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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3424 ▼
1 amerikai dollár 3,3395 ▼
100 magyar forint 1,4409 ▲

Vezércikk 3

Canossa-járás Brüsszelben

Az új uniós szerzõdést támogatni fogja a
budapesti Parlament – közölte tegnap
Herman van Rompuyjel, az Európai Ta-
nács elnökével a magyar kormányfõ. Mar-
tin Schulz, az Európai Parlament elnöke
pedig kijelentette: „Orbán okos ember, de
az európaiak sem ostobák”.

Aktuális 2

Média 9

Elterelõ hadmûvelet
Az államfõ nem tudta, és lehet, hogy
nem is akarta leplezni felindultságát.

Hangja érezhetõen reszketett,
olykor úgy tûnt, hogy a sírás

szorongatja a torkát. És bár
sokkal kisebb dolgokért is el
szokott törni az elnöki mé-
cses, ezúttal végül még-
sem sírt, hanem mérge-

zett nyilakat kezdett
küldözgetni politikai el-
lenfelei felé. 

Salamon 
Márton László

Eligazítást tartott a háromszé-
ki iskolaigazgatóknak tegnap

Keresztély Irma fõtanfelügyelõ,
amelyen hangsúlyozta: egyetlen
gyerek sem lehet kivétel a nul-
ladik osztály alól. Az új tanügyi
törvény értelmében azoknak a
gyerekeknek, akik szeptember 1-
ig betöltik a 6 évet kötelezõ lesz
elõkészítõ osztályokba járniuk,
ami átmenetet biztosít az óvoda
és az iskola között. Daniel Fu-
neriu tanügyminiszter szerint az
elõkészítõ osztályokban a gyer-
mekek speciálisan kialakított tan-
termekben játékosan fognak ta-
nulni. 7. oldal 

Cs. P. T., M. Á. Zs.

Letette a hivatali esküt tegnap
este a Cotroceni-palotában

Cristian Diaconescu új külügymi-
niszter, aki az egy nappal koráb-
ban menesztett Teodor Bacon-
schit váltja a román diplomácia
élén. Mint korábban írtuk, Emil
Boc kormányfõ a parlament rend-
kívüli ülésszakán jelentette be
Baconschi menesztését, akinek
azt rótta fel, hogy a verekedésbe
torkollott utcai tüntetések után
blogjában „közönséges, ostoba,
erõszakos tömegnek” nevezte az
államfõ és a kormány lemondását
követelõ tüntetõket. Tegnapi bú-
csú-sajtótájékoztatóján Baconschi
elismerte tévedését, amiért – mint
fogalmazott – „meg is fizetett”.
Folytatás a 3. oldalon 

A nulladik

eligazítás

Diaconescu 

a külügy élén

Ötvenéves a levéltár

János Zsigmond er-
délyi fejedelem 1567-
ben keltezett, papi il-
letmények ügyében
kiállított rendeletét is
„élõben” lehetett
megcsodálni – más,
a magyar történelem
tárgyi forrásai mel-
lett – Marosvásárhe-
lyen, ahol létrejötté-
nek 50. évfordulóját
ünnepelte az Erdélyi
Református Egyház-
kerület Vidéki Gyûj-
tõlevéltára.

Kultúra 8

Indul az Oscar-szezon

Martin Scorsese új filmje, A leleményes Hugo
kapta a legtöbb, szám szerint tizenegy Os-
car-jelölést az Amerikai Filmakadémia tag-
jaitól, míg  Michel Hazanavicius The Artist
címû filmje 10 jelöléssel száll versenybe. A
díjra esélyesek között még olyan nagy ne-
vek szerepelnek, mint Brad Pitt, George
Clooney, Meryl Streep és Steven Spielberg.

ÚMSZ

Moldva és Havasalföld egye-
sülésének évfordulóján, „ün-

nepi” hangulatban folytatódtak
tegnap is az országban a hata-
lomellenes tüntetések, amelyeket
az államfõ sem hagyott már szó
nélkül. Az új külügyminiszter es-
ti beiktatásán Traian Bãsescu éle-

sen támadta az ellenzéki politiku-
sokat, akiket Vladimir Voronin
volt moldovai elnökhöz hasonlí-
tott. Sérelmezte, hogy a Szociál-
Liberális Szövetség társelnökei a
„jogos” lakossági elégedetlensé-
get meglovagolva politikai tõkét
próbálnak kovácsolni maguknak.
„Napok óta vígan rombolnak
egyesek. Valószínûleg sokakat

zavarnak a nemzetközileg is elis-
mert gazdasági eredményeink” –
fogalmazott az államfõ, aki azt is
kilátásba helyezte, a mai nap fo-
lyamán „a románok elõtt is tisz-
tázza a dolgokat”. Miközben az
elnöki beszéd tartott, a bukaresti
Egyetem téren a tüntetõk az
egyesülés hóráját járták. 
Folytatása a 3. oldalon 

„Vígan rombolják” a hatalmat

Üvegfalú szálláshelyek
A turisztikai minisztérium központilag követné a hotelek és panziók forgalmát

A tartalékos katonák egy része tegnap délután csatlakozott az Egyetem téren hórázó tüntetõkhöz Fotó: Farkas István

Baloga-Tamás Erika, Totka László

Központi, egységes nyilván-
tartási rendszer bevezetését

tervezi a Régiófejlesztési és Tu-
risztikai Minisztérium, amelynek
segítségével számítógépes adatbá-
zisban rögzítenék az ország ösz-
szes, szálláshelyet biztosító ven-
dégfogadó egységének turistafor-
galmát. A szállodák, panziók mû-
ködtetõi kötelesek lesznek napra-
készen beszámolni vendégeik ott-
tartózkodásáról, a be- és kijelent-
kezés idõpontjáról, de a központ-
tal meg kell hogy osszák a szemé-
lyi adatokat is – ellenkezõ esetben
akár 20 ezer lejes bírságra is szá-
míthatnak.

A minisztérium által kezdemé-
nyezett, közvitára bocsátott (és ál-
lítólag már tesztelés alatt álló) in-
tézkedést sürgõsségi kormányren-

delettel fogadtatnák el a közeljö-
võben – Elena Udrea korábban
azt ígérte, idén januárban be is
üzemelhetik a rendszert. „A
rendszer lényege, hogy egy átlát-
ható, információkhoz azonnal
hozzáférést biztosító hálózatot
hozzon létre. A 237/2001-es kor-
mányhatározat szerint az adato-
kat már eddig is regisztrálni kel-
lett a bejelentkezési ûrlap alapján,
ennek feldolgozása azonban na-
gyon bonyolult és hosszadalmas
volt” – magyarázta az ÚMSZ-nek
Olosz Szabolcs, a turisztikai mi-
nisztérium tanácsosa. Mint hang-
súlyozta, az új eljárás  nemcsak az
adminisztrációt könnyíti meg je-
lentõsen, de az adóhivatal mun-
káját is, mivel hozzájárul az adó-
csalás mérsékléséhez azáltal,
hogy reális helyzetjelentést bizto-
sít. Folytatása a 6. oldalon A szállóvendégek adatai ezentúl központi számítógépbe kerülnek
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Röviden

Kisebbségi kerekasztal Brüsszelben

Bemutatja a kisebbségi tematikájú állam-
polgári kezdeményezés tervét – tizennégy
hónapos elõkészítõ munka után – ma
Brüsszelben, az Európai Parlamentben. A
Winkler Gyula európai parlamenti képvi-
selõ által tartandó kerekasztal-megbeszé-
lés partnerei az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója (FUEN) és az Európai
Parlament kisebbségi frakcióközi munka-
csoportja.

Az MKP is bemutatta programját

Szlovákia idõszerû szociális, gazdasági, re-
gionális és a nemzeti kisebbségi problémái-
nak megoldására kínál megoldást a Ma-
gyar Koalíció Pártjának (MKP) választási
programja, amelyet tegnap kora este muta-
tott be Észak-Komáromban Berényi Jó-
zsef, az MKP elnöke.

Hazaszállítják Fehér Sándort

Ma szállítják haza a 38 éves zenész, Fe-
hér Sándor holttestét Budapestre. Az
egyetlen magyar áldozat az olasz óceánjá-
ró balesetében vesztette életét. A Cos-
ta Concordia január 13-án éjjel feneklett
meg, amikor a toszkán partok közelében
fekvõ Giglio szigeténél sziklának ütkö-
zött, majd az oldalára fordult.

A Pentagon segít a magyaroknak

Magyarország az idén 13,335 millió dollár
értékben az afganisztáni nemzetközi
erõ (ISAF) Össz-haderõnemi Harcászati
Légiirányító (JTAC) Képesség biztosításá-
hoz kap felszerelést és kiképzést a Penta-
gontól. „A rendelkezésre bocsátott felszere-
lés növeli a magyar harcoló egységek haté-
konyságát”, és egyben erõsíti azt a képessé-
güket is, hogy „pontosan és hatékonyan al-
kalmazzák a légierõt akár éjjel is az ISAF-
mûvetelek támogatásában” – közölte a Ma-
gyar Honvédség sajtószolgálata.

Leváltanák a siránkozó államfõt

Több mint 14 ezren követelik internetes
felhívásukban, hogy mondjon le a portu-
gál elnök, aki jövedelme megcsappanásán

sopánkodott, miközben aligha lehetnek fil-
léres gondjai. A lisszaboni kormány tavaly
elfogadott takarékossági csomagja jelentõs
megszorításokhoz vezetett a fizetések és
nyugdíjak terén – ez volt az ára az Euró-
pai Unió 78 milliárd eurós segélycsomag-
jának. Anibal Cavaco Silva, Portugália 71
esztendõs elnöke (képünkön) a napokban
azon siránkozott, hogy miképpen jön
majd ki nyugdíjából. Az elnök mindazo-
náltal saját adóbevallása szerint havonta
10 ezer eurót keres, és különbözõ befekte-
tései is vannak. Portugáliában a havi átlag-
fizetés 900 euró körül van.

Jeremics megcélozta az ENSZ-t

Vuk Jeremics szerb külügyminiszter meg-
erõsítette, hogy megpályázta az ENSZ-
közgyûlés õsszel kezdõdõ, sorrendben 67.
ülésszakának elnöki posztját. Jeremicset a
belgrádi kormány jelölte a világszervezet
közgyûlésének elnöki tisztségére. A szerb
diplomácia vezetõje tegnap Brüsszelben
kijelentette, hogy országa „az elmúlt
években rendkívül tevékeny és sokoldalú
külpolitikát folytatott, és Belgrád nyitott
volt az egész világ felé”. Jeremics hozzá-
tette: jelölése „nem a napi politika szolgá-
latában áll”. 

Hírösszefoglaló

Több magas rangú uniós poli-
tikussal, elsõként Herman van

Rompuyjel, az Európai Tanács
elnökével tárgyalt tegnap
Brüsszelben Orbán Viktor ma-
gyar kormányfõ. A találkozón
megvitatták az európai fiskális és
stabilitási paktum helyzetét. A
gazdasági és monetáris unió
megerõsítését, a tagállamok költ-
ségvetési politikájának szorosabb
összehangolását célzó kormány-
közi megállapodást várhatóan a
magyar parlament is támogathat-
ja majd. A megbeszélésekrõl Ha-
vasi Bertalan, a miniszterelnök
sajtófõnöke elmondta: Orbán
Viktor örömét fejezte ki, hogy a
magyar szempontból fontos sza-
kaszok megfelelõen alakulnak a
tervezetben. A miniszterelnök
szerint mindezek alapján minden
esély megvan arra, hogy sikeres
legyen a jövõ heti európai uniós
csúcstalálkozó.

Mielõtt fogadta volna Orbán
Viktort, José Manuel Barroso, az
Európai Bizottság elnöke kijelen-
tette: találkozójuk helyettesíti a
Magyarország ellen indított jogi
eljárást. Hangoztatta: a kétoldalú
megbeszéléstõl nem vár döntése-
ket, de lehetõség nyílhat arra,
hogy haladást érjenek el, és nyi-
tott módon megvitassák a felvetõ-
dött aggodalmakat. A magyar ha-
tóságoknak ettõl függetlenül for-
málisan is válaszolniuk kell az
Európai Bizottság által a kötele-
zettségszegési eljárások keretében
felvetett problémákra – szögezte
le a bizottsági elnök.

A nap folyamán Orbán Viktor
megbeszéléseket folytatott Mar-
tin Schulz német szocialista poli-

tikussal, az Európai Parlament
nemrégiben megválasztott elnö-
kével. Ezt követõen Schulz kije-
lentette, hogy tárgyalásuk nyílt és
kemény volt, ugyanakkor a köl-
csönös tisztelet jegyében zajlott
le. A parlamenti elnök kiemelte,
hogy teljességgel tiszteletben tart-
ja a magyar nép és kormány szu-

verenitását, de a beszélgetés során
magánvéleményként kifejtette a
magyar alkotmánnyal és a kor-
mányfõ politikai stratégiájával
kapcsolatos aggodalmait is. Utób-
bival kapcsolatban egyebek kö-
zött úgy fogalmazott: az európai
partnereknek figyelembe kell ven-
niük, hogy Orbán Viktor okos és

tekintélyes ember, de „neki is fi-
gyelembe kell vennie, hogy az eu-
rópaiak sem ostobák”. Orbán
Viktor kifejtette: Magyarország
ma konszolidációs politikát foly-
tat; a kormány arra tesz erõfeszí-
téseket, hogy egyesítse a lakossá-
got gazdasági és társadalmi prog-
ramja körül. 

„Teljes mértékben lezártnak” tekinthetõ Magyar-
ország és Franciaország között az új alaptörvény
nyomán nyilatkozatok formájában korábban ki-
alakult konfliktus – jelentette ki Martonyi János
magyar külügyminiszter, miután tegnap Párizs-
ban francia kollégájával folytatott megbeszélést.
Martonyi hozzátette: a nézeteltérés már koráb-
ban megoldódott levelezés útján. Alain Juppé új-
ságíróknak tartott újévi fogadásán beszélt arról,
hogy magyar partnerének értésére adta: hogy
„Magyarországnak meg kell értenie, hogy mit
kért tõle a Bizottság. Azt, hogy legyen nyitott és

tegye meg a szükséges változtatásokat annak ér-
dekében, hogy elkerülje azt, ami rossz hír lenne
mindenki számára. Vagyis az eljárás elindítását
azért, mert nem tartja tiszteletben az Európai
Unió értékeit”. A megbeszélés alapján számára
úgy tûnt, hogy Magyarország készen áll a változ-
tatásokra. A két külügyminiszter megerõsítette:
Budapest és Párizs sem tartaná szerencsésnek,
hogyha az uniós állam- és kormányfõk testülete,
az Európai Tanács el kezdene foglalkozni az el-
múlt idõszak magyar törvényalkotási folyamata
nyomán kialakult vitás kérdésekkel.

Párizs és Budapest megbékélni látszik egymással

Gy. Z.

Az Arab Liga tegnap levélben
kérte Ban Ki Mun ENSZ-fõ-

titkártól, hogy ismertethesse a
szíriai válságból való kilábalásra
vonatkozó tervét, és kérje a Biz-
tonsági Tanács támogatását. A li-
ga vasárnap jelentette be új ter-
vét, amelyben felszólítja Bassár
el-Aszad szíriai elnököt, hogy ad-
ja át hatalmát alelnökének egy
nemzeti egységkormány felállítá-
sa céljából, majd tartsanak elõre-
hozott – „pluralista és szabad” –
parlamenti és elnökválasztást. A
szíriai kormány elutasította hét-
fõn az Arab Liga új rendezési ter-
vét, amelyet a belügyeibe való be-
avatkozásnak minõsített. Az
Öböl Menti Együttmûködési Ta-
nács (GCC) tegnap úgy döntött,
hogy kivonja megfigyelõit az
Arab Liga szíriai missziójából,
továbbá felszólította a BT-t és kü-
lön-külön mind az öt állandó tag-
ját, hogy „minden szükséges esz-
közzel gyakoroljon nyomást Szí-
riára, s vegye rá az arab béketerv
végrehajtására”. A GCC azzal
vádolja Damaszkuszt, „folytató-
dik a vérontás és az ártatlanok le-
gyilkolása”.

Közben folyamatosan tízezrek
tüntetnek Jemen fõvárosában,
Szanaában, követelve Ali Abdal-
láh Száleh távozó elnök kivégzé-

sét, és tiltakozva a neki mentelmi
jogot nyújtó új törvény ellen. A
politikus mindazonáltal Ománba
utazott, miután bocsánatot kért
alattvalóitól a 33 éves uralma
alatt elkövetett hibáiért. Az ame-
rikai külügyminisztérium vasár-
nap közölte, hogy engedélyezték
Száleh számára a beutazást; a ví-
zum meghatározott idõre, a szük-
séges orvosi kezelés idõtartamára
szól. Döntésében a washingtoni
kormányzatot az motiválta, hogy
reményei szerint Száleh távozása
megkönnyíti a politikai átmene-
tet Jemenben.

Ugyanakkor a Líbiát irányító
Átmeneti Nemzeti Tanáccsal
(ÁNT) szembehelyezkedõ lako-
sok vették át a hatalmat tegnap a
Tripolitól 170 kilométerrel dél-
nyugatra lévõ Bani Valíd városá-
ban, és közölték, hogy megvá-

lasztják saját hatalmi szerveiket.
A település volt tavaly Moamer
el-Kadhafi diktátor uralmának
utolsó bástyája. A lázadók élére
álló mintegy 200 tekintélyes
Bani Valíd-i lakos megbeszélést
tartott a város egyik mecsetjé-
ben, s úgy döntött, hogy elmoz-
dítja az ÁNT által kinevezett he-
lyi katonai tanácsot, és saját irá-
nyító testületet állít fel. Az egy-
begyûltek tagadták, hogy Kad-
hafi hívei volnának, ám Bani
Valíd szembefordulása Tripolival
növelheti a Nyugat kétségeit az-
iránt, hogy az ÁNT képes kéz-
ben tartani az országot. Az egy-
begyûltek tagadták, hogy Kad-
hafi hívei volnának, ám Bani
Valíd szembefordulása Tripolival
növelheti a Nyugat kétségeit az-
iránt, hogy az ÁNT képes kéz-
ben tartani az országot.

Az EU-t nyugtatja Orbán
Az Európai Unió vezetõ politikusaival tárgyalt a magyar kormányfõ

Újra itt az arab tavasz
ÚMSZ

Az iráni külügyminisztérium-
ba kérették tegnap az EU-

elnökséget ellátó Dánia teheráni
nagykövetét. Az Európai Unió
hétfõn döntött úgy, hogy késlelte-
tett olajembargót vezet be Irán el-
len, a teheráni központi bankot
pedig szankció alá helyezi, hogy a
teheráni rezsim ne tudja finanszí-
rozni – Nyugat-Európa és az
Egyesült Államok által katonai
célúnak minõsített – nukleáris
programját. Ali Asgar Hadzsi irá-
ni külügyminiszter-helyettes kö-
zölte a dán nagykövettel: „Az EU-
t terheli a felelõsség átgondolatlan
és válságot okozó döntése követ-
kezményeiért”. Teherán korábban
kilátásba helyezte, hogy az olajex-
portját sújtó büntetõ intézkedések
esetén lezárja a Hormuzi-szorost,
amelyen keresztül a Perzsa-öböl
országai olajának nagy részét szál-
lítják. Az olajárak tegnap enyhén
emelkedtek – a Brent hordója 22
centtel lett drágább, és 110,80 dol-
lárt ért –, szakértõk szerint azon-
ban a változás nincs összefüggés-
ben az embargóval, és az emelke-
dõ folyamat megmarad. Sok függ
attól, hogy Teherán hajlandó-e
visszatérni a tárgyalóasztalhoz.
Az elemzõk hozzáfûzik: Líbia na-
gyobb szerepet játszik olajszállító-
ként Iránnál. 

Irán mozgatja

az olajárakat

Orbán Viktor és Herman van Rompuy. A magyar kormányfõ azzal az üzenettel érkezett Brüsszelbe: bármit elfogadhat

Líbiai lázadó figyeli Zabadani városát. Kadhafi szelleme kísért



Folytatás az 1. oldalról

Az Egyetem téri tüntetõk számát
azok a tartalékos katonák növel-
ték, akiknek szakszervezete dél-
ben a kormánypalota elõtt szerve-
zett demonstrációt.  „Katonaként
éltem le az életem nagy részét.
Tudom, mit jelent a haza szerete-
te és védelme. Jelenleg egy meg-
átalkodott hajóskapitánytól kell
megvédeni Romániát. A tünteté-
sen kívül más módszer nincs
kéznél” – magyarázta lapunknak
Valentin Florescu nyugalmazott
katonatiszt, aki tucatnyi bajtársá-
val magánemberként csatlakozott
az Egyetem téri tüntetõkhöz.
„Nem kérünk mi sem többet,
mint azok, akik tizenkét napja
tüntetnek. Azok, akik idáig süly-
lyesztették az országot, távozza-
nak” – jelentette ki.  Az Egyetem
tér egyik „veterán tüntetõje” kér-
désünkre elmondta, a tartalékos
katonákból estére viszonylag ke-
vesen csatlakoztak hozzájuk.
„Mivel más városokból is szép
számmal jöttek volt katonák, ért-
hetõ, hogy igyekeztek haza, de
biztosra veszem, hogy saját váro-
saikban naponta kimennek de-
monstrálni” – tette hozzá.

A kormánypalota elõl a tarta-
lékos katonák – rögzített és enge-
délyezett menetrend szerint – a
köztelevízió épülete elé vonultak,
ahol egy részük összetûzésbe ke-
rült a csendõrökkel, miután meg-
próbált behatolni székházba. Az
elbocsátott és tartalékos katonák
szakszervezete közleményben
határolódott el az akciótól, leszö-
gezve, az épületet megrohamo-
zók csoportja nem tagja az érdek-
védelmi szervezetnek. Ennek el-
lenére késõbb leszögezték, ismét
a köztévé elé vonulnak, ha „a je-
lenlegi hatalom kiszolgálói”,
Rodica Culcer és Andreea Pora

újságírók „nem tûnnek el a TVR
képernyõjérõl”. 

Februárig dönt
az USL a lemondásról 

A Szociál-Liberális Szövetség
(USL) vezetõi Iaºi-ban ünnepel-
ték az egyesülés napját. A moldo-
vai városban tartott közös sajtótá-
jékoztatójukon Victor Ponta szo-
ciáldemokrata pártelnök közölte:
egyelõre nincs egységes döntés ar-
ról, hogy az ellenzék testületileg
lemondjon-e vagy sem a parla-
menti mandátumáról. Ponta nyi-
latkozatának elõzménye, hogy az
USL másik társelnöke, Crin
Antonescu liberális pártelnök be-
jelentette, mintegy húsz liberális
honatya megírta már a lemondá-

sát. „Ezeket a lemondásokat egy-
elõre nem a parlament vezetõség-
hez nyújtották be, hanem Crin
Antonescunak adták át. Az USL-
ben abban egyeztünk meg, hogy
február elsejéig, vagyis a tavaszi
ülésszak kezdetéig döntünk arról,
hogy az ellenzék testületileg le-
mondjon-e vagy sem a parlamen-
ti mandátumáról” – fogalmazott a
PSD-s politikus. Vasile Blaga, a
felsõház demokrata liberális elnö-
ke kételyét fejezte ki azzal kapcso-
latban, hogy az USL-s honatyák
valóban le is mondanak mandátu-
mukról. „Nem hiszem, hogy vé-
gigviszik tervüket, mert ismerik a
parlamenti procedúrákat, és tisz-
tában vannak azzal, hogy ezzel a
radikális lépéssel semmit nem ér-
nek el” – mondta el Blaga. 

Egyesülés-nap: 
csak Moldva ünnepelt

A fõvárosi események – a tar-
talékos katonák tüntetése, Cris-
tian Diaconescu beiktatása – mi-
att háttérbe szorultak a Moldova
és Havasalföld 1857-es egyesülé-
sének alkalmából szervezett iaºi-i
és focºani-i ünnepségek. Bár ere-
detileg Traian Bãsescu államfõ is
bejelentette részvételi szándékát,
végül csak az ellenzéki pártok ve-
zetõi látogattak el Moldvába,
ahol a népes tömeg éljenezve fo-
gadta õket. Mindeközben a kor-
mánypártok a parlament rendkí-
vüli ülésszakának második nap-
ján „családias hangulatban” em-
lékeztek meg a fejedelemségek
uniójáról. 
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Tizenkét napra volt szük-
sége Traian Bãsescunak
arra, hogy elõször nyil-
vánosan véleményt

mondjon a Bukarest-
ben és más hazai vá-
rosokban azóta is zaj-

ló tüntetéssorozat-
ról. Ez alatt a ti-
zenkét nap alatt

szinte mindenki megszólalt már az államfõ
által de facto vezetett nagyobbik kormány-
pártban – a PDL egyik alelnöke, Teodor
Baconschi idõközben már „fejét is vesztet-
te” a megszólalás miatt –, csupán az addig
igencsak hangos elnök hallgatott, a
Cotroceni-palota falai mögé zárkózva.
Bãsescu éppen Baconschi utódja, az új kül-
ügyminiszter hivatalos esküjét használta fel
arra, hogy kitörjön ebbõl a mély hallgatás-
ból. Az államfõ nem tudta, és lehet, hogy
nem is akarta leplezni felindultságát.
Hangja érezhetõen reszketett, olykor úgy
tûnt, hogy a sírás szorongatja a torkát. És
bár sokkal kisebb dolgokért is el szokott tör-
ni az elnöki mécses, ezúttal végül mégsem
sírt, hanem mérgezett nyilakat kezdett kül-
dözgetni politikai ellenfelei felé. 
Az ellenzék két vezéregyéniségének kötele-
zõ bírálata mellett megjelent további két
személy a rövid államfõi beszédben: Ion
Iliescu egykori román és Vladimir
Voronin – szintén egykori – moldovai ál-
lamfõ. A kommunista múltú, illetõleg
jelenû Iliescu és Voronin említése márpe-
dig aligha véletlen: Bãsescu – kétség-
beesett, ezért aligha hatékony, bár koráb-
ban sokszor bevált – taktikája nem egyéb,
mint új és új ellenségképek kreálása, a
népharag átirányítása végett.
Most azonban nehezen hihetõ, hogy az el-
nöknek sikerülhet az elterelõ hadmûvelet.
Traian Bãsescu ugyanis amilyen páratla-
nul népszerû volt évekkel korábban,
ugyanolyan népszerûtlen jelenleg, és nincs
az az ibolyaszínû láng vagy lila nyakken-
dõ, amelyik ebbõl a gödörbõl kihúzza
még. Mint ahogyan a tét is már egyre ke-
vésbé az államfõ további politikai pályája,
sorsa, hanem a Demokrata Liberális Párt
jövõje. Nem másért, de a következõ vá-
lasztásokon – bármikor is legyenek azok
megtartva, novemberben vagy korábban –
a jelenleg legnagyobb kormánypárt nem a
Szociál-Liberális Szövetséggel, hanem a
parlamenti bejutási küszöbbel fog hatal-
mas csatát vívni.
Ami pedig Traian Bãsescut illeti, no meg
a sírógörcsöt: tegnap biza visszasírtuk a
hallgatag elnököt. Nem másért, de ál-
lampolgárként valahogy rossz érzés volt
élõ adásban látni, hogy az állam elsõ
embere – fél...   

Elterelõ hadmûvelet

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

A nehéz gazdasági helyzet arra készteti a
romániaiakat, hogy az eddiginél sokkal
kevesebb pénzért dolgozzanak: a poten-
ciális alkalmazottak készek tavalyhoz ké-
pest 15 százalékkal kisebb fizetésért is el-
szerzõdni. (Adevãrul) Tíz év múlva köz-
vetlen kommunikáció létezik majd az
emberi agy és a gépek között – állítja
Sorin Opriºan agykutató szakorvos, aki
nemrég kapta meg az amerikai kormány
félmillió dolláros kutatási ösztöndíját.
(România liberã) Gyilkosnak és ember-
telennek nevezi a román egészségügyi
rendszert a France Press Romániáról meg-
jelent beszámolója, amely szerint az ál-
datlan állapotok oka az egészségügyi al-
kalmazottak alacsony fizetése. (România
liberã) Az Aconcagua meghódítására
készül három kolozsvári alpinista, akik a
tervek szerint 26 napos expedíción hódí-
tanák meg az Andok közel 7000 méteres
csúcsát. (România liberã) Nemzetközi
szinten is vihart kavarhat az, hogy a Titu
Maiorescu Egyetem fogorvosi szakát si-
keresen elvégzett mintegy 60, önköltsé-
gen tanuló olasz diáknak nem adták ki
oklevelét. (Puterea)

A kormánypalota elõl a Bukarestben tüntetõ tartalékos katonák a köztelevízió épülete elé vonultak

„Vígan rombolják” a...
Traian Bãsescu államfõ kitámadta az ellenzéki pártok vezetõit 

Fotó: Salamon Márton László

Sipos M. Zoltán

Négyszázezer kérdõívet küld
szét az Erdélyi Magyar Nép-

párt (EMNP) a Döntsünk közö-
sen! elnevezésû akció keretében,
hogy hívei elvárásait megismerve
alkothassa meg az alakulat vá-
lasztási ajánlatát. „Az erdélyi em-
bereknek reális igényük van arra,
hogy a politikusok meghallgassák
õket, és beépítsék politikai prog-
ramjaikba ezeket a véleményeket,
prioritásokat” – fogalmazott Ko-
lozsváron tartott tegnapi sajtótájé-
koztatóján Toró T. Tibor, az
EMNP megbízott elnöke. Hozzá-
tette: a néppártiak által kinyomta-
tott kérdõív általános, Románia és
Erdély gazdasági helyzetére vo-
natkozó kérdéseket tartalmaz, de
a válaszadók a parlamenti küszöb
és az autonómiáról szóló kérdé-
sekkel kapcsolatban is kifejthetik
véleményüket. Toró T. Tibor még
elmondta, nemzeti kataszter hiá-
nyában „változatos módszerek-
kel” juttatják el a kérdõíveket 400
ezer erdélyi magyar címére. „Szé-
kelyföldön nincs nehéz dolgunk,
ott az a cél, hogy minél több kér-
dõívet juttassunk el az ott élõk-
höz. A belsõ-erdélyi, valamint a
partiumi régiók szórványközössé-
geit már nehezebb elérni, számí-
tunk a civil szervezetek és egyhá-

zak segítségére” – mondta Toró T.
Tibor. 

Az EMNP megbízott vezetõsé-
ge szerint a Döntsünk közösen!
akció nem hasonlít az RMDSZ
korábbi Erdélyi konzultáció nevû
programjára, mert más a mögöt-
tes tartalom: míg az utóbbi ered-
ményeit nem hozták nyilvános-
ságra és az RMDSZ-es politiku-
sok nyilván figyelmen kívül hagy-
ták a közösség prioritásait a tör-
vényhozások során, addig a
Döntsünk közösen! válaszait az
elemzések után egy kimutatás for-
májában közzéteszik, és belefog-
lalják az EMNP politikai prog-
ramjába. 

Az EMNP vezetõi emlékeztet-
tek arra, hogy a végéhez közele-
dik a párt bejegyzéséhez köthetõ
átmeneti állapot. A február 25-én
tartandó csíkszeredai küldöttgyû-
lésen elfogadják az EMNP keret-
programját, mûködési szabályza-
tát, és megválasztják a párt veze-
tõségét. E küldöttgyûlésnek lesz a
feladata az is, hogy megfogalmaz-
za a 2012-es választási év prioritá-
sait. Toró elmondta, naponta ala-
kulnak a párt helyi szervezetei,
február közepén pedig megalakul-
nak a párt megyei struktúrái. A
megyei szervezetek alakuló ülése-
in választják meg a küldöttgyûlés
350 küldöttét is. 

Folytatás az 1. oldalról

A kormányt támogató Románia
Haladásáért Országos Szövetség
(UNPR) tiszteletbeli elnöki tiszt-
ségét betöltõ Cristian Diaco-
nescu alakulata második minisz-
tere, ugyanis az ellenzéktõl át-
csábított honatyákat toborzó
Gabriel Oprea már 2009 óta ve-
zeti a védelmi tárcát. Diaco-
nescu számára nem jelent majd
nagy kihívást a külügyminiszteri
tisztség, ugyanis a 2008-as vá-
lasztások nyomán létrejött
PDL–PSD-kormányban már ve-
zette a tárcát. 

Cristian Diaconescu kinevezé-
sét az RMDSZ is támogatta,
Máté András, a szövetség alsó-
házi frakcióvezetõje úgy fogal-
mazott, hogy „jó ember lenne a
jó helyen”. Hozzátette: a koalíci-
ós megállapodás értelmében a
külügyi tárca a Demokrata Libe-
rális Párt (PDL) posztja, ezért a
nagyobbik kormánypártnak kel-
lett döntenie a miniszter szemé-
lyérõl. 

A PDL alelnöki tisztségét is
betöltõ Dorin Florea marosvá-
sárhelyi polgármester azonban
nem ért egyet Baconschi me-
nesztésével. Szerinte a kormány-
fõnek inkább Borbély László
környezetvédelmi minisztertõl

kellett volna inkább megválnia,
„aki olyan regisztrációs adót ve-
zetett be, amit aztán visszavont”.
Florea emellett azzal vádolta az
RMDSZ-es politikust, hogy nem
hajlandó kibocsátani a Somos-
tetõn keresztül tervezett kerülõút
környezetvédelmi engedélyét, s
ennek a marosvásárhelyiek lát-
ják kárát. Az RMDSZ-es tárca-
vezetõ az ÚMSZ kérdésére a
viccbeli Mórickához hasonlította
a polgármestert. „Bármit megle-
begtethetsz Dorin Floreának,
mindenrõl Borbély László jut
eszébe. Nevetséges, ahogy hazu-
dozik” – jelentette ki a politikus.
Szerinte Dorin Florea a terelõút
ügyében megpróbálja másokra
hárítani a felelõsséget. „A pol-
gármester tehetetlenségének
eredménye, hogy Marosvásár-
hely az egyetlen nagyváros Er-
délyben, amelynek nincs terelõ-
útja. A minisztérium már négy
hónapja közölte a polgármesteri
hivatallal, hogy a projekt doku-
mentumai továbbra sincsenek
rendben, de még csak válaszra se
méltattak” – mondta a miniszter.
A 2008-as helyhatósági választá-
sokra utalva Borbély hozzátette:
„vannak olyan politikusok, akik
veszíteni nem tudnak méltóság-
gal, Dorin Florea szerintem
nyerni nem tud”. 

EMNP: kérdõíves pártépítés Diaconescu a külügy élén
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Bogdán Tibor

Elvérzik a román egész-
ségügy – figyelmeztet-

nek hazai szakemberek,
akik hivatalos adatok alap-
ján arra figyelmeztetnek,
hogy tavaly rekordszintet
ért el az egészségügyi káde-
rek elvándorlása.

A legnagyobb 
kisebbség

Az elmúlt esztendõ folya-
mán 30 ezer fõ távozott kül-
földre az egészségügyi rend-
szerbõl. A folyamat valami-
kor a kétezres évek elején in-
dult be, ekkor azonban még
csak kevesen hagyták el az
országot. Az egészségügyiek
elvándorlása Románia uniós
csatlakozását követõen vált
tömegjelenséggé. Érdekes
módon ebben nem csupán a
hazai egészségügy áldatlan
állapotai játszottak szerepet,
hanem sokat nyomott a lat-
ban például az a körülmény
is, hogy az egészségügyi

rendszer Franciaországban is
válságos helyzetbe került.
Nem véletlen tehát, hogy
2007 után éppen Franciaor-
szág lett a romániai orvosok,
asszisztensek legfõbb célállo-
mása. Az ország továbbra is
igen vonzó a romániai szak-
emberek számára, az elmúlt
esztendõben például további
1860 egészségügyi alkalma-
zott telepedett itt le Románi-
ából, ugyanannyi, mint
amennyi a Nagy-Britanniai
Orvosok Általános Tanácsá-
nak adatai szerint összesen
munkát vállalhat a szigetor-
szágban. De sok romániai
egészségügyi kádert fogadtak
be más nyugat-európai orszá-
gok is, így például Belgium-
ban éppen a romániai orvo-
sok váltak a „legnagyobb
egészségügyi kisebbséggé”. 

A jelek szerint a nyugati ál-
lamokban jelentõsen megvál-
tozott a romániai egészség-
ügyi szakemberekrõl kiala-
kult közvélemény, hiszen
2009 szeptemberében a Fran-
ciaországi Orvosi Rend még

felháborodott nyilatkozatban
bírálta a Romániából érkezõ
egészségügyi személyzet
szakképzettségi fokát, és fo-
kozott óvatosságra intette a
kórházakat. Nem sokkal ké-
sõbb a brit laburista orvos-
képviselõ, Lord Robert
Winston egyenesen arról be-
szélt, hogy a brit kórházak-
ban alkalmazott, angol nyel-
vet nem ismerõ, többnyire
Romániából származó orvo-
si káderek veszélyeztetik a
betegek életét.

Telített magánszektor

A romániai egészségügyi
személyzet elvándorlásának
több oka is van. Az tény,
hogy a romániai egészség-
ügyi rendszerben alacso-
nyak a bérek. Az is igaz vi-
szont, hogy a egészségügyi
személyzet fizetése a kórhá-
zak teljesítménye szerint
változik. Míg például a leg-
több craiovai kórházban le-
vágták a személyzet fizeté-
sét, addig a bukaresti Marie
Curie, valamint a kolozsvári
sürgõsségi kórház vezetõsé-
ge emelte a béreket. A bére-
zési rendszer aránytalansá-
ga miatt vannak, akik fizeté-
se kétezer lej körül alakul,
másoké viszont elérheti a
7000 lejt is.

A kereset szempontjából
sokkal jobb a helyzet a ma-
gánszektorban, ahol egyes
klinikákon akár havi 3000
eurót is meghaladó összeget
lehet keresni. Így felmerül a
kérdés: ilyen körülmények
között az orvosok miért nem
helyezkednek el inkább ro-
mániai magánklinikákon,
ahelyett, hogy távoznának
az országból, és idegenben
kezdenének új életet? A vá-
lasz egyszerû: a romániai
egészségügyi magánszektor
telítetté vált. A magán
egészségügyi intézmények-
ben tavaly év végén 11 ezer
orvos dolgozott – többet a
rendszer már nem képes fel-
venni.

Az elvándorlás okai

Az elvándorlás okait ele-
mezve Raymonde Séchet és
Despina Vasalcu közös tanul-
mányában megállapítja: a
közhiedelemmel ellentétben
ezek közül korántsem a na-
gyobb fizetés a legfontosabb.
Adataiknak megfelelõen a
külföldön munkát vállaló
egészségügyiek 70 százaléka
határozottan cáfolja, hogy a
jobb bérért, vagy kimondot-
tan pénzügyi, anyagi okok
miatt távozott volna az or-
szágból. A szerzõk által meg-

kérdezett személyek elsõsor-
ban a civilizációs szintkü-
lönbséggel indokolták távo-
zásukat. Sokan arra hivat-
koztak, hogy gyermekeik
számára külföldön sokkal
jobb tanulmányi körülmé-
nyek kínálkoznak, mint a
szinte naponta változó romá-
niai oktatási rendszerben.
Csaknem mindegyik, kül-
földön munkát vállaló romá-
niai egészségügyi káder a
magyarázatok között említet-
te a szakmai fejlõdés na-
gyobb lehetõségét. Ennek
kapcsán azt is elmondták,
hogy Romániával ellentét-
ben, külföldi munkaadójuk,
kórházuk vezetõsége részérõl
állandó támogatásban része-
sültek, elsõsorban szakmai,
de gyakran anyagi szempont-
ból is, így például letelepedé-
si bónuszt kaptak.

Ráadásul a nyugati orszá-
gokban sokkal jobbak az el-
helyezkedési lehetõségek,
számos országban és igen
sok egészségügyi intézmény-
ben keresnek orvost, asszisz-
tenst, és az utóbbi idõben
elõszeretettel alkalmaznak
Romániából érkezett szak-
embereket. Tavaly például
77 százalékkal nõtt az ága-
zatban az álláskínálat a meg-
elõzõ esztendõhöz képest.
Ennek hatása megmutatko-

zik abban a tényben is, hogy
míg 2010-ben 19 államban
vállaltak munkát Romániá-
ból kivándorolt egészség-
ügyiek, addig tavaly már 23
ország egészségügyi rendsze-
re fogadott be romániai
munkaerõt. Természetesen a
legtöbben nyugat-európai or-
szágot választanak, de már
vannak, akik a Közép-Kele-
ten, az Egyesült Arab Emirá-
tusokban, Líbiában vagy eg-
zotikusabb országokban he-
lyezkednek el, akadtak, akik
Ausztráliát választották; ta-
valyelõtt voltak, akik Karib-
szigetekbeli kórházakban ta-
láltak munkát, tavaly pedig
néhányan óceánjáró hajó-
kon vállaltak állást. 

Az elvándorlásnál is sajná-
latosabb körülmény az, hogy
a távozók közül mind többen
döntenek úgy, hogy nem tér-
nek vissza az országba.
Raymonde Séchet és
Despina Vasalcu adatai sze-
rint a Franciaországban dol-
gozó orvosok 65 százaléka
véglegesen ott telepedne le.
Ez igazolja a Romániai Or-
vosi Kamara elnöke, Vasile
Astãrãstoae korábbi kijelen-
tését, miszerint a külföldön
munkát vállaló egészségügyi
alkalmazottakat a legtöbb
esetben nehéz rábeszélni a
hazatérésre. 

„Elvérzõ” romániai egészségügy

Gy. Z.

Eredetileg nyolcan száll-
tak be a küzdelembe:

nyolc férfi és egy nõ. Közü-
lük hárman, továbbá – bár a
politikában ilyen kategória
nem létezik – a gyengébbik
nem képviselõje már bedob-
ták a törülközõt. Az NBC
amerikai adó ranglistát állí-
tott fel, hogy a milliárdos in-
dulók közül ki a leggazda-
gabb.

Pénz beszél…

Az élen toronymagasan a
64 esztendõs massachusettsi
exkormányzó, Mitt Romney
áll, vállalkozóként jócskán
feltöltötte a számláját. Az
Egyesült Államok Kormány-
zás-etikai Hatósága (OGE),
amely a nagyobb átlátható-
ság kedvéért az ilyen adato-
kat nyilvánosságra hozza,
190-2500 millió dollárból in-
dul ki. Az egykori vállalko-
zói tanácsadónak jó volt az
indulása: édesapja az
American Motors autógyár
elnökeként alapozta meg a
családi vagyont. Romney
több házat is birtokol; a csa-
lád 2008-ban 12 millió dollá-
rért villát vásárolt a kaliforni-
ai La Jollaban. A legfrissebb

hírek szerint Romney az el-
múlt két évben bruttó 42,7
millió dollár jövedelemre tett
szert, amelybõl 6,2 millió
dollárt, azaz mintegy 14 szá-
zalék adót fizetett – derül ki a
politikus kampánystábja által
kedden nyilvánosságra ho-
zott családi adóbevallási pa-
pírokból. Romney és a felesé-
ge, Ann jövedelme 2010-ben
21,7 millió dollárra rúgott,
amibõl 3,2 milliót fizettek be
a kincstárba, tavaly pedig a
házaspár bevétele 21 milliót
tett ki, ebbõl 3,2 millió dol-
lárt vitt el az állam. Noha ez
a legmagasabb jövedelmek
közé számít az Egyesült Ál-
lamokban, az adókulcs azért
ilyen alacsony, mert Rom-
ney-ék bevétele alapvetõen
befektetésekbõl származott,
amelyek után 15 százaléknyi
adót kell fizetni. A házaspár
élt számos, az adóalapot
csökkentõ lehetõséggel is.

A másik nagy esélyes, a
ranglistán a harmadik helyen
álló, 68 esztendõs Newt
Gingrich (a „Newt” a „New-
ton” rövidítése), a képviselõ-
ház volt elnöke csak harminc
esztendei kongresszusi mû-
ködése után kezdett el valójá-
ban pénzt keresni. Egyedül a
Freddie Mac jelzáloghitel-
bankkal kötött tanácsadói

szerzõdése 1,6 milliárd dol-
lárt hozott a konyhára; szó-
nokként minden egyes fellé-
péséért 50 ezer dollárt kasszí-
roz. Vagyona az OGE szerint
6,7 millió dollárra rúg.

Ki mond igazat?

Sutba dobva korábbi visz-
szafogott modorát, Mitt
Romney agresszív vitapart-
nerként mutatkozott be az el-
nökjelölt-aspiránsok hétfõi,
19. televíziós vitáján. Azt ál-
lította, hogy fõ vetélytársa,
Newt Gingrich „szégyentel-
jes” körülmények között
mondott le 1998-ban a kép-
viselõház elnökségérõl, és
utána 15 évig „érdekek kijá-
rója” volt Washingtonban.
Gingrich az NBC által közve-
tített összecsapáson elõbb
azzal védekezett, hogy Rom-
ney támadásai valótlanságo-
kat tartalmaznak, majd át-

ment ellentámadásba, és fel-
idézte, hogy a volt massa-
chusettsi kormányzóról a
négy évvel ezelõtti elnökvá-
lasztás idején két ellenfele is
az állította, „nem tud igazat
mondani”. Gingrich, hogy
kifogja a szelet Romney vi-
torlájából, hétfõn nyilvános-
ságra hozta azt a sokat bírált
tanácsadói szerzõdést, ame-
lyet a Freddie Mac állami
tulajdonú jelzálogkölcsön-
zõvel kötött. Ebbõl kiderült,
hogy a volt házelnök havi
25 ezer dolláros fizetést –
összesen több mint 1,6 mil-
lió dollárt – kapott a Freddie
Mactõl, amelyet egyébként
a pénzügyi válság idején
csak csillagászati mentõcso-
mag segítségével sikerült
talpra állítani. Romney ké-
telyét fejezte ki az iránt,
hogy riválisa az évi 300 ezer
dolláros fizetést történészi
tanácsokért vette fel.

A „szegényház”

A vagyoni helyzetet bemu-
tató listára visszatérve, az
ötödik helyet szerezte meg
Ron Paul 76 éves texasi
kongresszusi képviselõ, aki
1,9 millió és 5,2 millió dollár
közötti összeg felett rendelke-
zik. Aranybányákban van ré-
szesedése, és szerzõi jogdíja-
kat kap az általa írt bestselle-
rekért. Mind ismertebbé vá-
lik a hatodik helyen álló Rick
Sartorum. Az 53 éves volt
pennsylvaniai szenátor a leg-
szegényebb Barack Obama
lehetséges kihívói közül: va-
gyona mindössze 2 millió
dollárt tesz ki, legalábbis ezt
állítja az OGE. Pénzét a re-
publikánusok „háziadója”, a
Fox News kommentátoraként
alapozta meg. Az energia-
ágazat tanácsadójaként
ugyancsak megkeresett né-
hány százezer dollárt.

A ranglista második helyét
elfoglaló, 51 éves volt kínai
nagykövet és Utah korábbi
kormányzója, John Hunts-
man már a versenyfutás leg-
elején – a dél-karolinai Myrtle
Beachben – bedobta a törül-
közõt. A Forbes magazin 50
millió dollárra becsüli a va-
gyonát. Ha pedig ez kevés-
nek bizonyulna, kisegítheti
õt a kedves papa, aki nem
más, mint a Huntsman
Corporation elnevezésû vegy-
ipari konszern megalapítója,
és a Forbes 900 millió dollárt
írt a számlájára. A további-
akban Mitt Romney-t támo-
gatja. Az egyetlen nõi jelölt,
Michele Bachmann 54 éves
republikánus minnesotai
képviselõnõ, aki az elsõk kö-
zött jelentette be, hogy iowai
kudarca nyomán felfüggeszti
elnökjelölti kampányát, már
nem szerepel a vagyoni hely-
zetet firtató ranglistán, mivel
az összeállításkor már nem
volt részese az elnökjelölti
küzdelemnek. Férjével,
Marcus Bachmannal többfé-
le üzleti érdekeltségük van
alapítványként mûködõ pszi-
chiátriai klinikától kezdve jól
jövedelmezõ farmokig. A ha-
tóságok egy idõben a klinika
mûködtetéséhez adott állami
támogatások sorsát firtatták,
a házaspár azonban bebizo-
nyította, hogy egy centet sem
vett el magáncélokra a pénz-
bõl. A képviselõnõ Perry
Tim Pawlenty, Michele
Bachmann, Herman Cain és
Jon Huntsman után a repub-
likánus elnökjelölt-választási
küzdelem ötödik kiesõje. 

Vagyonosok küzdelme a Fehér Házért
Egy amerikai választási kampányhoz
nemcsak erõ és idegek kellenek: a je-
löltek hatalmas egója és kitartóereje
mellett mindenekelõtt pénzre, sok
pénzre is szükség van. Nem árt né-
hány milliócska magánvagyon sem. 

Amikor még hatan voltak: Bachmann visszalépése után. Egymás után fogynak a jelöltek

Az egészségügyi személyzet elván-
dorlásánál is sajnálatosabb körül-
mény az, hogy a távozók közül mind
többen döntenek úgy, hogy nem tér-
nek vissza az országba.



A minap menesztették Teodor Baconschit,
mert a blogján ilyesmit írt: „A jóravaló ro-
mánok számára nyilvánvaló, hogy elkez-
dõdött az élet-halál harc a múlt erõi és az
új Románia létrehozói között. Egyszerû a
választás: reform, felelõsségtudat, bizton-
ság vagy pedig visszaesés, populizmus, a
dorong hatalma. Választani viszont a be-
csületes emberek Romániája fog, az a Ro-
mánia, amelyik dolgozik, amelyik a jövõt
szomjazza, s nem pedig az erõszakos és
együgyû külvárosiak, akik olyanok, mint
hajdan a bányászok – a volt szekusokkal a
hátuk mögött”. Vagyis nem azért csapták
el Baconschit, amit külügyminiszterként
tett vagy nem tett meg – a románok szá-
mára az amerikai vízum elnyeréséért, a
Schengenbe való beeresztésükért, az oro-

szokkal való rossz viszony
megszüntetéséért, egyéb
megoldatlan gond, baj meg-
oldásáért, illetve leküzdésé-

ért –, hanem a bukaresti
tüntetõket egyébként talá-
lóan és korrektül megíté-
lõ szavaiért. 
Itt a megítélõn, sõt elíté-

lõn van a hangsúly.

Emil Boc ugyanis megérezte, hogy nem
szabad tovább feszíteni a húrt. Többé,
vagy most legalábbis egy kis ideig, nem
szabad ironizálni, a hatalom hangján be-
szélni. Mert ha bemennek a vádaskodá-
sok, a mocskolódás zsákutcájába, onnan
nincs többé kiút. A kor-
mány veheti a sátorfáját...
Különben úgy jár, mint
Victor Ponta, aki oly he-
vesen küzdött Geoanã el-
len, hogy pártja az utolsó
jelentõs állami tisztséget,
a Szenátus elnökségét is elveszítette. Vagy
kisiklik, mint Crin Antonescu a nagy öt-
letével, hogy a Socialista-Liberális
Szüvetség képviselõi és szenátorai mond-
janak le a parlamenti helyükrõl, mert ak-
kor õk is, mint az Egyetem téri tüntetõk,
csak az utcáról, a kerítésen kívülrõl kia-
bálhatnak be a hatalomnak, egyebet sem
érnek el... Igazolják azt, amit a tüntetõk
kiabálnak, hogy a PDL és az USL egyku-
tya, a hatalom kurvái, váltásban lopnak
stb. S a tüntetõk kiabálása, ha nem is
Szentírás, de jelez valamit. 
Azt, hogy betelt a pohár. Az egyszerû pol-
gárnak elege van már a sok hajcihõbõl, po-

litikai mocskolódásból, veszekedésbõl –
miközben neki lassan de biztosan, s fõleg
folymatosan csökken az életszínvonala,
apad a keresete, növekszik az adóssága,
alig van mit aprítania a levesbe. 
És akkor nap mind nap ott ágálnak a poli-

tikusok, a nagy játékosok
a kicsinyes hülyeségükkel,
a jóllakott, luxuskocsik-
ban, kacsalábon forgó vil-
lákban pöffeszkedõ szél-
tolók! Akikrõl csak akkor
nem derül ki, hogy kö-

zönséges tolvajok, a közvagyont fosztogató
korrupt alakok, ha nem vizsgálják, ha a
közügyek tisztaságát felügyelõk nem néz-
nek rájuk, elfordítják a tekintetüket... Vagy
ha a korrupt bírók – osztozva az ellopott
közpénzen – felmentést talának a politikai
kasztban lévõk viselt dolgaira. Mert van
menyország, Romániában is, a hatalmon
lévõk számára.
De mit érdekelnek engem a többségi politi-
kusok, az õ cirkuszaik? – kérdezhetné a ro-
mániai magyar atyafi. Nekem más gondja-
im vannak, nincs idõm ilyesmivel foglal-
kozni. Csakhogy a mi udvarunkra is be-
lopják a cirkuszt, átdobják a politikai sze-

metet, hadd marakodjunk rajta. Szépen
csomagolva, magyar állampolgársággal
küldik... Timeo danaos et dona ferentes! -
mondták a rómaiak, az ajándékban rejlõ
cselvetésre figyelmeztetve. Nekünk máskor
sem, de most aztán igazán nem szabad
hajbakapnunk, bármennyien is pályázunk
a romániai magyarság képviseletére. Hagy-
juk a többséget, veszekedjék, ha neki úgy
tetszik! Kisebbségben élõ magyar társain-
kat legalább most ne ábrándítsuk ki, mert
választási év van, és ha nem jönnek el sza-
vazni, vége a magyar képviseletnek a Ro-
mán Parlamentben. A többségbõl még le-
het, hogy marad ott valami a parlament-
ben, de belõlünk aztán semmi. 
Viszont ha együtt lépünk fel, itt az alka-
lom, hogy az eddiginél több mandátumot
szerezzünk. Ezt is tekintetbe kellene ven-
ni. Kisebbségi társaim, ne mocskoljuk
egymást! Létünk, a világ és a jövõ „hoz-
záadott értéket” vár tõlünk, nem pedig
szemetet. Vagyis pozitív üzenetet. Az ösz-
szetartás, a szorgalom, a civilizáció és az
alkotás által elérhetõ többletet. Ez legyen
a gondunk, ma is és mindörökké. 
Akkor helyünk van a szülõföldön, vagy
bárhol a világon. 

A jövendõbeli totalitárius vezetõk rendszerint azzal kezdik pályafutá-
sukat, hogy eldicsekszenek múltbéli bûneikkel, és gondosan elterve-
zik a jövõben elkövetendõket. A nácik „meg voltak gyõzõdve róla,
hogy a gonosztetteknek morbid vonzereje van”. A bolsevikok pedig
Oroszországon belül és kívül egyaránt mindenkit biztosítottak arról,
hogy nem ismerik el az általános erkölcsi alapelveket; éppen ez a
kommunista propaganda egyik tartópillére. A tapasztalat újra és újra
bebizonyította, hogy a gonosztettek propagandaértéke és az erkölcsi
normák megvetése független a puszta önérdektõl, amely állítólag a
legerõteljesebb lélektani tényezõ a politikában.
Abban persze semmi új nincsen, hogy a tömegmentalitás vonzódik a
gonoszhoz és a bûnhöz. Mindig igaz volt az, hogy a csõcselék szíve-
sen látja az erõszakos cselekedeteket, és bámulatát ekképp fejezi ki:
„lehet, hogy aljasság, de nagyon okos”. A totalitarizmus sikereiben
sokkal inkább az a tény a zavaró, hogy követõi õszintén önzetlenek-
nek mutatkoznak. Végül is érthetõ, hogy egy nácit vagy egy bolsevi-
kot nem rendítenek meg meggyõzõdésében az olyan bûnök, amelye-
ket a mozgalmon kívül állók vagy a mozgalom ellenségei ellen kö-
vetnek el. A meglepõ az, hogy még akkor sem inog meg, amikor a
szörny saját gyermekeit kezdi felfalni, sõt még akkor sem, amikor õ
maga válik üldözés áldozatává. (…). Ellenkezõleg, az egész civilizált
világ bámulatára, olykor még arra is hajlandó, hogy segédkezzen a
saját elítélésében és maga írja meg a halálos ítéletét, ha mindez a
mozgalomban betöltött státusát nem érinti.

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc

A hatalom hangja
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A volt-leendõ orosz államelnök volt már Csecsen-
földön vagy kilencszer, amióta hatalmasságként
számíthatnak rá: utazott oda Borisz cár miniszterel-
nökeként, majd politikai másodpilótaként egy
Sukhoj vadászgépen, de jelen volt 2005-ben az új
parlament ülésén, 2008-ban pedig saját lábán lépte
hosszan a grozniji Putyin sugárutat. Legutóbbi év
végi utazása, amely hatásos akusztikát adott az ép-
pen elõkészítésben lévõ, újabb államfõi majdnem
ön-trónutódlásának, egyúttal alaphangnak minõsült
a Moszkva-Icskéria status-quo fenntartásában. A
csecsen fõváros Putyin strasszéját messze elkerülõ
Vlagyimir Vlagyimirovics egyenesen a fõvárostól
harminc kilométerre lévõ Gudermesben állt meg,
ahol a Kadirov erõd-rezidencián várták. Tény, hogy
a fõváros és a vendéglátó település megdermedt az
óvintézkedésektõl, amelyek a jeles vendégnek kijár-
tak, de nem csak ez volt dermesztõ, és nem csak az
észak-kaukázusi ország lakói számára – ugyanis a
még miniszterelnök nyíltan állást foglalt a respubli-
ka további orosz igazgatása mellett.
A kadirovi összkomfortos bunkerben elhangzott
nyilatkozata éppen az – amúgy is sokat próbált –
otthoni ellenzéki gondolkodók állát késztette leesés-
re: Csecsenföldet azért nem lehet elengedni, és
azért kell továbbfinanszírozni, mert ha nem, akkor
az elbogárzó rebellis õshonosok az orosz világ más,
nyugis területein kezdenek kavarni. Moszkvának
azért kell Kadirovot és apparátusát boldog-kövéren
tartani, mert ellenkezõ esetben az elszabadult köz-
társaság kiválik a föderációból, és magával rántja a
régiót is (lásd az izgékony Ingusföldet és a dühös
Dagesztánt), ami végsõ soron a FÁK darabolódásá-
hoz vezethetne. 
Éppen ilyen, kissé avas, de ezek szerint reanimáció
alatt lévõ birodalmi egységszellem szerint értendõ
az is, hogy a nem létezõ (szétkatyusázott) csecsen
iparba folyamatosan önteni kell a mamuska-állam
pénzét, hiszen az icskér olajmennyiség a föderáció
listáján a dicsõ huszonegyedik, a gáztermelés pedig
a lélegzetelállító tizenhatodik helyen van. 
A „minden marad a régiben” hazaüzenés után a
csecsenek és oroszok által egyaránt imádott Ramzan
Kadirov hármaspuszis-ígéretes elõ-megerõsítése kö-

vetkezett, aminek olvasata: marad az is-
mert és így kisebbnek tûnõ rossz, mert

irányítható. Ahhoz képest, hogy a
Kreml szóvivõje szerint az elnökje-
löltnek most sem lesz ideje kam-

pányvitákba bocsátkozni, hisz közben
elfoglalt miniszterelnök, az ismétel-

ten országolni akaró „Harmadik
Vlagyimir” pici idejébõl áldozva
azon fáradozik, hogy a végeken
1991-óta semmi se változzon. Ady András
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A világ és a jövõ „hozzá-
adott értéket” vár tõlünk,
nem pedig szemetet. 
Vagyis pozitív üzenetet. 

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„A Himnuszt éhes hassal csak 
egy bizonyos ideig lehet énekelni.” 

Szabó Dezsõ

Biznic

Önzetlenek

Harmadik 
Vlagyimir

A nap címe. PDL, mocskos alku a forrada-
lom haszonélvezõivel, Adevãrul.

Magyarázat. Ha valaki csodálkozik, vissza
vele az óvodába! Ez Románia. A fõ kor-
mánypárt a költségvetési pénzbõl vásárolja
meg a „forradalmárok” hallgatását. A meg-
állapodás papírra van fektetve, megtekinthe-
tõ. Korábban törvényileg megvont juttatásai-
kat a „forradalmárok” mégis megkapják,
cserében nem mennek tüntetni. Tiszta sor,
csak az nem világos, kit fog most már az el-
lenzék „az utca demokratikus hangjaként”
isteníteni... 

Ki hol volt? Ez egy újabb játék politikusék-
nál. Elena Udrea a múlt héten azt nyilatkoz-
ta, hogy Viktor Ponta egy meleg helyzetben
nem tartotta fontosnak itthon lenni, inkább a
Monte Carló-i rallyn vett részt. (Feltehetõen
nézõként.) Ezt Ponta tagadta, alibit is bizo-
nyított; utána pedig õ jelentette ki, hogy
Traian Igaº belügyminiszter Aradon (mert-
hogy aradi) mulatérozott, a bajtársaival da-
nolt, miközben az Egyetem téren a csend-
õrök a tüntetõkkel foglalkoztak. Igaº termé-
szetesen tagadott, be is bizonyította, a sajtó-
nak is, hogy õ is ott volt a téren. A mûfaj
gyöngyszeme sajnos mégsem román, hanem
hálistennek magyar, és sok minden benne
van a képviselt alakulat politikai stílusából.
Az Európai Parlament legutóbbi ülésén
Szájer József (a világon az elsõ iPadon szer-
zett alkotmány atyja) nagy lendülettel fogott
bele Orbán Viktor, Magyarország és a felesé-
ge védelmébe Daniel Cohn-Bendit francia
zöldpárti képviselõvel szemben: „Az ön szé-
kéhez beszélek”, indított hatásosan, kifejtve,
hogy egyeseknél „a demokrácia addig tart”,
amíg õk beszélnek, utána meg „kivonulnak a
terembõl”. Ekkor már, ahogy Karinthy
mondta, röhög az egész osztály, Cohn-
Bendit az ülésteremben, a székén emeli a ke-
zét, vigyorogva integet, hogy „itt vagyok, itt
vagyok”. Végre szólnak szegény Szájernek,
hogy ne beszéljen a széknek, amikor ülnek
benne, erre õ rejtõjenõi fordulattal azt mond-
ja: „Akkor örülök, hogy itt van, és hallja,
amit mondok.” Véleményünk szerint nem
igazán örült. 

A nap álhíre. Tanácsadói szerint (kivéve az

Zsehránszky István



Röviden

Folytatás az 1. oldalról

„A rendszer nagy elõnye,
hogy valós információt közöl
a turistaforgalomról helyi,
megyei és országos szinten
egyaránt, statisztikát készít a
turisztikai egységek kihasz-
náltságáról, emellett pedig
segíti a rendõrséget a körö-
zött személyek tartózkodási
helyének beazonosításában”
– fûzte hozzá Olosz Sza-
bolcs. Érvelése szerint a szak-
minisztérium így könnyeb-
ben mérheti fel az ágazat
helyzetét, problémáit, valós
igényeit és ennek alapján job-
ban tud majd dönteni a köve-
tendõ stratégiákról - a turiz-
mus népszerûsítése és fejlesz-
tése érdekében. 

A turisztikai minisztérium
tanácsosa lapunk kérdésére
elmondta, az Európai Unión
belül Spanyolországban,
Nagy-Britanniában és Né-
metországban is üzemel ha-
sonló rendszer, amelyek rá-
adásul közvetlen összekötte-
tésben állnak az adóhivatal-
lal, amely a számlák kibocsá-
tását is követheti. 

A lapunk által megkérde-
zett székelyföldi szállásadók
még nem értesültek a készülõ
integrált nyilvántartási rend-
szerrõl, ám egyöntetûen azt
állítják: a feketeturizmus
visszaszorítására nem ez a
megoldás. „Jónak tartom az
ellenõrzési rendszert, de nem

ilyen formában” – jelentette
ki lapunknak Hajdó Khell
Noémi székelyudvarhelyi
panziótulajdonos, a Turiszti-
kai Programok Fejlesztéséért
Egyesület elnöke, aki egyéb-
ként tõlünk értesült elõször a
tervezetrõl. 

A fehéret fehérítik?

Véleménye szerint ezzel az
intézkedéssel nem hogy visz-
szaszorítanák az adócsalást a
turizmusban, hanem egyene-
sen fellendítik azt. „A fekete-
turizmus nem abból áll, hogy
adott esetben húsz vendégbõl
csak 15-öt vezetek be, hanem
sokkal inkább a nem hivata-

losan bejegyzett szállásadók
tevékenységébõl - magyaráz-
ta a szállásadó. – Azt fájla-
lom, hogy ha hoznak egy új
rendelkezést, az mindig arra
irányul, hogy még inkább el-
lehetetlenítse a hivatalosan
dolgozókat.” Úgy véli, ilyen-
formán az embert egyenesen
rákényszerítik arra, hogy ne
akarjon hivatalosan dolgoz-
ni, mert „aki tisztességesen
kiváltja az engedélyeket, an-
nak csak a baja gyûlik meg”. 

Hasonlóan látja a helyzetet
Nagy György székelyud-
varhelyi szállodatulajdonos
is, szerinte is sokkal inkább
azokra az egységekre kellene
figyelnie és nyomást gyako-

rolnia a hatóságoknak, ame-
lyek engedély nélkül mûköd-
nek. S bár nem ismeri teljes
mélységében a tervezet tar-
talmát, azt mondja: szerinte
ez nem fog különösebb válto-
zást hozni a hivatalos keretek
között tevékenykedõ szállás-
adók mindennapjaiban, csu-
pán az adminisztrációs mun-
ka növekedhet meg. 

Kétmilliós kiadás

Mint megtudtuk, az elekt-
ronikus nyilvántartó infor-
matikai infrastruktúrájának
kiépítését (hardware, szoft-
ware és a rendszer kommuni-
kációját) teljes mértékben a

turisztikai minisztérium biz-
tosítja, ennek kiépítése és be-
üzemeltetése mintegy kétmil-
lió lejbe kerül. A rendszerhez
tartozó egységek ingyen csat-
lakozhatnak. Az érintett szál-
lásadóknak a határozat ér-
vénybelépésétõl számított 90
munkanap alatt kell felirat-
kozniuk a nyilvántartásba vé-
telhez, ezt követõen pedig 60
napon belül biztosítaniuk
kell a rendszerhez való csat-
lakozás rájuk esõ követelmé-
nyeit.

Adat, lakat alatt

Kérdésünkre, nem tart-e a
minisztérium attól, hogy kri-
tika éri az adatvédelmi jogok
megsértése miatt, Olosz el-
mondta, az új rendszer a sze-
mélyi adatokhoz való hozzá-
férést csak az illetékes hatósá-
gok, például a belügyminisz-
térium számára biztosítja – a
tárcának csak a statisztikai
adatokra lesz rálátása. „Még
a rendszer üzemeltetõjének
sincs hozzáférési lehetõsége
az adatokhoz” – hangsúlyoz-
ta Olosz, hozzátéve, hogy az
adatokat tároló szerverek is
egy biztonsági helységben ta-
lálhatóak, ráadásul a rend-
szerhez való csatlakozás is
egy titkosított csatornán tör-
ténik. Az elektronikus betöré-
sek elleni védelmet a minisz-
tériummal szerzõdött szak-
szolgáltatók biztosítják. 
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Az új rendszer szerint a reggeli mellé kitöltendõ ûrlap is dukál majd a vendégnek

Romló kilátások

Rontott Románia idei gaz-
dasági növekedési kilátásain
az Európai Fejlesztési és Új-
jáépítési Bank, ami szerint
2012-ben csupán 0,8 száza-
lékos fellendülés várható a
korábban jósolt 1,1 százalék
helyett. A pénzintézet sze-
rint a lassulást az euróöve-
zeti válság idézi majd elõ,
amelynek következtében két
európai ország, Magyaror-
szág és Szlovénia egyenesen
recesszióba süllyed. Romá-
nia gazdaságát elsõsorban a
jelentõs uniós export vetheti
vissza, de bankrendszerére is
veszély leselkedik Görögor-
szág irányából.

Kkv-s követelés

Mintegy 300 céggel végzett
felmérés alapján kidolgozott
akciótervet nyújtott át a gaz-
dasági minisztériumnak a
hazai Kis és Közepes Vállal-
kozások Országos Tanácsa,
amely arra figyelmezteti a
kormányt, hogy ha nem nö-
veli jelentõsen a szektor be-
fektetéseire szánt támogatá-
sokat, Románia sosem fogja
utolérni az uniós országok
gazdasági fejlettségét. Az ér-
dekvédelem képviselõi sze-
rint a jelenlegi 0,4 százalék
helyett 2020-ig legalább a
GDP egy százalékát kellene
az ágazat megsegítésére for-
dítani. 

Milliós munkanélküliség

Nem kevesebb, mint 600
millió új munkahely megte-
remtése vár a világra az el-
következõ évtizedben ahhoz,
hogy megõrizhetõ legyen a
társadalmi kohézió és bein-
duljon a növekedés – figyel-
meztet a globális foglalkoz-
tatásról szóló éves jelentésé-
ben a Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezet (ILO). A gaz-
daságilag inaktívakat is a
munkanélküliek közé sorol-
va az állástalanok száma vi-
lágszerte 197 millióról 225
millióra duzzadna, és a
munkanélküliségi ráta 6 szá-
zalékról 6,9 százalékra emel-
kedne. A tanulmány 2012-re
alapesetben 3 millió új mun-
kanélkülit jelez.

Átfaragják a Praktikert

Sürgõsen több tízmillió
euró hitelre van szüksége a
Praktiker barkácsáru-
házláncnak, hogy feltölthes-
se a raktárakat a tavaszra
szánt áruval - idézte a Fi-
nancial Times Deutschlandot
(FTD) az MTI. A 10 ország-
ban összesen több mint 400
barkácsáruházat üzemeltetõ
társaság a 2005-ös tõzsdei
bevezetés óta elsõ alkalom-
mal szenvedett el mûködési
veszteséget: bevétele 2011-
ben 3,18 milliárd euró volt,
7,7 százalékkal kevesebb,
mint 2010-ben. A vissza-
esést a hatalmas árenged-
mények okozták, amelyek-
nek ugyanakkor nem sike-
rült bõvíteniük a vásárlók
körét. A menedzsment a
hálózatból a „barkácsáru-
házak Ikeáját” szeretné
megalkotni. 

„Üvegfalú” szálláshelyek

Új törvény a pótlékokról?
Cs. P. T.

Csupán új törvény elfo-
gadásával érhetõ el,

hogy megõrizhessék az Ál-
lami Számvevõszék által tör-
vénytelennek ítélt pótlékai-
kat a közalkalmazottak – re-
agált Nicolae Vãcãroiu, a
számvevõszék elnöke arra
az RMDSZ-es javaslatra,
hogy közalkalmazottak
mentesüljenek juttatásaik
visszafizetése alól. Mint is-
mert, a javaslat a koalíció ve-
zetõinek hétfõi találkozóján
hangzott el, ám döntés nem
születetett róla. A hotnews
portál kérdésére Nicolae
Vãcãroiu elmondta, 2009
óta országosan évi 300 mil-
lió euró pótlékot osztottak il-
legálisan az önkormányzat-
ok és különbözõ közintéz-
mények. Az összeg kifizeté-
se azért nem volt jogalap,
mert a törvény szerint a jut-
tatások és prémiumok nem
képezhetik kollektív munka-
szerzõdés tárgyát. „Így
ezeknek az összegeknek vis-
sza kell kerülniük a költség-

vetésbe” – mondta Vãcãro-
iu. Tájékoztatása szerint na-
gyon sok közalkalmazott be-
perelte emiatt a számvevõ-
széket, egyharmaduk pedig
jogerõsen meg is nyerte a
pert a bíróságon. 

A legtöbb törvénytelenül
kiosztott juttatást a polgár-
mesteri hivatalokban tapasz-
talták a számvevõszék ellen-
õrei. Az alkalmazottak kö-
zött kiosztott összegek között
szerepelt „õszi prémium”,
„városnapi prémium” és „a
szabadság utáni munkahelyi
visszailleszkedést elõsegítõ”
pótlék is. 

A nagyobbik kormánypárt
még hivatalosan nem reagált
az RMDSZ javaslatára.
Marius Spinu képviselõ a hot-
newsnak elmondta, elképzel-
hetõnek tartja, hogy az érin-
tett közalkalmazottak részle-
tekben fizessék vissza tarto-
zásukat az állami költségve-
tésnek. „Nem nyomoríthat-
juk meg õket olyan összege-
kért, amelyeket évekkel ez-
elõtt jóhiszemûen vettek fel”
– magyarázta a politikus. 

Brüsszel után, Davos elõtt
Hírösszefoglaló

Az euróövezeti orszá-
gok pénzügyminiszterei

(Eurogroup) hétfõ este meg-
állapodtak annak a szerzõ-
désnek a szövegében, amely
szerint még idén létrejön a
zóna stabilitását biztosító
állandó mechanizmus
(ESM). A szöveg egyik újí-
tása, hogy az összesen akár
500 milliárd eurós mecha-
nizmust csak olyan orszá-
gok vehetik igénybe, ame-
lyek ratifikálják a fokozott
pénzügyi fegyelemre vonat-
kozó paktumot is. Az ESM
júliustól a jelenlegi ideigle-
nes eszközt, az EFSF-t vált-
ja fel, de még az utóbbi is
érvényben marad jövõ nyá-
rig – a mechanizmus állan-
dó tõkéje 80 milliárd euró

lesz, amit a benne részt ve-
võ országok öt év alatt „ad-
nak össze”, gazdasági lehe-
tõségeikhez mérten. Nem
sikerült viszont megálla-
podniuk a minisztereknek a
görög államadósság átüte-
mezésének egyes részletei-
rõl, amiért az Eurogroup –
brüsszeli források szerint –
további tárgyalásokat tart
szükségesnek a hitelezõk,
valamint a görög kormány-
zat között. 

Bár a brüsszeli megálla-
podást követõen derûlátób-
bá váltak a piacok, és az
euró árfolyama is javult a
dollárhoz képest, a világgaz-
daság fellendülésébe vetett
reményeket eléggé lelo-
hasztja az, hogy a ma kez-
dõdõ Davosi Világgazdasá-
gi Fórumról sok befolyásos

üzletember, elsõsorban ban-
kár marad távol, mivel úgy
vélik, nem számíthatnak
sem termékeny vitákra, sem
áttörõ megoldásra. Klaus
Schwab, a fórum alapítója
és fõszervezõje szerint a leg-
nagyobb kihívás az új utak
megtalálása, ezért a svájci
üdülõhelyre sereglõ mint-
egy 2400 vendég, gazdasági
és politikai döntéshozó vitá-
ja idén A nagy változás: új mo-
dellek keresése mottó mentén
fog lezajlani. 

A fórum alapítója szerint
„erkölcsi problémákkal
küszködünk, eladósodtunk,
elhanyagoltuk a befektetése-
ket és alulértékeltük a társa-
dalmi kohéziót, emiatt pe-
dig az a veszély fenyeget,
hogy eljátsszuk a jövõ gene-
rációk bizalmát”. 

Érmelléki munkapiac-térkép
MTI

Mûhelybeszélgetéssel,
úgynevezett workshop-

pal fejezõdött be tegnap
Debrecenben az az egyéves
kutatóprogram, amelyben
10 magyar és 11 román ér-
melléki település közel 300
kis és közepes vállalkozásá-
nak szakemberszükségletét
és a térség szakképzettségét
térképezték fel. Csoba Judit
projektvezetõ szerint a kér-
dõíves kutatás során megál-
lapították, hogy a munka-

adóknak és a munkaválla-
lóknak sokszor nincs tudo-
másuk az aktuálisan jelent-
kezõ munkaerõ-piaci igé-
nyekrõl  és lehetõségekrõl,
ami nagy versenyképességi
hátrány. A kutatás kereté-
ben készülõ fejlesztési ta-
nulmány megalapozza a
szakképzés irányait, és ki-
rajzolja az érmelléki kistér-
ség következõ tízéves fej-
lesztési lehetõségeit. A Ro-
mániai Vállalkozásokért
Egyesület (ROVE) és a ko-
lozsvári egyetemmel közö-

sen folytatott adatgyûjtésbe
további, mintegy negyven ér-
melléki képzõhelyet is be-
vontak. „A legfõbb problé-
ma, hogy a képzések nem
követik elég gyorsan a
munkaerõpiaci igényeket,
mivel nincs vagy alig van in-
formációáramlás közöttük,
és ebbõl csak bizalmatlanság
fakad. Ha ezen változtatni
tudnának, egyben a vállalko-
zói és a munkavállalói mo-
bilitás is javulna a két ország
határ menti térségében” –
magyarázta Csoba Judit. 

Emil Boc: nincs engedmény a forradalmároknak

Cáfolta tegnap a miniszterelnök, hogy a kormány módosí-
tani készül a forradalmárok juttatásait szabályozó törvényt.
Mint ismert, egy tavalyi jogszabály-módosítás értelmében
2012-ben már nem jár valamennyi forradalmárnak életjára-
dék, csupán azoknak, akik megsebesültek az 1989 decem-
beri események idején. A forradalmár szervezetek azonban
a múlt hét végén megállapodást írtak alá a nagyobbik kor-
mánypárt képviselõházi frakciójával, amelynek értelmében
a PDL-s politikusok „megtalálják a megoldást” a juttatások
kifizetésére. Ennek fejében a forradalmárok megígérték,
hogy nem tüntetnek többé a PDL székházai elõtt.



ÚMSZ

„A gyergyószentmiklósi
vizsgálat megerõsítette

azt, amit eddig tudtunk. A
sajtóhíresztelésekkel ellen-
tétben egyetlen esetben sem
az iskolában zajlott a diák-
lány szexuális zaklatása” –
jelentette be tegnapi sajtó-
tájékoztatóján Ferencz Sa-
lamon Alpár Hargita me-
gyei fõtanfelügyelõ, a gyer-
gyószentmiklósi Sfântu
Nicoale Gimnáziumban ki-
robbant botrány vizsgálatá-
nak eredményét. Amint ar-
ról lapunkban beszámol-
tunk, a megyei tanfelügye-
lõség azt követõen kezde-
ményezett vizsgálatot
Gyergyószentmiklóson,
miután kiderült, hogy a
Szent Miklós Elméleti Lí-
ceum 15 éves diáklánya 150
férfival létesített szexuális
kapcsolatot. A házibulin
indult légyottokra – a rend-
õrségi vallomás szerint –
kezdetben a lány önszántá-
ból szállt be, mintegy más-
fél évvel ezelõtt, majd miu-
tán ismeretlenek is több-
ször szexuális perverzióra
kötelezték, megpróbált el-

lenállni. Az elsõ hírek sze-
rint a lány nagyobb iskola-
társaival állítólag a tanin-
tézmény illemhelyén is lé-
tesített szexuális kapcsola-
tot. A gyergyói diáklány
édesanyja december 16-án
tett panaszt a rendõrségen,
miután a lány nagynénje
látta azt egyik „kliensével”.

A fõtanfelügyelõ tájékoz-
tatása szerint a szexuálisan
zaklatott lány a pszicholó-
gusoknak elmondta, megfe-
nyegették, megverték, és az-
zal zsarolták, hogy nyilvá-
nossá teszik a tudta nélkül
róla készített felvételeket,
ha nem hajlandó lefeküdni
velük. Hozzátette: a gyanú-
sított fiatalok nem mind a
Szent Miklós Elméleti Líce-
um diákjai, hanem vannak
köztük négyen a gép-
gyártóipari szakközépisko-
lából, egy diák a Salamon
Ernõ Gimnáziumból és ket-
ten a vaslábi iskolából is.
Az érintetteknek levonták a
magaviseletét, a rendõrség
viszont folytatja a vizsgála-
tot, a tanfelügyelõség csak
azt követõen helyezheti ki-
látásba a diákok iskolából
való eltanácsolását. 
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Kovács Zsolt

Eligazítást tartott a há-
romszéki iskolaigazga-

tóknak tegnap Keresztély Ir-
ma fõtanfelügyelõ, amelyen
hangsúlyozta: egyetlen gye-
rek sem lehet kivétel, elsõ
osztály elõtt mindannyiukat
iskolai elõkészítõ csoportba
kell íratni. Amint arról la-
punkban már beszámol-
tunk, az új tanügyi törvény
értelmében azoknak a gye-
rekeknek, akik szeptember
1-jéig betöltik a 6 évet, köte-
lezõ lesz elõkészítõ osztá-
lyba járniuk, amely átmene-
tet biztosít az óvoda és az is-
kola között. 

Daniel Funeriu indoklása
szerint a nulladik osztályok
beveztésére azért van szük-
ség, mert „Románia egyike
azoknak az országoknak,
ahol a legkésõbb kerülnek is-
kolába a gyermekek”. 

„Kifogástalan 
tájékoztatás”

A tanügyminiszter ugyan-
akkor arról biztosította az
érintetteket, hogy „a gyerme-
keket kifogástalanul kezelik
majd az elõkészítõ osztályok-
ban”, a szülõk olyan tájékoz-
tatást kapnak „amilyet eddig
talán még soha nem kaptak a
tanügyi rendszerrõl”. 

Sepsiszentgyörgyön az
igazgatók tegnap átvették az
oktatási minisztérium által
kiadott tájékoztató füzete-
ket, amelyet a következõ két
hétben minden érintett szü-
lõnek meg kell kapnia,
ugyanakkor találkozókat
szerveznek a szülõkkel az
óvodákban és a napközi ott-

honokban. Az érintett szülõ-
ket ugyanakkor a 0 800 816
ABC zöld számon is tájé-
koztatják az elõkészítõ és el-
sõ osztályba történõ beirat-
kozás kapcsán. Az ABC a
megye  hívószámát   jelöli.
Hargita, Kovászna és Maros
megyékben magyar nyelven
is tájékoztatják az érdeklõ-
dõket. 

Daniel Funeriu oktatási
miniszter elmondása szerint
az elõkészítõ osztályokban a
gyermekek speciálisan ki-
alakított tantermekben, játé-
kosan fognak tanulni, heti
20 órát töltenek majd az is-
kolában, nem kapnak jegye-
ket, és az órákat olyan taní-
tók fogják tartani, akiket kü-
lön kiképeznek erre a fel-
adatra. A tanügyminiszter
szerint Romániában 20 ezer
olyan gyermek van, aki nem
jár már óvodába, de még is-

kolába sem, mert nem töl-
tötte be a 7 évet. 

Többlépcsõs 
beiratkozás

Keresztély Irma tájékozta-
tása szerint a nulladik osztá-
lyokba való iratkozás az elsõ
osztályba való beiratkozással
egy idõben március 5-én kez-
dõdik, több szakaszban törté-
nik, és április 23-ig tart. A
szülõk az elsõ szakaszban a
körzeti iskolába írathatják be
gyermeküket, a készülõ szá-
mítógépes program kiszûri,
ha két tanintézménybe is le-
adják a jelentkezési lapot.
Kikérik a lakosság-nyilván-
tartótól a 2006-ban született
gyerekek számát és a lakó-
körzetüket, hogy az iskolák
tudják, hány elõkészítõs gye-
rekre számíthatnak. Ha a be-
iratkozás befejezése után a

számok nem találnak, meg-
próbálják azonosítani és sze-
mélyesen felkeresni a hiány-
zókat. „Az a tapasztalat,
hogy elsõ osztályban hatal-
mas különbségek vannak
azok között a tanulók között,
akik jártak, és akik nem vol-
tak óvodában, az elõkészítõ
osztály ezt a különbséget
csökkentheti valamennyire”
– magyarázta érdeklõdé-
sünkre Keresztély Irma.
Hozzátette: a pszichológu-
sok véleménye szerint, rossz
hatással van a gyerekre, ku-
darcként éli meg, ha a társai
iskolába mennek, õt viszont
a szülei visszamarasztják az
óvodában. A nulladik osztá-
lyok bevezetésének egyéb-
ként nem mindenki örül, ko-
rábban több ezer szülõ írta
alá azt a petíciót, amelyben
az elõkészítõ osztályok beve-
zetésének eltörlését kérik. 

Szénné égett négy 
gyerek Bukarestben

Négy gyerek égett szénné
Bukarest egyik nyomorne-
gyedében levõ fatákolmány-
ban, miután felrobbant a
gázpalack – írja a Mediafax.
A két négy hat- és nyolc-
éves gyerekek anyja, aki ötö-
dik gyerekével várandós, a
közeli élelmiszerboltban vá-
sárolt, amikor a szerencsét-
lenség bekövetkezett, az apa
pedig napszámosként dolgo-
zott. A Ferentari negyedben
élnek a legszegényebb buka-
restiek – sokan barakkokban
és pincelakásokban nyomo-
rognak, a tömbházak jelen-
tõs részében nincs vezetékes
víz és elektromos áram sem.
A negyedben magas a kábí-
tószer- fogyasztók, a mun-
kanélküliek és a szociális
szempontból veszélyeztetet-
tek aránya. 

Akadozó forgalom 
a Keleti-Kárpátok útjain

A havazás miatt nehézkes a
közúti forgalom a Keleti-
Kárpátokon átvezetõ uta-
kon, így a Gutin-hágón is,
ahol a hóréteg vastagsága
meghaladja az egy métert –
írja honlapján a Kolozsvári
Rádió. A hágó környékén a
hó terhétõl kidõlt fenyõk
torlaszolták el az utat, így
pár órára lezárták a forgal-
mat. A torlasz eltávolítása
után folyamatosan takarít-
ják és szórják az utat csú-
szásgátlóval. Hasonló hely-
zet alakult ki a 18 B ország-
úton Nagybánya és Ma-
gyarlápos között, ahol szin-
tén akadozik a forgalom. A
Felsõgirdán felé vezetõ utat
lavina zárta el, a hózuhatag
farönköket és hordalékot so-
dort magával, 12 méter
hosszan és 5 méter magas-
ságban befedte az úttestet.
A Scãrºoara községhez tar-
tozó Sfoartea faluban 60
személyt szigetelt el a világ-
tól a foútra zúdult hó – kö-
zölte a Fehér megyei Ka-
tasztrófavédelem szóvivoje,
Ioan Stan.

Elégedetlenek 
az Electrolux dolgozói

Két órás figyelmeztetõ
sztrájkot tartott tegnap dél-
ben a szatmárnémeti
Electrolux gyár bejárata
elõtt a svéd konszern mint-
egy 800 alkalmazottja. A
gázüzemû fõzõkályhákat
készítõ gyár elõtti demonst-
rációra azt követõen került
sor, hogy a vezetõség nem
hajlandó meghosszabbítani
a tavalyi kollektív munka-
szerzõdés hatályát. A szak-
szervezet emellett 100 lejes
béremelést követel január el-
sejei hatállyal és újabb 100
lejes fizetésemelést szeptem-
ber elsejétõl. A vállalat ve-
zetõségének tegnap közzé-
tett sajtónyilatkozata szerint
a gyár vezetõsége több ja-
vaslatot tett az új kollektív
munkaszerzõdésre, de az al-
kalmazotti érdekképviselet
„nem ért egyet a szerzõdés
megújításával, sem a hatá-
lyos Munkatörvénykönyv
alkalmazásával”. 

K. Zs.

Csökkent az autófeltöré-
sek száma, de marad”

2010-hez képest az elmúlt
évben több lakásba törtek be
a tolvajok Kovászna megyé-
ben – derül ki a megyei
rendõrség mérlegébõl. A
rendõrség bûnmegelõzési
osztályának adatai szerint
az elmúlt esztendõben ös-
szesen 14 jármûvet loptak el
Kovászna megye területé-
rõl, ötven százalékkal keve-
sebbet, mint 2010-ben. Ha-
sonlóan csökkenõben van
az autófeltörések száma is,
hiszen 2010-hez képest ta-
valy 36-al kevesebb bejelen-
tés érkezett a rendõrséghez.
A Kovászna megyei rendõr-
ség bûnmegelõzési osztálya
szerint az autólopások és
feltörések számának csökke-
nésével egyenes arányban
nõtt a kifosztott lakások szá-
ma – 2011-ben csaknem
megduplázódott a betörések
száma. „A betörõk elleni vé-
dekezés alapvetõ feltétele,
hogy soha ne engedjenek
idegeneket a lakásba, és
csak szûk körben osszák

meg, ha hosszabb idõre el-
utaznak otthonról. Ugyan-
akkor nagyon veszélyes
internetes közösségi oldalon
közzétenni a vakációs terve-
ket, mivel azáltal a betörõk
tudomást szerezhetnek ar-
ról, hogy mikor garázdál-
kodhatnak szabadon a la-
kásban” – hangzott el a Ko-
vászna megyei rendõrség év-
értékelõ sajtótájékoztatóján.
Háromszékhez hasonlóan a
szomszédos Hargita megyé-
ben is csökkent, igaz ugyan,
hogy csak kevéssel a bûnel-
követések száma. Tavaly
összesen 4657 esetben álla-
pítottak meg bûncselek-
ményt Hargita megyében,
ahol 3227 személy ellen in-
dult nyomozás, 62-õt pedig

letartóztattak. Elsõ helyen
szerepelnek a bûnözési top-
listán a lopások: 303 alka-
lommal kereskedelmi egysé-
gekhez, 292 esetben pedig
magánházakba törtek be a
tolvajok. Tavaly mintegy
284 erdészeti bûncselek-
ményt regisztráltak a Hargi-
ta megyei rendõrök, 62-vel
többet, mint 2010-ben. A
rendõrség 4200 köbméter fa-
anyagot és 750 darab fenyõ-
fát foglalt le, több mint 750
ezer lej értékben. A megyé-
ben tavaly hét gyilkosság tör-
tént, kettõvel több, mint
2010-ben. A rendõrségi je-
lentésbõl az is kiderül, hogy
városon történik a legtöbb
utcai bûncselekmény, az ese-
tek többségében éjszaka. 

Idén õsztõl kötelezõ lesz elõkészítõ osztályokba járniuk a hat éves gyermekeknek

RövidenA nulladik eligazítás

Csökkent a székelyföldi 
bûncselekmények száma

Levont magaviselet

szexuális perverziókért

ÚMSZ

Sárga jelzésû figyelmez-
tetést bocsátottak ki a

meteorológusok a fõváros-
ra és 30 megyére vonat-
kozóan, ahol az elõrejelzé-
sek szerint ma éjszakától
holnap estig erõss havazás
várható, néhol pedig a szél
sebessége elérheti az órán-
kénti 70 kilométert. Az Or-
szágos Meteorológiai Inté-
zet figyelmeztetése szerint
Bukarestben, Argeº, Bacãu,
Botoºani, Buzãu, Brassó,
Brãila, Cãlãraºi, Kons-
tanca, Dolj, Dâmboviþa,
Galac, Gorj, Giurgiu, Har-
gita, Ialomiþa, Iaºi, Ilfov,
Kovászna, Krassó-Szörény,
Mehedinþi, Neamþ, Olt,
Prahova, Suceava, Szeben,
Vaslui, Vâlcea, Teleorman,
Tulcea és Vrancea megyék-
ben várható extrém idõjá-
rás. „Ezekben a térségek-
ben erõteljes havazás lesz
és jelentõs mennyiségû hó
rakodik le. Emellett felerõ-
södik a szél, amelynek se-
bessége helyenként megha-
ladhatja az óránkénti 60-70
kilométeres sebességet, a
dél-keleti megyékben akár
viharossá is válhat” – áll az
Országos Meteorológiai In-
tézet jelentésében. A mete-
orológusok szerint Dobru-
dzsában és Havasalföld dél-
keleti részén a csapadék
elõbb vegyes halmazállapo-
tú lesz, ami az aszfalton ha-
mar megfagy majd, megne-
hezítve ezzel a közlekedést.
Holnap estétõl egyébként
az ország keleti, déli és köz-
ponti részében, fõként éj-
szaka és reggel fagyossá vá-
lik az idõ, így várhatóan
megnõ a fagyhalálok
száma is. 

Elõrejelzés: 

itt az igazi tél

Kevés a magyar rendõr
Még mindig kevés a magyar rendõr Hargita megyében
– derül ki a megyei rendõrség éves mérlegébõl. A szé-
kely megyében a rendõrség 817 alkalmazottja közül
csak 78 magyar nemzetiségû, három a roma etnikum-
hoz tartozik, a többi pedig román anyanyelvû. Szintén
alacsony a nõk aránya is a székelyföldi rendõrök között
– a felügyelõség személyzetének tíz százalékát alkotják
a szebbik nem képviselõi, konkrét rendõri munkát vi-
szont csak hét százalékuk végez.



Antal Erika

János Zsigmond erdélyi
fejedelem 1567-ben kelte-

zett, papi illetmények ügyé-
ben kiállított rendeletét is
„élõben” lehetett megcsodál-
ni – más, a magyar történe-
lem tárgyi forrásai mellett –
Marosvásárhelyen, ahol lét-
rejöttének 50-ik évfordulóját
ünnepelte az Erdélyi Refor-
mátus Egyházkerület Vidéki
Gyûjtõlevéltára. A Reformá-
tus Kollégium dísztermében
tartott szakmai tanácskozás
ideje alatt a levéltár legjelen-
tõsebb iratait állították ki,
például Báthori Zsigmond
1587-es oklevelét arról, hogy
150 forintot adományoz a
marosvásárhelyi református
iskolának, de megcsodálható
volt többek közt még Bethlen
Gábor levele, Georgius Basta
generális rendelete, Apafi
Mihály kézirata is. 

Berekméri Árpád Róbert,
az Erdélyi Református Egy-
házkerület marosvásárhelyi
levéltárának munkatársa el-
mondta, a levéltár népszerû-
sítését célozták meg az ünne-
pi tanácskozással. „Lehet
jönni, kutatni a levéltári
anyagot, a történészek ren-
delkezésére állnak az irata-
ink a 16-ik századtól errefele,
az egyházi vonatkozású do-
kumentumok családi hagya-
tékból származó iratokkal
vannak kiegészítve” – mond-

ta Berekméri. A tanácskozá-
son Sipos Gábor, kolozsvári
fõlevéltáros, a református
egyház központi levéltárá-
nak munkatársa ismertette
az 50 év történetét. Elmond-
ta: 1957-ben a román állam
meghozta az elsõ levéltári
törvényét, amelyben leszö-

gezte, hogy az egyházak ma-
guk õrizhetik saját irataikat.
A református egyház négy
levéltárat tervezett létrehoz-
ni: Kolozsváron, Marosvá-
sárhelyen, Sepsiszentgyör-
gyön és Székelyudvarhelyen,
de csak az elsõ kettõt sikerült
megvalósítani. A vásárhelyi

folytonos helyhiánnyal küsz-
ködött, ezért nem is tudott
fejlõdni. Korábban a vár
egyik bástyájában, majd az
egyházi irodáknak helyet
adó Teleki-ház alagsorában
álltak az értékes dokumentu-
mok, a 15-16-ik századi ira-
tok számára mostoha körül-
mények között. Nemrég si-
került egy felsõbb szintre
költöztetni a tárlókat, de a
hely most is szûkös. Ideje
volna már méltó helyet talál-
ni e fontos intézménynek –
hívta fel az érintettek figyel-
mét Sipos Gábor. 

Márton Krisztina restaurá-
tor a levéltári anyagok káro-
sodásáról, valamint azok
konzerválásáról és a megelõ-
zésrõl tartott elõadásában a
szakemberek bevonásának
szükségességét emelte ki. A
restaurálásra szoruló köny-
vek és dokumentumok nagy
száma miatt hónapokig fog
tartani, amíg mindent sikerül
megmenteni az enyészettõl. 

Az egyházi levéltárban
többek közt vizitációs jegy-
zõkönyvek sorozatát õrzik
1590-tõl, a presbiteri ülések
feljegyzéseit, egyházfegyel-
mi ügyek és egyházi bírósági
protokollumokat, anyaköny-
veket, felekezeti iskolákra és
intézményekre vonatkozó
dokumentumokat, püspöki
körleveleket, rendelkezése-
ket és családi-személyi ha-
gyatékokat. 

„Szellemi lakoma” 
Kolozsváron

A Zokogó majom borúja-derûje
– Szellemi lakoma címmel
tagtoborzó összejövetelre
hívja az érdeklõdõket a Bá-
lint Tibor Baráti Társaság
ma 17 órától az EMKE
Györkös Mányi Albert Em-
lékházba (Kolozsvár, Majá-
lis/Republicii utca 5/1.). A
rendezvényen az Aranysza-
lagtárnak köszönhetõen
megszólal Bálint Tibor.
Közremûködnek: Adorjáni
Réka, Bogdán Farkas,
Ferencz Amália, Kertész
Adél, Laczkó Vass Róbert,
Móricz Kinga, Nagy Gergõ,
Rostás Péter István, Sebesi
Karen Attila.

Elõadás 
az értelmiségrõl Aradon

Romániai magyar értelmiség –
múlt, jelen, jövõ címmel Ara-
don tart elõadást dr. Egyed
Péter, író, filozófus, egyete-
mi tanár, a Babeº–Bolyai
Tudományegyetem profesz-
szora holnap, január 26-án,
17 órai kezdettel az RMDSZ
aradi székházának nagyter-
mében (Episcopiei utca, 32.
szám). Az 1989-es decembe-
ri forradalom a kulturális ge-
nocídium állapotában érte a
romániai magyar nemzetisé-
get. Ma már jelentõs számú
szakmailag jól képzett csúcs-
értelmisége van a romániai
magyaroknak, önszervezõ-
dési folyamatai azonban tel-
jesen mások, mint azt meg-
elõzõen. Melyek lesznek a
jövõ kibontakozási irányai?
Ezeket a trendvonalakat
elemzi a Szabadelvû vitaes-
tek keretén belül megrende-
zésre kerülõ elõadás.

Csíki párbeszéd 
a székelykapukról

A Romániai Magyar Nép-
mûvészeti Szövetség nemze-
ti kultúránk egyik legjelleg-
zetesebb örökségérõl, a
székelykapuról tart konfe-
renciát a csíkszeredai Nagy
István Mûvészeti Líceum-
ban (Szabadság tér 18. szám)
szombaton. A rendezvényen
népmûvészeti fotókiállítás is
nyílik, az udvarhelyszéki,
háromszéki, csíki, sóvidéki
székelykapukról szóló elõ-
adások sorozatát Szatmári
Ferenc, a Romániai Magyar
Népmûvészeti Szövetség el-
nöke nyitja meg. A beszélge-
tésre a 0726-755042, 0722-
306879 telefonszámokon le-
het bejelentkezni, vagy e-
mailen: rmnsz@kn.ro, kul-
tura@ccenter.ro.

„Az én filmem”

A fenti címmel játékot indít
a TVR Magyar Adása, 10–
15 éves gyerekek számára.
Az érdeklõdõknek egy fogal-
mazást kell küldeniük a
szerkesztõségbe. Három té-
ma közül lehet választani:
Az én városom (falvam, is-
kolám), Önarckép és Az én
barátom. A legötletesebb fo-
galmazásokból forgatóköny-
vek, majd kisfilmek készül-
nek. A beküldési határidõ:
2012. február 24.
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Röviden Ötvenéves a levéltár

Sike Lajos

Emblematikus épületé-
ért, az egykori Pannónia

(ma Dacia) szállóért aggódik
Szatmárnémeti magyarsága.
A magyaros, tulipános ele-
mekkel díszített szeceszsziós
mûemlék épületet új gazdá-
ja, egy avasi üzletember évek
óta képtelen helyreállítani,
anyagi erõforrások hiányá-
ban. „Ha ingyen a városnak
adnák, akkor is nagy gond-
ban lennénk!”– mondta Ilyés
Gyula az ÚMSZ ama kérdé-
sére, hogy mi lesz végül is
Szatmárnémeti egyik jelkép-
ének számító épülettel. A
polgármester szerint napon-
ta keresik fel a Pannónia sor-
sáért aggódó szatmáriak:
van, aki gyûjtésbe kezdene,
hogy egy lejenként vagy
euróként szedje össze a vis-
szavásárlásához szükséges
milliókat, mások visszaálla-
mosítanák. „Egyik út sem
járható. Az elõbbi, mert túl
nagy öszszegrõl van szó, a
második meg természetesen

szóba sem jöhet, hisz jogál-
lamban élünk, ahol a ma-
gántulajdon szent és sérthe-
tetlen” – szögezte le az elöl-
járó. Hozzátette: A városnak
a jelek szerint évekig nem is
lesz pénze arra, hogy a vis-
szavásárlás gondolatával
foglalkozhasson. „A mai vi-
szonyok mellett évente úgy
hárommillió lejt fordítha-
tunk beruházásokra. Ha
akár ajándékként megkap-
nánk a szállodát, rendbetéte-
lére három–négy évi beruhá-
zási pénzünk rámenne, mi-
közben egyetlen utcát, jár-
dát, teret sem tudnánk felújí-
tani” –  mondta.

A nemrég Szatmárnémeti-
ben járt Kelemen Hunor az
ÚMSZ érdeklõdésére azt nyi-
latkozta: a minisztériumnak
ilyenszerû vásárlásokra sem
a múlt évben nem volt, sem
az idén nincs pénze. A tulaj-
donos legutóbb 14–15 millió
eurót kért az épületért. A
szaktárca renoválásra se tud
annyi pénzt adni, hogy az ér-
demben segítsen. 

HIRDETÉS

A vásárhelyi levéltár legjelentõsebb iratait állították ki

Veszélyben a Pannónia

Tüntetés 

a színháznál
MTI

Hívõk tüntettek a milá-
nói Franco Parenti szín-

háznál, ahol tegnap este mu-
tatták be Romeo Castellucci
olasz rendezõ Jézusról szóló
darabját. A Vatikán tiltako-
zása is hiábavaló volt, mert a
milánói színház nem mond-
ta le a Sul concetto del volto nel
Figlio di Dio (Az arc fogalma Is-
ten fiában) címû elõadás pre-
mierjét. „Reméljük, az elõ-
adás tiszteletben tartja a mi-
lánói hívõk érzékenységét” –
fogalmazott Federico Lom-
bardi szentszéki szóvivõ.
Andree Ruth Shammah
színházigazgató hangsúlyoz-
ta, hogy az elõadás nem sér-
ti a vallást. Az ötvenéves
Romeo Castellucci által írt
és rendezett darab díszlete a
15. századi itáliai mûvész,
Antonello da Messina festet-
te Jézus-arcot ábrázolja. Ezt
a színpadon gyerekszereplõk
dobálják – jelképes bombák-
kal. A darabot elõször 2010-
ben a RomaEuropa Festival
elnevezésû római színház-
fesztiválon mutatták be, ak-
kor tiltakozás nélkül. Katoli-
kus csoportok tüntetése kí-
sérte viszont a tavalyi fran-
ciaországi bemutatót és na-
pok óta tüntetnek a Franco
Parenti színház elõtt is. „Fél-
reértés történt, színmûvem
mélyen keresztény, a negye-
dik parancsolat ihlette” –
hangoztatta Castellucci. 

A szerzõ felvétele

Anyagi értéke 15 millió euró, eszmei értéke felbecsülhetetlen
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Nyilvánosságra hozták az
idei Oscar-esélyesek névsorát.

A legtöbb jelölést, szám szerint
11-et Martin Scorsese legújabb
filmje, A leleményes Hugó kapta,
ezt követi  Michel Hazanavicius
The Artist címû filmje, 10 jelölés-
sel. A díjra esélyesek között még
olyan nagy nevek szerepelnek,
mint Brad Pitt, George Clooney,
Meryl Streep és Steven Spielberg.

A február 26-i Los Angelesben
megrendezendõ gálán nagyrészt
azokkal a filmekkel és nevekkel
találkozunk, melyek az Arany
Glóbuszért is versenybe szálltak.
Így senkit nem ért meglepetés-
ként, hogy a legjobb film kategó-
riában Oscar-díjra jelölték Martin
Scorsese elsõ 3D-s filmjét, A lele-
ményes Hugót, Alexander Payne
moziját, az Utódokat, Bennett
Miller Pénzcsinálóját, Terrence
Malik Az élet fája címû filmjét,
Steven Spielberg legújabb alkotá-
sát, a Hadak útjánt, a Woody
Allen rendezte Éjfélkor Párizsban
filmet, Stephen Daldry a Rém
hangosan és irtó közel címû produk-
cióját, Tate Taylor A segítség címû
alkotását, és Michel Hazanavi-
cius, A némafilmes (The Artist) mo-
ziját. A filmes szakértõk  szerint
ebben a kategóriában az  egy né-
mafilmsztár csillogását és hanyat-
lását feldolgozó The Artist a leg-
esélyesebb a szobrocska elnyeré-
sére, miután nemcsak a Golden
Gobe legjobb vígjátéknak járó el-
ismerését tudhatja magáénak, ha-

nem az a producerek céhének
(PGA Awards) díját is megkapta.

A legjobb férfi fõszereplõnek
járó díjért idén Brad Pitt (Pénzcsi-
náló), Demián Bichir (A Better
Life), George Clooney (Utódok),
Jean Duardin (A némafilmes) és
Gary Oldman (Suszter, szabó, ba-
ka, kém) száll versenybe, míg a
legjobb nõi fõszereplõnek járó
szobrocska tulajdonosa Glenn
Close (Albert Nobbs), Viola Davis
(A segítség), Rooney Mara (A teto-
vált lány), Meryl Streep (A
Vaslady) vagy Michelle Williams

(Egy hét Marilynnel) lesz. A leg-
jobb férfi mellékszereplõ kategó-
riában Kenneth Branagh (Egy hét
Marilynnel), Jonah Hill (Pénzcsiná-
ló), Nick Nolte (Warrior) Chris-
topher Plummer (Kezdõk) és Max
von Sydow (Rém hangosan és irtó
közel) esélyes.  A nõk között eb-
ben a kategóriában A némafilmes
Bérénice Bejo, A segítség Jessica
Chastaintje, a Koszorúslányokban
szereplõ Melissa McCarthy és az
Albert Nobbsban bizonyító Janet
McTerr kaphatja az Oscar-szo-
brocskát.

A legjobb rendezõnek járó díj-
ra az Amerikai Filmakadémia
döntése szerint Michel Hazanavi-
cius Alexander Payne, Martin
Scorsese, Woody Allen és Ter-
rence Malick esélyes. A legjobb
idegen nyelvû filmek közé pedig
az iráni Nader és Simin, a belga
Rundskop, az izraeli Hearat
Shulayim, a lengyel In Darkness és
a kanadai Monsieur Lazhar fért be.
Angelina Jolie Magyarországon
forgatott A vér és méz földjén címû
filmje nem kapott esélyt az Aka-
démiától. 

ÚMSZMÉDIA2012. január 25., szerda   www.maszol.ro 9

Postafiók

MÉDIAPARTNEREK

Félelmetes cselekedetet hajtott végre Boc mi-
niszterelnök „úr”, amikor menesztette
Baconschi külügyminisztert egy, a blogján
megejtett bejegyzés miatt, amelyben az exkor-
mányalkalmazott szidja a tüntetõ „külvárosi
csõcseléket”. Úgy néz ki, a népnek szabad szid-
nia a politikusokat, ámde az Állam mindenha-
tóinak nem szabad elítélõen viselkedniük azok-
kal, akik kis pénzecskéik adójából mérhetetlen
gazdaggá teszik õket... Mert mi lett volna, ha
Boc mind kirúgja azokat, akik szidják a politi-
kusokat – nem beszélve magukról az egymást
válogatatlan szavakkal folyton dorgálgató poli-
tikusokról? Egyedül maradt volna az ország-
ban, persze azzal az egy szál riporterrel, aki tu-
dósított volna – csak róla! – annak az egy szál
televíziónak, amelynek egyetlen nézõje maga
Boc lett volna, aki csak és csakis szép szavakkal
illette volna magát. Nuku gyûlöletbeszéd, csak
igazság és szeretet, meg szólásszabadság. 

(prier)

Kettõs tükör 

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 
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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.

Bear Grylls a világ legnagyobb túl-
élõmesteres, minden cserkészek fõ-
cserkésze, aki nyersen eszi meg a
birkaagyvelõt és a hernyókat, a na-
pokban médiatörténelmet írt, és
nem azzal, hogy milliók zabálták a
(nézõt teljesen palira vevõ) mûsorát.
A modern kori Robinson Crusoe
ugyanis egy olyan követõre talált,
aki nemcsak a fotelbõl nézi az életét
kockáztató kalandor (minden má-
sodpercében megrendezett!) tényke-
dését. A 29 éves David Austin
azonban az életével fizetett – meg-
fagyva találtak rá Skócia sziklás
hegységében, egy hevenyészett viskó
mellett, miután próbálta bebizonyí-
tani önmagának és a világnak,
hogy legalább annyira képes ellen-
állni a természet mostohaságainak,
mint bálványa. Ez esete, amellett,
hogy független Gryllstõl, sokat el-

árul a televízió fiatal, kiforratlan
személyiségekre tett hatásáról is. A
kultúrtörténet jegyzi, hogy Goethé-
nek Az ifjú Werther szenvedései cí-
mû könyvét szabályosan tiltani kel-
lett a fiatalabb szerelmi bánatosok-
tól, mert sokan, a fõhõs példáját
követve, öngyilkosságba menekültek
összetört szívük fájdalmai elõl. A
franciák meg még cifrábbak voltak,
ugyanis perbe fogták Gustave Flau-
bert-t a Bovarynéja miatt, azzal
gyanúsítván a polgári kisszerûségek
ellen küzdõ írót, hogy népszerûsíti a
házasságtörést.
Egy gondolat eredeztetõjét mindig
terheli erkölcsi felelõsség, függetle-
nül attól, hogy õ volt-e egy végzetes
cselekedet felbujtója, vagy csak a
cselekedeteibõl, írásaiból ihletõdöt-
tek hajtottak végre balul kisülõ,
veszteséggel járó tettet. Ám az etika

relativizálása esetünkben mentesíti
Gryllst a felelõsség alól, ugyanis õ,
amellett, hogy médiaszemélyiség,
felelõs médiaszemélyiség is, aki be-
vallottan didaktikus célú mûsorá-
val egyszerre szórakoztatja és okítja
is széles közönségét. Arra használja
a médiát, hogy általa kipróbált el-
veket közöljön azokkal, akik követik
mûsorait, a Derbybeli „Robinson”
tehát tekinthetõ akár megbukó ta-
nítványnak is, aki helytelenül értel-
mezvén a média által felerõsített
üzenetet, dicsõség helyett a vesztébe
rohant. A túlélés ösztöne már rég
kiveszett belõlünk, és ezt többek közt
a média butító, egységesítõ hatásá-
nak is „köszönhetjük”. A kritikát-
lanul fogyasztott (és terjesztett) mé-
dia nemcsak „csõlátást”, hanem
halált is okoz, ám ezt a producerek
igyekeznek minél jobban árnyalni.

Jelen esetben például azzal, hogy
David Austin halálhírének media-
tizálása után rejtélyes körülmények
között újabb, Bear Gryllshez kap-
csolható történet került a média-
gyárak elé. Anglia délnyugati részé-
ben fekvõ Dorset grófságban egy lá-
pos mocsár fogságába esett egy tíz-
éves kisfiú, akit az említett fõfõcser-
kész mûsorain edzett édesapja men-
tett meg, miután eszébe jutott, hogy
mit is tanácsolt ilyen helyzetre Bear
Grylls. Fogott egy faágat és így
húzta ki kisfiát a mocsárból. Adják
elõ bármilyen csöpögõsen is az ese-
tet, jelen körülmények között nagy-
jából annyira hihetõ ez a mocsaras
sztori, mint a Münchausen báróé.
Még ha maga a mindenható média
terjeszti is.

Farkas István

Médiagnózis

Indul az Oscar-szezon

Halált hozó média

Kedves évfolyamtársak! Kezdeménye-

zem az egykori Római Katolikus Fõgim-

názium, a mai Áprily Lajos Líceum

1962-ben, a két esti osztályban végzett

öregdiákok 50 éves találkozóját. Vajon

az akkori 60-ból hányan leszünk jelen?

Javasolt helyszín és idõpont: Brassó,

szeptember második fele (pl. 22.).

Grépály György, Csíkszereda, telefon:

0366-106 963; 0742-176 120. 

1950-ben kiadott, magyar nyelvû teljes

Lenin–sorozat eladó. Érdeklõdni a

0265-259 989-es telefonszámon 10-

12 óra között.

Apróhirdetés

„A fajtájukat ne figurázzák ki!”

Ha az ÚMSZ ennyire megjátssza a féltve
szeretõ anya szerepét, miért nem tette ezt
akkor is, amikor szeretett csemetéje való-
ban rossz úton járt, amikor nyolc évig nem
csináltak semmit, csak növelték az ország
adósságállományát, „hazudtak reggel este
és éjjel”, és annyira korruptak voltak, hogy
az MSZP-nek valóságos „börtönfrakciót”
kellett kialakítani? Akkor Önök csak „dé-
delgették és kényeztették” a fiúkat, elhall-
gatva hibáikat. Sajnos a valóság egészen
más: az ÚMSZ megörökölte még a szocia-
lizmusból a baloldaliságot, amelyhez kitar-
tóan és jogosan ragaszkodik ma is. Egy po-
litikailag elkötelezett lap természetes mó-
don csakis a levitézlett balliberális magyar
vezetõket tudja dédelgetni, és ma táncol
örömében, hogy az ugyancsak balliberális
magyar médiának sikerült fellázítani a bal-
liberális nyugat-európai réteget, mely nem
bírja elviselni a bankok és a multinacioná-
lis vállalatok megadóztatását, és a magyar
kormány azon igyekezetét, hogy a reálpro-
fitok maradjanak az országban. Önöktõl
nem várunk egyebet, csak azt, hogy azért
ne csináljanak a magyar vezetõkbõl „sza-
marakat”, és bírálataik maradjanak meg a
tisztesség talaján, ha már nincs annyi önér-
zet Önökben, hogy a fajtájukat ne figuráz-
zák ki.
„Nemo me impune lacessit” (Skócia jel-
mondata) elve alapján azért nem lehet sér-
tegetni Magyarországot sem, következmé-
nyek nélkül. Üdvözlettel, 

Ambrus László, Csíkszereda

✁
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Cáfolta a Háromszék fõszer-
kesztõje a Transindex portál-

nak azokat az értesüléseit, misze-
rint több erdélyi magyar média-
termék felvásárlását követõen a
Határok Nélkül a Magyar Nyel-
vû Sajtóért Alapítvány a Ko-
vászna megyei napilapot is meg-
környékezte. Korábban hasonló
információk jutottak el az ÚMSZ-
hez is az alapítvány szándékáról.
Farczádi Botond a portálnak
hangsúlyozta, a napilap függet-
len, saját lábán álló publikáció,
amely a munkatársak tulajdoná-
ban van és marad. Hasonlóan

nyilatkozott lapunknak a Három-
szék szerkesztõségének egyik  ne-
ve elhallgatását kérõ tagja is. „A
lap valóban nem eladó. Emellett
nagyon nehéz dolga lenne annak,
aki meg akarja vásárolni. A Há-
romszéknek tizenöt tulajdonosa
van, s ha csak az egyik nem egye-
zek bele a vásárba, az üzlet esik”
– magyarázta az ÚMSZ-nek.

A budapesti alapítvány a Sze-
rencsejáték Zrt.-tõl kapott 250
millió forint adomány felhaszná-
lásával szerzett többségi tulaj-
donjogot korábban az Udvarhelyi
Híradó négy lapból és egy inter-
netes portálból álló trösztjében,
illetve a Krónika napilapban. 

Martin Scorsese A leleményes Hugó címû filmje tizenegy jelöléssel az Oscar-verseny nagy nyertese lehet

„A Háromszék nem eladó”



8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Halálvadász és po-
kolbéli harcosok (amerikai-
mexikói akciófilm) 12.40
Hold (angol sci-fi) 14.25
Az ördög jobb és bal keze
2. (olasz akció-vígjáték)
16.40 Tinisztár a pácban
(amerikai vígjáték) 18.20
Szörfös nindzsák (ame-
rikai vígjáték) 19.55 Nyo-
mul a banda (amerikai
vígjáték) 22.00 Férfibe-
csület (amerikai filmdrá-
ma) 0.25 Hideg fejjel (an-
gol thriller)   

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 maga-
zinja
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 A múló idő tükre, Do-
kumentumfilm 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Híradó
16.15 Hitélet 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Népze-
ne 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.50 Egészséges percek
18.00 Néptánc 18.30 Hír-
adó 19.00 Hargita maga-
zin 19.30 Híradó 20.00
Tájkép 20.30 Made in
Hungary 21.00 Híradó
21.30 Értékeink 21.45 Ze-
ne 22.00 Akio, a japán
néptáncos

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (sorozat)
15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz törté-
netek 17.30 Titkok a múlt-
ból (sorozat) 19.30 A csá-
bítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
22.30 Elátkozott szerelem
(sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (sorozat) 0.30
Igaz történetek

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Vég nélküli
ének (sorozat) 16.45 Cél-
pontban – szórakoztató
magazin 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 1.30 Találd
meg a családomat (is-
métlés)

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.) 
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.)
16.15 Veszélyben
17.40 Az autózás legendái
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.)
22.30 Híradó
22.40 Te rongyos élet
(magyar filmdráma, 1983)
0.30 Dunasport
0.35 Pengető
1.30 A túlpart 
- Fehér éjszakák
2.00 Térkép (ism.)
2.25 Magyar történelmi
arcképcsarnok
2.40 Pannonia 3 keréken
(ism.)
3.10 Csellengők (ism.)

TV2, 22.05
Bumeráng

Marcus Graham egy jól menő New York-i kozmetikai cégnél
marketingigazgató, a magánéletben viszont megrögzött nő-
csábász. Vonzó férfi, aki megnyerő modorával minden csi-
nos nőt elcsábít. Egy nap azonban új főnök érkezik a céghez,
aki történetesen nő, és mellesleg ugyanolyan a természete,
mint a Marcus-é.

DUNA Tv, 22.40
Te rongyos élet

1951-ben vagyunk, Sziráky Lucy csinos, ambícióval teli op-
erettszínésznő. Szépen ívelő karrierjét keresztbe töri a kite-
lepítés. Volt férje grófi rangja miatt el kell hagynia a fővá-
rost. Számára kétszeresen is nehéz a beilleszkedés a kény-
szerű, falusi életbe: távol van valódi lételemétől, a színház-
tól és meg kell küzdenie arisztokrata társai ellenszenvével
is, akik betolakodónak tekintik.

m1, 23.30
Az elszánt diplomata

Észak-Kenyában meggyilkolják Tessa Quayle politikai akti-
vistát. A nyomok szenvedélyből fakadó, erős felindultság-
ban elkövetett bűntényre utalnak. Az asszony férje, a szelíd
természetű Justin, a Brit Kormány-megbízotti Hivatal mun-
katársa életében először cselekvésre szánja el magát. Lelki-
ismeret-furdalástól űzve, és a felesége hűtlenségéről szóló
pletykáktól megrendülten beleveti magát a nyomozásba.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.50 Magyar Népzene
11.00 Tudásakadémia -
Junior
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld 
(magyar ism. sor.)
14.25 A lisszaboni villamos
15.00 Magyarország
2000
15.30 Esély
16.00 KorTárs
16.25 Aranymetszés
17.20 Mindentudás 
Egyeteme
18.10 English 4U
18.40 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)
19.00 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.50 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Műkorcsolya
- és Jégtánc EB (élő)
Jégtánc szabadprogram
23.20 Maradj talpon!
0.25 Stingers 
(auszt. krimisor.)
23.55 A Szövetség (ism.)
2.05 Az Este
2.35 A megmentő 
(szovjet rom. film, 1980)

7.10 Törzsutas (ism.)
7.45 Fókusz Reggel
8.35 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
11.20 Top Shop
13.15 ASZTRO Show
14.15 A szív útjai 
(török sorozat)
15.15 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
16.15 Sue Thomas 
- FBI 
(am. sor.)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
Közszolgálati magazin
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág (2011)
(élő) - Összefoglaló
23.10 Dr. Csont 
(amerikai krimisor.)
Utána: RTL hírek
0.15 Tudorok 
(ír-kanadai- amerikai sor.)
1.30 Reflektor 
- Sztármagazin
1.45 Infománia

10.15 Miami Vice (is-
métlés) 11.10 Harlequin:
Áruló szépség (kan.
thriller) 12.55 Gordon
Ramsay - A pokol konyhája
13.50 Monk (sorozat)
15.40 CSI: A helyszínelők
(sorozat) 16.35 Nyomtala-
nul (sorozat) 18.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 Gor-
don Ramsay 20.20 Jóba-
rátok (sorozat) 21.15 Két
pasi (ism.) 22.10 CSI (am.-
kan. sorozat) 23.05 Es-
küdt ellenségek: Los Ange-
les (krimisor.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra 15.10
Pontos sportidő 16.00
Sport.ro Hírek 16.30 Pon-
tos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Pon-
tos sportidő 19.05 Infor-
mációk 20.00 Local Kom-
bat Superstars: Daniel
Ghiţă 21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Wrestling
WWE PPV 1.00 Hírek   

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 Afrika 
gyöngyszeme 
(port. kaland sor.)
10.55 Vilmos herceg 
és Catherine 
- Királyi esküvő
(dokumentumf.)
12.10 “A király beszéde”
igaz története
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Rondó
14.55 Angi jelenti 
- Angi a mélyben
15.20 Négy szellem
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.05 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 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 Az elszánt diploma-
ta (német-angol filmdrá-
ma, 2005)
1.30 Sporthírek
1.45 Család csak egy van
(ism.)

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
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:
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:
király 
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
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 Népi hagyaték
3.00 Zoom
3.05 Sport (ism.)
3.20 Hírek, időjárás

5.00 Nevess csak! 
(amerikai sor.) (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 ProTv hírek, 
sport, 
Könyvbemutató
10.00 2012 
- Ha eljő a világvége 
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
14.00 Ászok ásza 
(német-francia vígjáték,
1982)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Beverly Hills-i
nindzsa 
(amerikai akció-vígjáték,
1997)
Sz.: Chris Farley, 
Nicolette Sheridan
22.30 ProTv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
23.00 CSI: 
Miami helyszínelők 
(amerikai krimisor.)
0.00 Beverly Hills-i
nindzsa (amerikai akció-
vígjáték) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
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 Kutyám, 
Jerry Lee 2. 
(amerikai vígjáték, 1999)
22.00 Lale 
(török sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 Aram, 
a titkosügynök 
(francia dráma, 2002)
3.00 Híradó, Sport (ism.)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés (ism.)

7.00 A skorpió
megszelidítése 
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Levintza bemutatja
(ism.)
10.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
11.30 Teleshopping
12.00 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.15 A skorpió
megszelidítése
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye 
a tortán 
- reality show
20.30 Horia akadémiája
21.45 Idősek és nyugtalanok
22.15 Lököttek 
(román sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 Moscow Days, L.
A. Nights 
(amerikai thriller, 2008)

5.40 Mocsári favágók 
- Birtokviták
6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült? 
– Csavarhúzók,
Mozgólépcsők

10.00 Iparkodjunk 
– Csomagolás
10.30 Hogyan csinálják?
– Autóversenyzők/
Páncéltermek/
Pontos idő
11.00 Állítólag...
12.00 A mérnök 
szemével
13.00 Autókereskedők
- Triumph Spitfire

15.00 Hogyan csinálják?
– Fekete doboz/
gőzturbina/
versenyautó
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi építmények
18.00 A túlélés 
törvényei
19.00 Autókereskedők
- Porsche 911 Targa
21.00 Hogyan készült?
22.00 Óriás költöztetők
23.00 Aranyláz 
Alaszkában
0.00 Autókereskedők 
- Mini Moke
1.00 Autókereskedők 
újratöltve 
- BMW 635 CSi
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben

6.00 Bazár
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.00 Topping 
(ism.)
9.50 Műkorcsolya EB
Anglia 2012 (ism.)
11.55 Bazár
12.30 Biznisz óra
13.30 Autómánia 
(ism.)
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(am.-kan. sor.)
16.55 Egészségpasztilla
17.00 Lehet, hogy nem
tudtad
17.15 Műkorcsolya EB
Anglia 2012 
– rövid program, férfiak 
(élő közvetítés)
19.30 Szélességek
20.00 Biznisz óra
21.00 Műkorcsolya EB
Anglia 2012 
– szabad program, páros 
(élő közvetítés)
23.40 Fél Nelson 
(am. filmdráma, 2006)
01.30 Műkorcsolya EB
Anglia 2012 – rövid prog-
ram férfiak (ism.)
3.30 Biznisz óra (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 Mű-
velődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési hí-
rek 17.55 A nap hírei röviden 

CSÜTÖRTÖK
2012. január 26.

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 törté-
netei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.35 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.45 Teleshop
12.15 Titkok szigete 
(dán-svéd-német fantasy,
2007)
14.10 Eva Luna 
(am.-mexikói sorozat)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz kri-
misorozat)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(am.-mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.05 Bumeráng 
(amerikai vígjáték, 1992)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Aktív
A TV2 magazinja
1.20 Tények Este
1.55 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.30 Segíts magadon!
(ism.)
2.55 Animációs filmek



Ma Pál, Péter és Bottyán
napja van.
A Pál latin eredetû férfinév,
a Paulusból származik,
amelynek jelentése: kicsi.  
A Péter férfinév a görög
Petrosz név latin Petrus
alakjából származik. A
Bibliában Péter apostol ne-
ve Kéfa, Kéfás, ennek gö-
rög fordítása a Petrosz, en-
nek alapja a szikla jelenté-
sû petra. 
A Bottyán régi magyar sze-
mélynév, talán a buzogány
jelentésû bot szó kicsinyítõ-
képzõs származéka.
Holnap Vanda és Tamara
napja van.

Évforduló
• 1554 – Marosvásárhelyen
országgyûlés kezdõdik.
• 1922 – A Szlovák Néppárt
a nemzetgyûlésben beter-
jeszti elsõ hivatalos terveze-
tét Szlovákia autonómiájá-
nak törvénybe iktatására.

Vicc
– Pista, ugye, a te feleséged
szõke?
– Nem tudom, még nem ért
haza a fodrásztól.

Recept
Krémes szendvicstorta 
Hozzávalók: 1 fehér forma-
kenyér, 3 dkg vaj, 2 gerezd
fokhagyma,1 fej vöröshagy-
ma, 50 dkg csirkemellfilé,
õrölt bors, 25 dkg vaj, 1 ek.
mustár, 2 ek. paradicsompü-
ré, 1 pritaminpaprika, 1 cso-
kor petrezselyem,1 csokor
snidling.
Elkészítése: A kenyér olda-
lát levágjuk, majd négy
egyforma részre vágjuk, és
fóliába csomagoljuk. A fel-
aprózott hagymát és fok-
hagymát vajon megpirítjuk,
majd hozzáadjuk a felkoc-
kázott csirkemellet, sóz-
zuk, borsozzuk, készre pi-
rítjuk. Az egészet ledarál-
juk, majd a vajjal, mustár-
ral elkeverjük. Két részre
osztjuk, az egyikbe a pürét
és a felaprózott pritamin-
paprikát, a másikba a petre-
zselymet, snidlinget kever-
jük. Ezután a kenyérszele-
teket váltakozva megkenjük
a krémekkel, egymásra
tesszük, és kívülrõl is be-
kenjük. 1-2 órára hûtõbe
tesszük, majd felszeletelve
kínáljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

A fizikai restség nem jellemzõ ön-
re, most mégis erõt vett önön va-
lami lustaság. Így tél közepén
még rendben is van, csak vigyáz-
zon, nehogy elhatalmasodjon.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Valaki a távolból szereti önt, és
nagyon is sokat gondol önre.
Mégis félénksége miatt tartózko-
dó és visszahúzódó. Próbáljon
meg ráhangolódni, ki is lehet az. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Eseménydús napokat hagyott
maga mögött, de most már ideje
lenne egy kicsit lassítania. Fõleg
az sok, ha még éjjel sem hagy
magának pihenõidõt. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Pénzügyekben most jobb óvatos-
nak lennie. Valaki, ha nem is
szándékosan, de becsaphatja. A
banki ügyleteket pedig jobb lenne
máskorra halasztania.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Valakiben tüskét hagyott a kap-
csolatuk, és ez önnek is egyre
több fejfájást okozhat. Rágódás
helyett legyen kezdeményezõ a
békülésben!
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Keresse a jó emberek társaságát!
Ha nem is tudja leépíteni min-

den nehézséget adó kapcsolatát,
némelyiktõl azért szabadulhat.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Gyakran érzi magát magányos-
nak. Sokan vannak ön mellett,
és ha nem is tudják megosztani
önnel minden pillanatukat,
azért sokszor gondolnak. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A mérlegelés és számvetés ideje
jött el. Sok haladást elérhetett, és
ezt jórészt azoknak is köszönheti,
akik ön mellett állnak. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ne feledkezzen meg a barátairól.
Ha továbbra is számítani akar
rájuk, akkor nem árt melegen
tartani a kapcsolatukat.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Valaki talán irigykedik önre, és
ha jobban belegondol, meg is van
rá minden oka. Nem mindenki-
vel törekedhet jó kapcsolatra. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Csalódnia kellett valakiben, aki
pedig nagyon fontos volt az ön
számára. Azért ne vessen rá kö-
vet, hogy nem tudott megfelelni
az ön illúzióinak. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Hamarosan az egészsége bánhat-
ja, ha nem változtat az életmód-
ján. Valamit változtatnia kell: az
úszás mint mozgás, mindig be-
jön egy Halaknak.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Soha ne kérj elnézést akkor,
amikor kimutatod az érzelme-
idet. Sok ember ösztönösen bo-
csánatot kér, ha szomorúsá-
gát, könnyeit, gyászát vagy
fájdalmát nem tudja palástol-
ni. Ilyenkor az emberek szé-
gyenlik érzelmeiket. Pedig
nem kéne. Az érzelmek a
legõszintébb érzéseink, amik
együtt járnak az igazsággal.

Aki tehát elnézést kér az érzel-
mei miatt, az az igazság miatt
kér elnézést. Persze nem kell
színházi elõadást sem rendezni
az érzelmeinkbõl, hiszen az már
nem az igazságról, hanem a
másik becsapásáról szól. Van-
nak dolgok, amik csak a tieid, és
minél inkább meg akarod mu-
tatni a külvilágnak, annál ha-
misabban fog csillogni.  

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden

Vízilabda 

Turós-Jakab László

Hétfõn este zárult a cso-
portkör az eindhoveni ví-

zilabda-Európa-bajnokság
férfi tornáján. Bár nem ját-
szott rosszul, a román válo-
gatott ötödik mérkõzését is
elvesztette, 9-10 a németek-
kel. Diaconu 3, Radu és Ká-
dár 2-2, Iosep és Ghiban pe-
dig 1-1 gólt dobott.  A triko-
lórok pont nélkül zártak a B
csoport hatodik helyén, Szer-
bia (12), Montenegró (10),
Németország (9), Horvátor-
szág (9) és Spanyolország (4)
is megelõzte õket. 

Az olimpiai selejtezõt je-
lentõ 9. hely még megszerez-
hetõ, ehhez azonban a mace-
dónokat, majd a spanyol–tö-
rök párharc gyõztesét is meg
kell verniük a románoknak. 

Meglepõ horvátok

A legnagyobb meglepe-
tést kétségkívül a horvátok
okozták azzal, hogy nem
jutottak a legjobb hat közé
– tehát nem védhetik meg
zágrábi kontinensbajnoki
címüket. Ratko Rudics csa-
patának a sorsát a
szerb–montenegrói dél-
szláv rangadó eredménye
pecsételte meg. Bár senki
sem vádolta õket bundá-
zással tény: a már biztos
csoportelsõ szerbek csöp-
pet sem erõltették magukat
és már a második negyed-
ben jegyzett 2-6 elõre-

veítette a „feketehegyi” si-
kert. A horvátok aztán a
román–német zárómér-
kõzést izgulták végig: egy
döntetlen vagy egy román
siker ugyanis õket juttatta
volna a negyeddöntõbe. 

Az A betûjelû hatosban a
már csoportgyõztes magyar
válogatott szétszedte a török
együttest (22-2), a hollan-
dok pedig legyõzték a mace-
dónokat. A csoportkör záró-
mérkõzésén a világbajnok
olasz válogatott 10-7-re le-
gyõzte a görög együttest,
így a 15 pontos magyaroktól
három hosszal lemaradva a
második helyen zárt. Gö-

rögország (9p) lett a harma-
dik, Hollandia (6p) a negye-
dik, Macedónia (3p) az ötö-
dik és Törökország (0p) a
hatodik.  

A mai negyeddöntõben az
olaszok a németekkel, a gö-
rögök pedig a montenegrói-
akkal meccselnek a legjobb
négy közé kerülésért. Elõbbi
párharc gyõztese a szerb,
utóbbié pedig a magyar válo-
gatottal játszik pénteken a
döntõbe jutásért. 

A hetedik helyet a britek
szerezték meg miután hossz-
abbítás után 13-11-re verték a
németeket. A lapzárta utáni
magyar-spanyol és olasz-hol-

land találkozók tétje az elõ-
döntõbe jutás volt.      

A férfiaknál ma a mace-
dón–román párharc indítja a
mûsort, aztán a törökök ját-
szanak a spanyolokkal szin-
tén a 7–12. helyekért. Az
olasz-német és görög–mon-
tenegrói összecsapások tétje
a legjobb négy közé jutás.    

Magyarok és románok 
a statisztikákban 

A hölgyeknél Chriszula
Diamantopulu a görögök
második számú kapusa az
egyedüli, aki nem kapott
gólt, igaz, csereként csak két

lövést kellett védenie. A kez-
dõként vízbe küldöttek közül
is görög a legjobb, Eleni
Kuvdu közel 59 százalékos
hatékonysággal védett a cso-
portküzdelmek során. A ma-
gyar Bolonyai Flóra 51,6 %-
os hatékonysága a legjobbak
közül való.

A legtöbb gólt, 14-et, a hol-
land Iefke van Belkum sze-
rezte, a legjobb 20 között
négy magyar is található,
Keszthelyi Rita (11 gól), Drá-
vucz Rita (6), Antal Dóra (5)
és Bujka Barbara (5). 

A férfiaknál magyar a két
legjobb kapus, Baksa László
70,2, Szécsi Zoltán pedig ke-
reken 60 százalékos haté-
konysággal hárított. A leg-
több gólt a görög Andreasz
Miralisz szerezte, 17-et, hét-
szer büntetõbõl volt eredmé-
nyes. A szerb Dusko Pije-
lovics 14-ig, a német Marc
Politze és a horvát Sandro
Sukno pedig egyformán 13-
ig jutott, Politze nyolcat érté-
kesített 9 büntetõjébõl. A ma-
gyaroknál Kiss Gergely és
Hárai Balázs is kereken tíz
gólt lõtt, Varga Dénes pedig
eggyel kevesebbet.      

Az olasz Pietro Figlioli
egyetlen kezdeti úszópárbajt
sem vesztett (a 17-bõl), de
gyors volt Alexandru Matei
Guiman is, aki 13 indulás-
ból 6-szor hozta el a labdát.
Százszázalékos az embere-
lõnyös lövéseknél csak a né-
met Erik Bukowski volt
(5/5), míg Cosmin Radu is
csak egyszer hibázott 8 fór-
jánál. 

Vigaszágon a román pólósok 

A már csoportgyõztes magyar vízilabda-válogatott valósággal szétszedte a török együttest 

Elõdöntõs Brassó és JJSE

A Miskolci JJSE és a Brassói
Corona Fenestela jutott az
elõdöntõbe a magyar–román
jégkorongbajnokságban, a
MOL Ligában. A Jegesmed-
vék 8-4-re verték a Ferencvá-
rost, a brassóiak 6-1-re a 
Steaua Rangerst, és egyfor-
mán 2-0-ra nyerték a párhar-
caikat. A vasárnap kezdõdõ,
három sikerig tartó elõdöntõ
párosítása: HSC Csíkszere-
da–Miskolc és Dab. Docler
Dunaújváros–Brassó. 

Négy között a szerbek  

Elsõként a házigazda Szer-
bia jutott elõdöntõbe a kézi-
labda-Eb-n, miután a közép-
döntõben 24-21-re legyõzte a
svédeket. Macedónia 27-25-
re verte Lengyelországot,
Dánia pedig 28-26-ra Német-
országot. A másik közép-
döntõ hatosban a magyarok
lapzárta után a szlovénokkal
játszottak, ma a horvátok el-
len zárják szereplésüket.  

Rangadót nyert Tunézia

Az Afrika-kupa C csoport-
jának nyitófordulójában
Tunézia 2-1-re nyert Ma-
rokkó, a házigazda Gabon
pedig 2-0-ra Niger ellen. 

Gyõztes Villarreal 

A Primera División kiesési
rangadóján a Villarreal 3-0-
ra legyõzte a Sporting Gi-
jónt, és ezzel elmozdult a
veszélyes zónából. A hazai-
ak feljöttek a 16. helyre, a
Gijón 19.

Kézilabda 

T. J. L. 

Eliodor Voica, az élvo-
nalbeli Bákói ªtiinþa ed-

zõje (képünkön) lett Románia
férfi kézilabda-válogatottjá-
nak szövetségi kapitánya. A
Román kézilabda-szövetség
technikai bizottságában ere-
detileg négy jelöltet állítottak,
Vlad Caba, a Székelyudvar-
helyi KC mestere, valamint
ªtefan Constantin és Leonard
Bibirig is pályázhatott. Caba
visszalépett, Voica pedig a
legtöbb szavazatot kapta.  

A 44 éves szakember 205
mérkõzést játszott a román
válogatott színeiben, s 867
gólt dobott, míg a klubcsapat
szintjén hû maradt a Buka-
resti Dinamóhoz. 

Voica Vasile Stîngãt váltja a
válogatott kispadján, utóbbi a
2013-as világbajnokság osztá-
lyzójának kudarca után nyúj-
totta be lemondását. Stîngã
2010. januárjában vette át a
trikolór gárda irányítását, ki-
juttatta a tavalyi világbajnok-
ságra, nemrégiben azonban
csak vesztett a fehérorosz vá-
logatottal szemben. 

Románia nõi kézilabda-vá-
logatottjának szövetségi kapi-
tánya sem kívánja folytatni:
Radu Voina a májusi olimpi-
ai selejtezõ eredményétõl
függetlenül távozni fog. A
szakember 2008. szeptembe-

rében vette át a trikolórok irá-
nyítását. A 2008-as Európa-
bajnokságon az 5., a 2010-
esen pedig a 3. helyet szerez-
te meg, a világbajnokság-
okon azonban csalódást
okoztak tanítványai, 2009-
ben a 8., tavaly pedig éppen-
séggel a 13. helyen végeztek.  

Utóbbi (le)szereplés miatt
a román válogatott olimpiai
selejtezõtornán kell részt ve-
gyen a londoni részvételért.
Május 25. és 27. között, a
franciaországi Lyonban, a
házigazdák mellett a japá-
nokkal és a montenegróiak-
kal játszanak a trikolórok, s a
körmérkõzés két legjobbja le-
het ott  Londonban. További
két selejtezõtornát Dániában
és Spanyolországban rendez-
nek, ezekrõl is két-két csapat
jut ki az ötkarikás játékokra.
Már biztosította helyét az
idei olimpián Nagy-Britan-
nia (mint házigazda), Norvé-
gia (világbajnok), Svédor-
szág (Európa-bajnoki ezüst-
érmes), Dél-Korea (Ázsia
bajnoka), Brazília (az Ameri-
kák bajnoka) és Angola (Af-
rika bajnoka). 

Kettõs kapitánycsere

ÚMSZ

A magyar ralibajnokság-
ban folytatja versenyzõi

pályafutását Talmácsi Gá-
bor, a gyorsaságimotoros-
világbajnokság 125 kcm-es
kategóriájának 2007-es
gyõztese.

A 30 esztendõs pilóta a
MotoGP és a Superbike mo-
toros sorozatokban is rajthoz
állhatna, de olyan csapatok
színeiben, amelyek nem ren-
delkeznek megfelelõ techni-
kai háttérrel ahhoz, hogy a
gyõzelemért szálljon harcba.

„A motorsportban min-
dent elértem, amit szerettem

volna, és bár most is vannak
ajánlataim, ezekkel a lehetõ-
ségekkel és a hozzájuk tarto-
zó technikai háttérrel nem
lehetne a legjobbak közé tar-
tozni” – idézte a menedzs-
ment közleménye Talmácsit.
„A technikai sportok alapja
az erõs anyagi háttér, és a
legkiválóbb MotoGP csapa-
tokhoz is magas összegeket
kellene fizetni, ami a nehéz
gazdasági helyzetben nehe-
zen teljesíthetõ.”

A 125 kcm-es kategóriá-
ban kilenc vb-futamot nyert
pilóta motoros pályafutása
alatt is többször lehetõséget
kapott az autósportban, ver-

senyzett többek között a Re-
nault Clio-kupában, a Por-
sche Kupában, valamint ki-
próbálta a terepralit is. Leg-
utóbb a Szilveszter Ralin
állt rajthoz (Répa Kata navi-
gátorral), s az elért ered-
mény (az ötödik hely 140
indulóból – szerk. megj.) ha-
tására úgy határozott, a to-
vábbiakban ebben a kategó-
riában marad. 

Talmácsi saját motoros
csapatot is szeretne indítani
a magyar bajnokságban, és
hosszú távú célja egy világ-
szintû magyar istálló irányí-
tása, ennek elsõ lépése a
2012. évi tervek teljesítése.

„Szívügyemnek tekintem a
fiatal tehetségek képzését,
éppen ezért saját csapatot
kívánok létrehozni, amely-
nek két versenyzõje ebben
az évben a hazai bajnoki fu-
tamokon versenyezne. Cél-
jaim között szerepel a fiata-
lok teljes körû felkészítése.
Ezen program kapcsán egy
stratégiai szövetség kialakí-
tására kerül sor…. Fontos-
nak tartom, hogy az alapok-
nál kezdjem el a munkát a
fiatal versenyzõkkel, próbá-
lok számukra megfelelõ hát-
teret biztosítani a verseny-
zéshez, a fejlõdéshez, a fel-
készüléshez.” 

Talmácsi Gábor ralis lesz

Tenisz

T. J. L. 

A nõi egyes elsõ elõdön-
tõse a fehérorosz Victoria

Azarenka (3.), aki 6-7 (0), 6-
0, 6-2-re verte tegnap a len-
gyel Agnieszka Radwanskát
(8.). Azarenka következõ el-
lenfele a címvédõ belga Kim
Clijsters (11.), aki 6-3, 7-6 (4)
arányú gyõzelmet aratott a
világelsõ dán Caroline Woz-
niacki (1.) felett. Ma az orosz

Marija Sarapova (4.) honfi-
társnõjével, Jekatyerina Ma-
karovával találkozik, a cseh
Petra Kvitová (2.) pedig az
olasz Sara Erranival. Az már
biztos, hogy Wozniacki hét-
fõtõl már nem világelsõ, he-
lyébe Azarenka, Sarapova
vagy Kvitová léphet. 

A férfiaknál összejött a
Roger Federer (3.)-Rafael Na-
dal- (2.) elõdöntõ, miután a
svájci 6-4, 6-3, 6-2-re verte az
argentin Juan Martin Del
Potrót (11.), a spanyol pedig

6-7 (5), 7-6 (6), 6-4, 6-3-ra a
cseh Tomas Berdychet (7.).
Federer pályafutása ezredik
mérkõzését vívta Del Potro
ellen. Ma Novak Djokovics
(szerb, 1.)–David Ferrer- (spa-
nyol, 5.) és Andy Murray
(skót, 4.)–Nisikoro Kej- (ja-
pán, 24.) negyeddöntõket
rendeznek, a gyõztesek a
döntõért meccselnek majd.   

A férfi párosoknál Horia
Tecãu és svéd partnere, Ro-
bert Lindstedt a legjobb négy
közé jutott, miután 6-4, 6-4-

re verték a Lipsky–Ram ame-
rikai duót. A világ legjobb
párosa, a Bryan ikrek, Bob és
Mike alkotta amerikai duó
következik, azaz az elsõ he-
lyen kiemelt kettõs. Tecãu a
vegyes párosoknál is verseny-
ben van, az amerikai Betha-
nie Mattek-Sands oldalán.

A nõi párosoknál a ne-
gyeddöntõben búcsúzott a
Begu, Niculescu román ket-
tõs: 5-7, 3-6 az orosz Szvet-
lana Kuznyecova, Vera Zvo-
narjova orosz duóval. 

Federer ezredik mérkõzése 


