
A foglalkoztatás és a gazda-
sági növekedés élénkítésérõl

igen, a görög helyzetrõl nem
esett szó tegnap az uniós tagor-
szágok vezetõinek csúcstalálko-

zóján. Az állam- és kormányfõ-
ket kísértetváros fogadta Brüsz-
szelben, mert a közalkalmazot-
tak általános sztrájkot tartottak.
2. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3340 ▼
1 amerikai dollár 3,3020 ▼
100 magyar forint 1,4651 ▼

Vezércikk 3

Börtönre ítélték Nãstasét

Két év letöltendõ börtönbüntetésre ítélte
tegnap elsõ fokon a legfelsõbb bíróság
Adrian Nãstase volt miniszterelnököt ab-
ban a korrupciós perben, amely a politikus
2004-es választási kampányának finanszíro-
zásával kapcsolatos. Adrian Nãstase beje-
lentette, hogy fellebbezni fog.

Aktuális 3

Gazdaság 6

Csángó skalpok 
a Fidesz övén
A Fidesz-kormány határon túli politikája
egyféle „lelki gyarmatosítás”. Megnyerik

maguknak a „bennszülöttek”
jóindulatát, vezetõiket leke-

nyerezik – megvonva a for-
rásokat a behódolni nem
hajlandó „törzsektõl”,
majd elkezdenek paran-
csokat is osztogatni.

Egyre többet, egyre
gyakrabban, egyre kö-
vetelõbben.  

Salamon 
Márton László

Kovács Zsolt

Növekedõben van azoknak a
hajléktalanoknak a száma,

akiket az Országos Mentõszolgá-
lat és a Rohammentõszolgálat
(SMURD) egységei a kórházak-
ba, valamint a szociális otthonok-
ba szállítottak a szélsõséges idõjá-
rás következtében. A hatóságok
az elmúlt 24 órában országszerte
241 hajléktalant találtak az utcá-
kon, akiket speciális ellátásban ré-
szesítettek. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium lapunkhoz eljuttatott
közleménye szerint a rendkívül
alacsony hõmérséklet következté-
ben beállt hipotermikus sokknak
tulajdonítható halálesetek száma
is növekedett, az eddigi két eset
mellett további négyet regisztrál-
tak Tulcea, Botoºani, Neamþ, va-
lamint Olt megyékben. 
Folytatása a 7. oldalon 

ÚMSZ

Testületileg lemondott tegnap
a Moldvai Csángómagyarok

Szövetségének (MCSMSZ) el-
nöksége, miután a magyar kor-
mánytól nem kapták meg az évi
támogatást. A 61 alkalmazottat
foglalkoztató civil szervezet mint-
egy 140 millió forintos éves költ-
ségvetéssel mûködött, amelynek
felét a magyar állam biztosította a
Bethlen Gábor Alapítványon ke-
resztül. „Az MCSMSZ támogatá-
si szerzõdése a Bethlen Gábor
Alapítvánnyal január 1-jén lejárt,
a magyarországi Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Nem-
zetpolitikai Államtitkársága ré-
szére küldött támogatási kérel-
münkre választ nem kaptunk” –
áll a MCSMSZ hivatalos honlap-
ján megjelent közleményében.
Folytatása a 7. oldalon Vendégvárás. Az EU-csúcs napján általános sztrájk volt Brüsszelben

Fagy(halál)ra

ítélt ország

Lemondtak

a csángó vezetõk

Egy hónap a fotográfiának

A Kolozsvári Szépmûvészeti Múzeum ma
nyitja meg a Fotográfia Hónapja rendez-
vénysorozatot, amelybe a Fotómûvészek
Nemzetközi Szövetsége révén Budapest,
Szolnok, Debrecen, Újvidék, Chiºinãu és
Cernãuþi is bekapcsolódik, több mint 50
tárlatot nyitva meg ezekben a hetekben. 

Kultúra 8

Szabályozás alatt
maradhat a gázár

Miután váratlanul egy évvel elhalasztották
az autóregisztrációs adó bevezetését, a kor-
mány a jelek szerint a gázárak kérdésében
is segítõ kezet nyújtana a lakosságnak.

A követelések nem teljesültek: nincs nyugdíjemelés, nem hozták elõre a választásokat sem Fotó: ifj. Salamon Márton 

EU: menteni a menthetõt

Emil Boc, a „bérgyilkos”
A koalíció gyõzködése ellenére a kormányfõ nem mer fizetésemelést ígérni

Csupán egyetlen

kérdésben jutottak

konszenzusra teg-

nap a koalíciós pár-

tok vezetõi: „a le-

vágások után ideje

adni is egy kicsit”.

Ennek ellenére

nem tudták meg-

gyõzni a miniszter-

elnököt, hogy al-

kudja ki a Nemzet-

közi Valutaalap

küldöttségével a

nyugdíjak és a köz-

alkalmazotti bérek

áprilisi emelését. 

A nagyobbik kor-

mánypártnak sem

sikerült meggyõz-

nie tegnap az

RMDSZ-t arról,

hogy hagyjon fel az

elõrehozott válasz-

tások gondolatával.

Az ellenzék parla-

menti sztrájkkal si-

ettetné a választá-

sokat. 3. oldal 



Hírösszefoglaló

A szíriai kormányhadsereg of-
fenzívát indított Damaszkusz

ellenzéki kézen lévõ elõvárosai-
nak visszafoglalására. Legalább
29 ember veszítette életét a hét vé-
gén. A harcok azt követõen rob-
bantak ki, hogy az Arab Liga
szombaton felfüggesztette megfi-
gyelõi misszióját. Helyiek beszá-
molói szerint legalább kétezer ka-
tona és ötven tank vett részt a va-
sárnapi hadmûveletben. „Kitört a
háború. Holttestek borítják az ut-
cát” – nyilatkozta egy szemtanú
Kfar Batnából. Ellenzéki aktivis-
ták az al-Dzsaszíra arab nyelvû hír-
televíziónak elmondták, hogy a
fõváros központjától tíz kilomé-
terre, al-Ghoutába és Zamalkába
tankok vonultak be. A Szana szíri-
ai állami hírügynökség szerint
„fegyveres terrorcsoportok” po-
kolgépes merényletet követtek el
egy busz ellen, a merényletben
hat ember halt meg. Kairóban
vasárnap bejelentették, hogy az
arab külügyminiszterek február
5-én vitatják meg a szíriai hely-
zetet. Nabil el-Araby, az Arab
Liga fõtitkára vasárnap New
Yorkba utazott, hogy az ENSZ
Biztonsági Tanácsának fellépését
szorgalmazza. Szergej Lavrov
orosz külügyminiszter, aki tegnap
Bruneiben tárgyalt, bírálta, hogy
az Arab Liga felfüggesztette szíri-
ai misszióját.

Vérfürdõ 
Szíriában
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Röviden

Nyolcvanfõs a HÁRIT listája

Mintegy 80 fiatalból álló tanácstagjelölt-lis-
tát állított össze a Háromszéki Ifjúsági Ta-
nács (HÁRIT). Ugyanakkor az RMDSZ
színeiben szeretnének jelöltet állítani a
Kovászna Megyei Tanács vezetõségébe, il-
letve parlamenti képviselõi és szenátori
tisztségekre is, jelentette be Grüman Ró-
bert. A HÁRIT tavaly szeptemberben indí-
totta el a „száz fiatalt az önkormányzatok-
ba” nevû programját, amelynek nyomán
eddig több településrõl is mintegy 80 fiatal
jelentkezett tanácstagjelöltségre. Szándéka-
ik szerint õk biztos befutóhelyeket kapná-
nak az RMDSZ-jelöltlistákon, mondta
Grüman Róbert, aki szerint kezdeménye-
zésüket követõen a magyar és román ver-
senypártok is elkezdtek beszélni a fiatalítás-
ról, de az RMDSZ másokkal szemben nem
zárt ajtók mögött döntött a jelöltek alkal-
masságáról. 

Irán kardcsörtetése komoly

Háborúhoz vezethet Irán és a nyugati világ
konfliktusának elmérgesedése, amit min-
denképpen el kell kerülni, ezért új típusú
politikát, a bekerítés politikáját kell folytat-
ni a perzsa állammal szemben – véli

Wolfgang Ischinger (képünkön). Az 1962
óta minden évben megrendezett, az idén
február 3-án kezdõdõ müncheni nemzetkö-
zi biztonsági konferencia elnöke a Die Welt
címû német lapnak hangsúlyozta: „komo-
lyan kell venni Irán kardcsörtetését”.

Az „ukrán Kárpátalja” védelmében

Egy ismert ukrán politológus szerint Ma-
gyarország azon követelése, hogy hozzanak
létre magyar autonómiát az „ukrán Kárpát-
alján”, ellentmond Ukrajna államszerkeze-
tének. Volodimir Feszenko, a Penta politi-
katudományi intézet vezetõje az Ukrinform
hírügynökségnek tegnap nyilatkozva el-
mondta: az elmúlt 18 év során Ukrajna és
Magyarország elsõ ízben nem írt alá jegy-
zõkönyvet a nemzetiségi kisebbségek jogai-
nak biztosításával kapcsolatban. A hírügy-
nökség emlékeztetett arra, hogy a ma-
gyar–ukrán kormányközi kisebbségi vegyes
bizottság legutóbbi ülésén a felek azért nem
írtak alá jegyzõkönyvet, mert magyar rész-
rõl a magyar többségû Tisza-melléki járás
létrehozását követelték, s „Ukrajna nem en-
gedett az ultimátumnak”.

Az északírek is népszavaznának

Észak-Írországnak is népszavazást kellene
tartania arról, hogy elszakadjon-e az Egye-
sült Királyságtól, és csatlakozzék-e az Ír
Köztársasághoz – mondta hétfõn a legna-
gyobb északír katolikus politikai párt egyik
vezetõje. A skót kormányfõ, Alex Salmond
a múlt héten hivatalosan bejelentette, hogy
Skócia 2014-ben referendumot tart függet-
lenné válásáról.

Putyin vallomása

A kilencvenes évek oroszországi privatizá-
ciója nem volt tisztességes, de ha felülvizs-
gálnák, lefékezné a gazdaságot – írja elnök-
választási programjának tegnap megjelent
újabb fejezetében Vlagyimir Putyin. A kor-
mányfõ a Vedomosztyi címû gazdasági-poli-
tikai napilapban közölt cikkben azt is elis-
meri, hogy nem történt jelentõs elõremoz-
dulás a befektetõi klíma javulásában.

Gy. Z.

Megkezdõdött tegnap délután
Brüsszelben az európai uniós

tagországok állam- és kormány-
fõinek informális találkozója,
amelyen a résztvevõk elsõsorban
a foglalkoztatást és a gazdasági
növekedést élénkítõ lehetõségeket
vitatják meg, továbbá megállapo-
dásra törekszenek a költségvetési
fegyelem fokozását szolgáló új
szerzõdés szövegérõl. A találkozó
elõtt José Manuel Barroso, az Eu-
rópai Bizottság elnöke megerõsí-
tette, hogy a fel nem használt
strukturális támogatásokat for-
gassák át olyan programokba,
amelyeknek révén fokozhatják a
növekedést az EU-ban. Összesen
82 milliárd euró állhat rendelke-
zésre ilyen forrásból.

Helytartót 
küldenének Athénba

A megbeszélés elõtt több nyi-
latkozó bírálta azt a német felve-
tést, hogy Görögországot külsõ
gazdasági felügyelet alá kellene
helyezni; Jean-Claude Juncker
luxemburgi miniszterelnök, az
euróövezeti országok pénzügymi-
niszteri tanácsának elnöke egye-
nesen elfogadhatatlannak nevezte
a felvetést. Az EU-csúcs prog-
ramjában nem szerepel a görög
mentõprogram kérdése, pedig az
európai befektetõket egyre inkább
aggasztja Görögország sorsa. Bi-
zonytalan a bankok kezelésében
lévõ görög adósság átértékelésé-
rõl szóló tárgyalások kimenetele,
és az sem egyértelmû, honnan te-
remtik elõ az uniós–valutaala-

pos–központi bankos segélybõl a
legújabb számítások szerint hi-
ányzó 15 milliárd eurót.

A V4-ek igényei

A visegrádi országok egyetérte-
nek abban, hogy még módosítá-
sokra és kiegészítésekre van szük-
ség a pénzügyi unióról szóló új
szerzõdés szövegtervezetében. Az
állam- és kormányfõik találkozó-
ja elõtt külön megbeszélést tartott
a belga fõvárosban a Visegrádi
Csoport négy országának a mi-
niszterelnöke. Ez már kialakult
gyakorlat: Magyarország, Len-
gyelország, a Cseh Köztársaság
és Szlovákia rendszeresen elõze-
tes egyeztetést folytat, amikor az

EU-csúcs napirendjén számukra
fontos kérdés szerepel. Ezért a
V4-ek – bár Szlovákia kivételével
nem tagjai az euróövezetnek – ja-
vasolják, hogy a tanácskozásokon
ugyancsak részt vehessenek. 

Brüsszel 
kísértetvárossá vált

Az európai uniós csúcstalálko-
zó napján általános sztrájk béní-
totta meg Belgium életét. A kísér-
tetvárossá vált Brüsszelben össze-
omlott a közlekedés. Az új kor-
mány takarékossági és reform-
programja miatti tiltakozó szak-
szervezeti akció következtében
súlyos fennakadások voltak a hét-
köznapi életben, bár délelõtt még

elfogadható módon be lehetett
jutni a központba a zaventemi re-
pülõtérrõl, ahol számos járatot
töröltek ugyan, de a gépek többsé-
ge rendben fel-, illetve leszállt. A
fõvárostól délre esõ Charleroi re-
pülõtere azonban zárva maradt
tegnap az EU-csúcs résztvevõi
számára – mivel a zaventemi légi-
kikötõ folyamatos használhatósá-
gát illetõen erõs kételyek voltak
reggel. A Brüsszeltõl 30 kilomé-
terre található Beauvechain kato-
nai repülõterét jelölték ki, ahon-
nan a politikusokat akár az uniós
tanácskozás helyszínéül szolgáló
brüsszeli épület, a Justus Lipsius
tetején kialakított helikopter-le-
szállóhelyig is biztonságosan el-
szállíthatják. 

ÚMSZ

Lecsúszott az útról és az olda-
lára fordult egy 46 utast szállí-

tó román autóbusz tegnap hajnal-
ban Magyarországon, a 4. és a
311. számú fõút keresztezõdésé-

ben lévõ körforgalomnál, Ceglé-
den. A balesetben hárman köny-
nyebben megsérültek – közölte a
Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivõje.

Loch Erika elmondta: az után-
futós busz bevásárlóturistákkal

Romániába, hazafelé tartott,
amikor a baleset történt. Az uta-
sokat a ceglédi rendõrség épüle-
tének aulájába szállították, hogy
amíg a mentesítõ járat odaér Bu-
dapestrõl, fûtött helyen legye-
nek.

EU: menteni a menthetõt
Az uniós tagországok vezetõi válságcsillapító pénzeket varázsolnak elõ 
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Román autóbusz az árokban

Jyrki Katainen finn kormányfõ (balról) beszélget  a lengyel Donald Tuskkal. Hátul Traian Bãsescu az állát dörzsöli

Olaszországból tartottak Iaºi-ba. A jeges útról a busz elõbb az útról a mezõre szaladt, majd felborult Fotó: MTI



Cseke Péter Tamás, 
Moldován Árpád Zsolt

Hiába gyõzködték délelõtt a
koalíciós pártok vezetõi, hogy

alkudja ki a Nemzetközi Valuta-
alap (IMF) Bukarestben tartózko-
dó küldöttségétõl a nyugdíjak és a
közalkalmazotti bérek áprilisi
emelését, Emil Boc miniszterel-
nök a délutáni kormányülésen
közölte: nem áll szándékában
„populista intézkedésekkel” ve-
szélyeztetni az ország gazdasági
stabilitását. „Választási évben va-
gyunk, de nem fogjuk megnyitni
a csapokat. Ez nem azt jelenti,
hogy nem teszünk eleget a de-
cemberi vállalásainknak” – fogal-
mazott a kormányfõ, utalva az
IMF-nek írt tavalyi szándéklevél-
re, amely szerint a kormány 2012
elején befagyasztja a közszférá-
ban dolgozók bérét, de ha a gaz-
dasági helyzet lehetõvé teszi, ak-
kor az év folyamán óvatos fizetés-
és nyugdíjnöveléssel számol.
Emil Boc ezzel ellentmondott
Sulfina Barbu munkaügyi minisz-
ternek is, aki a déli órákban – bár
óvatosan fogalmazott – a bérek és
nyugdíjak ötszázalékos áprilisi
emelésérõl beszélt. Sorin
Frunzãverde, a Demokrata Libe-

rális Párt (PDL) alelnöke a koalí-
ciós tanácskozás után pedig még
azt nyilatkozta, a kormánypártok
felhatalmazták a miniszterelnö-
köt, hogy áprilistól életbe lépõ
bér- és nyugdíjemelésrõl tárgyal-
jon az IMF-küldöttséggel. 

Emil Boc visszafogottságának
oka lehetett az is, hogy Jeffrey
Franks, az IMF delegációjának
vezetõje tegnap „megjavított, vi-
harból kikerült hajóhoz” hasonlí-
totta Romániát. Szerinte az utolsó
2011-es negyedévben mért 2,5
százalékos emelkedés túlszárnyal-
ta az elõrejelzéseket, ám ez a nö-
vekedés nem elég ahhoz, hogy a
romániaiak életszínvonalát is
emelni lehessen.

Fekete Szabó Andrástól, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõ-
jétõl megtudtuk, a délelõtti koalí-
ciós egyeztetésen „mindenki
egyetértett azzal, hogy a levágá-
sok után ideje adni is egy kicsit”.
A kormánypártok politikusai az-
zal érveltek, hogy idén van esély a
gazdasági növekedésre, s lesz fe-
dezet visszaállítani a közalkalma-
zotti fizetéseket a bérlevágások
elõtti szintre. „Arra kértük a mi-
niszterelnököt, tárgyaljon határo-
zottabban a fizetésemelésekrõl az
IMF-fel. Emil Boc tartózkodóan

reagált a kérésre” – magyarázta
Fekete Szabó. 

Az RMDSZ még kivár

A délelõtti koalíciós tárgyaláso-
kon csak a béremelés kérdésében
volt konszenzus a kormánypártok
vezetõi között, az elõrehozott vá-
lasztások kérdésében nem. Bár az
ülés után Sorin Frunzãverde kije-
lentette, „a koalícióban senki sem
akar elõrehozott választásokat”,
az RMDSZ politikusai máskép-
pen vélekedtek. Kelemen Hunor
szövetségi elnök kijelentette, a vá-
lasztások összevonása, valamint
az esetleges elõrehozott parla-
menti választások kérdése ügyé-
ben megvárják az Alkotmánybí-
róság indoklását, és csak annak is-

meretében dönthetnek, hogy mi-
korra írják ki a két megmérette-
tést. „Ha az Alkotmánybíróság
nem a választások összevonása,
hanem az önkormányzati képvi-
selõk mandátumhosszabbítása el-
len emelt kifogást, akkor az elõre-
hozott választásokat akár a hely-
hatósági választásokkal együtt
meg lehet tartani. Ám ez csak egy
forgatókönyv” – magyarázta la-
punknak Fekete Szabó András.
Hangsúlyozta azonban, hogy ha
ez a forgatókönyv életbe lép, nincs
mód a választások elõtt a nyugdíj-
és béremelésre, a törvény szerint
ugyanis hat hónappal a választá-
sok elõtt nem lehet a közalkalma-
zotti fizetésekhez nyúlni.

Ellenzéki bojkott

Crin Antonescu, a Szociál-
Liberális Szövetség társelnöke a
néhai diktátor, Nicolae Ceauºescu
eljárásához hasonlította a koalíci-
ós pártoknak béremelésre tett
ígérgetéseit. Ugyanakkor bejelen-
tette, az ellenzéki képviselõk és
szenátorok parlamenti sztrájkba
kezdenek, azaz csak „rendkívüli
esetben” vesznek részt az ülése-
ken. Az USL vezetõje szerint így
próbálják kikényszeríteni az elõ-
rehozott választásokat. Az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõ-
je szerint ez nem befolyásolja a
parlament mûködését. „A kor-
mánypártoknak össze kell szedni-
ük magukat, hogy biztosítsák a
döntéshozatalhoz szükséges jelen-
létet. Ha ez megvan, akkor zavar-
talanul dolgozhatunk” – kom-
mentálta az ellenzék döntését Fe-
kete Szabó András. 
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A Fidesz-kormány eddigi,
lassan immár kétéves
mûködésének legfõbb
jellemzõje az agresszivi-

tás. A budapesti kor-
mányzat nem tudta
úgy kamatoztatni a

választók által sza-
vazott nagy bizal-
mat, ahogyan az

egy kétharmados többséggel rendelkezõ,
érett, megfontolt, felelõsségteljes, európai
politikai alakulathoz illõ lenne: nagyvona-
lúsággal és jó szándékú magabiztossággal
vezetni az országot, meghagyva, sõt tágít-
va a parlamenti ellenzék, a civil társada-
lom és a média által képviselt közvélemény
mozgásterét.  
Orbánék ehelyett az akaratos, dühöngõ,
bosszúálló vezetési stílust alkalmazták, ami
visszatetszést keltett külföldön, és félelmet
otthon. A nyugati kancelláriákban Ma-
gyarország másfél év alatt gúny és megvetés
tárgya lett, amit a hazai közvélemény Fi-
desz-párti része vagy nem hajlandó tudo-
másul venni, vagy okkult nemzetközi erõk
összeesküvésérõl szõ bonyolult elméleteket.
Ami a határon túli magyar közösségeket il-
leti, ezekkel már jóval bonyolultabb a do-
log. A külhoni magyarok jelentõs része
ugyanis – a könnyített eljárással megszerez-
hetõ magyar állampolgárság miatt érzett
hálából – valamiféle lekötelezettségi vi-
szonyba került a Fidesz-kormánnyal, sze-
mélyesen Orbán Viktorral szemben. A „jó-
tevõ” iránt érzett hála, a vele szembeni le-
kötelezettség – és nem a vele egyéb kérdések-
ben való feltétlen azonosulás – az, amely
megakadályozza a határon túli magyarok e
jelentõs részét a helyzet józan megítélésében. 
Megakadályozza õket abban, hogy felismer-
jék: a Fidesz-kormány határon túli politi-
kája tulajdonképpen egyféle „lelki gyarma-
tosítás”. Megnyerik maguknak a „bennszü-
löttek” jóindulatát, vezetõiket lekenyerezik
– megvonva a forrásokat a behódolni nem
hajlandó „törzsektõl”, majd elkezdenek pa-
rancsokat is osztogatni. Egyre többet, egyre
gyakrabban, egyre követelõbben.
Erdélyben ennek a „lelki gyarmatosítás-
nak” egészen konkrét, gyakorlati oldalai is
vannak: a politikai élet kontrolljára és saj-
tódominanciára való törekvés – a Fidesz-hû
csoportok erõsítése, illetve a „lázadók”
gyengítése révén. Ezt a célt szolgálta az új
RMDSZ-ellenpárt infrastruktúrájának
megteremtése magyar állami pénzbõl, az Is-
kola Alapítvány meglékelése, a kitartó mé-
dia-bevásárlások, a nem baráti civil szféra
és sajtó elvéreztetése. 
És lám, már a Keleti-Kárpátok sem jelente-
nek akadályt Orbánék útjában: a Fidesz
övén ott fityeg az éppen meghódított „csán-
gó törzs” vezetõinek skalpja. Solomon
Adriáné, Hegyeli Attiláé és mindazoké,
akik a Csángószövetség vezetõiként tettek is
valamit ennek a hányatott sorsú magyar
népcsoportnak az érdekében. 

Csángó skalpok 
a Fidesz övén

Salamon 
Márton László

Román lapszemle

Évi 17,6 milliárd eurónak megfelelõ adót
fizetnek a romániai vállalkozók az állam-
nak, a 2010. évi 17,4 milliárd euróval
szemben. Ez azt jelenti, hogy naponta
több, mint 48 millió euró folyik be adók-
ból az állampénztárba. (Adevãrul) Több,
mint ezer hagyományos román terméket
iktatott tavaly a mezõgazdasági tárca.
(Curentul) Egyre divatosabbá válnak Ro-
mániában az egzotikus országokból szár-
mazó pótmamák. A thaiföldiek után most
a mongóliaiak lettek felkapottak, akik vi-
szont alaposan megkérik szolgáltatásuk
árát: közülük a „legolcsóbb” is havi 1500
lejt kér. (Click) Több, mint 133 millió le-
jes veszteséggel zárta 2011-t a román ál-
lamvasút áruszállítási vállalata. (Curierul
naþional) A Boc kormány miniszterei
közül Elena Udrea tevékenységével legelé-
gedetlenebb a lakosság. (Jurnalul naþional)

Emil Boc, a „bérgyilkos”
Ismét abszolút többsége van az USL-nek

Meghozták eredményüket a több mint két hete zajló kormány- és
államfõellenes tüntetések: az ellenzéki Szociál-Liberális Szövet-
ség (USL) népszerûsége emelkedõ pályára állt. Az IMAS közvé-
lemény-kutatása szerint a szavazók 53,40 százaléka, a CSCI
felmérése szerint pedig 59 százaléka támogatja az ellenzéki párt-
szövetséget. Ugyanebben az idõszakban a Demokrata Liberális
Párt (PDL) az IMAS szerint 5,7 százalékot veszített népszerûsé-
gébõl, jelenleg csak a lakosság 15,8 százaléka szavazna a nagyob-
bik kormánypártra. A CSCI még sötétebb képet fest a PDL kilá-
tásairól, csak 11 százalékra taksálják Emil Boc alakulatát. 

Antal Erika

„Sajnálattal vette tudomásul”
az Erdélyi Magyar Néppárt

(EMNP) marosvásárhelyi szerve-
zete, hogy Benedek István, az
RMDSZ városi elnöke megpró-
bálja kisajátítani Vass Leventét és
kizárólag a szövetség saját polgár-
mesterjelöltjeként beszél róla. A
néppártiak közleményben hívják
fel a figyelmet arra, hogy a 2011.
december 2-án lezajlott háromol-
dalú tárgyaláson a Maros megyei
elnök, Kelemen Attila és az orszá-
gos politikai alelnök, Borbély
László jelenlétében és beleegyezé-
sével született elvi egyezség arról,
hogy az RMDSZ és az EMNP
koalíciós színekben indítja Vass
Leventét, közös magyar polgár-
mesterjelöltként a helyhatósági
választásokon. „Annak hangozta-
tása tehát, hogy Vass Levente csak
az RMDSZ jelöltje, nemcsak en-
nek a megállapodásnak, valamint
Kelemen Atilla és Borbély László
szavának mond ellent, hanem azt
a célt sem szolgálja, hogy a ma-
gyar pártok reális, választható al-

ternatívát mutassanak fel maros-
vásárhelyi közösségünknek.
Ugyanazt a következetességet vár-
juk el tehát az RMDSZ marosvá-
sárhelyi szervezetétõl és elnökétõl
is, amit a Magyar Polgári Párt
(MPP) vezetése felé is megfogal-
maztunk az állandó bizonytalan-
kodásuk kapcsán” – olvasható a
szerkesztõségünknek is eljuttatott
közleményben. 

Mint ismeretes, Vass Leventén
kívül Marosvásárhelyen függet-
lenként indul a magyarok szava-
zatára is számító Smaranda
Enache emberjogi aktivista. Az
MPP még nem döntött arról,
hogy kit támogat, esetleg kit indít
a helyhatósági választásokon. An-
nak elkerülésére, hogy a magyar
illetve magyarbarát jelöltek „kiüs-
sék egymást”, Kincses Elõd ma-
rosvásárhelyi ügyvéd, az RMDSZ
Maros megyei szervezetének egy-
kori elnöke tegnapi sajtótájékozta-
tóján azt javasolta, hogy elõvá-
lasztáson döntsék el ki legyen az a
jelölt, aki a legesélyesebb Dorin
Florea jelenlegi városgazda legyõ-
zésére. 

Veszélyben a „Vass-paktum”? 
ÚMSZ

Két év letöltendõ börtönbün-
tetésre ítélte és bizonyos ál-

lampolgári jogait további két évre
felfüggesztette tegnap elsõ fokon a
legfelsõbb bíróság Adrian Nãstase
volt miniszterelnököt abban a kor-
rupciós perben, amely a politikus
2004-es választási kampányának
finanszírozásához kapcsolódik. 

Az ítélet kihirdetése után tartott
sajtótájékoztatóján Nãstase „pisz-
kos politikai leszámolásnak” ne-
vezte az ellene hozott döntést és
bejelentette, fellebbezést nyújt be
a legfelsõbb bíróságon. Hozzátet-
te: tudomása van arról, hogy a há-
romtagú bírói testület 2-1 arány-
ban hozott döntésének kihirdetése
elõtt „tárgyalások” folytak ügyé-
ben. „Azért fizetek, hogy volt bá-
torságom felvenni a harcot Traian
Bãsescu és emberei ellen, és nem
hunyászkodtam meg Daniel
Morar DNA-elnök elõtt sem” –
fogalmazott a volt kormányfõ. 

Az ügyészek szerint Adrian
Nãstase funkcióját felhasználva
rávette a Bákó megyei építkezési

felügyeletet, hogy szervezzen
szakmai tanácskozást építkezési
cégek számára. Ez utóbbiaktól a
szervezõk részvételi díjat gyûjtöt-
tek, amelyet lényegében Nãstase
államfõi kampányának finanszí-
rozására fordítottak. Az ügyészek
csaknem száz résztvevõt hallgat-
tak ki a vizsgálat során.

Nãstase jelenleg parlamenti
képviselõ, és most is fontos funk-
ciót tölt be a Szociáldemokrata
Pártban (PSD). Victor Ponta, az
ellenzéki alakulat elnöke „csaló-
dottságának” adott hangot Nãs-
tase elítélése miatt, és reményét
fejezte ki, hogy a volt kormányfõ
a legfelsõbb bíróságon be tudja bi-
zonyítani ártatlanságát.

Mint korábban írtuk, Nãstasét
decemberben felmentették elsõ fo-
kon egy másik korrupciós perben.
Abban az ügyben a vádhatóság
azt állította: Adrian Nãstase kor-
mányfõként azért nevezte ki
2000-ben Ioan Melinescut a pénz-
mosásellenes hivatal élére, hogy
az megakadályozhassa a Nãstase
felesége elleni vizsgálatot egy vita-
tott örökség kapcsán. 

Börtönre ítélték Nãstasét

Emil Boc a kormányülésen közölte: nem veszélyezteti „populista intézkedésekkel” az ország stabilitását Fotó: gov.ro
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Gy. Z.

Az idén nem volt túlzot-
tan nagy a felhajtás, vala-

hogy a „húzónevek” is elma-
radtak: a pénzügyi szerveze-
tek, elemzõintézetek azon
vezetõin kívül, akiknek egye-
nesen kötelezõ ilyenkor a
részvétel, talán egyedül
Angela Merkel német kan-
cellár volt említésre méltó
személyiség. Gyakorlatilag
már õ is a tegnapi brüsszeli
rendkívüli Európai Tanács-
ülést alapozta meg; az állam-
és kormányfõk csúcstalálko-
zója még mindig az euróvál-
ságra kereste és keresi a vá-
laszt. Pedig az idõ igazán
kedvezõ volt; a rossz nyelvek
szerint a téli üdülõhelyen im-
már a negyvenkettedik alka-
lommal megrendezett fórum
azért vonzó a résztvevõk szá-
mára, mert két tanácskozás
között jókat lehet síelni.

Cameron 
mobiltelefonszáma

Megszorítások helyett a
növekedésre helyeznék át a
hangsúlyt a davosi Világgaz-

dasági Fórumon felszólaló
gazdasági döntéshozók. Az
IMF vezérigazgatója azt sem
tagadta, hogy kalapozni
ment Davosba: Christine
Lagarde táskáját felemelve
jelezte, hogy a Valutaalapnak
több pénzre lesz szüksége.
„Szívesen megadom David
Cameron mobilszámát, meg-
beszélheti vele személyesen”
– válaszolta Wolfgang
Schäuble német pénzügymi-
niszter egy svéd európai par-
lamenti képviselõnek, aki ar-
ra volt kíváncsi, miért ennyi-
re bonyolult kérdés a tagál-
lamok költségvetését szigo-
rúbban szabályozó fiskális
szerzõdés. Davosban az
egyik fõ téma az idén az volt,
hogy jó válaszok születtek-e
eddig az eurózóna válságára. 

A megszorítások fõ kísér-
leti terepe eddig Olaszor-
szág, Spanyolország, illetve
az államcsõd közelében ten-
gõdõ Görögország volt, és
Európa egy része elõtt még
sokáig nem lesz alternatíva
az adósságcsökkentésen kí-
vül. Hasonló véleményen
volt Christhine Lagarde is.
Az IMF vezérigazgatója

szerint „néhány országnak
gõzerõvel kell törekednie a
pénzügyi konszolidációra,
másoknak van mozgáste-
rük. Ezt személyre kell
szabni”. Ugyanakkor hang-
súlyozta, hogy az eurózóna
válsága nem regionális kér-
dés, az az egész világgazda-
ságra kihathat.

„Vagy igen, 
vagy nem”

A Mr. Végzet gúnynevet
kiérdemlõ Nouriel Roubini
amerikai közgazdász 50 szá-
zalékos esélyt ad arra, hogy
az eurózóna 3-5 éven belül
teljesen felbomlik.(Magyarra
lefordítva az 50 százalék azt
jelenti, hogy „vagy igen,
vagy nem”.) Óvatosabb
pénzügyi vezetõk „csak” 21
százalékra tartják ezt. „Az
eurózóna lassan mozgó vas-
úti szerelvényroncs” – jelen-
tettet ki Roubini. Szerinte

Görögország még az idén tá-
vozik az övezetbõl, esetleg
szorosan a nyomában Portu-
gáliával. Gérard Lyons, a
Standard Chartered vezetõ
közgazdásza nem fogalma-
zott sokkal finomabban, ami-
kor elismételte sokak régi té-
telét, hogy az európai mone-
táris unió rendszere alapvetõ-
en elhibázott. Ha azonban
csõdöt mondana, az olyan
katasztrófát jelentene, amit a
politikusok mindenáron el
akarnak kerülni.

Az, hogy Roubini kataszt-
rófát jósol, nem meglepõ.
Érdekesebb azonban, hogy a
svájci jegybankelnök búcsú-
vacsoráján részt vevõ veze-
tõk, pénzügyminiszterek,
jegybankárok sem bíznak
száz százalékig a közös euró-
pai deviza túlélésében. Az
esemény szervezõi megkér-
ték a jelenlévõket, hogy egy
cédulára írják fel, mekkora
esélyét látják az eurózóna

szétesésének öt éven belül, il-
letve, hogy szerintük mit
gondol errõl a piac. A kiszi-
várogtatott hírek szerint át-
lag 21 százalékra adták az
övezet felbomlását, és úgy
vélték, hogy a piaci befekte-
tõk 35 százázalékos esélyt
adnak az eurózóna öt éven
belüli átalakulására.

Latin-Amerika 
feljövõben

Latin-Amerikára a stabili-
tás, a növekedés és a lehetõ-
ségek „oázisaként” tekintet-
tek a vasárnap véget ért Vi-
lággazdasági Fórumon;
Davosban csak Latin-Ameri-
ka adott okot a derûlátásra.
A térségbõl érkezett elnökök
és miniszterek napirendje
zsúfolt volt az egymást köve-
tõ találkozóktól más minisz-
terekkel, multinacionális vál-
lalatok vezetõivel és gazdasá-
gi tanácsadókkal. Az idei fó-

rum ebbõl a szempontból na-
gyon különbözött a korábbi-
aktól, amelyeken a nagy fel-
törekvõ országokra irányult a
figyelem, fõként Kínára és
Indiára. Õk az idén inkább új
szerepben, befektetõként tûn-
tek föl, akik szintén üzleti le-
hetõségeket keresnek Latin-
Amerikában.

A kormányok arra is igye-
keztek kihasználni a Davos
adta alkalmat, hogy segítsék
vállalataikat a külföldi üz-
letkötésben, amint azt Rafa-
el Roncagliolo perui kül-
ügyminiszter tette, amikor
ausztrál kollégájával, Kevin
Rudd-dal találkozott. Rudd
egy májusra tervezett konfe-
renciát készít elõ ausztrál és
latin-amerikai politikusok és
üzletemberek között. Ron-
cagliolo hangsúlyozta, hogy
Peru nagy figyelmet szentel
a Csendes-óceán medencéje
körül fekvõ országoknak, s
közülük is különleges érde-
kük fûzõdik a kapcsolatok
fejlesztéséhez, a befekteté-
sekhez és kereskedelemhez
Ausztráliával. Az ausztrál
befektetõk elsõsorban a pe-
rui bányakincsek iránt ér-
deklõdnek. A múlttal ellen-
tétben a befektetõk érdeklõ-
dése Latin-Amerika iránt
sok politikus és vállalatveze-
tõ kijelentései szerint most
lehetõvé teszi, hogy kivá-
laszthassák azokat a befek-
tetéseket, amelyek megfelel-
nek a kormányok ökológiai
és társadalmi követelménye-
inek, különösen a nem meg-
újuló nyersanyagokat, érce-
ket és szénhidrogént kiter-
melõ iparban.  

Két lesiklás közt a világ dolgairól

Bogdán Tibor

A több mint félszáz olda-
las dokumentum egyebek

között természetesen átfogja
a mezõgazdaság ágazatát is. 

Közös 
Agrárpolitikai Alap

Ennek kapcsán már a ter-
vezet indoklásában leszöge-
zik: az EU-csatlakozás elõ-
nyökkel és kötelezettségekkel
jár. Egyben emlékeztet arra
is, hogy a kötelezettségek,
például a Közös Agrár Politi-
ka (KAP) szigorú szabály-
rendszerének bevezetését és
tiszteletben tartását minden
csatlakozó állam, így Romá-
nia is, a csatlakozási szerzõ-
désben vállalta.

A KAP különösen az ala-
csony szén-dioxid-kibocsá-
tású és erõforrás-hatékony
Európára, az innovatív uni-
óra és a szegénység elleni

európai platformra vonatko-
zó, kiemelt uniós kezdemé-
nyezések területén érezteti
majd a hatását.

Az Európai Mezõgazda-
sági Vidékfejlesztési Alap
(EMVA) esetében a célt a
fenntartható élelmiszer-ter-
melés jelenti. Kiemelt feladat
a mezõgazdasági ágazat ver-
senyképességének fokozása
és az élelmiszer-ellátási lánc
értéktermelésébõl való része-
sedésének növelése, továbbá
a termelési nehézségek ellen-
súlyozása a meghatározott
természeti korlátokkal ren-
delkezõ területeken, mivel
az ilyen vidékeken fokozot-
tan fennáll a földterület elha-
gyásának veszélye. Az
EMVA célkitûzései között
szerepel a természeti erõfor-
rásokkal való fenntartható
gazdálkodás és az éghajlat-
változás elleni fellépés, a kör-
nyezetbarát növekedés ser-
kentése innováció révén, a

kiegyensúlyozott területi fej-
lõdés, a kis gazdaságok mû-
ködési feltételeinek javítása,
valamint a helyi piacok fej-
lesztése, mivel Európában a
mezõgazdasági létesítmé-
nyek és a termelési rendsze-
rek sokszínûsége része a vi-
déki területek vonzerejének
és identitásának.

Regionális 
fejlesztési célok

A gazdasági, társadalmi és
területi kohézió tekintetében
az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap (ERFA) kereté-
ben elsõdleges a kutatás, a
technológiai fejlesztés és az
innováció megerõsítése, a
technológiai és alkalmazott
kutatás, a kísérleti progra-
mok támogatása, a vállalko-
zói szellem elõmozdítása,
különösen az új ötletek gaz-
dasági hasznosításának meg-
könnyítésével, valamint új
cégek alapításának ösztönzé-
sével. A kis- és középvállala-
tok számára új vállalati mo-
dell kidolgozása szükséges,
elsõsorban a nemzetközivé
válás céljával, ugyanakkor
minden ágazatban át kell tér-
ni az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gazdaságra, nö-
velni kell az energiahaté-
konyságot és a megújuló
energia felhasználását. 

Egyszersmind, célzott be-
ruházásokkal fokozottabban
kell alkalmazkodni az éghaj-
lat-változáshoz, nagyobb el-
lenálló képességet kell tanúsí-
tani a katasztrófákkal szem-
ben, szorgalmazni kell a ka-
tasztrófavédelmi rendszerek
kifejlesztését.

Ugyancsak az ERFA kere-
tében fontos a kulturális
örökség védelme, elõsegítése
és fejlesztése, a biológiai
sokféleség védelme, talajvé-
delem és az ökoszisztéma-
szolgáltatások elõsegítése, a
fenntartható közlekedés elõ-
segítése és a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrák elõt-
ti akadályok elhárítása. A ki-
emelt célok közé tartozik az
állami foglalkoztatási szol-
gálatok infrastruktúrájába
történõ beruházás, a társa-
dalmi befogadás elõmozdí-
tása és a szegénység elleni
küzdelem, a nemzeti, regio-
nális és helyi fejlõdést szol-
gáló egészségügyi és szociá-
lis infrastruktúrába történõ
beruházás, az egészségügyi
státuszbeli egyenlõtlenségek

csökkentése, valamint az in-
tézményi szolgáltatásokról a
közösségi alapú szolgáltatá-
sokra való átállás.

Európai Szociális Alap

A regionális konvergencia
folyamatában, az Európai
Szociális Alap (ESZA) kere-
tében a foglalkoztatás és a
munkavállalói mobilitás ösz-
tönzése érdekében szavatolni
kell a munkaerõ-piaci hozzá-
férést a munkakeresõk és az
inaktív személyek számára
egyebek között helyi foglal-
koztatási kezdeményezések
és a munkavállalói mobilitás
ösztönzése révén. Ugyanak-
kor intézkedni kell a nem
dolgozó és nem tanuló fiata-
lok fenntartható munkaerõ-
piaci integrációjának elõ-
mozdításáért. Nagyobb
hangsúlyt kell helyezni az
önfoglalkoztatásra, a vállal-
kozói készségre és vállalko-
zásalapításra, a nemek kö-
zötti egyenlõség szavatolásá-
ra, a munka és a magánélet
összeegyeztetésére. Egyszer-
smind biztosítani kell a mun-
kavállalók, a vállalkozások
és a vállalkozók alkalmazko-
dását a megváltozott körül-

ményekhez, az aktív és
egészséges idõtöltést. Szük-
ségesnek mutatkozik a mun-
kaerõ-piaci intézmények
korszerûsítése és erõsítése,
ideértve a nemzetek fölötti
földrajzi mobilitást ösztönzõ
tevékenységeket is.

Fontos feladat a társadal-
mi befogadás elõmozdítása
és a szegénység elleni küzde-
lem, mindezen belül pedig
az aktív befogadás, a társa-
dalom peremére szorult kö-
zösségek – például a romák –
integrációja, a nemen, faji
vagy etnikai származáson,
valláson vagy meggyõzõdé-
sen, fogyatékosságon, élet-
koron vagy szexuális irá-
nyultságon alapuló megkü-
lönböztetés elleni küzdelem.

Mindemellett ösztönözni
kell a szociális gazdaságot és
vállalkozásokat, érvényt kell
szerezni a közösségek szint-
jén irányított helyi fejlesztési
stratégiáknak.

A közigazgatási szervek és
közszolgálatok intézményi
kapacitásának és hatékony-
ságának növelésébe történõ
beruházások útján javítani
kell az intézményi kapacitá-
sokat, hatékonyabbá kell ten-
ni a közigazgatást. 

Agrárpolitika, régiófejlesztés, konvergencia
Erdély – 2020 (2.)

2020-ig terjedõ fejlesztési tervet dolgo-
zott ki az RMDSZ gazdasági tanácsa.
Az elképzelés a szülõföld EU-forrá-
sokra alapozott intelligens, fenntartha-
tó növekedésének stratégiai kerete.

Az idén nem kísérte a „szokásos”
antiglobalista tiltakozó hullám a va-
sárnap befejezõdött davosi Világgaz-
dasági Fórumot. A tanácskozás leg-
elején néhány Occupy-aktivista iglut
épített a rendezvény helyszíne elõtt, a
zárást megelõzve pedig az ukrán
Femen hölgyei mutatták meg jelsza-
vakkal kidekorált kebleiket.

Út az adósságspirálba? Soros György erõteljesen bírálja a német válságmenedzselést



Az ilyenfajta mérséklet vagy legalábbis kevésbé pusztító módszerek
alkalmazása persze aligha tulajdonítható annak, hogy a kormányok
félnének a nép lázadásától. Sokkal nagyobb veszélyt jelent saját or-
száguk elnéptelenedése. A totalitárius uralom, a totalitárius mozga-
lomtól eltérõen, csak ott lehetséges, ahol nagy embertömegek van-
nak feleslegben, vagy ahol pótolni lehet a veszteséget anélkül, hogy
katasztrofális elnéptelenedés következnék be.
Totalitárius mozgalmak mindenütt lehetségesek, ahol a tömegek-
ben valamilyen oknál fogva felébred a politikai szervezettség iránti
vágy. A tömegeket nem a közös érdekek tudata tartja egybe; nincs
meg bennük az a sajátos, osztályalapú artikuláció, amely meghatá-
rozott, korlátozott és elérhetõ célokban fejezõdik ki. A „tömegek”
kifejezés csak abban az esetben alkalmazható, ha olyan emberek-
rõl van szó, akik puszta számszerûségük miatt vagy közömbössé-
gük okán nem integrálhatók politikai pártokba, helyi önkormány-
zatokba, szakmai szövetségekbe vagy szakszervezetekbe. Potenciá-
lisan minden országban léteznek az ilyen értelemben vett tömegek,
és ezek alkotják a többséget – ama semleges, politikailag közönyös
emberek sokaságát, akik egyetlen pártba sem lépnek be, és szinte
sohasem mennek el szavazni.
Jellemzõ volt a náci mozgalom keletkezésére Németországban, és a
kommunista mozgalmakéra Európában 1930 után, hogy tagjaikat e
látszólag közömbös emberek tömegébõl toborozták, akikrõl a többi
párt lemondott, mivel túlságosan fásultnak vagy ostobának látszot-
tak ahhoz, hogy felhívják magukra a figyelmet. 

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc

Hogyha valaki úgy dönt, hogy mondjuk
egy hétig magára csukja az ajtót, ki sem
lép a házból, lezár rádiót, televíziót, kikap-
csolja a számítógépet, kihúzza a dugaszból
a telefonkábelt és kiveszi a mobilból a kár-
tyát, akkor nagy az esélye annak, hogy rö-
vid távon másképpen értékeli az esemé-
nyeket. Fõszereplõvé válik az a pók,
amely az egyik sarokból átköltözött a má-
sikba, hogy ott szövögesse a hálóját, az a
fenyõrigó, amelyiknek ablak elõtti megje-
lenésében valamiféle pontosan megszabha-
tó idõszakosságot keres, másképpen hat-
nak rá a kívülrõl behatoló zajok és zöre-
jek, azaz megváltozik a viszonyítása rend-
szere mindahhoz a világhoz, amely a fala-
kon kívül és belül van. Óhatatlanul az

utóbbi jóval nagyobb mére-
teket ölt, miközben az elõb-

binek arányai csökkennek,
sõt olykor, szinte észrevét-
lenül, el is tûnnek.
Hasznos ez a torzulás
vagy sem? Vannak, akik
úgy tartják, hogy ez a ki-
szakadás egyenesen re-
mek, mivel az ember ön-

magára tud összponto-

sítani, gondolkodik, elmélkedik, rájön ar-
ra, hogy milyen fölösleges koloncoktól kell
megszabadulnia ahhoz, hogy önmaga le-
gyen. Mások viszont úgy vélik, hogy miu-
tán megtalálta önmagát és újból kinyitja
az ajtót, a világ már annyira megváltozott,
hogy sem õt nem ismerik
meg, sem õ a világot.
Képzeljük mindezt el nem
egy hétre, hanem néhány
évre és nem egy ember,
hanem mondjuk egy régió
vagy egy ország esetében.
Mi történik azzal az országgal vagy régió-
val, amely levág mindenféle kapcsolatot,
csupán önmagával foglalkozik, és önmaga
elõtt hajtogatja, hogy bizony õ a legjobb és
a végén még el is hiszi? 
Mint ahogyan a kapcsolatok nélküli em-
ber, úgy ez az ország is lemond mindazok-
ról az elõnyökrõl, amelyeket a kommuni-
káció és a más fejekben, más országokban
kialakuló értékek átvétele biztosíthatnak
számára. A nyitottság, a nemzetközi
együttmûködés a továbbéléshez, a fejlõ-
déshez a mai világban nélkülözhetetlen, a
bezárkózás viszont óhatatlanul elsatnyu-
láshoz, lemaradáshoz, vagy a már kiala-

kult hátrányos helyzetek tartósulásához,
kiterjedéséhez vezet.
Kétség ne essék, a fentieket én nem azért
írtam le, hogy a mai magyarországi állam-
politikához, a kettõs beszédhez, a szabad-
ságharc látszata és a gazdasági kényszerek

közötti nem mindig ele-
gáns táncmozdulatokhoz
kapcsoljak valamiféle át-
hallásokat, hanem itthon
szeretnék maradni, még-
hozzá egy nem éppen egy-
szerû olvasmánynál. 

Az RMDSZ Gazdasági Tanácsa ugyanis
elkészítette az Erdély 2020-t, azaz a régió
EU forrásokra alapozott, intelligens, fenn-
tartható és inkluzív növekedésének közös
stratégiai keretét és fejlesztési tervét, amely
egyértelmûen nem néhány romániai ma-
gyar gazdasági zseni fejébõl pattant ki, ha-
nem szorosan kapcsolódik az unió hason-
ló és 2014-tõl a következõ hét esztendõre
szóló elképzeléseihez. Már a megnevezés
is rendhagyó, hiszen a mostanig megszo-
kott „fenntartható fejlõdés” fogalma (erõ-
forrás-hatékony, környezetbarát és ver-
senyképes gazdaság) mellé társulnak az in-
telligens és inkluzív jelzõk is. Ezek volta-

képpen nem jelentenek mást, mint az okta-
tásra, a tudásra, a megújítási képességek
ösztönzésére fordított fokozott figyelmet,
illetve a minden társadalmi rétegre kiterje-
dõ növekedési szándékot a nagyobb ará-
nyú foglalkoztatással, a társadalmi és terü-
leti felzárkóztatással, vagyis az integráció-
val és kohézióval egyetemben. 
Amikor tervekrõl hallunk, hajlamosak va-
gyunk arra, hogy számsorokat, határidõ-
höz kötött célokat és adatokat lássunk ma-
gunk elõtt. A stratégiai keretben azonban
mindezekrõl szó sincs, hanem a különbö-
zõ szintû döntéshozóknak és az érdeklõ-
dõknek mindenekelõtt azért érdemes elol-
vasni, hogy minél részletesebb fogalmuk
legyen arról, jelenleg hol is jár, merre tart
az európai közgazdasági-társadalmi gon-
dolkodás. Vagyis éppen az, amelyet mife-
lénk a politikai szólamok, a könnyedén
felkapott és nem a jelentésükkel összhang-
ban használt fogalmak, az összeesküvés-el-
méletek és a média szózáporai hajlamosak
eltakarni, noha bármiféle valós fejlõdés e
szellemiség és fogalomrendszer nélkül el-
érhetetlen. Különben nézhetjük a pókokat
a szobában és önmagunkat a tükörben –
az idõ elszalad mellettünk.

Pókok a szobában
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Az egészségügyi minisztérium hóviharra, eljegese-
dett utakra és emberi kapcsolatokra, fagyra és beha-
vazott településekre, elhavazott tervekre stb. való te-
kintettel figyelmeztetõ közleményt adott ki. Annak
idején legalább ekkora córeszt [sárba ragadást] meg-
elõzendõ, a pénzügy minisztérium nem mondá: ne
végy fel hitelt, esendõ ember, mert nem lészen tené-
ked arra elegendõ fedezeted. 
Az Eg. Min. közleménye jóindulatúan figyelmezteti
az idõs embereket, a krónikus betegségben szenvedõ-
ket és más, a sors által körbe nem nyalogatott halan-
dókat, hogy ne tartózkodjanak a szabadban megfelelõ
öltözet hiányában, sõt egyáltalán ne tartózkodjanak
az utcán, ne lépjenek ki, elegendõ meleg holmijuknak
és forró italoknak bõviben legyenek, míg ily zordonok
grasszálnak euro-hazánkban.
A tanácsokat illik elméletben megfogadni, hiszen
óvatosságra intenek, ám a helyzet nem ismeretében
születtek, s a fõhatóság feltételezi, hogy viszonyaink
olyan rendezettek, mint Svájcban vagy más jóléti
pátriákban. 
Azt már anyánk is megmondta: sál, sapka, nagyka-
bát, dalok szólnak errõl, nem jó csupán nyári melltar-
tóban vagy tangában kilépni az utcára, amikor csat-
tognak a mínuszok. Ezért valahány épeszû ember, ha
nem sízik, korcsolyázik, nem bordja a sznót, csak
annyit csatangol künt, amennyi szükséges. Munka-
hely, busz/villamos tour-retour, boltba, suszterhoz,
számlafizetéshez, segélyirodára és haza. És akkor
még nem is szóltam olyan mondén helyekrõl, mint
turkáló, kölcsönkönyvtár, jószágetetés, szemétkidobás
stb. A 70 D-s mozi felejthetõ.
Ami az (önkéntes) teljes kijárási tilalmat illeti, az gya-
korlatilag megvalósíthatatlan: tekintve, hogy a leszá-
zalékolt vagy nyugdíjas javadalma kevés, nem tud
semmibõl sem bespájzolni. Ki kell járni vásárolni.
Hajnaltájt adják az olcsóbb nyesedéket a hússzékban,
akkor van még a polcokon némi olcsó áru, késõbb a
kereskedõk hátraviszik, eldugják. Nincs olyan szerve-
zet a legtöbb településen, amely az idõs emberek ilyen
alkalmi ellátásáról gondoskodna, bevásárolna helyet-
tük, kihordaná. Nincs sok olyan megbízható ember,
kit szívesen engedne be ajtaján a miniszteri jó taná-
csot megfogadó idõs ember. Õk, a magányosak, bete-
gek, gyengék leginkább célpontjai szélhámosoknak,

erõszakos behatolóknak, potyalesõknek.
Na de a család? - kérdezheti a naiv. A fa-
mília fogalma meglehetõsen lyukacsos,
képlékeny, szellõs, mert a klasszikus
nagycsaládok fogalma gyakorlatilag meg-

szûnt. A hozzátartozók szerteszét él-
nek/iparkodnak a világban, egy-egy
városban is rendszerint, amely fizikai
távolság a rendkívüli idõjárás esetén

relatíve megnövekszik. Sebestyén Mihály
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Nézhetjük a pókokat a
szobában és önmagunkat
a tükörben – az idõ el-
szalad mellettünk.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Milyen kár, hogy Istenhez csak a hiten 
keresztül juthatunk el!” Emil Cioran

Tömegtájékoztatás

A többség

Kijárási 
szabályzat

A nap címe. Elõrehozott választások

Magyarázat. A címet ezúttal nem valame-
lyik szemlézett lapból vettük, sajátunk. És
úgy kell érteni: választhatunk, hogy legye-
nek-e elõrehozott választások. Ma a „liberá-
lis” szempontot ismertetjük, tudatában an-
nak, hogy változni fog.

A zsémbes dialektikus. Crin Antonescu ki-
jelentette, hogy az USL ellenzéki koalíció
kész tárgyalni az elõrehozott választásokról
bármelyik párttal, amelyik támogatja azo-
kat. „Május elsejéig meg lehet csinálni, ha
minden érintett politikai erõ egyetért, betart-
va az idõpontokat is.” Arra a kérdésre, hogy
mi szükség van elõrehozott választásokra,
miután az Alkotmánybíróság döntése értel-
mében a szavazásokat nem lehet összevon-
ni, Antonescu leszögezte: „Pusztán az érde-
keink szempontjából nyugodtan ülhetnénk
õszig, eredményeink csak javulnának. (…)
Az elõrehozott választások azért jelentené-
nek megoldást, mert Románia nehéz idõk-
nek néz elébe, súlyos döntéseket kell hoznia,
és erõs kormányra van szüksége, friss legiti-
mitással, a választók által hitelesítve.”
(Cotidianul) Crin Antonescu egy tévémûsor-
ban az ellenzéki koalícióban körvonalazódó
stratégiáról beszélt a parlamenti sztrájk kap-
csán. Ennek lényege a lemondás a parla-
menti napidíjról, de a képviselõi hatáskör
megtartása, hogy az szükség esetén aktivál-
ható legyen. A liberális vezetõ szerint a tel-
jes lemondás csak akkor lett volna haté-
kony, ha a szakszervezetek tiltakozó meg-
mozdulásokkal csatlakoztak volna az akció-
hoz, amire viszont „nehéz lenne biztosan
számítani”. (România liberã) Antonescu sze-
rint az elõrehozott választásokról tett nyilat-
kozataival az RMDSZ igyekszik „olcsón
megúszni”, tekintettel a belsõ konkurenciá-
ra. Tehát nem „az USL felé kinyújtott kéz-
rõl” van szó, hanem csak arról, hogy „a
Szövetség menti a bõrét”. (Gândul) Megje-
gyezzük, Victor Ponta ellenzéki társelnök
„jó dolognak” tartotta, hogy az RMDSZ
„felismerte a szükségszerûséget”. 

A nap álhíre. Emil Boc megtréfálta Traian
Bãsescut: sms-ben megüzente neki Brüsz-
szelbe, hogy távollétében lemondatta.
„Nagyot fogunk nevetni egy üdítõ mellett,
amikor hazajön”, mondta hamiskásan a
kormányfõ. 



Röviden

Sz. Zs.

Miután váratlanul egy
évvel elhalasztották az

autóregisztrációs adó beve-
zetését, a kormány a jelek
szerint a gázárak kérdésében
is segítõ kezet nyújtana a la-
kosságnak. Traian Bãsescu
államfõ vasárnap kijelentet-
te: a román állampolgárok és
a gazdaság „reális“ anyagi
helyzetébõl kiindulva meg-
próbálja elérni, hogy átüte-
mezzék a gázárak liberalizá-
lását a lakosság és a nagyipa-
ri fogyasztók számára egy-

aránt. Mint ismeretes, az
uniós csatlakozás és a Nem-
zetközi Valutaalappal kötött
hitelszerzõdés egyik feltétele
volt, hogy Románia 2015-ig
fokozatosan megszüntesse
az árak állami szabályozá-
sát. Ez értelemszerûen álta-
lános dráguláshullámhoz ve-
zetett volna, a román ható-
ságok azonban mindvégig
azzal érveltek az árliberali-
záció mellett, hogy az ener-
giahordozók ára így is az
egyik legalacsonyabb szin-
ten van az Európai Unión
belül. 

Az államelnök elképzelése
szerint az lenne valós, ha a
lakosság számára csupán
2020-ban, a nagyfogyasztók
esetében pedig a 2015 és
2017 között szûnne meg az
állami árszabályozás. A kér-
désben tegnap Gheorghe
Ialomiþianu pénzügyminisz-
ter is megszólalt, kifejtve,
hogy a Nemzetközi Valuta-
alappal (IMF) a napokban
folytatandó tárgyalásai során
érinteni fogja a gázárak libe-
ralizációját – pontosabban:
újratárgyalná az eddigi meg-
állapodást. 
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Cégalapítás
rekordidõben

Jövõ héttõl kezdõdõen há-
rom napra csökken a ma-
gánvállalkozások bejegyezte-
tésének idõtartama Románi-
ában, miután az Országos
Adóhatóság (ANAF) új
módszertant használ majd a
cégregisztrációhoz – jelentet-
te be tegnap Emil Boc mi-
niszterelnök, aki egyben a
Cégbíróságot és az Igazság-
ügyi Minisztériumot is fel-
kérte, hogy nyújtsanak segít-
séget az érintetteknek, hogy
az eljárás minél olajozottab-
ban mûködhessen.

Elfogadták 
a regadó-módosítást

Borbély László környezetvé-
delmi és erdészeti miniszter
szorgalmazására a kormány
tegnap sürgõsségi kormány-
rendelettel jóváhagyta a
2007 elõtt forgalomba íratott
gépkocsik elsõ eladásakor ki-
rótt adójának egyéves felfüg-
gesztését – ennek értelmében
a környezetszennyezési ille-
ték kifizetése 2013. január el-
sejétõl válik kötelezõvé. Az
idei évben csupán a 25 szá-
zalékkal csökkentett környe-
zetvédelmi adót kell kifizetni
a forgalomba bejegyzendõ
autók számára. Azok, akik
2012. január 13–30. között a
2007 elõtt forgalomba íratott
gépkocsik elsõ eladásakor ki-
rótt adót befizették, kérés
alapján visszakapják a kifi-
zetett összeget. 

Szabályozás alatt
maradhat a gázár

Hírösszefoglaló

Tegnaptól stratégiailag ki-
emelt jelentõségû válla-

latnak számít a Malév a ma-
gyar kormány egy új rendele-
te értelmében. Mivel az új
jogszabály a csõdtörvény
meghatározott paragrafusait
módosítja, az elkövetkezõk-
ben a hitelezõk nem kezde-
ményezhetnek csõdeljárást a
légitársaság ellen. 

A törvény szerint a kor-
mány akkor folyamodhat eh-
hez a lépéshez, ha az illetõ
vállalat adósságainak rende-
zéséhez, hitelezõikkel való
megegyezéséhez, újraszerve-
zéséhez nemzetgazdasági ér-

dek vagy kiemelt közérdek
fûzõdik. A Malév nem vélet-
lenül került fel erre a listára,
miután az utóbbi idõben gya-
korlatilag állami „léle-
geztetõgépen” élt. Mint arról
korábban beszámoltunk, az
Európai Bizottság (EB) az év
elején felszólította Magyaror-
szágot a légitársaságnak 2007
és 2010 között nyújtott, az
EU-s szabályokkal „össze-
egyeztethetetlen” 70–100
milliárd forint közötti – álla-
mi támogatás visszafizetteté-
sére. 

Limburger Zoltán, a társa-
ság vezérigazgatója a tegnapi
igazgatósági ülésen megerõ-
sítette, hogy a vállalat finan-

szírozása a javuló kereskedel-
mi tevekenység ellenére elle-
hetetlenül. 

Csõd, pró és kontra

Mivel a Malév pénze idõ-
rõl idõre elfogyott, ésszerû-
nek tûnne hagyni, hogy be-
csõdöljön, az Index.hu elem-
zése azonban rávilágít, hogy
ez csak újabb problémákat
vetne fel. A portál szerint egy
Malév-csõd drasztikusan
visszavetheti a ferihegyi for-
galmat, márpedig a Budapest
Airport privatizációs szerzõ-
dése értelmében ez akár ah-
hoz is vezethet, hogy a ma-
gyar államnak további 1,8

milliárd eurót kellene fizetnie
a kiesõ forgalom miatt. 

Ráadásul nemcsak a ma-
gyar államnak, de a légitársa-
ságnak sem jönne jókor a
csõd, miután mostanában
meglepõen biztató irányba
indult el a vállalat – írta az In-
dexre hivatkozva a Napi.hu. A
járatok telítettsége az utóbbi
idõben elérte a 78 százalékot,
majd stabilan 70 százalék fö-
lött maradt – ezzel megha-
ladva az európai átlagot –, a
2011-es utolsó negyedévet
pedig hétmilliárd forintos
plusszal zárta az elõzõ évhez
képest, és számos egyéb érté-
kesítési rekord is megdõlt az
elmúlt idõszakban.

A hírportál emellett azt is
megjegyzi, hogy a komoly
konkurenciának számító
Austrian Airlines és cseh
CSA „mélyrepülése” is új
utasokat jelenthetne a ma-
gyar cégnek.

„Átkos” örökség

Budai Gyula elszámoltatá-
si biztos úgy fogalmazott, a
Gyurcsány- és a Bajnai-kor-
mány a 2007-es privatizáció-
val, majd 2010-es viszszaálla-
mosítással csapdahelyzetbe
sodorta a Malévot, ugyanak-
kor a jelenlegi kabinetet is a
22-es csapdájába taszította.
Budai az MTI-nek megerõsí-
tette azt, amit piaci források

számára eddig sem volt titok,
hogy az EB döntése nyomán
állami támogatás már nem
nyújtható a légitársaságnak,
szakmai befektetõ pedig nem
jelentkezik a cégért a tulajdo-
nosi konstrukció miatt –
ugyanis a kisebbségi tulajdo-
nos egy orosz bank, amely
minden döntést meg tud aka-
dályozni. A kormánybiztos
azt is megállapította, hogy a
két elõzõ kabinet az eladás-
kor és a visszavásárláskor
„szándékosan szegte meg
azokat az európai uniós elve-
ket, amelyek a nehéz helyzet-
ben lévõ állami vállalatoknak
nyújtott állami támogatások
körét határozzák meg”. 

A Napi.hu által megkérde-
zett befektetési szakemberek
korábban úgy nyilatkoztak,
hogy „a légitársaság gyakor-
latilag értékesíthetetlen. Ép-
eszû befektetõ nem költene a
Malévra”. A gazdasági por-
tál szerint az állam érdeke „a
vállalatot a víz felett tartani
mindaddig, amíg nem talál
olyan szakmai befektetõt, aki
hajlandó megvenni vagy a
csõdbe ment Malév helyén
egy új nemzeti légitársaságot
üzemeltetni”. Addig is – a
Malév tegnapi sajtóközlemé-
nye szerint – az ILFC ameri-
kai lízingcéggel kötött megál-
lapodás fogja biztosítani a
repülõgepeket a folyamatos
mûködéshez. 

Az állam a hatósági árszabályozással még nyolc évig besegítene a gázszámla kifizetésébe

Felszáll vagy alászáll a Malév?
Stratégiailag kiemelt jelentõségû vállalatnak nyilvánították a magyar légitársaságot

ÚMSZ

Több mint háromezer
munkahely létesülhet a

közeljövõben a megüresedett
nemeszsuki ipari parkban, ha
igaznak bizonyul az a hír,
hogy a német Bosch Csoport
is megveti a lábát Kolozs me-
gyében, ez pedig több, mint
amennyi állás itt tavaly év vé-
gén megszûnt a Nokia távo-
zásával. Az erre vonatkozó
információt Viorel Gãvrea,
az érintett Tetarom 3 ipari
park igazgatója elõlegezte
meg az egyik helyi televízió
mûsorában, aki azt is tudni
véli, hogy a német vállalat 21
hektáron létesít elektronikus
autóalkatrészeket gyártó rész-
leget Nemeszsukon. Gãvrea
elmondása szerint a Bosch
60 millió eurót készül befek-
tetni és mintegy kétezer sze-
mélyt alkalmazna – mindez
kétszer annyi, mint amennyi-
re a háztartási gépeket gyártó
olasz De’Longhi vállalkozott
Kolozs megyében.

„A De’Longhi üzem
Nemeszsukra való települé-
sének bejelentésekor Kolozs
Megye Tanácsának képvise-
lõi említést tettek a német be-
fektetésrõl is” – emlékeztetett
az ipari park igazgatója, aki
kijelentette, hogy már küszö-
bön áll a Bosch-szerzõdés
megkötése, amelynek végle-
gesítéséhez már csak egy
pénzügyminisztériumi jóvá-
hagyásra várnak. Korábban
lapunk is beszámolt róla,

hogy információk szerint a
német cégcsoport egy állami
támogatást próbál kialkudni
a kormánnyal, és ettõl teszi
függõvé Kolozs megyébe va-
ló költözését. Annak ellené-
re, hogy a vállalat a sajtónak
nem erõsítette meg az infor-
mációkat, a Tetarom igazga-
tója bízik abban, hogy a ko-
rábban tíz hónaposra becsült
tárgyalások sokkal hamarabb
lezárulhatnak, és a gyártás
már idén megkezdõdhet.

A Monitorul de Cluj úgy fo-
galmaz, „a megyébe vissza-
térni látszik az a lelkesedés,
ami a Nokia ideköltözésekor
volt érezhetõ”. A helyi lap az
eddig szóba kerülõ potenciá-
lis bérlõk, vásárlók listáját
egy újabb névvel is megtol-
dotta: eszerint az indiai Tata
Motors is versenyben van a
nemeszsuki csarnokokért.
Az újság ugyanakkor emlé-
keztet arra is, hogy a mostani
találgatások azt illetõen,
hogy milyen cégek költöznek
a nemeszsuki ipari parkba,
kísértetiesen hasonlít arra,
ami 2007-ben a finn telefon-
gyártó romániai terepszem-
léit kísérte.

Amint a Monitorul de Cluj
párhuzama rámutat: a köz-
vélemény öt évvel ezelõtt is
hangzatos nevekkel volt tele,
akárcsak az Ericsson vagy
Daimler, a több tízmilliós be-
fektetések azonban végül
kútba estek, bizonyítva, hogy
mennyire „rögös” a tervtõl a
megvalósításig vezetõ út. 

A Bosch Csoport is tartja 

ajánlatát Nemeszsukra

ÚMSZ

Nem biztatta túl sok jóval
Romániát a világgazda-

ság fellendülését illetõen
Jeffrey Franks, a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) bukaresti
küldöttségének vezetõje,
ugyanakkor sietett leszögez-
ni: az ország makrogazdasá-
gi helyzete javult az elmúlt
évben. Pozitívumként emelte
ki, hogy az elmúlt évben az
infláció csökkent, míg a la-
kosság vásárlóereje nõtt, illet-
ve azt, hogy a 2010-es stag-
nálást követõen a magánszfé-
rában is látható növekedés
ment végbe. A washingtoni
pénzintézet képviselõje azon-
ban leszögezte: a tavalyi 2,5
százalékos gazdasági fellen-
dülés örvendetes ugyan, de
közép- és hosszú távon nem
elég ahhoz, hogy a romániai
polgárok számára a nyugat-
európai életszínvonalat bizto-
sítsa. Mint Jeffrey rámuta-
tott, más uniós országokban
a lakosság és a pénzpiacok
egyaránt büntetik azokat a
kormányokat, amelyek nem
tudták ellenõrzés alatt tartani
a helyzetet, és gazdasági-
politikai-társadalmi instabili-
tást váltottak ki – Románia
számára pedig óriási kihívás,
hogy bele ne essen ugyaneb-
be a csapdába. Az IMF-szak-
ember figyelmeztetett, hogy
az ország fejlõdése azon mú-
lik, hogy lakóinak van-e lehe-
tõségük dolgozni. 

IMF: nem elég  

a növekedés

A rosszul elsült privatizáció „szegte szárnyát” a Malév légitársaságnak
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Folytatás az 1. oldalról

Sepsiszentgyörgyön az el-
múlt napokban 15 hajlékta-
lant menekítettek éjszakai
szállóra a fagy elõl. A vasút-
állomáson vagy elhagyott
épületekben meghúzódó haj-
léktalanokat a hatóságok a
Csíki negyedi, Sing-Sing-nek
nevezett szociális menedék-
helyen helyezték el az idõ fel-
melegedéséig.  Az éjszakai
szállóra menekített hajlékta-
lanok egyikét sem fenyegette
a hipotermia veszélye, de kö-
zülük hét személy orvosi ellá-
tásban részesült. A három-
széki megyeközpontban a
Máltai Szeretetszolgálat fia-
tal önkéntesei minden hétfõn
és csütörtökön 19 órától me-
leg teát és zsíros kenyeret
osztogatnak a rászorulóknak
– tájékoztatott Tischler Fe-
renc. A szeretetszolgálat há-
romszéki vezetõje szerint e-
zeken az alkalmakon átlag
30 személyt látnak el.

Csíkszeredában 12 hajlék-
talant kísértek be az elmúlt
napokban a 27 állandó lakót
számláló menhelyre, ahol a
hideg idõszakban a rászoru-
lók száma eléri a negyvenet.
Ladányi László Zsolt Hargi-
ta megyei prefektus kijelen-
tette: azokban a városokban,
ahol nincs hajléktalanszálló,
menhelyeket kell kialakítani
a hajléktalanok számára. 

Fagy alatt 
az egész ország

Az Országos Meteorológi-
ai Intézet közleménye szerint
a következõ néhány napban
szinte Románia egész terüle-
tén –17 Celsius fok lesz a leg-
magasabb hõmérséklet, éj-
szaka és a hajnali órákban
akár –28 Celsius fokra is le-
hûlhet a levegõ. Vasárnap
reggel egyébként –26,8 fokra

esett a hõmérõk higanyszála
a Kovászna megyei Bodza-
fordulón, elérve az idei tél
legalacsonyabb hõmérsékle-
tét. Az ország egyik leghide-
gebb térségének számító tele-
pülésen levõ meteorológiai
állomás munkatársai egyéb-
ként a januári hidegrekordot
1963-ban és 1990-ben mér-
ték, ekkor –35,5 fokot muta-
tott a hõmérõk higanyszála,
2005-ben azonban –35,8 Cel-
sius fokot mértek, amely
1939 óta rekordnak számít.
Csíkszeredában harmadik
napja süllyedt –20 Celsius
fok alá a hõmérõ higanyszá-
la, tegnap reggel mínusz 22
fokot mértek. Az idei tél leg-
alacsonyabb hõmérsékleteit
mérték Brassó megyében is
az elmúlt napokban. Szom-
baton reggel –20 fokot, vasár-
nap reggel –19 Celsius-fokot,
tegnap pedig szintén mínusz
20 Celsius fokot mértek a
vidombáki meteorológiai ál-
lomáson. Az Országos Mete-

orológiai Intézet tájékoztatá-
sa szerint a rendkívül hideg
idõjárás várhatóan péntekig
tart. Az országban a múlt
hét óta tartó szokatlanul hi-
deg idõjárás miatt 10 száza-
lékkal nõtt a gázfogyasztás.
A hatóságok szerint egyelõ-
re nincs fennakadás a gázel-
látásban, de ebben az idõ-
szakban több gázt kell im-
portálnia Romániának.

Fokozott 
óvatosságra intenek

A hatóságok arra hívják
fel a lakosság figyelmét,
hogy az érvényben lévõ sár-
ga jelzésû figyelmeztetés le-
jártáig fogyasszanak minél
dúsabb vitamintartalmú
táplálékot, és lehetõleg ke-
rüljék a nyílt terepen való
tartózkodást és alkohol fo-
gyasztását. Az idõsebbek,
különösképpen azok, akik
valamilyen légúti vagy szív-
bántalomban szenvednek,

ebben a periódusban egyál-
talán ne menjenek ki az ut-
cára, mert az alacsony hõ-
mérséklet miatt fokozott ve-
szélynek vannak kitéve. A
szülõket arra kérik a hatósá-
gok: még néhány percre se
hagyják magukra a gyereke-
ket a személygépkocsikban,
és csak akkor induljanak út-
ra, ha elõzõleg megbizonyo-
sodtak, hogy az útviszo-
nyok megfelelõek. A mun-
kaügyi minisztérium közle-
ményben figyelmezteti azo-
kat a cégeket, amelyeknek
alkalmazottai–20 fokos hi-
degben dolgoznak, hogy kö-
telesek forró teát adni mun-
kásaiknak és biztosítani szá-
mukra a meleg pihenõhe-
lyet, ahová szükség esetén
akár óránként is bevonulhat-
nak. A szaktárca tájékozta-
tása szerint azok a cégek,
amelyek nem tartják be az
elõírást, 1500-2000 lejes bír-
ságra számíthatnak. Ugyan-
akkor azt ajánlja a cégveze-

tõknek, hogy ha tehetik, az
alkalmazottak egészsége ér-
dekében függesszék fel a
munkálatokat, és találjanak
számukra meleg, fedett he-
lyen munkát.

Akadozó oktatás 
és vízellátás

Az ország 14 megyéjébõl
jelentették, hogy a hideg, il-
letve a havazás miatt nem
nyitottak ki az iskolák.
Daniel Funeriu a tanfel-
ügyelõségek közremûködé-
sét kérte ahhoz, hogy ponto-
san fel lehessen mérni: mely
iskolákban akadozik a fûtés.
Ott, ahol a zavartalan közle-
kedés nem biztosított, a ta-
nároknak folyamatosan tar-
taniuk kell a kapcsolatot a
szülõkkel, hogy egyetlen di-
ák se maradjon a havas
úton, mindenki, aki elindult
otthonról, eljusson az isko-
lába. A hideg miatt több te-
lepülés víz nélkül maradt.
Fõként ott fordult elõ ez,
ahol az ivóvíz felszíni vízré-
tegbõl származik, amely a
hideg miatt megfagyott.
Galaþi lakosságának mint-
egy fele maradt ivóvíz nél-
kül hétfõn reggel, miután a
folyóban lévõ szivattyúk el-
jegesedtek. Az utak tisztítá-
sa sem halad zökkenõmene-
tesen, több cég is azzal az
indoklással utasította el a
munkát, hogy megbízása
nem terjed ki a rendkívüli
idõjárási viszonyokra.  Mint
utólag kiderült, ilyen jellegû
probléma merült fel a több
napig behavazott A2-es au-
tópályát karbantartó Rom-
strade és Straco cégek eseté-
ben is. A két vállalat 2009-
ben nyert megbízást az au-
tópálya tisztítására, idén
azonban csak bérautók be-
vetésével tudták járhatóvá
tenni a jelzett útszakaszt. A Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei meleg teát és ételt adnak a háromszéki hajléktalanoknak

Fagy(halál)ra ítélt ország

Folytatás az 1. oldalról

A Moldvai Csángómagya-
rok Szövetsége a korábbi Fi-
desz-kormány idején indítot-
ta el magyar állami támoga-
tással a Moldvai Csángó Ok-
tatási Programot, amely so-
rán 2200 csángó gyerek tanul
magyarul. A távozó elnök-
ség közleménye szerint azért
voltak kénytelenek lemonda-
ni, mert az idei mûködésük a
támogatás hiányában ellehe-
tetlenült. Tájékoztatásuk
szerint a döntéshez az is hoz-
zájárult, hogy a Diószegi
László vezette budapesti Te-
leki László Alapítvány és a
Petrás Róbert által alapított
ugyancsak budapesti Mold-
vai Magyar Oktatásért Ala-
pítvány (AMMOA) Romá-
niában egy újabb alapítványt
szeretne létrehozni, a mold-
vai magyar oktatás ügyére
szánt állami támogatást pe-
dig az MCSMSZ helyett a
továbbiakban ez az új szer-
vezet kapja. 

A közlemény szerint a
Magyar kormány ezen szán-

dékáról Répás Zsuzsanna
helyettes államtitkár is tájé-
koztatta a MCSMSZ vezetõ-
ségét. A csángómagyar gye-
rekek taníttatásáért küzdõ
szövetség szerint a magyar
kormány elfogadhatatlan vá-
lasztás elé állította õket,
ugyanis azt kérte, hogy az
MCSMSZ elnöke február 2-
án Budapesten írjon alá egy
olyan dokumentumot,
amely révén két magyaror-
szági alapítvánnyal szövet-
kezve, legyenek társalapítói
az új alapítványnak. 

„Ha igent mondunk, ak-
kor az MCSMSZ oktatási
programját és szellemi vala-
mint anyagi tõkéjét át kell
adni egy olyan szervezetnek,
amelyben többségben van-
nak azok a magyarországi
személyek, akik nem isme-
rik Csángóföldet, a moldvai
helyzetet. Továbbá ebben az
esetben az volna az etikus,
ha azoknak a támogatóknak
a beleegyezését is megsze-
reznénk, akik ezeknek az in-
gó és ingatlan vagyontár-
gyaknak a létrejöttéhez hoz-

zájárultak (a vagyonnak
mindössze egy-két százaléka
a magyar kormánytámoga-
tás, a maradék érték magán-
támogatóktól származik).
Ha nemet mondunk, akkor
az MCSMSZ nem kapja
meg sem a magyar kor-
mánytól, sem az AMMOA-
tól a támogatást – így ellehe-
tetlenül a moldvai magyar
oktatás és az MCSMSZ mû-
ködése” – érvelnek a
MCSMSZ vezetõi. 

Hegyeli Attila, a csángó
szövetség ügyvezetõje az
MTI kérdésére elmondta,
forrófejû lépésnek tûnhet a
lemondásuk, de nem az. Az
elmúlt hetekben folytatott
tárgyalásaik során minden
más lehetõséget kimerítettek
a probléma rendezésére. 

Lapunk tegnap megkereste
az ügyben a budapesti nem-
zetpolitikai államtitkárságot
is. Lukács Bence Ákos kom-
munikációs fõosztályvezetõ-
helyettes arról tájékoztatott,
hogy közleményben reagál-
nak majd az MCSMSZ állás-
foglalására.

Röviden

Halálra martak 
egy nõt a kóbor kutyák

Halálra martak a falkába ve-
rõdött kóbor kutyák egy 71
esztendõs nõt Szatmárnéme-
tiben, akinek élettelen holt-
testét a víztisztító állomás
közelében találta meg egy já-
rókelõ – írja a HotNews.ro.
Amint arról lapunkban már
beszámoltunk, a képviselõ-
ház november végén elfo-
gadta az állatvédõk által kri-
tizált kóborkutya-törvényt,
amely lehetõvé tette volna a
gazdátlan ebek elaltatását. A
jogszabályt azonban az al-
kotmánybíróság január kö-
zepén formai okokra hivat-
kozva alkotmányellenesnek
nyilvánította. A kóbor ku-
tyák elaltatása ellen egyéb-
ként számos állatvédõ tilta-
kozott, akik szerint a gazdát-
lan ebektõl nem eutanáziá-
val kellene megszabadulni,
hanem ivartalanítással.

Sztrájkra készülnek 
a Zsil-völgyi bányászok

A kollektív munkaszerzõdés
február elsejétõl való felfüg-
gesztését kérték a Zsil-völgyi
bányászok a Petrozsényi
Kõszénfejtõ Országos Társa-
ságtól. A bányászok azt ne-
hezményezik, hogy a gazda-
sági minisztérium nem tar-
totta be azt a korábbi ígére-
tét, amely szerint további
személyeket alkalmaznak a
Zsil-völgyi bányákba. Petre
Nica szakszervezetei vezetõ
hangsúlyozta: bár két héttel
ezelõtt a gazdasági miniszté-
rium írásban kötelezte ma-
gát arra is, hogy február else-
jétõl drágítja a Zsil-völgyi
kõszént, ennek érdekében
még semmit nem tettek. Ál-
lami segélyek híján, a kiter-
melési költségek és a bányá-
ban kifejtett munka megha-
ladja a szén eladási árát.
Ezért felfüggesztik a munka-
szerzõdést, és a munkát is –
jelentette ki a szakszervezeti
vezetõ.

Vasúti baleset 
Kovászna megyében

Kamionnal ütközött egy vo-
nat tegnap reggel a három-
széki Málnás község közelé-
ben – Sz. Béla 44 éves Bras-
só megyei kamionsofõr át-
hajtott a vasúti átjárón, de
az emelkedõn autója vissza-
csúszott a sínekre. A sofõr
egy ideig próbálta kivezetni
a jármûvet a vonat elõl, de
amikor látta, hogy a szerel-
vény vészesen közeledik, ki-
ugrott a fülkébõl. A Beszter-
ce és Bukarest között közle-
kedõ 1986-os jelzésû vonat
több méteren keresztül tolta
maga elõtt a tehergépkocsit.
György Alfons a Kovászna
megyei Készenléti Felügye-
lõség (ISU) parancsnoka
szerint a balesetben senki
nem sérült meg, de az anya-
gi kár jelentõs. A baleset mi-
att a Csíkszereda – Brassó
közti szakaszon mintegy
négy órán át lezárták a vas-
úti közlekedést, így másik
négy vasúti járat is 30 – 180
perces késéssel ért célba – tá-
jékoztatott a Kovászna me-
gyei rendõrség.

ÚMSZ

Sebastian Pui, a Nemze-
ti Liberális Párt tanácso-

sa a marosvásárhelyi tanács
legutóbbi ülésén arra kérte
a testületet, hogy vonja vis-
sza a Bernády György név-
adási határozatot, amelyet a
tanács tavaly december 22-
én hozott meg – számolnak
be blog-bejegyzésükben az
iskola névváltoztatása mel-
lett harcoló szülõk. Tájé-
koztatásuk szerint Sebastian
Pui a visszavonás okaként
három beadványt nevezett
meg, amelyeket a 2-es szá-
mú általános iskola pedagó-
gusa, Ioan Laslo és Vlad La-
ura Renate tanítónõ nyújtot-
t be, 42 szülõ aláírásával el-
látott kérelemmel együtt.
Ezekben kérték a decemberi
határozat visszavonását, va-
lamint azt is, hogy nevezzék
el az iskolát Adrian Pãunes-
curól. „A beadványok szö-
vege egy bonyolult jogi szö-
veg, amelyet véleményünk

szerint nem Ioan Laslo álta-
lános iskolai történelemta-
nár fogalmazott meg, még
kevésbé Vlad Laura Renate
tanítónõ. Ezeket maga
Cornel Briºcaru »magyarba-
rát« emberjogi aktivista jo-
gász úr követte el, és az is-
kolában tanító tanárok eh-
hez nevüket adták” – írják
blogbejegyzésükben a szü-
lõk. Tájékoztatásuk szerint
a szülõi akciócsoport felje-
lentést készül tenni az Or-
szágos Diszkriminációelle-
nes Tanácsnál és az Oktatá-
si Minisztériumnál azzal a
céllal, hogy a névadást meg-
támadók szempontjából
vizsgálják ki ezt az ügyet.
Az ülést vezetõ Kolozsváry
Zoltán RMDSZ-es tanácsos
elutasította Sebastian Pui
kérelmét, illetve a tanácsi
határozatmódosítási javas-
latot arra hivatkozva, hogy
a névadás még nem történt
meg, a határozatban csak a
névadás „elindítása” szere-
pel. 

Újból „megfúrták” 

az iskolakeresztelõt
Lemondtak a csángó vezetõk



Sipos M. Zoltán, T. Koós Imola

Kiállításmegnyitókkal,
premierekkel ünneplik a

fotográfia hónapját Románia
és Magyarország városaiban,
de Moldova Köztársaságban
és Vajdaságban is. 

A Kolozsvári Szépmûvé-
szeti Múzeum ma nyitja
meg a Fotográfia Hónapja
r e n d e z v é n y s o r o z a t á t ,
amelybe a Fotómûvészek
Nemzetközi Szövetsége ré-
vén Budapest, Szolnok,
Debrecen, Újvidék, Kisi-
nyov és Cernãuþi is bekap-
csolódik, összesen több mint
50 tárlatot nyitva meg ezek-
ben a hetekben. 

Kolozsváron országos pre-
mier keretében elõször nyílik
alkalma a fényképezést ked-
velõ közönségnek arra, hogy
a világ elsõ fotós haditudósí-
tójának munkáit egy egysé-
ges kiállítás keretében néz-
hesse meg. A Romániai Fo-
tómûvészek Szövetsége a
Kulturális és Örökségvédel-
mi Minisztérium fõvédnök-
sége alatt ma délelõtt 10 óra-
kor nyitja meg hivatalosan a
Kolozsvári Szépmûvészeti
Múzeumban (a Bánffy-palo-
tában) a Szathmári Pap Kár-
oly-kiállítást. A tárlat a ko-
lozsvári származású fotómû-
vész, dokumentarista és ha-
difotós 150 munkájából áll.
„Ez egy országos premier,

de bátran állíthatom, hogy
világviszonylatban sem volt
még arra példa, hogy
Szathmári Pap Károlynak
ekkora mennyiségû fotója
egyszerre, egy kiállítás kere-
tében kerüljön a nyilvános-
ság elé. Elérkezettnek látom
az idõt, hogy Szathmárit
mint magyar nemzetiségû
fotóst mutassuk meg a nagy-
közönségnek, mert az utób-
bi idõben a román kollegák
elõszeretettel emlegetik elsõ
román hadifotósként, romá-

nosítva a nevét, lévén, hogy
román nyelvterületen is ki-
válóan helytállt” – mondta
el lapunknak a kiállítás kap-
csán Tóth István, a Románi-
ai Fotómûvészek Szövetsé-
gének elnöke. 

Hozzátette, a kiállítás
anyaga Szathmári eredeti fo-
tóinak digitalizált változata.
Emellett az Ördög Róbert
csíkszeredai magángyûjtõ
tulajdonában levõ eredeti
kópiák is megtekinthetõk.
Ugyancsak a Szépmûvészeti

Múzeumban nyílik meg a
délutáni és esti órákban az
Év Fotója Országos Szalon,
amelyet második alkalom-
mal rendeznek meg. A hiva-
tásos és amatõr fotósoknak
szóló legrangosabb hazai ki-
állításra 1358 pályamunka
érkezett be, amelybõl a zsûri
10 kategóriában a legjobb
száz alkotást választotta ki a
kiállítás anyagául. Idén a ki-
állítás nagydíját Vasile Venig
nagykárolyi fotómûvész ve-
szi majd át. Ugyanott dél-

után hatkor nyílik meg – im-
már harmadik alkalommal –
a hazai Fotóklubok Kupája
Szalon, amelyen a sepsi-
szentgyörgyi Camera Club
Siculorum, a nagyváradi Ta-
virózsa, valamint egy buka-
resti és egy marosvásárhelyi
fotóklub is képviselteti ma-
gát. Délután négy órakor a
Román és Magyar Fotómû-
vészek Nemzetközi Szalonja
hatodik megnyitójára is sor
kerül a Kolozsvári Magyar
Opera elõcsarnokában. 

Fotoetnografica címmel a
Kolozs Megyei Tanács véd-
nöksége alatt szerdán, febru-
ár elsején 13 órakor szintén
fotókiállítás nyílik az
Octavian Goga Megyei
Könyvtár elõcsarnokában
(Dorobanþilor utca 104). A
tárlat anyaga egy mára-
marosi fotóstáborban ké-
szült, és a téli ünnepkör ha-
gyományait örökíti meg. A
kiállítás február 12-éig lesz
látogatható. 

A Magyar Fotográfia Hó-
napja alkalmával a szé-
kelyudvarhelyi Mûvelõdési
Házban is kiállítás várja az
érdeklõdõket, amellyel szin-
tén a 200 éve született
Szathmári Pap Károly élet-
mûve elõtt tisztelegnek. A
fotótárlaton az Orbán Balázs
Fotóklub nyolc fotográfusa
munkáit láthatja a nagykö-
zönség február 9-éig. 
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Egy hónap a fotográfiának

Antal Erika

Új bemutatóra készül a
Marosvásárhelyi Nem-

zeti Színház Tompa Miklós
Társulata. A színház kister-
mében Háy János A
Gézagyerek címû színmûvét
viszik színre Rusznyák Gá-
bor rendezésében. A darab,
amelynek mûfaji megneve-
zése istendráma, a Tompa
Miklós Társulat repertoárjá-
ba a Nemzeti Erõforrás Mi-
nisztérium Katona József
Pályázata révén került be.
Az õsbemutatója Debrecen-
ben volt 2001-ben, azóta fo-
lyamatosan szerepel a ma-
gyar színházak mûsorán,
bemutatta a Pécsi Harma-
dik Színház, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház, a
Szabadkai Népszínház, a
Gyõri Nemzeti Színház, a
budapesti Bárka Színház,

valamint felolvasó-színházi
elõadásban is mûsorra tûz-
ték német és angol nyelven
is. Francia változatát a
Comédie-Française-ben, a
kortárs szerzõk darabjait be-
mutató Bureau des Lecteurs
sorozatban Le Veilleur de
pierres címmel Françoise
Bougeard fordításában,
Anne Kessler rendezésében
láthatta a párizsi közönség.

A darab cselekménye egy
eldugott faluban történik,
ahol az autista Gézagye-
reket megbízzák, hogy fi-
gyelje a kõfejtõbõl futósza-
lagon érkezõ köveket. A
„hasznosan tevékenykedõ”
fiatalembert sajnálják is és
félnek is tõle a környezeté-
ben élõk, szeretik, maguk
közé fogadják, de furcsállják
is, ahogy ül és figyeli, ne-
hogy hiba történjen a futó-
szalagon. 

A marosvásárhelyi sze-
reposztás tagjai László Csa-
ba, Berekméri Katalin, Tol-
las Gábor, Sebestyén Aba,
Ördög Miklós Levente,
Györffy András, Tatai Sán-
dor, László Zsuzsa, Szabadi
Nóra, B. Fülöp Erzsébet,
Korpos András. Zene: Már-
kos Albert, díszlet-jelmez:
Cseh Renátó, asszisztens:
Máthé Tekla Noémi e.h..

A szerzõ, Háy János író,
költõ, képzõmûvész 1960.
április 1-jén született a Pest
megyei Vámosmikolán,
1985-ben végzett  a Szegedi
Tudományegyetem Juhász
Gyula Tanárképzõ Fõisko-
lai Karának orosz-történe-
lem szakán, 1982 óta publi-
kál verseket és prózai íráso-
kat. A Gézagyerek marosvá-
sárhelyi bemutatója február
5-én, vasárnap lesz este fél
nyolctól. 

Sipos M. Zoltán

Több oklevelet is kaptak
a kolozsvári filharmó-

nia zenészei a hétvégén
megrendezett ünnepi hang-
versenyen. A több kerek év-
forduló alkalmából meg-
rendezett hangversenyen
szellemi értéket képviselõ
okleveleket vehettek át a
Transilvania Filharmónia
muzsikusai. 

Marius Tabacu, a filhar-
mónia igazgatója lapunk-

nak kifejtette, azok a zené-
szek kaphatták meg ezeket
az okleveleket, akik az el-
múlt évek során kimagasló
teljesítményükkel hozzájá-
rultak a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkezõ ko-
molyzenei intézmény jó hír-
nevének öregbítéséhez. 

Az ünnepi alkalomból
többek közt Barabás Sán-
dor, Balogh András, Már-
kos Albert, Török Béla,
Györkös Imre hangszeres
elõadómûvészek, valamint

András Árpád, Berger Lász-
ló, Bors Ilona, Rozalia
Criºan, Kirkósa Júlia,
Maria Tordai és Török Éva
énekkari tagok vehették át a
kitüntetõ diplomákat. 

Ugyanakkor a hangver-
seny elõtt egy, az intézmény
történetét felelevenítõ tár-
gyakból: mûsorfüzetekbõl,
fényképekbõl, plakátokból,
újságcikkekbõl álló kiállí-
tást is megnyitottak a Ko-
lozsvári Diákmûvelõdési
Ház elõcsarnokában. 

Készül „A Gézagyerek”

Röviden

Astra Film Fest – 
várják a jelentkezõket

A szebeni Astra Film Fest ti-
zenkettedik rendezvényére
április 30-áig lehet jelentkez-
ni, 2011-ben forgatott, angol
felirattal ellátott alkotásokkal
– adták hírül a szervezõk. A
versenyre négy kategóriában
lehet benevezni: nemzetközi,
romániai, diák- és környe-
zetvédelmi dokumentumfil-
mekkel. Részletek olvasha-
tók és a jelentkezési lap le-
tölthetõ a www.astrafilm.ro
honlapról. 

Temesvár versenyben

A nemrég bejegyzett Te-
mesvár – Európa Kulturális
Fõvárosa Egyesület ver-
senypályázatot hirdetett az
ügyvezetõ igazgatói tiszt-
ségre. A versenyt a 35 éves
Teodora Borghoff pályázata
nyerte, aki ezer eurós fizeté-
sért ügyködik majd a kultu-
rális fõváros cím elnyerése
érdekében. Az új igazgató
bejelentette: a célja az, hogy
minél több temesvári pol-
gárt állítson a kezdeménye-
zés mellé.  Mint ismeretes,
romániai város legközelebb
2020-ban viselheti az Euró-
pa Kulturális Fõvárosa cí-
met, miután Nagyszeben-
nek már 2007-re sikerült ki-
vívnia ezt a rangot. A nyolc
év múlva esedékes címre
többek közt Kolozsvár és
Gyulafehérvár is pályázik.

Készül a tárlat. Tegnapi ottjártunkkor Szathmári Pap Károly fotóit készítették elõ a Bánffy-palotában
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Díjak hazai zenészeknek



S. M. Z.

Több mint egymillió látoga-
tója volt tavaly a most meg-

újult Adatbank Erdélyi Magyar
Elektronikus Könyvtárnak –
közölték tegnap az internetes
portál mûködtetõi.

Az erdélyi Jakabffy Elemér
Alapítvány és a Transindex címû
hírportál 2001-ben indította el
közös akadémiai portálját,
amelynek célja, hogy lényegre
törõ és megbízható információ-
kat nyújtson Erdélyrõl. Az
Adatbank.ro oldalnak több
aloldala (Szótár.ro, Lexikon.ro,
Adatbankcafé.ro) is van.

Az átalakítás eredményeként
az Adatbank.ro korszerûbb, át-
láthatóbb és használhatóbb fe-
lülettel gazdagodott – vélik a
mûködtetõk. A fontosabb bõví-
tések között van a hírlevél, a
kulcsszavas keresési lehetõsé-
gek, a név- és címmutatók ki-
emelése, illetve az oldal olyan
sajátos tartalmakkal való színe-
sítése, mint például a naponta
meghallgatható madárhangok.

Az adatbank fejlesztõi elsõ-
sorban kutatóknak és oktatók-
nak szánják a portált, de azok
számára is referenciakönyvtár
lehet, akik böngészni szeretnek
és kuriózumokat keresnek.

„Annak idején, mikor elin-

dult az Adatbank.ro, kimondot-
tan kutatók, akadémiai berkek-
ben dolgozók számára érdekes
tartalmak jelentek meg a felüle-
ten. Az idõk során azonban fõ-
leg a szótárak és a lexikonok
miatt bõvült az érdeklõdési kö-
re a portálnak, és mára nagyon

színes látogatói körrel számo-
lunk” – magyarázta az ÚMSZ-
nek Balázsi-Pál Ágnes, a
Transindex portfólió-igazgató-
ja. Tájékoztatása szerint a
Szotar.ro és a Lexikon.ro oldala-
kat nagyon sok diák is látogat-
ja. Mint mondta, a szótárak és

lexikonok szócikkeinek szerzõi
szakemberek, de úgy állítják
össze az oldalakon megjelenõ
anyagokat, hogy mindenki szá-
mára érthetõek, élvezhetõ le-
gyenek. Mint megtudtuk, az
oldalt sokáig a Szülõföld Alap,
majd a Bethlen Gábor Alap is
támogatta. Azonban nemcsak
romániai és magyarországi pá-
lyázati források segítségével
mûködtetik, hanem norvég és
lichtensteini pályázati pénzek-
bõl is.

Györgyjakab Izabella, a pro-
jekt digitális vezetõje szerint
feladatuknak tekintik a digitali-
zált tartalom teljes értékû szö-
vegként való biztosítását, így a
szélesebb körû érdeklõdésre
számot tartó tartalmakat egyré-
tegû pdf fájlként, és html vagy
dokumentumformátumban is
hozzáférhetõvé teszik olvasóik
számára.

Az Adatbank.ro tartalma fo-
lyamatosan bõvül. Jelenleg
egyebek között kétnyelvû
online lexikon, több száz ki-
emelten fontos Erdély-vonatko-
zású könyv, szótárak, térkép-
gyûjtemények és fotótárak, kro-
nológiák és statisztikák, folyó-
iratok és szövegtárak, termé-
szettudományi adatbázisok,
írói és kutatói vendégoldalak al-
kotják a tartalmát.
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Egészségügyi törvény:
nincs konszenzus

Megoszlik a Maszol.ro olvasóinak véleménye
arról, hogy van-e szükség új egészségügyi
törvényre. A szavazógépünkön feltett múlt
heti kérdésünkre válaszolók szinte azonos
arányban vélekedtek úgy, hogy van szükség
új törvényre, bár alaposan meg kell vitatni,
illetve hogy nincs szükség változtatásra, leg-
alábbis ami az egészségügyi redszer jól mû-
ködõ részét illeti. Mindössze négyen hívei a
mindenáron történõ változtatásnak. 

E heti kérdésünk:
Ön szerint szükség van-e elõrehozott választá-
sokra?

1. Igen, legkésõbb áprilisban.
2. Igen, legkésõbb júniusban.
3. Nem, ráér novemberben választani.

Szavazógép

Kevés olyan hír jut el hozzám, amely után egy-
szerûen szó nélkül maradok. Így jártam a
HotNews egyik, hétfõn közzétett cikkével is,
amely arról tudósít, hogy egy 71 éves nõ áldoza-
tául esett egy kóborkutya-falkának.
Nem farkas, nem vaddisznó, nem medve, ha-
nem egy kóborkutya-falka végzett vele. Ezeket a
kóbor ebeket megkímélte egy rosszul értelmezett
állatjogi határozat, amely gyakorlatilag szabad
garázdálkodást biztosított nekik. A helyi köz-
igazgatások újólag megbuktak elemi adminiszt-
rációból, ám ezúttal nem gazdasági következmé-
nyei lettek tetteiknek, hanem egy ember élete
múlt az önkormányzatok és a „karhatalom” bi-
zonytalankodásán. Engem még az is megdöb-
bentett, hogy ezt a hírt egyszerûen elsöpörte az
üres politizálás, ez a rettenetes esemény egysze-
rûen elsüllyedt a hazai média bulvárfröcsögései
között. Az országos sajtó most Bãsescura meg
Bocra figyel, pedig még ezt sem érdemelnék. 

(prier)
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Adatbank.ro: a kattintást 
hozó „netes akadémia”

Hírösszefoglaló

Négy újságírót és egy rendõrt
vettek õrizetbe a hétvégén

Londonban az utóbbi évtizedek
legsúlyosabb brit sajtóetikai bot-
rányát feltáró rendõrségi vizsgá-
lat keretében. A vizsgálatok elõz-
ményeként tavaly nyáron kide-
rült, hogy a News of the World cí-
mû – azóta felszámolt – vasárna-
pi brit bulvárlap néhány éve fel-
törte és lehallgatta egy elrabolt és
meggyilkolt 13 éves brit kislány
mobiltelefonjának üzenetrögzítõ-
jét, exkluzív értesülésekre vadász-
va. A Murdoch-sajtóbirodalom-
hoz tartozó lap munkatársai a
gyermek eltûnését követõ napok-
ban nyomozták ki illegális mód-
szerekkel a rendõrség által nagy
erõkkel keresett, de akkor már

halott Milly Dowler mobiltele-
fonjának kódját, és sztori remé-
nyében rögzítették az aggódó
szülõk és barátok hívásait. Azóta
kiderült, hogy a lap több száz
más ügyben is mobiltelefonok fel-
törésével és lehallgatásával pró-
bált értesülésekhez jutni. A News
of the World a botrány kirobbaná-
sa után azonnal bejelentett felszá-
molásáig a világ legnagyobb olva-
sottságú angol nyelvû hetilapja
volt, része Rupert Murdoch
ausztrál-amerikai sajtó- és média-
mágnás brit sajtóbirodalmának.
Ugyanehhez a céghez tartozik a
The Sun – a világ legnagyobb pél-
dányszámú bulvárnapilapja –,
valamint a tekintélyes The Times
és vasárnapi testvérlapja, a The
Sunday Times is.

A folyamatosan szélesedõ bot-

rány ügyében jelenleg három
vizsgálat folyik, egy politikai jel-
legû, amelyet a kormány rendelt
el a brit sajtószabályozás reform-
jának kidolgozása végett, és két
rendõrségi. Az egyik rendõrségi
vizsgálat a News of the World tele-
fonlehallgatási ügyeit hivatott
feltárni, a másikat pedig annak a
gyanúnak az alapján indították,
hogy a Scotland Yard egyes
rendõrei pénzért szivárogtathat-
tak ki bizalmas információkat a
brit Murdoch-lapok munkatársa-
inak folyamatban lévõ bûnügyi
nyomozásokról. Ez utóbbi rend-
õrségi vizsgálat keretében vettek
õrizetbe szombaton öt személyt.
Köztük van a The Sun két volt és
két jelenlegi magas beosztású új-
ságírója, Fergus Shanahan egy-
kori fõszerkesztõ-helyettes, Gra-

ham Dudman volt ügyvezetõ fõ-
szerkesztõ, Mike Sullivan, a
bûnügyi rovat szerkesztõségve-
zetõje és Chris Pharo, a lap hír-
igazgatója.

Õrizetbe vették emellett a
Scotland Yard egy rendõrtisztjét
is. A rendõrségi fellépéshez a
Murdoch-cégcsoportot összefogó
nemzetközi holding, a News
Corporation maga szolgáltatta az
információt a Scotland Yardnak.
A cég szombaton nyilatkozatot
tett közzé arról, hogy tavaly nyá-
ri kötelezettségvállalásának meg-
felelõen többé nem fogja eltûrni
munkatársaitól az “elfogadhatat-
lan” értesülésszerzési módszerek
alkalmazását. A párhuzamosan
zajló rendõrségi vizsgálatok so-
rán eddig összesen 28 személyt
vettek õrizetbe. 

Eurovízió: Azerbajdzsán engedje
szabadon a politikai foglyokat!

A politikai foglyok szabadon engedését
követeli Azerbajdzsántól, az Eurovíziós
Dalfesztivál idei házigazdájától Markus
Löning, a német kormány emberi jogok-
kal foglalkozó megbízottja. „Az üzenet
úgy szól: elvárjuk, hogy minden politikai
foglyot szabadon engedjenek, mire Önök-
höz érkezünk, hogy énekeljünk” – mondta
Löning a Süddeutsche Zeitung címû lapnak.
Emellett minden, a német elõdöntõben
fellépõ énekes kapott egy levelet, amely-
ben felhívják a figyelmét az emberi jogok
megsértésére. „Ilham Alijev azeri elnök
számára az lenne a legjobb PR, ha szaba-
don engedné a politikai foglyokat a május
26-i finálé elõtt. Egyéb esetben jelentõs
nyomással vagy akár bojkottal is számol-
hat” – véli Löning. 

✁

ÚMSZ

Pörzse Sándor levélben fordul
az Európai Bizottság média-

ügyekben illetékes alelnökéhez a
Jobbik szerinte felháborítóan ke-
vés médiaszereplése miatt – jelen-
tette be az ellenzéki politikus teg-
napi sajtótájékoztatóján Buda-
pesten. A képviselõ emlékeztetett
arra, hogy Neelie Kroes, a digitá-
lis és médiaügyekkel foglalkozó
EU-biztos, az Európai Bizottság
médiaügyekben illetékes alelnöke
múlt kedden találkozott Arató
Andrással, a Klubrádió elnöké-
vel, amely után azt nyilatkozta,

hogy a rádióval történtek aggoda-
lommal töltik el a magyarországi
médiaszabadságot és médiaplu-
ralizmust illetõen. Pörzse éppen
ezért elküldi az EU-biztosnak a
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság szintén múlt héten nyil-
vánosságra hozott gyorsjelenté-
sét, amelynek témája a politikai
szereplõk médiahasználata a hír-
mûsorokban.Az anyag szerint az
m1 esti Híradójának decemberi
adásaiban a Jobbik 8,4 százalék-
nyi szereplési lehetõséghez jutott
a politikusok közül, az LMP pe-
dig 13 százaléknyihoz. A függet-
lenek – ide tartoznak a Demokra-

tikus Koalíció politikusai is – a
szereplési idõ 3,4 százalékát kap-
ták. Az RTL Klub esti Híradójá-
ban a Jobbiknak 3,3, az LMP-nek
15 százaléknyi szereplési idõ ju-
tott; a függetlenek a szereplési idõ
2,5 százalékát kapták, míg a TV2
Tények címû mûsorában decem-
berben 3,6 százaléknyi lehetõsé-
get kapott a Jobbik és 11,5 száza-
léknyit az LMP, a függetlenek pe-
dig 3,6 százalékot – ismertette a
jobbikos politikus. Pörzse szerint
ezek a számok felháborítóak, fõ-
leg, hogy a Jobbik támogatottsá-
ga „háromszorosa” az LMP-
ének és sokszorosa az DK-nak. 

Jobbik-panasz Brüsszel felé

Újságírót és rendõrt is elfogtak



6.55 Ma Reggel
10.00 Pann-unikum
10.25 Tudástár
10.50 Bali, 
az istenek szigete
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar válogatott
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Nekem ne lenne
hazám?
14.40 Mérföldkövek...
15.10 Kamaszkorunk 
legszebb nyara
15.40 Valaki
16.05 Barangolások öt
kontinensen
16.35 Múlt-kor
17.00 Szellem 
a palackból...
17.25 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(am. sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Stingers (krimisor.)
0.05 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
1.00 Az Este

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Nagytalp (am. ka-
landfilm) 12.55 Kölyökpi-
lóta (am. családi kaland-
film) 14.35 Kaméleon - A
renegát (am. akcióthriller)
16.20 A mintaférj (kana-
dai thriller) 18.05 Elsőszü-
lött (amerikai thriller)
20.00 Maffiózó vagyok,
drágám! (német vígjáték)
22.00 Gagyi mami
(amerikai-német vígáték)
23.50 A hetedik mennyor-
szág (amerikai-angol-
kanadai akciófilm)

FILM+

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

10.00 Himnusz nyolc
versszakban 10.30 Kár-
pát Expressz 16.00 Hír-
adó 16.15 Metszet 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Híradó 17.40
Izelítő 14.45 Kalendárium
17.55 Könyvajánló 17.57
Életképek 18.00 Néptánc
18.30 Híradó 19.00 Hit-
élet 20.00 Moldoványi
Judit: Az elátkozott ma-
lom 21.30 Hitélet 21.30
Híradó 22.00 Zene 22.30
Híradó 0.00 Az elátkozott
malom 

ETV

9.30 A lángoló ég alatt
(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 Elárult
lélek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Éj-
szakai történetek 22.30
Elátkozott szerelem (soro-
zat) 23.30 Hét bűn (brazil
sorozat) 0.30 Igaz történe-
tek (ism.)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
– szórakoztató műsor
12.30 Kanal-D Hírek
13.15 Légy az enyém - re-
ality show 14.45
Teleshopping 15.15 Vég
nélküli ének (török
sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? – verseny show
22.30 Cancan TV 0.30
Kanal-D Hírek 1.30 Légy
a házastársam (ismétlés)   

KANAL D
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7.00 Közbeszéd (ism.)
7.30 Híradó
7.40 Kisváros (sor.) (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Mad Men 
- Reklámőrültek (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Unser Bildschirm
12.30 Srpski Ekran
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Munka-Társ (ism.)
15.45 Heuréka! 
Megtaláltam! (ism.)
16.15 Önök kérték! (ism.)
17.10 A mindenséggel
mérd magad
17.25 Bábel tornya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver (sor.)
21.30 Emma 
(angol sor.)
22.20 Hírek
22.30 Don Juan, avagy:
Don Juan, ha nő lett volna
(francia-olasz filmdráma,
1973)
0.05 Dunasport
0.10 Chaplin szereti 
a zenét
1.10 Ezzel a két kézzel, 
a két kezemmel

TV2, 22.05
Árnyék nélkül 2.

A nagysikerű Árnyék nélkül kirobbanó folytatásában Christ-
ian Slater játssza Michael Griffint, a láthatatlan fejvadász-
ból lett őrült gyilkost, aki egy lassú és gyötrelmes halált oko-
zó láthatatlanná tevő szérum hatására vesztette el az eszét.
Maggie Dalton, a gyönyörű és briliáns tudós az egyetlen em-
ber, aki életben tudja tartani őt, de a kormány csalinak hasz-
nálja arra, hogy elkapják Griffint.

DUNA Tv, 22.30
Don Juan, ha nõ lett volna

Roger Vadim a női nem nagy ismerője érdekes, bár nem fel-
tétlenül boldog kicsengésű játékot játszik ebben a filmjében:
milyen lehetne az az asszony, aki a legendás Don Juanhoz
hasonlóan képtelen a megállapodott szerelemre, és csak a
trófeagyűjtésben leli örömét. Az ő hódító nője fiatal, csinos,
független és nagyon gazdag. A filmet rendezte Roger Vadim.

TVR1, 23.10
Anyám hazugságai

Laren Sims lányával, Haylei-vel megszökik próbaidős bünte-
tése elől, amelyet lopásért és hitelkártyával való visszaélé-
sért kapott. Folyamatos váltogatott személyazonosság, ha-
misított csekkek és hitelkártyás csalások segítségével egé-
szen Las Vegasig jutnak, ahol - Haylei rosszallása ellenére -
Laren feleségül megy egy gazdag ügyvédhez, Lucashoz.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.10 Jó reggelt, skacok!
Benne: Boci és Pipi, 
Star Wars - A klónok há-
borúja, 
A tini nindzsa teknőcök
újabb kalandjai
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(sor.)
11.15 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sor.)
15.10 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
16.10 Sue Thomas 
- FBI  (am. sor.)
17.15 Az éden titkai 
(görög sor.)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő)
Valóságshow
23.25 Gyilkos elmék
(amerikai -kanadai krim-
isor.)
Utána: RTL-hírek
0.30 Reflektor
0.50 Kettős látás
(tajvani-hongk. horror)

9.55 Miami Vice (ismét-
lés) 10.55 Álom.net (ma-
gyar vígjáték) 12.55 Gor-
don Ramsay - A pokol
konyhája 13.50 Monk -
Flúgos nyomozó (sorozat)
15.40 CSI: A helyszínelők
(ismétlés) 16.35 Nyomta-
lanul (sorozat) 18.25 Mia-
mi Vice (sorozat) 19.25
Gordon Ramsay - A konyha
ördöge 20.20 Jóbarátok
(sorozat) 21.15 Két pasi -
meg egy kicsi (sorozat)
22.10 Jennifer 8 (am.
thriller, 1992) 

7.00 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
15.00 Sport.ro Hírek
16.30 Pontos sportidő
18.00 Sport.ro Hírek
19.00 Pontos sportidő
19.05 Információk 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Coride spaniole 23.00
Sport.ro Hírek 23.10 Box-
buster: Top KO 0.00
Sport.ro Hírek

TV2
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.05 Afrika gyöngysze-
me (sor.)
11.00 Magyarország, 
szeretlek!
12.10 Útravaló
12.30 Átjáró
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Hrvatska kronika
14.25 Ecranul nostru
14.55 Most a Buday!
15.25 Gasztroangyal
16.20 Angyali érintés
(amerikai sorozat)
17.10 Veszélyes szerelem
(amerikai sorozat)
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 Párizsi helyszínelők
(francia krimisorozat)
22.00 On The Spot: 
A Francia Idegenlégió
(dokumentumf.)
22.50 Az Este
23.25 KorTárs
23.55 Életem 
a Manchester United
0.55 Szellem 
a palackból...
1.25 Sporthírek
1.35 Család csak egy van
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia napról nap-
ra (I)
10.10 Titkok a palotában
(s)
11.25 Döntsd el te!
12.20 Ismétlés közkívá-
natra
12.40 Geunchogo, 
a legendás király 
(ism.)
14.00 Híradó, sport
14.45 Teleshopping
15.30 Emberek, mint mi
16.00 Együttélés
17.00 Híradó, sport
17.30 Életem, a tánc 
(angol játékfilm, 1983), 2.
rész
18.25 Geunchogo, 
a legendás király (s)
19.45 Sport
20.00 Híradó, 
a nap témája
21.00 Dr. House (s)
21.50 Dr. House (s)
22.45 Túl a hírnéven (s)
22.50 Mindent a sushiról
(s)
23.10 Anyám hazugságai
(kanadai filmdráma,
2005)
0.45 Dilis detektívek (s)
1.35 Közérdek (ism.)
2.00 La vie en rose (ism.)
2.45 Ismétlés 
közkívánatra
3.05 Sport (ism.)
3.15 Híradó, a nap témája
(ism.)

6.00 Happy Hour (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, Sport,
időjárásjelentés
10.00 Tessék parancsol-
ni! – szórakoztató műsor
11.00 Nevess csak 
(am. vígjáték sor.) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
13.45 Nevess csak 
(amerikai vígjáték sor.)
14.15 Armageddon 3 -

Földindulás 
(am.-kan. akciófilm, 2006)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Nindzsa 
(am. akcióthriller, 2009)
22.30 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
23.00 CSI: 
Miami helyszínelők 
(amerikai krimisorozat)
0.00 Nindzsa (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
10.50 Menyasszony 
a fiamnak - reality show
Mirela Boureanu Vaida
műsora
11.30 Knight Rider 
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
17.00 Közvetlen hozzáférés
- talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
20.20 Kikezdesz a sző-
kékkel? – verseny show
21.50 Lale (török sorozat)
22.50 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (live)
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos műsora
1.00 A pénzhamisító
(francia-német krimi,
1966) Sz.: Jean Gabin,
Liselotte Pulver

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Autófórum
10.30 A cseresznye 
a tortán (ism.)
11.30 Teleshpping
12.00 Családban
(román sorozat)
12.30 Családban 
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent 
az anyákról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (sor.)
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Láthatatlan 
(amerikai krimi, 2007)
22.15 Lököttek 
(vígjáték sorozat)
23.15 Focus Monden
23.45 Kegyetlen jel 
(amerikai thriller, 2005)
1.30 Hírek (ism.)
2.30 Láthatatlan 
(am. krimi, 2007) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok 
- 40-es Woodie
8.00 Autókereskedők 
- újratöltve 
- Mazda MX-5
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Erőterek
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag... 
- Defekt
12.00 Megavilág
13.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS
15.00 Hogyan csinálják?
Villamosság/úszódaru
15.30 Hogyan készült?

Esernyő /
Ezüst evőeszköz 
17.00 Hatalmas hajók 
- North Star
18.00 A túlélés törvényei
19.00 Autókereskedők 
- Corvette C4
21.00 Hogyan készült?
22.00 Bear Grylls:
Ha minden kötél szakad 

23.00 Mocsári favágók
0.00 Dühöngő világ 
- Dühöngő sofőrök 3
2.00 Chris Ryan bemutatja:
Rendőrségi elit alakulatok

8.00 Fraser és a farkasok
(ism.)
8.55 Egészség A-tól Z-ig
(s)
9.10 Drágakövek 
(am. tévéfilm, 1992)
(ism.)
10.40 Lehet, hogy nem
tudtad
10.50 Vallomások (ism.)
11.50 Bazár (ism.)
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser 
és a farkasok (s)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek, Sport
18.30 Drágakövek 
(am. tévéf., 1992) (ism.)
2. Rész
20.05 Egészség A-tól Z-ig
20.30 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Bortestvérek
23.35 Az utolsó tél 
(amerikai-izlandi horror,
2006)
Sz.: Ron Perlman, 
James LeGros
1.25 Megetetett 
társadalom
(amerikai-angol filmdrá-
ma, 2006) (ism.)
3.20 Biznisz óra 
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek 8.10 Hangoló, Meditáció:
katólikus műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

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

SZERDA
2012. február 1.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.25 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 Meteor (am. sor.)
14.10 Marina 
(mex.-am. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isor.)
17.20 La Pola 
(kolumbiai drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna 
(amerikai-mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.05 Árnyék nélkül 2.
(amerikai thriller, 2006)
Közben: Kenósorsolás
23.55 Doktor House
(amerikai sorozat)
0.55 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
1.55 Tények Este
2.30 EZO.TV
3.05 Babavilág
(magazinműsor) (ism.)
3.30 Animációs filmek



Ma Marcella és Lujza nap-
ja van. 
A Marcella nõi név a Mar-
cell férfinév párja. Utóbbi a
Marcellus családnévbõl
alakult, ez pedig a Marcus
(Márkus) becézõjébõl.
Holnap Ignác és Kincsõ
napja van.

Évforduló
• 1747 – A London Dock
Hospitalban megalapítják
az elsõ nemibeteg-gondo-
zót.
• 1929 – Lev Davidovics
Trockijt számûzik a Szov-
jetunióból.
• 1953 – Hollandiában egy
vihardagály 1800 ember
életét követeli.
• 1968 – A Vietkong csapa-
tai megtámadják Saigon-
ban az Amerikai Egyesült
Államok nagykövetségét.
• 1971 – Az Apollo–14
holdexpedíció indulása.

Vicc
– Mivel magyarázza – fag-
gatja a válóperes ügyvéd a
tárgyaláson a férjet –, hogy

öt évig nem beszélgetett a fe-
leségével?
– Nem akartam a szavába
vágni.

Recept
Tárkonyos raguleves
Hozzávalók: 60 dkg hús, 1
nagyobb cukkini, 6-8 db kel-
bimbó, 3 maréknyi fagyasz-
tott zöldség, 1 fej hagyma, 3
gerezd fokhagyma,  bors,
ételízesítõ, 2 csirkeleveskoc-
ka, 3 dl tejföl, 2 dl tejszín, tár-
kony, olívaolaj, 2 kávéskanál
liszt, 1/2 citrom leve.
Elkészítés: A húst felcsíkoz-
zuk, a hagymát apróra koc-
kázzuk. Utóbbit üvegesre pi-
rítjuk az olajon, majd a húst
is hozzáadjuk, megpirítjuk.
Ha kész, megszórjuk egy pici
liszttel, majd felöntjük vízzel,
beletesszük a leveskockát,
sózzuk, hozzáadjuk a fûsze-
reket, majd a kockára vágott
zöldségeket és a kelbimbót.
Ha megpuhult minden, fel-
öntjük a tejföllel kikevert tej-
színnel, majd citromlével íze-
sítjük. Legvégül megszórjuk
bõven tárkonnyal.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne hagyja, hogy kötözködõ,
irigy, akarnok erõk megállítsák
lendületét. Van valaki, aki rég-
óta nyomasztja. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Új ismeretség melengetheti fel
szívét. Még ha túl is van netán
élete delén, akkor sem kellene
minden újról lemondania. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Önt minden pletyka megtalálja,
fõ információs központja lehet
munkahelyének. Csak arra vi-
gyázzon, hogy ne akarja a saját
javára forgatni a lapokat. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Végre felenged a fagy kedvese és
ön között, és sikerül megtalálni-
uk a közös hangot. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Bármily mélyek is az érzelmei,
ön hajlamos eltitkolni azokat.
Talán valami rosszul értelmezett
szemérmesség, vagy taktikusság
miatt, de mindenképp rosszul te-
szi, ha így van. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Elkeserítik az állandó viták,
amit a kedvesével, szeretteivel
kell folytatnia. Ha pedig végképp
nem bírnak dûlõre jutni, meg
kell fontolni a költözködést is. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Jól indulhat ez a hét. Ön meg-
fontolt, türelmes, és rendkívül
megbízható munkatárs. Ezt pe-
dig végre a fõnökei is észreveszik.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Munkahelyi változások borzol-
hatják kedélyét. Ne üljön fel a
szokásos félelembõl táplálkozó
pletykálkodásnak. A változás
akár a javára is válhat. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kitartó munkálkodása, megbíz-
hatósága volt eddig is alapja a
családi életének. Szüksége lehet
azonban a szokásosnál több tá-
maszra is szeretteitõl. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Hiába a nagy õ, aki megjelent
életében, a kapcsolat mégsem
olyan, mint amit elvárt volna.
Próbálja meg megnyitni a szívét,
és befogadni a kedvest. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ön az álmodozás nagymestere.
Legyen megértõbb, és elnézõbb
az ön környezetében élõk ízlését,
elvárásait, álmait illetõen.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Amit tavaly nem tudott, idén be-
fejezheti. Az sem baj talán, ha
nem maradéktalanul úgy törté-
nik, ahogy azt remélte volna. A
lényeg, hogy szíve-lelke benne
van, és ez látszik is.

Horoszkóp
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és a Szabad Sajtó Alapítvány

A tanulás sokszor több kárt
okoz, mint amennyi haszna
van. Amikor valamit csak félig,
esetlegesen tanul meg az ember,
akkor a félig tudás rosszabb lesz,
mint az egyáltalán nem tudás.
Sok ember megtanul ugyan ol-
vasni, de azt már nem tanulja
meg, hogy mit érdemes elolvas-
ni és mit nem. Mint ahogyan
sokan tudnak számolni is, de
nem tudják, mikor kell az élet-
ben összeadni és mikor kivonni.

Az igazi tudás nem pusztán sza-
bályok ismeretét jelenti, hanem
különbségtételt. Ezt viszont ta-
nulni nem lehet másképpen, csak
gyakorlás által. A gyakorlás pe-
dig magában hordozza a tévedés,
a befejezetlenség lehetõségét is, ez
viszont megtanít a helyes és a
helytelen, a befejezett és a befeje-
zetlen közti különbségre. A nagy
elmék mindig mindent szétvá-
lasztanak, a középszerû elmék pe-
dig mindent összekevernek. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Vízilabda 

Turós-Jakab László

A magyar válogatott
harmadik és a román

nyolcadik helye is sikerként
könyvelhetõ el a Hollandiá-
ban megrendezett 30. férfi
vízilabda-Európa-bajnoksá-
gon – mindkét csapatnak
ugyanis részvételt biztosít
az edmontoni olimpiai kva-
lifikációs tornán. 

Dr. Kemény Dénes tanít-
ványai egyetlen erõpróbát
buktak el Eindhovenben,
azt is hosszabbítás után, a
kõkemény montenegróiak
ellen. A háromszoros olim-
piai aranyérmesek, Biros
Péter, Kásás Tamás és Kiss
Gergely ezúttal is megbíz-
ható húzóerõknek bizo-
nyultak, míg Madaras Nor-
bert, a Varga fivérek, Dáni-
el és Dénes, Steinmetz
Ádám, Hárai Balázs és
Hosnyánszky Norbert is ki-
emelkedõen teljesített.
Biros, Hárai és Kiss neve
többször is megjelent a sta-
tisztikákban, Baksa László
és Szécsi Zoltán pedig a
tulipánországi kontinensvi-
adal két legjobb hálóõre
volt. Dr. Kemény legfeljebb
azzal lehet elégedetlen,
hogy a 35 emberelõnybõl
mindössze 23 gól született. 

Ez a román csapat eseté-
ben már 13/26, itt kell javí-

tania Kovács Istvánnak. A
szövetségi kapitány tanítvá-
nyai töretlen küzdõszelle-
mének örülhet a legjobban,
hiszen a gárda zsinórban öt
vereség után állt lábra és
harcolta ki éppen a címvédõ
horvátok róvására a kana-
dai ötkarikás kvalifikáción
való részvétel jogát. A világ
tán legjobb centereként
Cosmin Radu (17 gól
Eindhovenben) ismét maga
után húzta a trikolórok sze-
kerét, de biztatóan szerepelt
az egyformán 6 gólig jutó
Diaconu, Ghiban és a vete-
rán Iosep is. Dragoº Stoe-
nescu közel 41 százalékos
védési hatékonysága jónak
mondható.   

A 30. férfi vízilabda-Eu-
rópa-bajnokság végeredmé-
nye: l. Szerbia, 2. Monte-
negró, 3. Magyarország, 4.
Olaszország, 5. Németor-
szág, 6. Görögország, 7.
Spanyolország, 8. Romá-
nia, 9. Horvátország, 10.
Hollandia, 11. Macedónia,
12. Törökország

Az éremtáblát toronyma-
gasan vezeti Magyarország,
amely 1926 óta 12 aranyat,
illetve 5-5 ezüstöt és bron-
zot gyûjtött.

Londoni remények 

A hölgyeknél az olaszok
9 év után szerezték vissza
Eb-koronájukat, mégpedig

a világbajnoki címvédõ gö-
rögök ellen. Nyolc Eb-me-
dáljuk közül öt arany, kettõ
pedig ezüst, de még mindig
a magyaroknak van a leg-
több dobogós helyezésük,
11 (a megoszlás 2-5-4).
Utóbbiak egybként úgy ju-
tottak a bronzérem birtoká-
ba, hogy a görögök elleni
elõdöntõben kétszer, az
oroszok elleni kisdöntõben
pedig éppenséggel három-
szor kevesebb fórjuk volt ri-
válisaiknál. Merész András
szövetségi kapitány szerint
a harmadik hely a csapat-
egység diadala és ötkarikás
éremreményeket táplál. 

Az eindhoveni nõi konti-
nenstornán magyar gólki-
rályt avattak Keszthelyi Ri-
ta személyében, aki hat
mérkõzésen 19 alkalommal
volt eredményes (33 kapu-
ralövésbõl). A 21 éves játé-

kos a bronzmérkõzésen ötöt
lõtt az oroszoknak, s végül
így hajrázta le a holland
Iefke van Belkumot, aki 18
gólig jutott. Keszthelyi hat-
szor volt eredményes 10
emberelõnybõl, és csak
négyszer hibázott a 12
ötméterrõl kapura küldött
lövésnél. 

Az Eb legjobbjának
(MVP) választott olasz
Tania di Mario 16 gólt do-
bott. A legjobb hálóõr a gö-
rög Eleni Kuvdu maradt kö-
zel 60 százalékos hatékony-
sággal, 51 %-kal Bolonyai
Flóra ötödik lett.   

A 14. nõi vízilabda-Euró-
pa-bajnokság végeredmé-
nye: 1. Olaszország, 2. Gö-
rögország, 3. Magyaror-
szág, 4. Oroszország, 5.
Spanyolország, 6. Hollan-
dia, 7. Nagy-Britannia, 8.
Németország. 

HIRDETÉS

Biztató póló-elõjelek Kézilabda

Hírösszefoglaló 

A férfi kézilabda-válo-
gatott összesen 5 millió

forint prémiumot kap a
szerbiai Európa-bajnoksá-
gon elért nyolcadik helyezé-
sért – közölte az MTI-vel a
magyar szakszövetség
(MKSZ). A közlemény hoz-
záteszi: „Ha az együttes az
áprilisi olimpiai selejtezõn
kiharcolja a londoni olimpi-
án való részvétel jogát, to-
vábbi 20 millió forint jutta-
tásban részesül.”

A dánok vasárnapi sikeré-
vel eldõlt, hogy a magyar vá-
logatottnak áprilisban Göte-
borgban, a házigazda Svéd-
ország, Macedónia és Brazí-
lia ellenében kell kiharcolnia
a londoni olimpián való
részvételt. „A svédek nyil-
vánvalóan a favoritjai a kva-
lifikációs tornának. Megfele-
lõ ambícióval, hittel, nagyon
komoly felkészüléssel a szá-
razföldi labdajátékokban
egyedüli magyar csapatként
megpróbáljuk kiharcolni az
olimpiai részvételt” – nyilat-
kozta Mocsai Lajos szövetsé-
gi kapitány (képünkön). 

A másik két olimpiai selej-
tezõs csoport összetétele: 1.
csoport (Madrid): Spanyol-
ország, Lengyelország, Szer-
bia, Algéria. 3. csoport (Zág-
ráb): Horvátország, Izland,
Japán, Chile. A csapatok
körmérkõzéses rendszerben
döntenek az olimpiára jutás-
ról, a négyes csoportok elsõ

két helyezettje játszhat Lon-
donban.

Másrészt, az Európai Ké-
zilabda-szövetség (EHF) ki-
hirdette az Európa-bajnok-
ság álomcsapatát. Az All
Star együttesben helyet ka-
pott Darko Stanic, a szerb
válogatott hálóõre, az izlan-
di Valúr Gidjon Sugurdsson
(balszélsõ), a dán Mikkel
Hansen (balátlövõ), a szlo-
vén Uroš Zorman (irányí-
tó), a dán Rene Toft Hansen
(beálló), a horvát Marko
Kopljar (jobbátlövõ) és a
német Christian Sprenger
(jobbszélsõ). 

A torna szervezõbizottsá-
ga szerint a leghasznosabb já-
tékos, vagyis a kontinensbaj-
nokság MVP-je a szerb válo-
gatott átlövõje, Momir Iliæ
lett. A legjobb védekezõ játé-
kos a spanyol Viran Morros,
a legeredményesebb pedig
Kiril Lazarov, 61 góllal. A
macedón immár minden
idõk legeredményesebb Eb-
gólkirálya: 2002-ben az izlan-
di Olafur Stefansson „csak”
58 találatig jutott a svédor-
szági kontinensviadalon. 

Ötmillió forint prémium

Az afrikai kontinens visszalépése miatt a hollandiai Eu-
rópa-bajnokságról összesen hat, azaz a bronzérmes ma-
gyar válogatott mellett az olasz, a görög, az orosz, a spa-
nyol és a holland gárda vehet részt az áprilisi, trieszti
olimpiai kvalifikációs tornán. A FINA versenykiírásá-
nak értelmében az amerikai kontinens három csapatot
küldhet a világkvalifikációra, Ázsia kettõt, Óceánia pe-
dig egyet. A trieszti selejtezõtorna sorsolását a FINA
február 19-én tartja a londoni Crowne Plazában. A lon-
doni olimpiai játékok nyolccsapatos mezõnyébõl egy-
elõre négy csapat ismert: Nagy-Britannia házigazdaként
Európa képviseletében, továbbá kontinensbajnokként
Egyesült Államok, Ausztrália és Kína.

Tizenketten négy helyért

Rali
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Szabó Gergõ, Románia
volt bajnoka, valamint új

navigátora, Borbély Károly
nyerték a 2012-es idény elsõ
hivatalos raliját, a Winter
Rally Covasnát. „Nagyon
örülünk, hogy gyõzelemmel
zártuk az új idény elsõ verse-
nyét”, mondta Szabó. „Jó
úton haladunk, ez a rali rend-
kívül hasznos volt számunk-

ra, egy jó bemelegítés az idei
hivatalos versenyszezonra.
Új navigátorommal elõször
Magyarországon ültünk au-
tóba, a Mikulás Rallyn tavaly
decemberben, nagyon jó sze-
repléssel. Örvendek, hogy vi-
szonylag hamar sikerült ösz-
szeszoknunk.  A továbbiak-
ban, a Brassó-raliig, pár asz-
faltteszt következik, s készen
állunk a 2012-es idény start-
jára” – részletezte.

„Elõször is gratulálunk a
lelkes szervezõknek, hiszen

nagyon profi viadalt hoztak
össze. A versenyzõk számá-
ra nagyon jó minõségû pá-
lyákat biztosítottak, ami a
kiváló idõjárással párosulva
a nézõknek is élményt nyúj-
tott. Elégedettek vagyunk
teljesítményünkkel, bár a
versenyautó még nem mû-
ködik  maximális szinten.
Örvendek annak, hogy a
Titi Aurral töltött két teljes
szezon után Gergõvel verse-
nyezhetek” – mondta Bor-
bély Károly. 
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