek az építési munká-
latok” – szögezte le Tabacu.
A polgármesteri hivatal ta-
valy decemberben kötötte
meg a nyertes VAAL
Arhitectura céggel a szerzõ-
dést, amely a filharmóniá-
nak is otthont adó
Transilvania Kulturális Köz-
pont terveit készíti. A köz-

pont nagyterme a tervek sze-
rint 1500 férõhelyes lesz, a
legnagyobb az országban. 

Egyébként a kincses város
zenekara a napokban érke-
zett vissza Svájcból, ahol egy
nyolcnapos turnésorozat ke-
retében a világ legrangosabb,
legjobb elõadótermeiben lép-
hetett fel zsúfolásig telt nézõ-
terek elõtt. „Svájcban min-
den egyes elõadásunkat telt
ház fogadta, úgyhogy na-
gyon boldogok vagyunk.
Ugyanakkor rengeteg dol-
gunk van idén, hisz meghí-
vást kaptunk egy nyári, tel-
avivi fesztiválra, és ugyan-

csak a nyári idõszakban egy
németországi fesztivál meg-
hívásának is eleget kell ten-
nünk” – mondta az igazgató.
Mint azt lapunknak kifejtet-
te, a filharmónia társulata
teljes erõbedobással dolgozik
azon, hogy minél jobb szak-
mai szinten folytathassa az
elkezdett évadot. A kolozs-
vári filharmónia január 27-
én nagyszabású jubileumi
koncerttel várja a komolyze-
ne kedvelõit: harmincöt év-
vel ezelõtt jött létre ugyanis a
társulat kórusa és húsz éve
mûködik vonósnégyes a fil-
harmónia keretében. 

ÚMSZKULTÚRA www.maszol.ro   2012. január 11., szerda8

Készül a Filharmónia Baloga-Tamás Erika

Nyolc grafikus és egy
szobrász részvételével

zajlik Gyergyószárhegyen
az immár ötödik alkalom-
mal megrendezett grafikai
tábor. Az eseménynek a
Szárhegyi Kulturális és Mû-
vészeti Központ ad otthont.
A Hargita Megyei Tanács
által fenntartott intézmény
hagyományosan minden év
elsõ napjaiban grafikusokat
lát vendégül. Az idei tábor
január 4-én kezdõdött, és tíz
napon át, január 14-ig bizto-
sít helyet az alkotásra. A
munka ezúttal is két helyszí-
nen folyik: a nyomtatandó
metszetek, dúcok az intéz-
mény Scola vendégházában
készülnek, a nyomtatás pe-
dig a székelyudvarhelyi
Tipoker nyomda patinásnak
mondott Wörner magas-
nyomó gépén folyik, Szász
György nyomdászmester
szakszerû vezetésével. „Ez
az egyetlen hely a környé-
ken, ahol még megvan arra
a lehetõség, hogy régi
nyomdatechnikával készül-
jön el egy grafika, nem be-
szélve arról, hogy az udvar-
helyi nyomdában Szász
György nyomdászmestertõl
is igen sokat lehet tanulni” –
nyilatkozta lapunknak Sik-
lódi Zsolt grafikusmûvész, a
tábor szervezõje. „Mint
minden mûvésztelep, ez is
egyfajta szakmai kollokvi-
um, hisz olyan neves mûvé-
szek alkotnak, dolgoznak

együtt, mint például a tava-
lyi I. Székelyföldi Grafikai
Biennále elsõ két helyezett-
je, Fürjesi Csaba és Léstyán
Csaba, Szepessy Béla grafi-
kusmûvész, a nyíregyházi
Bessenyei György Tanár-
képzõ Fõiskola rajz tanszék-
ének docense, és szintén
Magyarországról, Buda-
pestrõl érkezett Szõcs Géza
grafikusmûvész is” – tette
hozzá Siklódi. A tábor
résztvevõi között van több
neves Hargita megyei grafi-
kus is: Ferencz Zoltán Gyer-
gyószárhegyrõl, Siklódy Fe-
renc, Bartis Elemér Csíksze-
redából és Berze Imre szob-
rász Székelyudvarhelyrõl.
Az idei tábor különlegessé-
ge, hogy végtermékként
nemcsak az itt készült alko-
tások maradnak Szárhe-
gyen, hanem egy egyedi
mûvészalbum is, amely
minden egyes alkotás erede-
tijét tartalmazza, album for-
májában. A gyergyószárhe-
gyi alkotótáborok több évti-
zedes hagyományra tekinte-
nek vissza:  a Gyergyó-
szárhegyi Kulturális és Mû-
vészeti Központ jóvoltából
évrõl évre itt zajlik – a janu-
ári Grafikai Mûhely mellett
– a nyári Képzõmûvészeti
Egyetemek Kollokviuma, a
Cseremûvész tábor és a
KorkéP alkotótáborok, vala-
mint a A Klasszikusok alko-
tótábor, ekképp átfogva a
képzõmûvész-társadalom
minden generációs és irány-
zatbeli rétegét. 

Mûvészek Szárhegyen

Antal Erika

Január 12-e az egyik leg-
gyászosabb napja a ma-

gyar történelemnek: az
1943. január 12-én kezdõ-
dött, mínusz negyvenfokos
hidegben vívott urivi csatá-
ban, a Don-kanyarban a 2.
magyar hadsereg csaknem
teljesen megsemmisült. A
hetvenedik évfordulóra már
idén elkezdõdnek a megem-
lékezések: az Erdélyi Ma-
gyar Közmûvelõdési Egye-
sület Maros megyei szerve-
zete például többrészes ese-
ménysorozatot indít el. A
Don-kanyari elesettek em-
lékmûve elõtt – amelyet a
marosvásárhelyi római ka-
tolikus temetõben állíttatott
az EMKE Maros megyei
szervezete – január 21-én,
szombaton 10 órakor kerül
sor a megemlékezésre – kö-
zölte Ábrám Zoltán, a szer-
vezet elnöke. Ezt követõen a

jelenlevõk egy Backamada-
rasra tartó gyalogos emlék-
túrán vehetnek részt, más-
nap pedig a helyi reformá-
tus templomban tartják a
megemlékezést. Aki az em-
léktúrán részt szeretne ven-
ni, az alábbi telefonszámon
jelentkezhet: 0744-918840. 

A tragikus ütközetre utaló
adatokat gyûjtõ marosvá-
sárhelyi emlékbizottságnak
eddig 577 személy névsorát
sikerült összeállítania, akik
Maros megyébõl kerültek ki
a Don-kanyarba, majd itt
meghaltak, eltûntek vagy
megsebesültek. Marosvásár-
helyrõl 83 személyt sikerült
azonosítaniuk a történé-
szeknek, ezen kívül a megye
még 127 településén tudnak
magyar, zsidó, román és ci-
gány áldozatokról, akik em-
lékére 2005-ben elkészült
Bocskay Vince szobrászmû-
vész alkotása a római katoli-
kus temetõben. 

Röviden

Bemutató elõtt 
a Hedda Gabler 

Henrik Ibsen Hedda Gabler
címû drámáját Andrei ªer-
ban (képünkön) rendezésében

láthatja nemsokára a Ko-
lozsvári Állami Magyar
Színház közönsége. Az elõ-
adást január 23-án és 24-én
mutatják be. A bemutató
elõtt nyilvános fõpróbákon
lesz alkalma a közönségnek
betekinteni a próbafolyamat-
ba január 19. és 22. között.

Száz évig, „Netti”
Sándor emlékére

Méra, Gyalu, Gyerõmonos-
tor, Kisbács dallamvilágát
idézi az egyik leghíresebb
kalotaszegi prímás, Fodor
„Netti” Sándor emlékére tar-
tott népzene- és táncelõadás,
amelyen ma 19 órától a sep-
siszentgyörgyi Lajtha László
Stúdióteremben, holnap pe-
dig szintén 19 órától a bras-
sói Redut Kulturális Köz-
pontban vehetnek részt a
mûfaj kedvelõi. Könczei Ár-
pád és Könczei Csongor
összeállításában fellép a He-
veder zenekar és a Három-
szék Táncegyüttes tánckara.

HIRDETÉS

A kolozsvári
polgármester el-
len folyó bûnvá-
di eljárás nem
hátráltatja a
Transilvania
Kulturális 
Központ építési
munkálatainak
elõkészítését. 
A Filharmónia
székhelye még
ebben az évben
elkezd épülni.

Látványterve szerint az új kulturális központ nagy fesztiválok befogadására is alkalmas lesz

Bocskay Vince szobránál emlékeznek a hõsi halottakra

Don-kanyar – 69 éve



Hírösszefoglaló

Dancs Annamari vagy Tolvai
Renáta is képviselheti a 2012-

es Eurovíziós Dalfesztiválon Ma-
gyarországot. A húsz magyaror-
szági elõdöntõs kilétét tegnap
hozták nyilvánosságra. Közülök
a február 11-i döntõn kerül ki az
az egy, aki elutazhat az azerbaj-
dzsáni Bakuba, hogy megmére-
tesse magát a dalversenyen. Két-
száznál is több pályamû érkezett
decemberben az Eurovíziós Dal-
fesztivál magyarországi résztve-
võjének meghirdetett pályázatá-
ra, ezek közül választották ki a
legjobb húsz elõadót, köztük a
két romániai magyar lányt.
Dancs Annamari saját szerze-

ményét, a Feel címû dalt, Tolvai
Renáta pedig Krajczár Péter,
Pacsai Márk, Tabár István Élek a
szemeidben címû dalát  énekli az
elõdöntõkben. A nézõk és a zsûri
az m1-en és a Duna World csator-
nán élõben sugárzott háromré-
szes show-mûsor keretében dönt-
hetik el, hogy melyik dal és éne-
kes képviselje Magyarországot a
2012. május 22-e és 26-a között
megrendezendõ bakui 57. Euro-
víziós Dalfesztiválon. A Magyar
Televízió kisebb-nagyobb megsza-
kításokkal 1991 óta közvetíti az
Eurovíziós Dalfesztivált. Az idei
düsseldorfi versenyen a magyar
induló, Wolf Kati a Szerelem, mi-
ért múlsz? (What about my
dreams?) címû dallal a 22. helyen

végzett. A jövõ évi, 57. Eurovízi-
ós Dalfesztivált azért rendezheti
Azerbajdzsán és a helyi közszol-
gálati televízió, mert idén egy
azeri duó, Ell és Niki gyõzött
Running Scared címû dalával Düs-
seldorfban. 

Az Eurovíziós Dalfesztiválon
magyar zenész elõször 1994-ben
vett részt: Bayer Friderika
Dublinban negyedik lett. 1999 és
2004 között nem volt magyar in-
duló, Magyarország 2005-ben a
NOX nevezésével „tért vissza” a
versenybe. 2006-ban ismét ma-
gyar résztvevõ nélkül zajlott a
megmérettetés, 2007-ben Rúzsa
Magdi a 9. helyen végzett, 2008-
ban nemzeti döntõ keretében
Csézy kapott lehetõséget a rész-

vételre, 2009-ben Ádok Zoltán
képviselte Magyarországot. A jö-
võ évi bakui fesztiválon olyan da-
lok indulhatnak, amelyeket 2011.
szeptember 1. elõtt nem publikál-
tak, és koncerten sem hangzottak
el. Nem szerepelhet a versenyben
feldolgozás, és a dalok legfeljebb
három perc hosszúak lehetnek.
Az Eurovíziós Dalfesztivált elõ-
ször 1956-ban rendezték meg, a
versenyt az Európai Mûsorszol-
gáltatók Szövetsége (EBU) szer-
vezi. A korábbi gyõztesek közül
sokan világsztárokká váltak, köz-
tük a svéd sikercsapat, az ABBA,
a brit Cliff Richard, Olivia New-
ton-John vagy a Shadows együt-
tes, az izraeli Ofra Haza és a ka-
nadai Céline Dion. 

Baloga-Tamás Erika

Pályázatot hirdetett a sajtó-
ban Hargita Megye Tanácsa

a Hargita Népe megyei napilapot
megjelentetõ Hargita Népe Kiadó
menedzseri tisztségének betölté-
sére, amelyet 2009 óta ideiglenes
megbízással Isán István Csongor
lát el, vezérigazgató-fõszerkesz-
tõi minõségben. „Mivel 2009-
ben átszervezések történtek a ki-
adónál, a törvény szerint kötele-
sek vagyunk meghirdetni az ál-
lást” – fogalmazott lapunk meg-
keresésére Borboly Csaba, a Har-
gita Népe címû napilapot kiadó
Hargita Megyei Tanács elnöke.
Borboly hangsúlyozta: csupán a
törvény betartásáról van szó, és

semmiképp nem arról, hogy elé-
gedetlenek lennének Isán eddigi
munkájával, és mást keresnének
a kiadó élére. Tájékoztatása sze-
rint a pályázatról kilencfõs bi-
zottság fog dönteni, amelyet
többnyire szakemberek és né-
hány megyei tanácsos alkotnak
majd.

A tanácselnök lapunknak el-
mondta: nem tudja, hogy az ide-
iglenes kiadóvezetõ pályázik-e a
posztra, és hangsúlyozta,
„amennyiben igen, akkor sem
lesz semmiféle elõjoga ellenfelei-
vel szemben – tiszta és átlátható
verseny lesz”. Lapunk tegnap
nem tudta elérni Isán István
Csongort, aki 2009-ben került a
megyei tanács alárendeltségében

lévõ Hargita Népe napilap élére. A
végleges kinevezéshez Isánnak –
amennyiben folytatni szeretné
munkáját – meg kell nyernie a
most kiírt versenyvizsgát. A ki-
írás azért húzódott el mostanig,
mert a kormány korábban befa-
gyasztotta a költségvetési egysé-
geknél az új alkalmazottak felvé-
telét, és a lemondások révén vagy
egyéb úton megüresedett posz-
toknak is csak alig 15 százalékára
lehetett versenyvizsgát kiírni.

Amint arról lapunkban annak
idején beszámoltunk, a Hargita
Népe napilapnál három évvel ez-
elõtt háborús hangulat uralko-
dott: 2009. május 8-án lemondott
tisztségérõl a kiadó igazgatója,
Karda Emese, azt követõen,

hogy a kiadótulajdonos Hargita
megyei önkormányzat úgy dön-
tött: fegyelmi eljárást indít ellene.
Karda helyére Isán István Cson-
gort nevezték ki. A Hargita me-
gyei napilap 2009-ben fõszerep-
lõje volt az erdélyi magyar mé-
diaéletnek, ugyanis márciusban
Borboly Csaba kijelentette: át-
szervezi a kiadót. Az átszerve-
zést azzal indokolta, hogy „rend-
be kell rakni a dolgokat” a Hargi-
ta Népe napilap körül, ugyanis
évek óta tisztázatlan a kiadó jogi
és pénzügyi helyzete, mûködteté-
se. Szerinte ennek végeredmé-
nyeként „visszaállna a lap közs-
zolgálatisága”, és modern, ám a
hagyományokra épülõ lap ké-
szülne. 
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Postafiók

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) 80
ezer lejre megbírságolta az Antena 1 televíziót
az „În puii mei” (hozzávetõlegesen: A fészkes
fenémbe!) címû, magát szatirikusnak valló, de
tulajdonképpen undorítóan irrefenciális
adáskában megtörtént, aberrált szexualitást
promováló jelenetek miatt. A Nyugatrómai
Birodalmat állítólag a „nemi élet immoralitá-
sa” vitte sírba, és semmiféle erkölcscsõsz nem
volt olyan formátumú, hogy végére járjon a
fejvesztett fajtalankodásnak. Úgy tûnik: ha a
CNA nem elég erõs, a hajdani Nyugatrómai
Birodalom egyik keleti csücske belefullad saját
diszfunkciós szexualitásába. De talán így fog-
ja újra megteremteni saját múltjának legiti-
mációját, és a CNA tevékenységét elítélik
majd a jövõ történészei – valószínûleg ez az
intézmény lesz az, amely – a jövõ historikusai
szemében – késleltette a valódi múlt megszüle-
tését. Mert a valótlan múlt már haldoklik... 

(prier)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Hargita Népe: „vezércsel” 

ÚMSZ

Távozik az Indextõl Gerényi
Gábor (képünkön), a hírportál

utolsó alapítója is. Az újságíró
blogján jelentette be, hogy Uj Pé-
ter és Kardos Gábor után õ is tá-
vozik az internetes portáltól. „Az
Index létrehozása óta eltelt tizen-
három év felfoghatatlanul hosz-
szúnak tûnik, pláne ha hozzáte-
szem az elõjáték, az Internetto to-
vábbi négy évét” – fogalmaz el-
köszönõ bejegyzésében Gerényi
Gábor. Távozásáról azt írja, kö-
zös megegyezéssel történt, és
szerinte nem illeszthetõ bele az

utóbbi fél évben az internetes la-
poknál tapasztalt „mozgolódás-
ba”. (Az Indextõl távozott az ala-
pító-fõszerkesztõ, Uj Péter, illet-
ve korábban Kardos Gábor ügy-

vezetõ, az Origónál pedig a két
fõszerkesztõt, Nádori Pétert és
Weyer Balázst váltották le.)
„Formailag is máshogyan néz
ki, hiszen õk mindannyian mun-
kavállalói voltak az Indexnek és
az Origónak  –  én viszont több-
nyire tulajdonos voltam, vagy
vállalkozási szerzõdéses  –  és
tartalmilag is, hiszen az én tevé-
kenységemnek csak kisebb része
zajlott a nyilvánosság elõtt, míg
õk a frontvonalban meneteltek”
– pontosít blogján Gerényi, aki
társalapítója és társtulajdonosa
is volt a cégnek, illetve tartalom-
fejlesztési igazgató volt. 

Távozott az Indextõl Gerényi is

Doktori disszertáció Orbánból?

Tisztelt Új Magyar Szó! Tisztában vagyok az-
zal, hogy mint olvasó nem szólhatok bele ab-
ba: önök milyen módon szerkesztik az újsá-
got. Mégis néhány dologra felhívnám az önök
figyelmét, amivel nem értek egyet. Elsõsorban
azzal, hogy vegyenek már vissza a Magyaror-
szág bírálását célzó cikkek megjelentetésébõl,
mert az utóbbi idõben olyannyira megszapo-
rodtak ezek a cikkek, hogy doktori disszertáci-
ót is lehetne belõlük tartani. Másodsorban,
szeretném felhívni a figyelmet, hogy megsza-
porodtak a román központi sajtóban a ma-
gyarellenes beszámolók. Csíkszereda többször
szerepelt ebben a lejárató kampányban. Példá-
nak okáért, ajánlom figyelmükbe Iulian Urban
PDL-szenátor már-már fasisztoid blogbeje-
gyzéseit. (...) A Márton Áron líceum felújítá-
sa kapcsán került Csíkszereda újra közép-
pontba: amikor arról kérdezték Antal Attila
alpolgármestert, mit keres a magyar címer az
épület homlokzatán, õ nem volt képes kielégí-
tõ magyarázattal szolgálni. Ezt kihasználta a
kommunista neveltetésû Bolcaº, és újra sze-
men köpte a magyar okat. (...) Kérem önöket,
mint országos média, emeljék fel hangjukat.
Tisztelettel:

Antal István, Csíkszereda

Eurovíziós Annamari vagy Reni?

Az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi döntõjébe jutott dalok szerzõi és elõadói a budapesti Mûvészetek Palotájában tartott sajtótájékoztatón Fotó: MTI

Legyen öné A nap képe!

Meglátta? Megtetszett? Lefotózta? Ossza
meg másokkal is, amit látott! Küldje el ne-
künk a fotót, s legyen az öné A nap képe!
Ezzel a címmel új rovatot indítunk az Új Ma-
gyar Szó maszol.ro honlapján, ahová az olva-
sóink által beküldött fotók közül választjuk
ki a nap képét. Nevükkel szignózott fotóikat
a napkepe@ maszol.ro e-mail címre várjuk.
Ugyanakkor megkérjük olvasóinkat, jelezzék
honlapunkkal kapcsolatos észrevételeiket a
vasarhelyi.reka@maszol.ro e-mail címen.

Felhívás



11.10 Őrült ritmus (ame-
rikai-NSZK vígjáték) 12.50
Segédszerkesztőnő meg-
osztaná... (amerikai víg-
játék) 14.35 Mr. Elszánt, a
balfék (amerikai-mex. víg-
játék) 16.20 Arn, a templo-
mos lovag (kalandfilm, 1.
rész) 18.20 Pusztító torná-
dó (amerikai film) 20.00
Arn, a templomos lovag
(kalandfilm, 2. rész) 22.00
A fegyver neve: halál
(kanadai akciófilm) 23.45
Ragadozó 3. (amerikai-
fülöp-szk. film)   

FILM+

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
10.30 Retrográd (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 Ázsia (ism.)
17.05 BBC Click
A BBC informatikai
magazinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05 Rájátszás 
(ism.)

9.45 Mohi Sándor: A kö-
zösség 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Hitélet 16.35 Kárpát Exp-
ressz 17.00 Népzene
17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendári-
um 17.50 Egészséges per-
cek 18.00 Néptánc 18.30
Híradó 19.00 Hargita ma-
gazin 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30
Made in Hungary 21.00
Híradó 21.30 Értékeink
21.45 Zene 22.00 Port-
rék egy csoportképből  

ETV

9.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30 A
szerelem győzelme (sor-
ozat) 14.30 Esmeralda
(sorozat) 15.30 Érzéki öle-
lések (sorozat) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Lola
(sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Perro amor (so-
rozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (sorozat) 

8.45 Pilótafeleségek 10.00
Nevessünk! 10.30 Ellenál-
lásteszt 12.30 Kanal-D Hí-
rek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Vég nélküli ének
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban – szórakoztató maga-
zin 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? 21.00 Találd meg a
családomat 22.30 Cancan
Tv 0.30 Hírek (ismétlés)
1.30 Találd meg a csalá-
domat (ismétlés)

KANAL D
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7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (am.-kan.
sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Emma (angol sor.)
(ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Horvát krónika
12.30 Ecranul Norstru
13.20 Kívánságkosár
Benne: 13.02 Híradó
15.15 Élő népzene
15.40 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.10 Törzsasztal (ism.)
17.10 Közlekedés bizton-
ságban
17.40 Valóságos kincses-
bánya
18.15 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Nyolc évszak 
(magyar sor.)
22.25 1 könyv
22.35 Híradó
22.40 Előre! 
(magyar vígj., 2002)
0.10 Dunasport
0.15 Sportösszefoglaló
0.15 Tengerszem
1.15 SITKE 2008. 
- Koncert a kápolnáért

RTL Klub, 15.45
Drágám, a kölyök marha nagy lett!

A Szalinski család életében az előző kaland, a gyerekek leki-
csinyítése óta eltelt három év nem hozott túl sok változást.
A bogaras tudóst, akit pillanatnyilag éppen a molekulák fel-
nagyítása foglalkoztatja, új munkahelyén is csodabogárként
tartják számon. Sajnos a legkisebb Szalinski gyerek éppen
arra téved, amikor a nagyítósugarakat veszi górcső alá.

DUNA Tv, 22.40
Elõre!

Zoli és Miki igazi barátok, egy padban ülnek az általános is-
kolában, és együtt lógnak az iskola után. Zoli apja a kevés el-
lenzéki egyike, aki röplapokat készít és szamizdat újság ki-
adásával próbálja felhívni a figyelmet a rendszer ellentmon-
dásaira. Miki apja a kerületi párttitkár, aki fiatalon került
magas pozícióba, úgy dönt emberek sorsa felől, ahogy azt
kénye-kedve tartja.

m1, 23.30
Bûnügyi regény

A “Libanoniként” ismert bűnöző nagy álma, hogy legyőzze
Róma alvilágát. E példanélküli terve kivitelezése érdekében
létrehoz egy kegyetlen és nagyon jól szervezett bandát. A
társaság terjeszkedése és vezetőinek változása több mint
25 éven át tart, az 1970-es évektől egészen a ‘90-es évekig
és elkerülhetetlenül összefonódik a modern Olaszország tör-
ténelmével.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.50 Világvédett lehetne
11.00 Tudásakadémia -
Junior
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld 
(magyar ism. sor.)
14.25 Fazonok
15.15 Magyar elsők
15.30 Esély
15.55 KorTárs
16.25 Aranymetszés
17.15 Mindentudás Egye-
teme
18.10 English 4U
18.35 Família Kft.
(magyar vígj. sor.)

19.00 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.45 Esti mese
20.10 Különleges mentő-
alakulat (sor.)
20.55 Üzenetek
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(auszt. kaland sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.10 Stingers
0.00 Bűvölet (olasz sor.)
0.50 Az Este
1.25 A lekötözött 
léggömb 
(filmszat.)

7.20 Törzsutas 
(ism.)
7.55 Fókusz Reggel
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli - Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.30 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
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
sorozat)
15.45 Drágám, a kölyök
marha nagy lett!
(am. vígj., 1992)
17.15 Az éden titkai 
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) \ Összefogla-
ló
23.10 Dr. Csont 
(amerikai krimisorozat)
Utána: RTL hírek
0.15 Tudorok 
(ír-kan.-am. sor.)
1.20 Reflektor

10.15 Miami Vice (ism.)
11.15 Ahol számít a ba-
rátság (osztrák-német
film, 2007) 12.55 Ameri-
kai mesterszakács 13.50
Monk (sorozat) 15.40
CSI: A helyszínelők (soro-
zat) 16.35 Nyomtalanul
(sorozat) 17.25 Miami Vi-
ce (sorozat) 19.25 Gor-
don Ramsay 20.20 Jó-
barátok (sor.) 21.15 Két
pasi (ism.) 22.15 CSI
(am.-kan. sor.) 23.05 Es-
küdt ellenségek: Los An-
geles (krimisor.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
(live) 13.00 Sport.ro Hí-
rek 13.30 Pontos sport-
idő 14.00 Prosport óra
15.10 Pontos sportidő
16.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 20.00
Örüljünk a focinak! 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV
1.00 Sport.ro Hírek   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.20 Afrika gyöngy-
szeme 
(port. kaland sor.)
11.10 Poén Péntek 
(ism.)
12.00 Párizsi helyszínelők
(francia krimisor.)(ism.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Rondó
14.25 Kvartett
14.55 Angi jelenti - Vak
látók
14.25 Négy szellem
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Különleges mentő-
alakulat (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 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.00 DTK (talk show)
D. Tóth Kriszta show
22.55 Az Este
23.30 Bűnügyi regény
(olasz-francia-angol krimi,
2005)
2.00 Sporthírek
2.10 Család csak egy van
(ism.)
2.55 MM (ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Az ember és az idő
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
Geunchogo király 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek,
időjárásjelentés

14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek,
időjárásjelentés

17.30 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.25 A palota legendái:
Geunchogo király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.00 Ítéld meg te! 
(live)
22.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.20 Határok nélkül
0.20 100%-ban garantált
(talk show)
1.20 Nosztalgikus évek
Mircea Radu műsora
3.00 Zoom
2.40 Sport (ism.)
3.20 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

5.00 Nevess csak! 
(amerikai vígjáték
sorozat) 

(ism.)
6.00 Happy Hour –
szórakoztató műsor

(ism.)
7.00 ProTv hírek,
sport, Könyvbemutató

10.00 Hölgyem, 
Isten áldja 
(am. rom. vígj., 1977)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárás-
jelentés
14.00 A szórakozott
(francia vígjáték, 1970)
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
17.45 Happy Hour -
Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 A felejtés bére
(amerikai sci-fi, 2003)
22.45 Agyaggalamb
(amerikai-német 
krimi, 1998)
0.30 CSI: Miami
helyszínelők 

(amerikai krimisorozat)
1.15 A felejtés bére
(amerikai sci-fi, 2003)

(ism.)
3.30 Agyaggalamb
(ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
11.30 Kikezdesz a 
szőkékkel? – Dan Negru
szórakoztató műsora
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak – 
reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen
hozzáférés – talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.20 Célpontban az
elnök lánya 

(am.-német akcióf., 1999)
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Célpontban az elnök
lánya 
(am.-német akcióf.)
(ism.)
3.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés 
(ism.)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés
(ism.)

7.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
(ism.)

9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
10.00 Levintza bemutatja
(ism.)
10.30 A cseresznye a 
tortán - reality show
11.30 Teleshopping
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)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye a 
tortán - reality show
20.30 Horia akadémiája -
kulináris műsor
21.45 Idősek és 
nyugtalanok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Fast Sofa 
(amerikai filmdráma,
2001)
1.30 Hírek (ism.)
2.20 Teo – talk show

5.40 Mocsári favágók -
Havas napok
6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült? –
Jégkrémtá,  
Fa golfütő
10.00 Iparkodjunk – 
Csomagolás
10.30 Hogyan csinálják?
– Légibusz, 
Tűzoltókocsi,  Ketchup
11.00 Állítólag...
12.00 A mérnök 
szemével
13.00 Autókereskedők -
Porsche
15.00 Hogyan csinálják?
– Luxushajó, mész,
légkondi
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi 
építmények
18.00 A túlélés 
törvényei
19.00 Autókereskedők
úton - Suzuki SJ410
20.00 Autókereskedők -
újratöltve - 
Alfa Romeo Spider
21.00 Hogyan készült?
22.00 Óriás költöztetők
23.00 Aranyláz 
Alaszkában
0.00 Autókereskedők -
Subaru Impreza WRX
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben -
A frontvonalon

6.00 Hírek
7.00 Teleshopping
8.00 Komédia bajnokság
8.30 Szélességek
9.00 Fraiser és a 
farkasok
(sor.)

9.55 Egészségpasztilla
10.10 A fiu nevében
(olasz filmdráma, 2008)
12.00 Vallomások
13.00 Green Hours
(ism.)

13.50 Lehet, hogy 
nem tudtad
14.00 Csavargó halász
(ism.)
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser és a 
farkasok (am.-kan. sor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek,
időjárásjelentés
18.30 Kihalásra felkészül-
ni! (am. ism. sor.)
19.30 Szélességek
20.10 Fanny Kemble igaz
története (amerikai törté-
nelmi dráma, 2000)
22.00 Hírek
23.00 Komédia 
bajnokság
23.35 Green Hours
0.30 Légy formban!
1.00 Kihalásra
felkészülni! (ism.)

2.00 A fény gyermeke
(francia-belga minisor.)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó
Művelődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetél-
kedő 12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek
14.00 Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medici-
na, Művelődési hírek 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2012. január 12.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.20 Stahl konyhája
10.25 Babapercek
10.30 Teleshop
12.00 Mondvacsinált hős
(am. vígj., 1992)
14.10 Eva Luna (amerikai
-mexikói sorozat)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (amerikai
- mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 Vámpír
Brooklynban 
(am. horror-vígj., 1995)
Közben: Kenósorsolás
0.05 Aktív
A TV2 magazinja
1.05 Tények Este
1.40 DAKAR 2012 (2012)
2.10 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.45 Segíts magadon!
(ism.)



Ma Ágota napja van.
Az Ágota a görög eredetû
Agáta régi magyar formája,
aminek a jelentése: a jó.
Rokon neve Agáta.
Holnap az Ernõ, Elek, Ár-
kos és Veronka nevûek ün-
nepelnek.

Évforduló
• 1919 – Károlyi Mihályt
ideiglenes köztársasági el-
nökké nevezik ki.
• 1919 – Erdélyt Romániá-
hoz csatolják.
• 1922 – Elõször használtak
inzulint a cukorbetegség ke-
zelésére.
• 1994 – Bill Clinton ameri-
kai elnök, Václav Havel
cseh elnök és Bohumil
Hrabal cseh író találkozója
a prágai Aranytigris sörö-
zõben.

Vicc
– Vádlott! Tud vala-
mit mondani, ami enyhíte-
né a büntetését? 
– Igen. Házi õrizet, kábelté-
vé, hifitorony...

Recept
Mascarponés szedertorta
Hozzávalók: 6 tojásból sü-
tött piskóta, 1 üveg szeder-
befõtt, 50 dkg mascarpone,
10+20 dkg porcukor, 1 cs.
puncsízû pudingpor, 2 dl tej-
szín. 
Elkészítése: A szederbefõttet
lecsepegtetjük, a levét felfog-
juk. A felfogott lében (kb. 2
dl) elkeverjük a pudingport.
A tejszínt a 20 dkg porcukor-
ral közepes tûzön melegítjük,
mikor már forrni kezd, bele-
öntjük a pudingporral elke-
vert szederlevet, és sûrûsödé-
sig kevergetjük. Hagyjuk ki-
hûlni, néha megkeverjük,
hogy ne bõrösödjön. Eköz-
ben a mascarponét felhabo-
sítjuk a 10 dkg porcukorral,
majd hozzákeverjük a kihûlt
szederkrémet. A félbevágott
piskótát megkenjük a kész
krém felével, néhány szem
szedret elszórunk rajta, majd
rátesszük a piskóta másik fe-
lét, és bevonjuk az egészet a
maradék krémmel. A többi
szedret elosztjuk a tetején.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Egy régen dédelgetett tervét a
mai napon elõveheti a fiókjából.
Most akár még támogatókat is
találhat a megvalósításához. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Vidám hangulatban telik a mai
nap. Még a munkát is jobb kedv-
vel végezheti. Hogy az öröm estig
is kitartson, szervezzen találko-
zót egynéhány jó baráttal.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Kolosszusként tornyosulnak a fe-
je fölé a felhalmozott feladatok.
Az idõbeosztás, a hatékonyság
megtanulása most megmentõje
lehet. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A Rák jegyû hölgyek ma igazi
nõnek érezhetik magukat, az
urak viszont megtalálhatják va-
lakiben álmaik asszonyát. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Romantikus nap vár önre, rá-
adásul tele van energiával. Csak
ne herdálja el ezt arra, hogy feles-
leges ügyeknek lesz fogadatlan
prókátora. A mérlegeléshez kérje
ki társa tanácsát. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Szívét-lelkét fûszerezi a vágy és a
szerelem. Igazán boldog napra
számíthat ma, fõleg, ha az estét
azzal tölti, akit igazán szeret. Ezt
nem szabad a véletlenre bízni. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Költségei nyilvántartásához be
kellene szereznie valamilyen re-
gisztert. Ez még nem garasosko-
dás, de a sokat éppúgy számon
kell tartani, mint a keveset. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Anyagiakkal kapcsolatos elkép-
zeléseinek most találhat reális
alapot. A házzal, lakással kap-
csolatos ügyek sem várhatnak. A
kettõ talán össze is függ. Önön
múlik, hogy meglátja-e, hogyan!
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A pénz még a nagyvonalú Nyi-
lasok esetében is szerepet játsz-
hat. Fõleg, ha utazásra, távoli
kalandra készül. Még ha ezt a tá-
voli jövõben is tervezi, akkor is
már most kezdjen el félretenni rá. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ideje, hogy a felhalmozódott te-
endõi közé vesse magát: az ottho-
nában éppúgy, mint a munkahe-
lyén. Nem jó örökké csak várni.
Nem jó örökké váratni valakit. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Mindig ön akar a középpontban
lenni, de ma van valaki, akinek,
ha átmenetileg is, át kell adnia a
helyét. Nem is lesz ez olyan fájó,
mint gondolná. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Merjen kiállni az igazáért. A sze-
rénység eddig jó fegyvernek tûnt,
de most már saját magának van
ártalmára.  
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Csak az igaz, ami ki van pró-
bálva. Rengeteg igazság vesz
körül bennünket nap mint
nap, és egyik igazság ragyo-
góbb, mint a másik. Csak-
hogy ezekbõl az igazságokból
a legtöbb nem egyéb makacs
illúziónál. Az az igazság, ami
csak elmélet, nem igazság,
legfeljebb vélemény, de még
annak is csak óvatosan sza-
bad tekinteni. Az igazság ak-

kor születik meg, amikor kipró-
bálják. Csak a tûzben kipróbált
arany a tiszta, és ez hasonló mó-
don van az igazsággal is. Az
igazság nem megszületik, ha-
nem azzá válik, ha bebizonyoso-
dik, hogy rajtunk kívül áll és
egyensúlyt teremt. Ami csak a
miénk, az nem lehet igaz, hiszen
minden igazsághoz legalább két
ember kell, aki felismeri és gyö-
nyörködik benne.

Gondolatjel Visky István rovata



Tereprali 

ÚMSZ

A mezõny második felé-
bõl indulva is az elõkelõ

21. helyet szerezte meg a
Szalay Balázs (képünkön),
Bunkoczi László magyar ket-
tõs az autósok között a Da-
kar-rali nyolcadik, Copiapo
és Antofagasta közötti szaka-
szán Chilében. Szalayék ez-
zel a 35. helyre jöttek fel az
összetettben, melyben a fran-
cia Stéphane Peterhansel áll
az élen. A 102 beérkezõ kö-
zül Joan „Nani” Roma (spa-
nyol, Mini), Robby Gordon
(amerikai, Hummer) és
Krzysztof Holowczyc (len-
gyel, Mini) volt a három leg-
gyorsabb. 

A motorosoknál a spanyol
Marc Coma (KTM) érte el a
legjobb idõt a norvég Pal
Anders Ullevalseter (KTM)
és a portugál Ruben Faria
(KTM) elõtt. Coma ezzel át-
vette a vezetést a francia Cyril
Despres-tõl, a harmadik to-
vábbra is a portugál Helder
Rodrigues tetemes, közel 50

perces hátránnyal. A románi-
ai résztvevõk közül Gyenes
Emánuel a 21., Marcel Bu-
tuza pedig az 54. helyen zárta
a szakaszt. „Mani” tegnap az
összetett 19., Butuza pedig a
a 49. helyérõl vágott neki az
Antofagasta és Iquique kö-
zötti 9. szakasznak. 

A kvadoknál csak a rendkí-
vül gyors argentinok sorrend-
je változott. Ezúttal a Patro-
nelli fivérek, Marcos és
Alejandro közé Tomas Maf-
fei ékelõdött be, az összetett-
ben azonban továbbra is
Alejandro vezet Tomas és
Marcos elõtt. 

A kamionok versengésé-
ben az Ales Loprais vezette
cseh tró nyerte a 8. szakaszt,
és tovább faragott hátrányá-
ból az összetettben vezetõ De
Rooy-hármassal szemben. 

A Sebestyén Sándor, Bog-
nár József kettõs számára
sajnos véget ért a Dakar-rali.
Az újonc magyar páros re-
mekül vette az akadályokat,
egészen a méltán hírhedt
Copiapó–Copiapó huroksza-
kaszig. Az volt a verseny ed-
digi legnehezebb napja
(szombaton teljesítette a me-
zõny), s a magyar páros ki-
hagyta a hármas ellenõrzõ
pontot (és utóbb kiderült,
hogy még számos rejtett
GPS-pontot is, mert nem tel-
jesítette a CP3 utáni sza-
kaszt). Ennek ellenére
Sebestyénéknek volt összide-
jük, volt rajtidejük, sõt,
mindössze fél órával az indu-
lás elõtt tudták meg, hogy ki-
zárták õket a versenybõl. 
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Röviden
MOL Liga: nyertek 
az Acélbikák 

A Dab.Docler könnyedén,
10-3-ra nyert a vendég Fe-
rencváros ellen a ma-
gyar–román jégkorongbaj-
nokság, a MOL Liga hétfõ
esti mérkõzésén. A HSC
Csíkszereda (78 pont) vezet
a Dab.Docler (71p) elõtt, a
Fradi 43 ponttal az ötödik. 

Korrupt elnök?

Mérkõzések eredményének
befolyásolásával gyanúsít-
ják Avi Luzont, az Izraeli
Labdarúgó-szövetség elnö-
két. Mickey Rosenfeld, a
rendõrség szóvivõje azt kö-
zölte, hogy a sportvezetõt a
hétvégén nyolc órán keresz-
tül hallgatták ki Tel-Aviv-
ban. A gyanú szerint játék-
vezetõket vesztegetett meg.
Luzon – aki idõközben is-
mét szabadlábon van, de
nem hagyhatja el az orszá-
got – tagadja, hogy bûnös
lenne.

Thierry Henry 
betalált 

A csapatot két hónapig köl-
csönben erõsítõ Thierry
Henry hozta a továbbjutást
a labdarúgó FA-kupában az
Arsenalnak: a londoni csa-
pat 1-0-ra verte a vendég
Leeds együttesét, ezzel be-
jutott a negyedik fordulóba,
ahol az Aston Villa lesz az
ellenfele.

HIRDETÉS

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

Lionel Messi, az FC Bar-
celona argentin váloga-

tott 24 esztendõs futballistája
nyerte el a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA), va-
lamint a France Football ma-
gazin által közösen odaítélt
FIFA-Aranylabda díjat, ame-
lyet hétfõn este adtak át a
FIFA zürichi éves gáláján. A
sorozatban harmadszor elsõ
Messi a szavazatok 47,88
százalékát bezsebelve az õsi
rivális Real Madridot erõsítõ
portugál Cristiano Ronaldót
(21,6 százalék), illetve klub-
társát, a spanyol Xavit (9,23
százalék) elõzte meg.

„Nagy megtiszteltetés,
hogy zsinórban harmadszor
is én nyertem – mondta
Messi, aki a már visszavonult
brazil Ronaldótól vette át a
díjat. – Szeretném megoszta-
ni ezt az elismerést azokkal
az emberekkel, akik segítet-
tek nekem, a csapattársaim-
mal, köztük Xavival és az
edzõmmel.”

Messi elsõsége a tavalyihoz
képest sokkal egyértelmûbb
volt: 2010-ben nem tündö-
költ válogatottjával a vb-n, a
BL-döntõjét pedig elveszítet-
te a Barcelonával. Ezzel
szemben vezérletével a Barca
tavaly a bajnokság mellett a
BL-t és a klubvilágbajnoksá-

got is megnyerte, Messit
mindkét sorozatban a leg-
jobb játékosnak választották.

Messi egyértelmûen meg-
határozó szerepet játszott a
Barcelona negyedik BL-
gyõzelmében, hiszen a ne-
gyeddöntõben az Arsenal el-
len kétszer talált be, a Real el-
leni elõdöntõben szintén
duplázott a hazai meccsen,
majd a döntõben a Manches-
ter Unitednek is gólt lõtt. A
klubvilágbajnokságon sem

ingott meg a formája a leg-
fontosabb meccsen, a Santos
elleni döntõben (4-0) két talá-
lattal a meccs legjobbja lett.

Az év egyetlen negatív sza-
kasza ezúttal is a válogatott-
ban érte utol, Argentína házi-
gazda létére már a negyed-
döntõben búcsúzott, Messi
egyetlen találatig sem jutott,
és a torna után hazájában ko-
moly kritikák érték.

Általában viszont csak úgy
ontotta a gólokat, összesen

59-t szerzett 2011-ben, emel-
lett pedig a társait lelkiisme-
retesen kiszolgálta, 28 gól-
passzt adott.

A nõknél megszakadt a
brazil Marta öt éven át tartó
egyeduralma, ugyanis a
gyõztes a világbajnok japán
válogatott csapatkapitánya,
Szava Homare lett, a szava-
zatok 28,51 százalékával.
Marta (17,28 %) lett a máso-
dik és az amerikai Abby
Wambach (13,26 %) a har-

madik. Az év edzõje címet
Josep Guardiola érdemelte
ki, õ az FC Barcelonával
Bajnokok Ligáját és spanyol
bajnokságot, legutóbb pedig
klubvilágbajnokságot nyert.
A szakember a szavazatok
41,92 százalékát kapta, s Sir
Alex Fergusont (Manchester
United, 15,61 %) és José
Mourinhót (Real Madrid,
12,43 %) elõzte meg a vok-
soláson.

A nõk edzõi között Szasz-
aki Norio, a németországi vi-
lágbajnokságon hatalmas
meglepetésre diadalmaskodó
japán válogatott szövetségi
kapitánya nyert a szavazatok
45,57 százalékával. A svéd
Pia Sundhage (15,83 %) lett a
második és a francia Bruno
Bini (10,28 %) a harmadik.  

A labdarúgókat képviselõ
érdekvédelmi szervezet
(FIFPro) által megválasztott
álomcsapatba mindössze
három együttesbõl kerültek
be játékosok. Az év csapata:
Iker Casillas (spanyol, Real
Madrid) – Dani Alves (bra-
zil, FC Barcelona), Gerard
Piqué (spanyol, FC Barcelo-
na), Sergio Ramos (spanyol,
Real Madrid), Nemanja
Vidic (szerb, Manchester
United), Andrés Iniesta
(spanyol, FC Barcelona),
Xabi Alonso (spanyol, Real
Madrid), Xavi (spanyol, FC
Barcelona) – Lionel Messi
(argentin, FC Barcelona),

Cristiano Ronaldo (portu-
gál, Real Madrid), Wayne
Rooney (angol, Manchester
United). 

A FIFA-elnöki díjat Sir
Alex Ferguson, a Manches-
ter United vezetõedzõje ve-
hette át. A FIFA Fair Play-
díjat a Japán Labdarúgó-szö-
vetség kapta meg. A zürichi
díjátadó gálán jelen volt
Csányi Sándor, a Magyar
Labdarúgó Szövetség
(MLSZ) elnöke is. Hiányzott
viszont két jelölt, Cristiano
Ronaldo és José Mourinho, a
Real Madridot helyettük
Zinedine Zidane és Emilio
Butragueno képviselte. 

Az év legszebb góljáért járó
Puskás Ferenc-díjat brazil
Neymar nyerte. A 19 eszten-
dõs támadó tavaly július 27-
én, a Flamengo elleni rang-
adón a félpályáról indult, egy
kényszerítõ után visszakapta
a labdát, majd egy elképesztõ
megkerülõs csellel rázta le
magáról védõjét, és pörgetett
a hálóba. A FIFA futballbi-
zottsága által kiválasztott tíz
szépségdíjas találatra a szer-
vezet honlapján lehetett sza-
vazni, majd december elejétõl
már csak arra a háromra,
amely addig a legtöbb voksot
kapta. Neymaré mellett volt
még versenyben. A Puskás
Ferenc-díjat tavaly a török vá-
logatott Hamit Altintop, két
éve pedig – elsõ alkalommal
– Cristiano Ronaldo kapta.

Ismét Messié a FIFA-Aranylabda

A FIFA-Aranylabda díjat hétfõn este adtak át a Barcelona kiválóságának, a FIFA zürichi éves gáláján

Szalayék „ügyeskedtek”


