
Hírösszefoglaló

Nem volt megalapozott az
üzemanyag árának emelése,

mivel ezt sem a nyersanyagárak
börzei alakulása, sem a valutaár-
folyam, sem pedig az illetékek
módosulása nem indokolta – de-
rült ki a Mediafax birtokába ju-
tott, kormánynak készült elem-
zésbõl. Az olajtársaságokat az
Adó- és Pénzügyi Hivatal
(ANAF) hamarosan szigorú vizs-
gálatnak veti alá, miután az a gya-
nú merült fel, hogy a cégek által
bejelentett pénzügyi veszteségek
hamis üzleti mutatók eredményei
– tudta meg az Agerpres. Annak
is utánanéznek, hogy a profitot
nem „menekítették-e” ki az or-
szágból. Folytatása a 6. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2619 ▼
1 amerikai dollár 3,1116 ▼
100 magyar forint 1,5515 ▲

Ûrversenyt hirdetett Obama

Az amerikai mûszaki-tudományos világel-
sõség helyreállítását sürgette, és a megvaló-
sítása, valamint a munkahelyteremtés érde-
kében kétpárti összefogás mellett érvelt a
washingtoni kongresszusban az unió hely-
zetérõl elmondott éves beszédében Obama.

Orbán beadta a derekát?

Martonyi János magyar külügyminiszter
tegnap kijelentette: felülvizsgálják a ma-
gyar médiatörvényt. Elõtte azonban Ko-
vács Zoltán kormányzati kommunikáci-
óért felelõs államtitkár és Navracsics Ti-
bor miniszterelnök-helyettes védelmükbe
vették a vitatott jogszabályt.

Aktuális 2

Vezércikk 3

Gazdaság 6
A gazdasági autonómia elérhetõ

„A Mikó-tervvel
nem jön létre
egybõl a gazda-
sági autonómia,
ez viszont egyér-
telmûen ezt a
célt szolgálja” –
mondta el a la-
punknak adott
interjúban Lász-
ló János, az Er-
délyi Magyar
Nemzeti Tanács
Székelyföldi ré-
giójának elnöke. 

Média 9

Nyugdíjra 
váltott becsület
Nyilván, az egyenruhások világszerte
megkülönbözetett helyzetet élveznek,
így az átlagnyugdíj többszörösét elérõ

járandóságaikat sem saj-
nálná tõlük senki – ha
ezt az összeget nem a
„civilekhez” oly szûk-
markú nyugdíjalapból

kellene elvonni,
amelyhez soha egyet-
len fityinggel sem já-
rultak hozzá.Bogdán Tibor

Cseke Péter Tamás, Sipos M. Zoltán

A jelölési határidõ lejártával
tegnaptól letisztult a kép az

RMDSZ februári tisztújító kong-
resszusa elõtt: három jelölt – Eck-
stein-Kovács Péter, Kelemen Hu-
nor, Olosz Gergely – száll ver-
senybe a szövetségi elnöki tisztsé-
gért. Korábban felmerült egy eset-
leges negyedik jelölt, Cseke Attila
egészségügyi miniszter neve is,
akit a partiumi szervezetek közö-
sen indítottak volna, ám ettõl a
szándékuktól végül elálltak.A
Szatmár, Bihar és Szilágy megyei
szervezet vezetõi tegnap még tar-
tottak egy tanácskozást a jelöltállí-
tás kérdésében. Szabó Ödön bihari
ügyvezetõ elnök lapunknak el-
mondta: abban bíznak, hogy a há-
rom eddigi jelölt valamelyike fel-
vállalja a partiumiak korább kéré-
seit. Folytatása a 3. oldalon 

Székelyföldi koldusopera

RMDSZ: indul

a „házikampány”

ÚMSZ-összeállítás

Õrzõ-védõ cég segítségét ve-
szi igénybe a székelyud-

varhelyi polgármesteri hivatal,
így próbálják visszaszorítani a
városközpontban kolduló gyere-
keket. A városvezetés azt köve-
tõen döntött így, hogy az
udvarhelyszéki szállásadóknak
elegük lett abból, hogy évek óta
meghatározza a városképet az
„agresszívnek” nevezett kérege-
tés, a helyiek szerint egyre több a
kolduló kiskorú. Negyven vállal-
kozó beadványban kérte gyors
fellépésre az önkormányzatot. A
szállásadók úgy vélik, ha Szé-
kelyudvarhely a turizmusból

akar megélni, akkor így „nem
rontható” a városkép, mert –
mint mondják – a vendéglátó-
ipart így is megtépázta a gazda-
sági válság,  a fiatal koldusok
csak rontják a helyzetet. Mint
kifejtik, a Székelyudvarhely iránt
az interneten érdeklõdõk hama-
rabb találják meg a videomeg-
osztókon a kolduló „idegenveze-
tõkrõl” készült felvételeket, mint
hivatalos reklámjaikat, hirdeté-
seiket. A problémáról tegnap
megbeszélést tartott az udvar-
helyszéki szállásadók képvisele-
te. A polgármesteri hivatal illeté-
kesei és Bunta Levente polgár-
mester is jelen volt az egyezteté-
sen. Folytatása a 7. oldalon 

„Elkenték” 

az olajprofitot?
„Éljen sokáig Ceauºescu elvtárs!”

A kommunizmus anyagi és
munkahelyi biztonságát

visszasírók tucatjai ünnepelték
meg tegnap a fõvárosi Ghencea
temetõben Nicolae Ceauºescu
volt államfõ születésének 93. év-
fordulóját. A zömében idõs
nosztalgiázók virágkoszorúkat,

vörös lobogókat, a Scânteia cí-
mû egykori pártlap régi számait
helyezték el a volt elnöki pár sír-
jánál, a kommunista diktátort
magasztaló dalokat és verseket
adtak elõ. A Román Kommu-
nisták Szövetségének két aktivis-
tája gondoskodott a hangulatról,

egyikük hangosbeszélõn keresz-
tül dicsõítette a kommunizmus
megvalósításait és ostorozta az
imperializmust. A megemléke-
zõk szerint a Ceauºescu nevével
fémjelzett Aranykorszakban
mindenkinek volt lakása és
munkahelye. 3. oldal 

A videomegosztókon látható képek riasztják el a turistákat? Fotó: youtube.com

Visszasírók tucatjai ünnepelték meg tegnap a Ghencea temetõben Nicolae Ceauºescu születésnapját Fotó: Mediafax
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Röviden

Elhunyt Szabó Károly

Nagykárolyi otthonában, 67 éves korában
szívinfarktusban kedden este elhunyt
Szabó Károly (képünkön). A volt RMDSZ-
es szenátor, egykori EP-képviselõ 1943.
augusztus 29-én, Désen született, a Ko-

lozsvári Politechnikai Intézet villamos-
mérnöki szakának elvégzése után Nagy-
váradon és Nagykárolyban dolgozott.
Szabó Károly 1990-tõl 2008-ig volt az
RMDSZ Szatmár megyei szenátora. A
felsõházban a 18 év alatt a mezõgazdasá-
gi és erdészeti bizottság alelnöki, a védel-
mi bizottság titkári tisztségét töltötte be.
A politikus másfél évig az Európai Parla-
ment egyik romániai megfigyelõje volt.

Bizalmas jelentés Schengenrõl

Szigorúan õrzött olvasószobában férhet-
nek csak hozzá az Európai Parlament ál-
lampolgári jogi, bel- és igazságügyi kérdé-
sekkel foglalkozó bizottságának tagjai a
Románia és Bulgária schengeni felkészült-
ségét elemzõ jelentéshez. Az intézkedést
az Európai Unió Tanácsa kérte. Ioan
Enciu román EP-képviselõ felháborodot-
tan kommentálta a döntést. 

EP-megemlékezés a holokausztról

A brüsszeli képviselettel rendelkezõ zsi-
dó szervezetek és az Európai Parlament
közös szervezésében kedden tartották
meg azt a rendezvényt, amely az embe-
riség egyik legszörnyûbb tragédiájáról, a
holokausztról emlékezett meg. Jerzy
Buzek elnök felkérésére vallási ügyekkel
megbízott alelnökként Tõkés László er-
délyi EP-képviselõ volt a megemlékezés
házigazdája.

Módosul a szlovák állampolgárság

Jóváhagyta a szlovák állampolgársági tör-
vényt módosító javaslatokat a pozsonyi
kormány. A téma februárban kerül a szlo-
vák parlament elé. A módosítás leglénye-
gesebb elemei, hogy a jövõben már nem
veszítené el szlovák állampolgárságát az,
aki felvenné egy más ország állampolgár-
ságát, akik pedig a tavalyi módosítás alap-
ján már elveszítették, visszakaphatják.

Halálos tömegszerencsétlenség volt

Már halálos tömegszerencsétlenség oko-
zása miatt nyomoz a magyar rendõrség a
Budapesten, a Nyugati téri West Balkán
szórakozóhelyen január 15-én történt,
három fiatal életét követelõ tragédia
ügyében. A hatóságok megállapították,
hogy a szórakozóhelyen a tragédia esté-
jén kialakult tülekedésben 14 ember
szenvedett nyolc napon belül gyógyuló,
zúzódásos sérüléseket.

Hírösszefoglaló

Az amerikai mûszaki-tudo-
mányos világelsõség helyreál-

lítását sürgette, és a megvalósítá-
sa, valamint a munkahelyterem-
tés érdekében kétpárti összefogás
mellett érvelt helyi idõ szerint
kedd este a washingtoni kong-
resszusban az unió helyzetérõl el-
mondott éves beszédében Barack
Obama. Az amerikai elnök meg-
ígérte, hogy néhány héten belül
az ûrverseny korának szintjét idé-
zõ kutatásfejlesztési költségvetést
nyújt be. Mintegy eleget téve a
megerõsödött republikánusok kö-
veteléseinek, a szövetségi kiadá-
sok öt évre történõ befagyasztását
javasolta, mert ennek révén az el-
következõ évtizedben 400 millió
dolláros megtakarítást remél. A
moratórium a katonai kiadásokat
nem érintené. „Amerika erkölcsi
példájának mindig ott kell ra-
gyognia azok elõtt, akik szabad-
ságra, igazságosságra és méltó-
ságra vágynak” – hangsúlyozta
beszédének külpolitikai részében
Obama. „Európai szövetségese-
inkkel új lendületet adtunk a NA-
TO tevékenységének, és erõsítet-
tük az együttmûködést a terrorel-
hárítástól a rakétavédelemig” –
tette hozzá. 

Hírösszefoglaló

Nem Csecsenföldrõl érkezett,
és nem is kaukázusi volt a hét-

fõi öngyilkos merénylõ Moszkva
legforgalmasabb repülõterén,
Domogyedovón. Az elsõ megál-
lapítást Vlagyimir Putyin orosz
kormányfõ jelentette ki tegnapi
sajtótájékoztatóján, utóbbit pedig
az Orosz Tudományos Akadémia
Etnológiai és Antropológiai Inté-
zetének plasztikai rekonstrukciós
laboratóriumában közölték. A
merénylõnek ugyanis csak a fejét
és két kezét találták meg, a
Komszomolszkaja Pravda tegnapi
számában közölték a fejrõl készült
fényképet. 

Egy neves festõ pedig portrét
készített róla; az antropológusok
ennek alapján nyilvánítottak vé-
leményt. A hatóságok közölték:
mindez nem jelenti azt, hogy a
merénylet szervezõi sem kauká-
zusiak. Moszkvában tegnap
gyásznapot tartottak: elmaradt
az egyetemista ifjúság vidám ün-

nepe, Tatyjana napja, továbbá
számos szórakoztató esemény, és
több tévéadó mûsora is megvál-
tozott. Dmitrij Medvegyev elnök
– aki a történtek miatt néhány
órásra rövidítette látogatását a
davosi nemzetközi gazdasági fó-
rumon – a merénylet nyomán
ugyancsak tegnap leváltotta a
Központi Szövetségi Körzet bel-
ügyminisztériumi igazgatósága
közlekedési részlegének vezetõ-
jét, valamint a Domogyedo-
vói repülõtér egyik vezetõjét és
két helyettesét. Az elnök hangsú-
lyozta, hogy a számonkérés foly-
tatódni fog. Domogyedovo azzal
védekezik, hogy a repülõtér adott
övezetében a biztonság garantá-
lása a rendõrség dolga. A lapok-
ban ezzel kapcsolatban több
szakértõ megállapította, hogy az
elmúlt években különbözõ átszer-
vezések folytán hol ezt, hol azt a
fegyveres testületet tették meg fe-
lelõsnek a kérdésben, s így mos-
tanra a „sok bába között elveszett
a gyerek”. 

Rejtély övezi a tettes kilétét

ÚMSZ

Erõt alkalmazott a rendõrség
Kairóban és Szuezben tegnap

délután, hogy feloszlassa a kor-
mányellenes tüntetõket. Szemta-
núk beszámolója szerint százak
gyûltek össze az egyiptomi fõvá-
ros központjában. A rendõrök gu-
mibotokkal ütötték a kordont át-
törni igyekvõ tüntetõket, továbbá
könnygázt és gumilövedékeket
használtak a Hoszni Mubarak el-
nök távozását követelõ, több tí-
zezres, hajnal óta tüntetõ tömeg
ellen. Szuezben ugyancsak szá-
zak gyülekeztek annál a halottas-
háznál, ahova a keddi tüntetés
egyik áldozatát szállították a há-
rom közül. A tömeg a holttestet
követeli, de a rendõrök ellenáll-
tak, s itt is összecsapás bontako-
zott ki. Kormányellenes meg-
mozdulások voltak az északi or-
szágrészben fekvõ Alexandriá-
ban, a déli Asszuánban, a Nílus
deltavidékén fekvõ Aszjútban, a
Szuezi-csatorna melletti Iszmáilíjában
és a Sínai-félszigeten is. A koráb-
bi elnök bukását eredményezõ tu-
néziai tüntetésekhez hasonlóan
az egyiptomi megmozdulások is
internetes közösségi oldalakon, a
Facebookon és a Twitteren szerve-
zõdtek; 90 ezren jelezték elõre
részvételüket. Az egyiptomi bel-
ügyminiszter tegnap betiltott
minden újabb tüntetést az ország-
ban, ám eredménytelenül, azt kö-
vetõen, hogy elõzõ nap a rend-
szerellenes megmozdulásokban
több ezren vettek részt. A kairói
kormánynak fogékonynak kell
lennie a nép törekvéseire – reagált
a Fehér Ház a megmozdulásokra.
Washington elvárja, hogy a tilta-
kozásokkal szemben békés eszkö-
zökkel lépjenek fel.

Inog a széke

MubaraknakÚjabb ûrversenyt
hirdetett Obama 

ÚMSZ

Tovább dagad az al-Dzsaszíra
botránya: a katari hírtelevízió

kedd este újabb leleplezéseket kö-
zölt a Palesztin Hatóság és Izrael
korábbi együttmûködésérõl. Az
új dokumentumokból az tûnik ki,
hogy a korábbi izraeli és palesztin
vezetõk már 2005-ben is bizalma-
san alkudoztak egymással, egye-
bek mellett arról, hogy ki és mi-
ként tegye el láb alól az Izrael ál-
tal öngyilkos merénylet elköveté-
sével vádolt radikális al-Aksza
Mártírjainak Brigádjai elnevezé-
sû, a Fatah fegyveres szárnyának
számító szervezet parancsnokát,
akivel néhány hónap múltán az
izraeli légierõ végzett. Az azon-
ban nem világos, hogy a Palesztin
Hatóság mindehhez konkrét se-
gédkezet nyújtott volna. A
Hamász felhívására tüntetések
kezdõdtek a Palesztin Hatóság ál-
lítólagos engedményei ellen. 

Az al-Dzsaszíra 

ismét leleplez
MTI

Magyarország a soros elnök-
ség révén meg tudja mutatni

vezetõi képességeit és elkötele-
zettségét az uniós értékek mellett
– hangoztatta José Manuel Barro-
so európai bizottsági elnök tegnap
Brüsszelben, miután találkozott
Schmitt Pállal. A magyar államfõ
szerint országa számára történel-
mi esély, hogy képes nemcsak sa-
ját népének, hanem az Európai
Unió 500 millió polgárának gond-
jait is fél évre a vállára venni. Köz-
ben az Európai Parlamentben
folytatódott a magyar miniszterek
és államtitkárok meghallgatása.
„Nem lenne szerencsés, ha az
euróövezet stabilitását szolgáló
uniós alapszerzõdés-módosítás
ügyét összekapcsolnák más, a kö-
zös gazdasági kormányzással kap-
csolatos kérdésekkel” – jelentette
ki ebbõl az alkalomból Martonyi
János külügyminiszter. 

Barroso a vezetõi

képességekrõl

Az aktuális fotókra tekintve a nyugati lapok föl-
teszik a kérdést: a világ legnagyobb hatalommal
rendelkezõ embere ennyire hiú volna? Korábban
ugyanis deresedõ haja volt látható, most azon-
ban teljesen befeketedett, amikor kínai kollégá-

ját, Hu Csin-taót fogadta. Az amerikai sajtó
„borzalmasnak” nevezte a jelenséget, utalva
Schröder német exkancellár, valamint
Berlusconi olasz kormányfõ látványos, ám ne-
vetséges „fiatalságára”. 

Obama festi a haját?

Obama üzenete a nemzethez az unió helyzetérõl. Ezzel megkezdte kampányát is

Mély fájdalommal értesültem szeretett kollégánk és

barátunk, Szabó Károly Ferenc hirtelen elhunytáról.

Halálával egy fontos erdélyi magyar személyiség, a

szatmári és az egész erdélyi magyarság által megbe-

csült és elismert politikus távozott el közülünk.

Szabó Károly Ferenc már a kezdetektõl a Szövetség

szatmári szervezetének tagja, 1990-tõl 2008-ig az

RMDSZ szenátora, 2000. és 2002. között szerveze-

tünk szenátusi frakciójának vezetõje volt. 

Elkötelezetten küzdött a magyarság jogaiért, mun-

kásságát a nemzetéért, közösségéért érzett felelõsség

határozta meg. Együtt voltunk a kisebbségi jogküzde-

lem legnehezebb pillanataiban, és együtt örültünk az

elért sikereknek is. Hûsége, kitartása mindannyiunk

számára követendõ példa marad. 

Szenátorként, közeli munkatársként és barátként bú-

csúzom tõle. 

Az RMDSZ országos vezetõsége nevében õszinte

részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak.

Markó Béla

Mély megrendüléssel értesültünk Szabó Károly Ferenc, a Romániai Magyar Demok-

rata Szövetség volt szenátora és megbízott európai parlamenti képviselõje hirtelen el-

hunytáról. A romániai magyar közösség kiemelkedõ személyiségének halála jelentõs

veszteséget jelent közösségünk számára, amelyet õ két évtizeden át szolgált politikai te-

vékenysége és közösségszervezõ munkája által. Õszinte együttérzésünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. 

Sógor Csaba és Winkler Gyula európai parlamenti képviselõk

Szabó Károly Ferenc halálára Részvétnyilvánítás



Folytatás az 1. oldalról

Ezek egyebek mellett az RMDSZ
döntéshozatali mechanizmusá-
nak módosítására vonatkoznak.
„Leülünk egyeztetni mindhárom
jelölttel. Ha azonban egyikünk
sem viszonyul pozitívan az elvá-
rásainkhoz, nem kizártak a meg-
lepetések a kongresszuson” – je-
lentette ki a politikus. Szabó
Ödön ugyanis elméletileg lehetsé-
gesnek tartja, hogy még az utolsó
utáni pillanatban is elõálljanak
egy közös jelölttel. „Ne feledjük, a
kongresszus a legfontosabb dön-
téshozó fórum, amely alapsza-
bályzatot is módosít. Hangsúlyo-
zom azonban, hogy abból indu-
lunk ki: a három jelölt valamelyik-
ét támogatjuk majd Nagyvára-
don” – magyarázta.

Ki kit támogat?

A Bihar megyei szervezet feb-
ruár elsõ két hetében kívánja
meghallgatni a jelölteket. Ha-
sonlóképpen jár el a Szatmár
megyei szervezet is. Elnöke Cse-
hi Árpád tegnap kérdésünkre
még nem tudta megmondani,
hogy a három jelölt egy idõben
áll-e majd a szatmári küldöttek
elé. „Ez egyeztetés kérdése, re-
mélem, hétvégéig megtudjuk a
végsõ menetrendet” – mondta
Csehi. A Maros megyei
RMDSZ-szervezet ma dönti el,
hogy melyik jelöltet támogatja a
három közül. Szabó Árpád ügy-
vezetõ elnöktõl megtudtuk, ter-
veik szerint Kelemen, Eckstein
és Olosz is jelen lesz a Területi
Küldettek Tanácsa ülésén.

Az RMDSZ megyei szerveze-
teinek többsége már korábban el-
döntötte, hogy küldöttei melyik
jelöltre szavaznak majd a kong-
resszuson. Eszerint a favorit Ke-
lemen Hunor, ugyanis a mûvelõ-

dési minisztert támogatja a Csík,
Gyergyó, Udvarhelyszék, Há-
romszék, Szilágy, Hunyad,
Beszterce-Naszód, Fehér, Brassó
és Szeben területi/megyei szer-
vezet.

Olosz Gergely képviselõházi
frakcióvezetõ a Történelmi
Máramaros területi szervezet, il-
letve a Nemzeti Szabadelvû Kör
bizalmát nyerte el, Eckstein-
Kovács Péter államelnöki taná-
csost pedig a Kolozs megyei szer-

vezet, a Szabadelvû Kör Plat-
form és a Nõk a Nõkért Szövet-
ség Platform támogatja.

A kongresszus titkos szavazás-
sal dönt a szövetségi elnök sze-
mélyérõl – ezért elméletileg elõ-
fordulhat, hogy a küldöttek nem
a megyei szervezetük vagy plat-
formjuk korábbi döntésének
megfelelõen adják le voksukat.
Ha az elsõ fordulóban egyetlen

jelölt sem nyeri el a szavazatok
abszolút többségét, az elsõ két
helyezett a második fordulóban
mérkõzik meg egymással.

Eckstein maradt utoljára

Eckstein-Kovács Péter a há-
rom jelölt közül utolsóként, teg-
nap adta le a kolozsvári ügyve-
zetõ elnökségen a szövetségi el-
nöki tisztség megpályázásához
szükséges iratokat. A politikus

történelminek nevezte jelölésé-
nek pillanatát. „Ez olyan pilla-
nat, amely megindíthatja az
RMDSZ belsõ változását. Úgy
gondolom, hogy a változás az
én vagyok: befogadó szövetséget
fogok létrehozni, ha én leszek az
RMDSZ elnöke” – fogalmazott
a dossziék benyújtása után tar-
tott sajtótájékoztatóján a sza-
badelvû politikus.

Korábban Ecstein-Kovács Pé-
ter azt javasolta az ügyvezetõ
elnökségnek és a kongresszusi
biztosnak, hogy szabályozzák
az elnöki székért zajló kam-
pányt. Többek között azt kérte,
hogy a jelöltek egyenlõen jussa-
nak hozzá az RMDSZ erõforrá-
saihoz, például a szervezeti
adatbázisokhoz és az infrast-
ruktúrához. Kovács Péter kong-
resszusi biztos lapunknak el-
mondta: reméli, hogy a kam-

pány „a jóérzés határán belül”
zajlik majd, és nem lesz szük-
ség a szabályozásra.

Az államelnöki tanács ellenje-
löltjeinek etikai kódex aláírását
is javasolta. Ezt korábban Olosz
Gergely már elfogadta, Kelemen
Hunor mûvelõdési miniszter pe-
dig jelezte: a kampány hivatalos
kezdete után megfontolja az alá-
írását. 
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Meglett férfiak, az egykori
marcona katona képé-
ben tetszelgõ ezredesek,
tábornokok siránkoz-
nak tévé-szerte, tüntet-
nek úton-útfélen „ka-
tonai becsületük” vé-
delmében, megalázta-

tásuk ellen tiltakozva.
Akár az emberi méltóság példaképei is le-
hetnének, ha sirámaikból nem derülne ki
azon nyomban, hogy a becsületet a pénz, a
megaláztatást pedig annak megvonása je-
lenti számukra. 
A katonai nyugdíjak átszámolása képezi
ezekben a napokban az ország központi té-
máját, és – mivel a kormány döntése nyo-
mán a folyamat év végéig folytatódik – félõ,
hogy az egész esztendõben vissza-visszatérõ
motívum lesz. Félõ, mert Romániának az
elkövetkezõ idõszakban sokkal fontosabb
megoldandó gondjai is lennének, közöttük
például a még mindig mélyülõ gazdasági-
pénzügyi válság megállítása.
Ha meg már éppenséggel a nyugdíjakról
esik szó – nos, akkor inkább a nyomorkü-
szöb szintjén tengõdõ sokmillió kisnyugdíjas
életén kellene mindenekelõtt javítani. A kü-
lönleges (jelen esetben katonai) nyugdíjak-
ban részesülõk alig több, mint másfélszázez-
res táborához tartozó kivételezetteknek
ugyanis a csökkentés után is van mit a tejbe
aprítaniuk. Igaz, megérzik, ha havi járan-
dóságuk egyik napról a másikra mondjuk
12 000 lejrõl 5000 lejre csökken; csakhogy
még ez utóbbi összeget is igen sok aktív ta-
nár, orvos szívrepesve fogadná el – fizetés
gyanánt. Ráadásul a katonák nyugdíjai az
átszámítás után a legtöbb esetben nem ki-
sebbek lesznek, hanem akár 3500 lejjel is
nõhetnek, így aztán már maga a különbö-
zet is egészen csinos „civilfizetés” lehetne.
Az egyenruhások a haza fáradhatatlan
szolgálatával, védelmével indokolják elõjo-
gaikat, a katonaélet zordságáról, veszélyei-
rõl regélnek. Mintha oly sok puskaport sza-
goltak volna (Istennek hála, békeidõben el-
töltött) aktív szolgálatuk idején, amikor, fõ-
leg a Ceauºescu-féle aranykor évtizedeiben,
háborúzás helyett inkább csak díszlépésre
kellett oktatniuk, meg kukoricatördelésre,
építõtelepi malterkeverésre kivezényelniük a
bakákat. Egyenruhájuk mindvégig kivétele-
zett társadalmi státuszt biztosított számuk-
ra, kiemelt fizetést kaptak, a pártgazdaság-
nak köszönhetõen beszerzési gondjaik sem
voltak, „kincstári ruházatuk” ingyenes volt,
az általuk felpanaszolt „rideg kaszárnyai
környezetet” pedig jótékonyan feledtették a
tiszti vendéglõkben elköltött pezsgõs vacso-
rák. Minderrõl most megfeledkezni látsza-
nak, akár csak arról az „apróságról”, hogy
nem kevesen közülük a kommunista dikta-
túra legfõbb támaszai voltak. 
Nyilván, az egyenruhások világszerte meg-
különböztetett helyzetet élveznek, így az át-
lagnyugdíj többszörösét elérõ járandóságai-
kat sem sajnálná tõlük senki – ha ezt az
összeget nem a „civilekhez” oly szûkmarkú
nyugdíjalapból kellene elvonni, amelyhez
soha egyetlen fityinggel sem járultak hozzá.
Amint egy román lapkommentátor találó-
an megjegyezte: senki sem akarja elpusztíta-
ni a szomszéd kecskéjét – ameddig az a gaz-
dája kertjében legel.

Román lapszemle

Nyugdíjra 
váltott becsület

Bogdán Tibor

Négyszáz szõlõtõkét loptak el Mugur
Isãrescu jegybanki kormányzó Vâlcea
megyei szõlészetébõl. (Gândul) A Bákói
Ortodox Püspökség két MiG 21-est kapott
ajándékba a román légierõtõl. A használa-
ton kívül helyezett vadászgépeket a nem-
zeti hõseire való megemlékezés céljával
állítják ki (Gândul). A Gyöngy folyó del-
tájánál elhelyezkedõ kilenc város egyesíté-
sével hozzák létre Kína és a világ legnépe-
sebb városát. A megálmodott, 42 millió
lakossal rendelkezõ megalopolisz területe
26-szor nagyobb Londonnál (Adevãrul)

Indul a „házikampány” 

M. Á. Zs.

Az ellenzéki pártok tegnap
nemtetszésüket fejezték ki az

Állandó Választási Hatóság ál-
tal beterjesztett választási tör-
vénytervezet több cikkelyével
kapcsolatban, szerintük ugyanis
azt a Demokrata-Liberális Párt
(PD-L) „megrendelésére” állí-
tották össze. „Nem akarom
rosszindulattal vádolni a válasz-
tási hatóság tagjait, de számom-
ra egyértelmû, hogy a kilenc-
vennapos kampányidõszakra a
demokrata-liberálisoknak van
szükségük. Így lenne elég idejük
arra, hogy megvásárolják azo-
kat a szavazatokat, amelyeket
ajándékokkal és pénzzel meg le-
het szerezni” – fogalmazott
Victor Ponta, a Szociáldemokra-
ta Párt (PSD) elnöke, hozzátéve,
hogy véleménye szerint az eddi-
gi harmincnapos kampányidõ-
szak bõven elegendõ a választá-
si program ismertetésére.
Ugyanakkor hevesen támadta a
külföldön szavazni szándéko-
zókra vonatkozó cikkelyeket,
szerinte a kormány a diaszpóra
segítségével akarja elcsalni a vá-
lasztásokat. „Ha a Boc-kabinet
keresztülviszi tervét, nincs értel-
me indulnunk a megméretteté-
seken. Sem a PSD, sem pedig a
Nemzeti Liberális Párt (PNL)

nem fog legitimálni egy nyíltan
antidemokratikus bohózatot” –
fejtette ki a PSD-elnök. Hozzá-
tette: alakulata mind hazai,
mind nemzetközi színtéren tilta-
kozni fog „Elena Udrea szava-
zatvásárlási rendszere ellen”. 

A PNL részérõl Mihai Voicu
szóvivõ úgy fogalmazott, hogy
Románia nem engedheti meg
magának azt a luxust, hogy
2012-ben fél évig kampányidõ-
szakban legyen, tekintettel arra,
hogy júniusban helyhatósági,
novemberben pedig parlamenti
választásokra kerül sor. 

Mint ismeretes, az Állandó
Választási Hatóság a kampány-
idõszak háromszorosára növelé-
se mellett azt is javasolta, hogy a
helyhatósági választásokat júni-
us elsõ vasárnapján, a parlamen-
ti és államfõi voksolást pedig no-
vember harmadik vasárnapján
szervezzék meg. A választási
szabályzattervezetet a következõ
idõszakban vitára bocsátják. 

Az egyfordulós helyhatósági
választások bevezetésével Victor
Ponta is egyetértett, meggyõzõ-
dését fejezve ki azzal kapcsolat-
ban, hogy a szociáldemokraták
a választási fordulók számától
függetlenül megnyerik a polgár-
mesteri és megyei elnöki tisztsé-
gek zömét, ha nem történik vá-
lasztási csalás. 

Választási törvény rendelésre

Eckstein-Kovács Pétert (balra) tegnap a kampánystábja is elkísérte az ügyvezetõ elnökségre Fotó: Sipos. M. Zoltán

ÚMSZ

A kommunizmus anyagi és
munkahelyi biztonságát visz-

szasírók tucatjai ünnepelték teg-
nap a fõvárosi Ghencea temetõ-
ben Nicolae Ceauºescu volt ál-
lamfõ születésének 93. évfordu-
lóját. A zömében idõs nosztalgi-
ázók virágkoszorúkat, vörös lo-
bogókat, a Scânteia címû egykori
pártlap régi számait helyezték el
a volt elnöki pár sírjánál, a kom-
munista diktátort magasztaló da-
lokat és verseket adtak elõ. A
hangulatról a Román Kommu-
nisták Szövetségének két aktivis-
tája gondoskodott, egyikük han-
gosbeszélõn keresztül dicsõítette
a kommunizmus megvalósítása-
it, és ostorozta az imperializ-
must. „Huszonkét évvel az 1989.

decemberi katonai puccs után az
igazságra fény derült. Emberar-
cú szocializmussal, nyugati de-
mokráciával hitegették az embe-
reket, ahol tejben és vajban für-
dünk majd. Ma már tudjuk,
hogy hazudtak nekünk, a kincs-
tár üres, gyárainkat, bankjainkat
eladtuk az idegeneknek” – dör-
gött a társadalmi kritika. Felszó-
lalását egy idõs férfi szakította
félbe, aki nyugdíjszelvényét lo-
bogtatva keresetlen szavakkal
szidta a kormányt. Egyre többen
és többen kapcsolódtak be a
kommunizmust visszasírók rög-
tönzött kórusába egyhangú kö-
vetkeztetést vonva le, hogy a
Ceauºescu nevével fémjelzett
Aranykorszakban lakás, enniva-
ló, munkahely volt bõven és a
közbiztonsági is jobb volt. 

„Éljen sokáig Ceauºescu!”

Leváltanák „a lógós” Szászt
ÚMSZ

Munkahelyi hiányzás miatt
veszítheti el alpolgármesteri

mandátumát Szász Jenõ, akinek
ügyét mára tûzte napirendre a
székelyudvarhelyi képviselõ-tes-
tület. A Magyar Polgári Párt
(MPP) elnöki tisztségét is betöltõ
Szászt felettese, Bunta Levente
RMDSZ-es városgazda pana-

szolta be. A polgármester szerint
az MPP-elnök az elmúlt idõ-
szakban havonta csak 12–16 órát
tartózkodik a munkahelyén.
Szász Jenõ sajtótájékoztatón rea-
gált Bunta kezdeményezésére,
kifejtette: nem érte váratlanul a
határozattervezet, õ ugyanis
több mint fél éve tud arról, hogy
a polgármester tervbe vette a me-
nesztését. 



ÚMSZHÁTTÉR www.maszol.ro   2011. január 27., ccssüüttöörrttöökk4

Gy. Z.

A strasbourgi összeurópai
testület Hashim Thaci, a fia-

tal ország miniszterelnö-
ke személyére fókuszál.
A kormányfõnek valósá-

gos „bulldoggal” akadt dol-
ga, ugyanis nem más irányí-
totta rá a figyelmet, mint a
volt Jugoszláviában elköve-
tett háborús bûntetteket vizs-
gáló hágai Nemzetközi Tör-
vényszék korábbi fõvádlója,
a svájci Carla del Ponte, aki
mindenkinél könyörteleneb-
ben üldözte a felelõsöket.
Azt állítja: az egykori tarto-
mány északi részén az önma-
ga által koszovói felszabadí-
tási hadseregként, a nemzet-
közi vélemény szerint azon-
ban terrorszervezetként defi-
niált UCK 1998 és 2000 kö-
zött „embertelen kezelések-
nek” tett ki több száz bebör-
tönzöttet. A megkínzottak
végül nyomtalanul eltûntek.

Örökre büntetlenek

„Számos jel” arra mutat,
hogy a foglyokból egyes lét-
fontosságú és egészséges
szerveket kioperáltak, hogy a
nemzetközi feketepiacon el-
adhassák – rögzíti az Európa

Tanács kedden hozott hatá-
rozata. Ezek a machinációk
egyre könnyebbé váltak a ká-
osz során, míg csak az
ENSZ-missziók – a KFOR
és a MINUK – át nem vették
az ellenõrzést. A fegyveres
konfliktus idején ugyanis az
UCK „de facto” a NATO-
csapatok szövetségese volt.

Az ENSZ-missziók elõny-
ben részesítették a „pragma-
tikus politikát”, és messze-
menõkig támogatták az egy-
kori UCK-vezért (név szerint
Hashim Thacit) – állapítot-
ták meg az Európa Tanács
47 tagországának képviselõi.
Annak idején ugyanis az volt
a cél, hogy a lehetõ legrövi-
debb idõ alatt biztosítsák Ko-
szovó stabilitását, s ennek ol-
tárán „az igazság fontos
alapelveit” is feláldozták. Az
EULEX 2008-ban ugyan-
csak „nehéz helyzetet örö-
költ”. Iratok tûntek el, nem a
kellõ idõben hallgattak ki ta-
núkat, és fennáll az esélye
annak, hogy „számos bûnö-
zõ örökre büntetlen marad”.

Mûködött a maffia

Egy svájci liberális képvise-
lõ, Dick Marty egykori ál-
lamügyész már decemberben

nyilvánosságra hozta jelenté-
sét, amely szerint a három
nappal korábban újjraválasz-
tott Hashim Thaci neve (Ko-
szovóban december 12-én já-
rultak a szavazópolgárok az
urnákhoz) szorosan kötõdik
egyes illegális cselekedetek-

hez. A svájci jelentés egyebek
mellett leszögezi, hogy Thaci
a Drenica nevû UCK-cso-
port vezetõjeként a kérdéses
idõszakban „látványos mó-
don” megerõsítette aktivitá-
sát a koszovói szervezett bû-
nözésben. Marty képviselõ

számos ország titkosszolgá-
lati dokumentumai alapján
dolgozott, s azt állítja: mivel
ezek az országok „elõnyben
részesített partnerként” te-
kintettek rá Koszovó-politi-
kájuk kialakítása során, ez a
támogatás azt az érzést kelt-
hette Thaciban, hogy szemé-
lye „érinthetetlen”, s a hábo-
rú utáni Koszovóban szava-
hihetõ politikai vezetõként
veszik számításba.

A The Guardian címû brit
lap ugyancsak a napokban le-
leplezõ cikket közölt
Thaciról. Az újság megbíz-
ható forrásokra hivatkozva
azt írja, hogy a koszovói mi-
niszterelnök tagja volt egy
bûnözõi triumvirátusnak,
amelyet Xhavit Haliti irányí-
tott. Haliti hivatalosan Thaci
tanácsadójaként mûködik,
valójában azonban – több
nyugati titkosszolgálat közre-
mûködésével összeállított,
megbízható anyag alapján –
egy maffiaszerû bûnözõi kar-
tell fõnöke.

UCK, IRA, ETA

A „tanácsadó” egy pristi-
nai szállodából mozgatja a
szálakat, állandóan 9 milli-
méteres pisztollyal van fel-
fegyverkezve, pénzét pedig
kábítószer-csempészetbõl,
prostitúcióból, fegyver- és
emberkereskedelembõl szer-
zi. Legalább két gyilkosság
szerepel a számláján, mások
mellett egy bíráló hangú ifjú
újságíróé. Természetesen õ
is, a kábítószer-tejesztéssel
ugyancsak megvádolt Thaci

is visszautasítja a Marty-
jelentés vádjait.

Érdemes azonban vissza-
térnünk az illegális szervke-
reskedelemre, mivel a titkos-
szolgálati jelentések épp azo-
kat a koszovói területeket ír-
ják le helyszínként, ahol a
frissen önállósult ország
szerb kisebbsége él, gyakorla-
tilag egységes tömbben. A
börtönökbõl nyomtalanul el-
tûnt fiatal, korábban egészsé-
ges foglyok zöme is szerb
nemzetiségû volt. Akkoriban
az UCK fegyverrel harcolt a
Szerbiától való elválásért,
márpedig bármennyire köz-
hely is, a fegyvervásárláshoz
pénz kell, nem is kevés. Le-
het ugyan bántó a párhuzam,
de mindenképpen találó: a
világban a legtöbb független-
ségi csoport túszszedéssel,
kalózkodással és hasonló
nemzetközi, illetve háborús
bûncselekményekkel tölti föl
a pénztárcáját. Amikor
ENSZ-felhatalmazás alapján
a NATO nemcsak a konflik-
tushelyzetben lévõ Koszovót,
hanem a „gyarmattartó”
Belgrádot is bombázta, hogy
így törje meg a tartomány-
hoz foggal-körömmel ragasz-
kodó hatalmat, az UCK
„konszolidálta” magát, hiva-
talosan politikai eszközökre
cserélte fegyvereit, és ebben
nem állt példa nélkül. Hason-
ló módszerekhez folyamo-
dott korábban az ír Sinn Féin
és fegyveres szárnya, az IRA,
most pedig a baszk ETA pró-
bálkozik azzal, hogy leáztas-
sa magáról a terrorszervezet
bélyegét. 

Koszovói (szerb)szervkereskedelem

B. T.

A Boc-kabinet fejetlen
kapkodására jellemzõ az

a körülmény is, hogy alig egy
héttel az egységes nyugdíjtör-
vény megszületése után, a
kormány a jogszabályt de-
cember 23-án sürgõsségi ren-
delettel módosította. 

Kétmillió vesztes

Szakszervezeti illetékesek,
gazdasági elemzõk nagyrészt
egyetértenek abban, hogy a
változtatások ellentétben áll-
nak a nyugdíjasok érdekeivel
és jogaival, új formájában a
törvény semmiképpen sem
szolgálja a nyugdíj- és társa-
dalombiztosítási rendszer re-
formját. 

A 21 törvénycikkelyt érin-
tõ változások nyomán mint-
egy kétmillió nyugdíjas kap
kevesebb pénzt ettõl az évtõl
kezdve. Gazdasági szakértõk
„az akaratlan humor antoló-
giájába” illõnek tartják a mó-

dosítások hivatalos indok-
lását, miszerint azokat az tet-
te szükségessé, hogy az euró-
pai irányelveket átültessék a
román törvénykezésbe, egye-
bek között a feldolgozott do-
hány jövedéki adója és a hoz-
záadottérték-adó közös rend-
szerének kialakítása terüle-
tén.

Új formájában a nyugdíj-
törvény alkalmazása számos
további csökkentéssel jár,
igaz, ezek jelentõs részét a
sürgõsségi kormányrendelet
kidolgozói igyekeztek bur-
kolt formában bevezetni.

Gazdasági elemzõk gon-
dosan kiszámították, hogy a
különféle módosítások to-
vábbi összegeket faragnak le
a nyugdíjakból, miután azo-
kat már az eredeti rendelke-
zések is eléggé megnyirbál-
ták. Így például sokat veszíte-
nek a nyugdíjasok már annak
nyomán is, hogy a törvény,
már eredeti formájában is
732,8 lejnél fagyasztotta be a
2012. évre a nyugdíjpont ér-

tékét. Ha a kormány tartotta
volna magát az egységes
nyugdíjtörvény elõtti számí-
tási módhoz, miszerint a
nyugdíjpont összegét a brut-
tó országos átlagfizetés 45
százalékában állapították
meg, akkor egy nyugdíjpont
a jelenlegi értékszint helyett
most 910 lejt ért volna. 

Érintett kategóriák

Nem részesülnek nyugdíj-
korhatár-csökkentésben az I.
számú munkakategóriába
besorolt, vagyis nehéz mun-
kakörülmények között, ve-
szélyes vagy mérgezõ kör-
nyezetben dolgozó szemé-
lyek. Az érdekvédelmi szer-
vezetek képviselõi szerint ez-
zel önkényesen és diszkrimi-
natív módon fosztották meg
az érintett személyeket a ne-
héz, veszélyes munka után
járó törvényes joguktól. 

Megnõtt viszont a részle-
ges elõrehozott nyugdíjakra
kirótt levonások összege.
Ezek szintje az eddigi 30 szá-
zalékról 45 százalékra emel-
kedett, vagyis megközelítette
a tulajdonképpeni nyugdíj fe-
lét. A levonások a rendes
nyugdíjkorhatár eléréséig ér-
vényben maradnak.

Új formájában az egységes
nyugdíjtörvény hátrányosan
érinti a pedagógusokat is. A
jogszabályban nem szerepel
az a rendelkezés, miszerint a
legalább 25 szolgálati évvel
rendelkezõ tanár a nyugdíj-
korhatár elérése elõtt három
évvel már jogosult a nyugál-
lományba helyezésre.

Bár a törvény tételesen
nem mondja ki, a gyakorlat-
ban a rendelkezés, amelynek
értelmében a nõi alkalmazot-
tak az eddigi 30 év helyett 35
évig kötelesek hozzájárulni a
nyugdíjalaphoz, 15 százalék-
kal csökkenti a gyengébb
nemhez tartozó nyugdíjasok
járandóságait. A korábbi, im-
már hatálytalanított törvény-
nek megfelelõen ugyanis, a
60 pontot elért nõi alkalma-
zott pontszámát a hozzájáru-
lás akkori, 30 éves idõtarta-
mával, azaz harminccal osz-
tották el, ami két pontot ered-
ményezett. Ez a jelenlegi
732,8 lejes nyugdíjponttal
számolva 1465 lejt jelentene.
Az új jogszabály szerint a 60
pontot már 35-el osztják el,
ez pedig csupán 1,71428
nyugdíjpontnak felel meg,
ami 1256 lejes nyugdíjat
eredményez. A 209 lejes
„tiszta veszteséget” az átlag-

nyugdíjas megérzi, számítás-
ba véve a vásárlóerõ
2009–2011 közötti, várható-
an mintegy 19 százalékos
visszaesését is.

Egy kis matematika

Az egészségbiztosítási hoz-
zájárulás bevezetése helybõl
további 5,5 százalékkal csök-
kenti a nyugdíjakat. Koráb-
ban ezt az illetéket nem a
nyugdíjakból vonták le, ha-
nem a társadalombiztosítási
pénztár fizette be az egész-
ségügy költségvetésébe. Most
viszont a nyugdíj összegébõl
tartják vissza,  ráadásul pedig
– a kormányilletékesek állítá-
saival szemben – nem az alsó
határként megállapított 740
lejt meghaladó összegért, ha-
nem a teljes nyugdíj alapján
számolva. 

Tavaly decemberben még
az 1000 lejnél kisebb nyugdí-
jak esetében nem kellett sem
egészségbiztosítási illetéket,
sem 16 százalékos adót fizet-
ni. Jelenleg azonban például
a 760 lejes nyugdíjat alapul
véve, az 5,5 százalékos egész-
ségbiztosítási hozzájárulás
értéke 42 lej. A kézhez veen-
dõ nyugdíj összege így 718
lej lenne, de mivel a törvény

értelmében egyetlen nyugdíj
sem csökkenhet 740 lej alá,
csupán 20 lejt vonnak majd
le.

A 800 lejes nyugdíj össze-
gébõl az 5,5 százalékos
egészségbiztosítási hozzájá-
rulás 44 lejt tesz ki, így a
nyugdíj tulajdonképpeni ösz-
szege csupán 756 lej lesz. 

1500 lejes nyugdíj eseté-
ben a számítás a következõ-
képpen alakul: tavaly decem-
berben az 1000 lejt meghala-
dó 500 lejért 16 százalékos
adót, azaz 80 lejt kellett fizet-
ni, így a nyugdíjas 1420 lejt
kapott kézhez. Az új rendel-
kezéseknek megfelelõen vi-
szont a teljes összegbõl visz-
szatartják az 5,5 százalékos,
azaz – kerekítés után – 83 le-
jes egészségbiztosítási hoz-
zájárulást, így a nyugdíjból
már csak 1417 lej marad. A
következõ lépésben 16 szá-
zalékkal megadóztatják az
1000 lej fölötti 417 lejt, ami
további 67 lejt jelent. A levo-
nások összértéke (83+67 lej)
ezzel 150 lej lesz, ezt tartják
majd vissza az 1500 lejes
nyugdíjból, ami azt jelenti,
hogy a nettó nyugdíj mind-
össze 1350 lej lesz, azaz 70
lejjel kevesebb, mint tavaly
decemberben. 

Ravaszdi nyugdíjcsökkentés
A kormány által tavaly december vé-

gén elfogadott sürgõsségi rendelet nyo-

mán január elsejétõl minden harmadik

nyugdíjas veszít járandóságaiból. 

Hashim Thaci koszovói kormányfõ. Ötcsillagos maffiózó

Az Európa Tanács szorgalmazza,

hogy az Európai Unió rendõri és igaz-

ságügyi missziója (EULEX) vizsgálja

ki a koszovói feltételezett szervkeres-

kedelem ügyét – tekintet nélkül az el-

követõk bármilyen politikai tisztségére.



A politika, akárcsak a történelem maga,
ciklikus folyamat. Az alapvetõ alternatívák
soha nem tûnnek el véglegesen, legfeljebb a
nagy sorsfordulókat, forradalmakat, elve-
szített háborúkat követõen szorulhatnak
háttérbe. A kelet-közép-európai nemzetisé-
gi kérdéskör föderatív alapokra való helye-
zésének gondolata már a 18. századi sza-
badkõmûves iratokban és a magyar jakobi-
nusok politikai tervezeteiben megjelenik. 
Különösen erõs visszhangra találnak ezek
a gondolatok a magyarországi nemzetisé-
gek körében. A románok legjobbjai is a
Monarchia és benne Magyarország konfö-
deratív átalakítására vonatkozó tervezetek
tucatját dolgozzák ki. George Ciorãnescu
A románok és a föderatív gondolat címû mû-
vében bõ ízelítõt nyújt ezekbõl a terveze-

tekbõl. A román–magyar
konföderáció egyik legko-
rábbi híve a 48-as forra-
dalmár Simon Bãrnuþiu.
Tervezetének egy kiérlel-

tebb változatát D.
Brãtianu a magyar
kormánynak is be-
nyújtja. Ion
Maiorescu a frankfur-

ti diétán ismerteti a német politikusokkal a
románság föderalista elképzeléseit.
Bãlcescu A Dunai Egyesült Államok címen
ismertté vált tervezetérõl – a Kossuth-féle
Duna-Medencei Konföderáció tervezeté-
nek román párjáról – feltehetõen már a
magyar olvasó is hallott. 
A 19. századon a forradal-
mat követõen is végigvo-
nul a mindenki számára
elfogadható megoldás ke-
resése. Az elkészült terve-
zetek sorában, szakmai
színvonalát és nemzetközi hatásait tekintve
is Aurel C. Popovici A Nagy-ausztriai Egye-
sült Államok címû, 1906 januárjában, Lip-
csében megjelent munkája tekinthetõ a leg-
jelentõsebbnek. 
A tervezetet az osztrák császári trón váro-
mányosa, Ferenc Ferdinánd, a Monarchia
megmentésének reális lehetõségeként érté-
kelte, s Popovicira utalva kijelentette: „Ez
az én emberem, ennek a tanácsaira kell
alapoznom.” 
A tervezet a magyar Parlamentben is szóba
került. A magyar kormányzat azonban
egyértelmû elutasítással reagált. Tárgyalni
sem volt hajlandó a kérdésrõl. (Pedig utó-

lag nyilvánvaló, hogy a tervezet a mai leg-
merészebb elképzeléseinket is felülmúlhatta
volna.) A visszautasításhoz fogyatékossá-
gai, a Popovici által is alkalmazott kettõs
mérce is hozzájárulhatott. (Az elvakult
nemzeti kizárólagosság mellett, „természe-
tesen”.) Tény, hogy Popovici tervezete, bár

a Székelyföldet a konföde-
ráció Magyar- vagy Cseh-
országgal egyenrangú 12.
tagköztársaságaként szere-
peltette, Erdély többi ré-
szét olyan román tagköz-

társaságként szerette volna az unióba il-
leszteni, amelyben csak a szászok és a svá-
bok rendelkeztek volna autonómiával, a
Székelyföldön kívüli magyar közösségekkel
Popovici mint beolvadásra ítélt jelentékte-
len csoportokkal számolt csupán. Annak
ellenére is, hogy számuk jóval meghaladta
a szászok és a svábok lélekszámát.
A kompromisszumos tárgyalások során
azonban a Székelyföldön kívüli magyarság
csoportjai számára is a németekéhez ha-
sonlatos autonóm státust lehetett volna ki-
alkudni, valahogy úgy, ahogyan arra ma-
gyar részrõl Bajcsy-Zsilinszky Endre – an-
golul megírt és Svájcban megjelentetett –

tervezete tett csaknem fél évszázad múltán
kétségbeesett, de akkor már esélytelen kí-
sérletet. 
Popovici általános szavazati jogra és nép-
szuverenitásra alapozott tervezete, ha meg-
valósul, kétségkívül alapvetõen más irányt
szabhatott volna a térség történetének. Ma-
gyar- és zsidóellenes elfogultságai, illetve
németimádata ellenére olyan nemzeti plu-
ralizmusra alapozott méltányosság elõtt
nyithatta volna meg az utat, amelynek
megvalósítására ez idõ szerint az Egyesült
Európa sem igazán látszik alkalmasnak. 
A gondolat azóta is újra és újra fölbukkan.
És háttérbe szorul. Magyarországon ma is
olyan politikai irányzat van hatalmon,
amely a szlovákokkal, illetve a románokkal
szorosabban együttmûködõ politikai alaku-
latok (jelesül az RMDSZ és a Híd) politi-
kusait „nemzetidegen elemek” gyanánt
próbálja kirekeszteni a magyar nemzetbõl.
Ilyenkor az értelmiségnek kell életben tar-
tania a lappangó alternatívát. Amint azt a
Budapesten január 27-e és 30-a közt sorra
kerülõ, A múltat be kell vallani… címû iro-
dalomtudományi konferencia is tenni szán-
dékozik. 
Talán még szólhatok róla. 

Ugyanily okból bukott meg a városi közgyûlésen az az indítvány is,
hogy a Farkas utcát Gyulai Pálról Gyulai utcának nevezzék. Nem
lehet az, vélekedék a városi tanács, mert ugyanebben az utcában van
katolikus intézet is, Gyulai pedig református volt, s nem illõ, hogy a
város támasszon éppen jogos viszályt a felekezetek között.
Maradjon csak minden a régiben, az új dolgok mindegyikének meg-
van a maga méregfoga, s a város dzsentrije, bár nagyapjának már
nem volt se lova, se földje, lovagló nadrágban jár, s rövid, prémes
bõrkabátot visel. (Ilyen öltözetben állított be egyszer a Café de la
Paix egyik szupertermébe egy kolozsvári fiatalember. A lovát az
Opera elé kötötte.)
Sajátságos, furcsa is, de mindamellett roppant érdekes és szeretetre
méltó város ez a Kolozsvár. Nevethetünk, sírhatunk úgy a maga egé-
szében rajta, van azonban benne mégis valami, ami imponál: ennek
a városnak joga volt szép és értékes múltjára egy jó nagyot aludni, s
bizonyos az, hogy szétszórt s ma még tehetetlen kultúrereje egyszer
csak felrezzenti álmából, nagy passzivitása erõre kap, lerázza Her-
bert-gõgjét s kultúrát épít magának jelszavak nélkül, de tartalommal,
újat vagy tradíciósat, az végre is egyre megy, de anyagot és energiát
adva valóra váltja azt, ami ma nála még szintén csak tradíció, hogy
õ Erdélynek irányadó metropolisza.
Ennek a szép fekvésû, egészséges levegõjû városnak az egyetlen, iga-
zi magyar iskolavárosnak kell lennie, mely nem kétes értékû ötletek-
kel keresi a feltûnést, hanem tudományával és produkáló erejével.

Kuncz Aladár: Kolozsvár és a kultúra, Nyugat, 1911, 2. szám 

„A múltat be kell vallani…”
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Aki Á-t mond, mondjon B-t is, tartják. Manapság
sokan és sokfelé jelentik ki, hogy a határon túliak
állampolgársága járjon együtt a szavazati joggal.
Sõt ennek be kell kerülnie a magyar alkotmányba
is. Nem alkotmányozási folyamatról beszélek,
ugyanis a gyakorlat azt mutatja, amint valamit
Kétharmadi Viktor kiejt, az már régen le van vajaz-
va, készen van, arra a kétharmad fülke rábólint
függönnyel és forradalommal együtt.
Tehát lesz nekünk szavazati jogunk, ugyanaznap
fogunk voksolni, ugyanolyan idõhatárok között,
mint anyai rokonaink, lesznek fülkék, ahol mi is
részesülünk a forradalmi lendületbõl, addig is pró-
bálhatunk a nagyáruházak és mallok próbafülkéi-
ben, kezünkbe vehetjük a jelöltlistát, amelyen már
elõre megjelölik a magyar politikában analfabétább
szavazók számára, kikre kell pecsétet ütni, kikre
keresztet vetni. És este már láthatjuk az exit-pol-
gári eredményeket, majd másnap már a végleges
képviselõi célfotót, a patkó szép egyszínû hajlását.
De akkor lesznek majd az erdélyi (vagy ki tudja, a
fel-délvidéki sõt nyugati) magyarok között olyanok,
akik hangoztatni fogják – mert sajnos akadnak
még közöttünk is gondolkodók – , hogyha van sza-
vazati jogunk, ha választunk, akkor választhatók is
volnánk. Tehát tessék belõlünk, közülünk, a sora-
inkból is jelölni, sõt mi fogunk jelölni, hiszen ki
lesz majd alakítva egy választói minimum, azaz
például minden 15 ezer szavazópolgár választhat
már egy saját képviselõt. Ez pedig ugyanolyan jo-
gokkal fog rendelkezni a Duna-parti Országház-
ban, mint Rogán vagy Gyurcsány, Pokorni vagy Il-
dikó néni. Beleszólhat az ország ügyeibe, vitatkoz-
hat, interpellálhat, föltehet napirend elõtti kínos
kérdéseket, törvényt terjeszthet elõ, bizottságosdit
játszhat, képviselhet regionális érdekeket (hiszen
választói akaratát õ ismeri a legjobban). 
Hacsak az nem történik, mint 1940-ben: behívott
képviselõink lesznek, alakíthatnak egy saját, a kor-
mányt támogató pártot.
Tovább megyek: lehet hogy egyszerre két parla-
ment tagja lesz, sõt háromé, az európai unióé, a ré-
gi-új országáé és a poszt-Trianonié. Esetleg halma-
zatilag még polgármester is a magyar parlamenti
szabályok szerint. Akkor majd optálnia kell vala-
melyik javára.
Elõfordulhat, hogy a külhoni magyarok értékprefe-

rencia-skálája szélesül, irányzatok magza-
nak föl, miként az már minden ma-
gyar szervezkedésen belül elkerülhetet-
len, és nem kizárt, hogy az ipse nem a
bebetonozó fülkék Che Guevarája

lesz, hanem az ellenzéké. Akkor õ már
nem is igazi magyar, hisz folyton
emlékeztetni fogják a patkóból,
hogy melyik párt is adott neki

honjogokat?!…Sebestyén Mihály
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Ilyenkor az értelmiség-
nek kell életben tartania
a lappangó alternatívát.

Bíró Béla

Minden napra egy mondás

„A jó szomszédság záloga a jó kerítés.” 
Robert Frost

A hantás

Irányadó metropolisz

A patkó-fülkébõl
A nap címe. Udrea szerint a politika
„szeretetmentes”, Gândul.

Magyarázat. Idõrõl idõre a hazai poli-
tikai pártok kerekasztal-beszélgetése-
ket szerveznek Nõk a politikában cím-
mel. Így Bukarestben idõrõl idõre el-
hangzik, hogy bizony, a nõknek túl ke-
vés szerep jut a politikában, és nincs
ez rendjén. Legutóbb a demokrata-li-
berálisok szerveztek e tárgyban
kerekasztalt, így értelemszerûen Elena
Udrea miniszter, Roberta Anastase
házelnök, illetve Andreea Vass, a kor-
mányfõ tanácsosa voltak a fõszerep-
lõk. Utóbbi bevallotta, hogy rövid po-
litikai karrierje alatt nem a férfiaktól,
hanem a nõktõl kapta a legtöbb övön
aluli ütést. 

Fütyülõsdi. A politikában még vissz-
hangzik az államfõ által Moldovában,
a fejedelemségek egyesülésének évfor-
dulóján kiváltott füttykoncert és hurro-
gás. Így például Elena Udreától meg-
tudhatjuk, hogy a tömeget az ellenzék
által lefizetett, hangulatkeltõ elemek
szították Traian Bãsescu ellen. Az ál-
lamfõ Cotidianul által idézett politikai
tanácsadója, Sebastian Lãzãroiu is
megideologizálja a történteket. Szerin-
te a mogultévék, Realitatea Tv és Antena
3 önmagukat járatták le, amikor hatal-
mas mûsoridõt szántak a füttyös mol-
dovai események közvetítésére. Elméle-
te az, hogy a két médium a széles nép-
tömegnek is bebizonyította: Bãsescu
nem diktátor, hiszen a zsarnokokat
nem szokás demokratikus módon kifü-
tyülni. Szép elmélet, csak hiányzik be-
lõle Hófehérke. 

Még egy szekus. A jeles kortárs író,
Ioan Groºan elismerte, hogy a kommu-
nista titkosszolgálat besúgója volt.
Igaz, hogy mást nem tehetett, mert a
Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Bizottság
ezt – dokumentumok alapján – kiderí-
tette róla. A Radu Greceanu fedõnéven
jelentéseket író az Adevãrulnak arra hi-
vatkozott: megfenyegették, nem jut be
az egyetemre, ha nem hagyja magát
beszervezni. Groºanról az is kiderült,
egyetemi évei alatt a filozófia tanáráról
jelentett. 

Horváth István
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HIRDETÉS

Baloga-Tamás Erika

Sajtótájékoztatón jelen-
tették be nemrég, hogy az
Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács (EMNT) mintegy
két hónap múlva bemutat-
ja a magyarországi Széche-
nyi-terv mintájára létreho-
zott Mikó-tervet, melynek
célja a gazdaság ösztönzé-
se. Azt már tudni lehet,
hogy a kis- és közepes vál-
lalkozásokat (kkv) céloz-
zák meg ezzel. Miért vá-
lasztották ezt a célcsopor-
tot?  
– Miután az EMNT Gazda-
sági Szakbizottsága elemez-
te a 2010-es év gazdasági
eseményeit, megállapította:
a jelenlegi román kormány
nem talált megfelelõ megol-
dást a problémás helyzet
stabilizálására és az élénkí-
tésre. Nem történt elõrelé-
pés a román gazdaság mo-
torját képezõ és a foglalkoz-
tatás oroszlánrészét vállaló
kkv-k pozíciójának javítása
érdekében, a hiányos, néha
kapkodó stratégia még ne-
hezebb helyzetbe hozta a
vállalkozásokat. A Mikó-
terv Erdély egészére kon-
centrál, célunk az itteni ma-
gyar vállalkozások fellendí-
tése.

Miután elégtelennek
tûnt a hazai gazdaságélén-
kítés, külföldi kapcsolatte-
remtésben kezdtek el gon-
dolkodni. Miért?

– A Szakbizottság nehezmé-
nyezi, hogy a román kor-
mány bürokratikus akadá-
lyokat gördít az uniós pályá-
zatok hatékony felhasználá-
sának útjába, így lépéseket
tettünk annak érdekében is,
hogy állandó képviseletet
hozzunk létre Brüsszelben,
az EU-s intézményeknél.
Természetesen számítunk
az anyaország, a jelenlegi
magyar kormány hathatós
támogatására is, itt rövide-
sen egyeztetések kezdõdnek
a hitelnyújtás témájában is.

A Mikó-terv kapcsán je-
lezték már: törvénymódo-
sításra van szükség ahhoz,
hogy magyarországi ban-
kok hitelt nyújthassanak
Romániában, mely ügyben
intézkedni kívánnak. Szá-
mítanak-e ellenállásra a
hazai törvénykezés részé-
rõl? 
– A fejlõdõ kkv-k egyik leg-
fõbb gondja a hatékony fi-
nanszírozás megoldása. Er-
re az igényre mintegy vá-
laszként, megoldásként je-
lent meg a romániai magyar
üzleti fogalomtárban a
Bethlen Gábor Alapítvány
(BGA). A magyar állami
forrásokat kezelõ alapít-
vány 2000-ben annak érde-
kében jött létre, hogy kedve-
zõ konstrukcióban visszaté-
rítendõ támogatásokat
nyújtson romániai magyar
kkv-nak a Vállalkozásfej-
lesztési Központok segítsé-

gével. Nemrégiben a román
törvényeknek megfelelõen a
BGA létrehozott egy mikro-
hitelezéssel foglalkozó rész-
vénytársaságot. A cél most
feltölteni ezt az alapot,
hogy elkezdhesse a mikro-
hitelek folyósítását.  A ro-
mán törvénykezés nagyobb
ellenállására nem számítha-
tunk, már csak a jelenlegi
gazdasági konjunktúra vé-
gett sem.

A hitelnyújtáson kívül
milyen más funkcióval ru-
háznák fel a Mikó-tervet és
milyen ágazatból számíta-
nak a legtöbb érdeklõdõre?
– Leragadtunk a hitelnyúj-
tásnál, de ennél többrõl van
szó: fejlesztési tervek, kiállí-
tások, konferenciák szerve-
zése, a fiatalok vállalkozói
kedvének ösztönzése, a  szü-
lõföldön való boldogulásuk
elõsegítése, kamattámoga-

tás. Legtöbb érdeklõdõre a
turizmus terén számítunk,
de segítségre van szükség az
élelmiszeriparban, a külön-
bözõ kereskedelmi szekto-
rokban vagy a faiparban is.

Milyen szakértõi csapat
dolgozik a stratégián? 
– A program kidolgozása a
gazdasági szakbizottság el-
nökségének a feladata, de a
munkába bevonunk neves
erdélyi és anyaországi, sõt,
Kárpát-medencei szakem-
bereket is. Elsõdleges part-
nerünknek tekinthetõ a
Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem kutató-
csoportja, de várjuk más
egyetemek, fõiskolák szak-
értõit is. Ugyanakkor szá-
mítunk az RMDSZ gazda-
sági szakbizottságának be-
kapcsolódására is, amint
azt az Erdélyi Magyar
Egyeztetõ Fórum  együtt-

mûködési megállapodása
rögzíti. 

A sajtótájékoztatón el-
hangzottak szerint az
EMNT gazdasági szakbi-
zottságának fontos szerepe
van Székelyföld gazdasági
autonómiájának kialakítá-
sában. Mit takar pontosan
ez a kifejezés?
– Létezik egy régi óhaj Szé-
kelyföldön, miszerint ennek
a régiónak a fejlesztését kü-
lön kell kezelni. Ezt az
igényt a jelenlegi politikai
lobbi is alátámasztja. Egy
nemzet gazdasági autonó-
miája egyben más autonó-
miák forrása is. Ki kell dol-
gozni rövid- és hosszútávra
a Székelyföld gazdasági fej-
lesztési stratégiáját.  A
Mikó-tervvel nem jön létre
egybõl a gazdasági autonó-
mia, ez viszont egyértelmû-
en ezt a célt szolgálja. Kö-
vetkezetes munkával meg
lehet valósítani legfõbb cé-
lunkat, az autonómiát. Egy-
szóval: a gazdasági önren-
delkezést.

Vállalkozóként hogyan
látja a Romániában állami-
lag kezdeményezett válság-
kezelési politikákat? 
– Húsz évvel a romániai
rendszerváltás és másfél év-
vel a globális méretû gazda-
sági válság kirobbanása
után megállapíthatjuk, hogy
a hitelválság ijesztõ bizony-
talanságba sodorta a kkv-

kat Székelyföldön is. A koc-
kázati tényezõk elemzése
után számos cég elhalasztja
tervezett beruházásait, vagy
meghatározatlan idõre fel-
függeszti azokat. Tavaly
nõttek az adózási terhek,
érezhetõen csökkent a la-
kosság vásárlóereje és a le-
gyengülõ vállalkozások kép-
zett alkalmazottaktól is
kénytelenek megválni. A
válság egy másik negatív ve-
tülete, hogy eddig az anya-
országi mikrohitel-támo-
gatásokra nem alapozhattak
a székelyföldi kkv-k. 

Ön szerint Székelyföld-
nek és Erdélynek a gazda-
ság melyik szektorában rej-
lik a húzóereje és mivel le-
hetne ezt felerõsíteni?
– Az erdélyi régióban, ezen
belül pedig Székelyföldön
az egyik húzóágazat a turiz-
mus, ennek fejlesztésére
gyors és hatékony segítség
kell. Ezenkívül fontos a fa-
feldolgozás, az élelmiszer-
ipar bizonyos ágazatai.
Együtt többre volnának ké-
pesek a kisvállalkozók,
azonban még nem eléggé is-
mertek az együttmûködési
modellek, a klaszter fogal-
ma is idegen. Kiemelném
még a decentralizáció kér-
dését és Erdély történelmi
régióinak újbóli meghatáro-
zását: mivel problémáik sem
egyformák, a megoldásnak
is tájegységre-szabottnak
kell lennie. 

A gazdasági autonómia elérhetõ
Beszélgetés László Jánossal, az EMNT székelyföldi régiójának elnökével a Mikó-tervrõl

Röviden

Világbanki találkozó

Hivatalában fogadta tegnap
Markó Béla miniszterelnök-
helyettes a Világbank Kuta-
tási- és Fejlesztési ágazat
mûködésének elemzésével
foglalkozó küldöttségét. A
találkozón, amelyen részt
vett Borbély Károly gazda-
sági, valamint Tánczos Bar-
na mezõgazdasági államtit-
kár is, a Világbank képvise-
lõi bemutatták elemzési
programjukat.  

Több a megtakarítás

Közel hat százalékkal emel-
kedett tavaly a lakosság és a
vállalkozások bankbetétjei-
nek aránya az elõzõ év ha-
sonló idõszakához képest –
írta a Román Nemzeti Bank
adataira hivatkozva a Mediafax.  

Nõhet az energiaimport

Lengyelország és Csehor-
szág mellett jelenleg Romá-
nia is azon kevés uniós tag-
államok közé tartozik,
amely energetikai szempont-
ból a legkevésbé függ az eu-
rópai közösségtõl. Az atom-
energiai projektek késlekedé-
se és a régi szénalapú erõ-
mûvek bezárása miatt azon-
ban tíz éven belül kénytelen
lesz növelni importját – írta
a Mediafax.

Folytatás az 1. oldalról

A kormánynak készült elem-
zés szerint nem tûnik meg-
alapozottnak, hogy az elõ-
állítási és forgalmazási ki-
adások viszonylagos válto-
zatlansága és a mintegy
húszszázalékos drágítás
mellett a vállalatok tavaly
nagyobb veszteséget hal-
moztak fel, mint 2009-ben.

A tanulmány arra is rá-
mutatott, hogy 2010-ben az
üzemanyagárakba „beépü-
lõ” adó aránya 52,5 száza-
lékról 49,8 százalékra csök-
kent – az év közben meg-
emelt áfát/TVA-t is beszá-
mítva. Az elemzõk figyel-
me arra is kiterjedt, hogy a
nyersanyagárak 2009 folya-
mán nagyobb arányú drá-
gulást szenvedtek el, mint
2010-ben, a benzin literen-
kénti ára mégis csupán 50
banival növekedett, szem-
ben a tavalyi egylejes eme-
léssel. A jelentés arra is ki-
tér, hogy 2010 folyamán az
olajvállalatok többször nö-
velték az üzemanyag árát,
de ezek az emelkedések
mindig egyszerre történtek,
ráadásul szinte valamennyi
olajvállalat egyformán drá-
gított. A börzére küldött hi-
vatalos vállalati adatok sze-
rint a Rompetrolt tulajdon-
ló KazMunaiGaz közel 140
millió dolláros veszteséget
halmozott fel 2010 elsõ ki-

lenc hónapjában, az orosz
Lukoilhoz tartozó AGA-
Petrotel Lukoil pedig kény-
telen volt 136 millió eurós
tõkésítést végrehajtani,
hogy a veszteségeket fedez-
ze és folytathassa mûködé-
sét. Ezzel egyidõben az
osztrák kézben levõ OMV
Petrom nyeresége több
mint 337 millió euróval, az-
az 46 százalékkal nõtt az
elõzõ év hasonló idõszaká-
hoz képest. 

Mint korábban beszámol-
tunk róla, Emil Boc felkérte
az Országos Versenytanács
és az ANAF szakembereit,
járjanak utána, mi az oka
az uniós szintû áremelke-
dések arányát jóval megha-
ladó romániai üzemanyag-
drágulásnak, amely már
országos tiltakozó akció-
kat váltott ki. Bogdan
Chiriþoiu, a versenytanács
elnöke rámutatott, nincse-
nek arra utaló adatok, hogy
a Romániában tevékenyke-
dõ kõolajtársaságok meg-
szegték volna a törvényt a
sorozatos drágításokkal, en-
nek bizonyítása különben
egy hosszú folyamat lenne.
Emlékeztetett ugyanakkor:
az intézmény már 2005-ben
vizsgálatot indított több kõ-
olajtársaság ellen a piaci ver-
seny megszegésének alapos
gyanújával, melynek ered-
ménye csak március után
válik ismertté. 

„Elkenték” az olajprofitot

ÚMSZ

Eltolódhat a világ gaz-
dasági döntéshozó elitjé-

nek eddigi egyensúlya, miu-
tán a fejlõdõ gazdaságokból
idén rekordszámú vállalati
ügyvezetõ lesz jelen a teg-
nap kezdõdött davosi 41. Vi-
lággazdasági Fórumon (VF)
– írta a Bloomberg. Mivel a
találkozó a szakma Mekká-
jának számít, az itt zajló
megbeszélések hû képet

nyújtanak arról, hogy mi
várható a globális gazdaság-
ban.

A Wall Street Journal rész-
letesen cikkezett arról, hogy
Davosban csak a VF tagja
vehet részt, a svájci non-
profit szervezet több tagsági
szintet tart fenn: minél töb-
bet fizet az érintett, annál
több ajtó nyílik meg elõtte.
Az egyszerû tagsági díj, va-
lamint a fórumra való meg-
hívás ára 71 ezer dollár, ez-

zel azonban csak a vörös
szõnyegig juthat el a látoga-
tó, a színfalak mögött zajló
megbeszéléseken csak 156
ezer dollár ellenében lehet
részt venni. A stratégiai
partnerség elnevezésû szint-
hez már 622 ezer dollár
szükségeltetik, a pénz azon-
ban önmagában nem elég,
ugyanis a VF állítólag csak
indiai és kínai cégek jelenleg
vezetõit látja szívesen ebben
a csoportban. 

Davos – a fejlõdõk fóruma 



Folytatás az 1. oldalról

„A probléma valójában a
szállásadók konferenciáján
merült fel” – nyilatkozta la-
punknak Hajdó Noémi, a
székelyudvarhelyi Turiszti-
kai Programok Fejlesztéséért
Egyesület programfelelõse,
aki leszögezte, „nem a kol-
duló romákkal van gondunk,
hanem magával a visszata-
szító jelenséggel”.  Hajdó
hozzátette: „Nem akarjuk
megmondani a városvezetés-
nek, hogy mit tegyen ebben
az ügyben, nemcsak tõlük
várjuk a megoldást, de úgy
tartjuk, hogy a hivatalnak
lépnie kell a tarthatatlan álla-
pot ellen”. A vendéglátósok
jelezték: az önkormányzattal
közösen keresik a megoldást
„a város hírnevét rontó je-
lenségre”. 

Kemény fiúk bevetésen

„A koldulás visszaszorítá-
sa érdekében már korábban
is lépett az önkormányzat.
2009-ben munkacsoportot
hozott létre a testület, de an-
nak tevékenysége kimerült
néhány megbeszéléssel és
szórólapozással. Nem volt
hatékony a kezdeményezés”
– ismertette az elõzményeket
Bunta Levente polgármester.
Az elöljáró jelezte: kész újra
életre hívni a munkacsopor-
tot, de úgy vélte, hatéko-

nyabb lenne a fellépés, ha a
szállásadók képviselete is tár-
sulna. „Nem a vállunkat kell
vonogtnunk, és arról beszél-
jünk, hogy kinek volna fel-
adata a koldulás felszámolá-
sa, hanem konkrét lépésekre
van szükség. Egyelõre egy
helyi õrzõ-védõ vállalkozást
bízunk meg azzal a feladat-
tal, hogy az érintett városré-
szeken felszámolják a koldu-
lást, de természetesen tovább
keressük a megoldást, hisz
mindannyian érezzük a
probléma súlyát” – tette hoz-
zá Bunta. 

A gorombaság 
sem segít

Az Új Magyar Szó megke-
reste a Hargita Megyei Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságot is,
az illetékesek azonban sem
arra nem tudtak egyértelmû
választ adni, hogy hány gye-
rek él koldulásból Székelyud-
varhelyen, sem azt nem tud-
ták megmondani: miért nem
biztosított a hatékony szociá-
lis védelem Hargita megye
gazdasági szempontból egyik
legfejlettebb városában. „A
gyermekvédelem elõször is

azt javasolja, hogy helyi szin-
ten találjanak megoldást a
problémára” – mondta Ele-
kes Zoltán igazgató, aki úgy
véli, sokat jelenthetne például
olyan nappali központok mû-
ködtetése, ahol ebédet is kap-
nának a gyerekek, és délutáni
foglalkozáson is részt vehet-
nének. „Természetesen indo-
kolt esetben az igazgatóság
kivizsgálhatja az érintett gye-
rekek családi hátterét, a
rendõrség figyelmeztetést
küldhet a családnak, de ez
nem minden esetben jelent
megoldást, és egyébként sem

az a cél, hogy ezek a gyere-
kek bekerüljenek a gyermek-
védelmi hálózatba” – szö-
gezte le Elekes. A hatékony-
ság érdekében a hivatal ille-
tékesei arra intik a város la-
kóit, hogy tagadják meg az
adományozást. 

„Én is tapasztaltam, hogy
sok a koldus Székelyudvar-
helyen, mert sokszor átuta-
zom a városon. Azt is lát-
tam, hogy gorombák velük a
helyiek. De én úgy gondo-
lom, magát minõsíti a város
azzal, ahogyan a szegények-
kel és a gyerekekkel bánik” –
nyilatkozta a marosvásárhe-
lyi Székely Gábor, aki arról
is beszámol: saját lakóhe-
lyén hasonló jelenségekkel
szembesül. 

Több romániai nagyváros-
ban krízisközpontot mûköd-
tetnek az utcán kéregetõ
gyermekek számára. Ezek-
ben az intézményekben
nemcsak meleg ételt kapnak
a rászorulók, hanem a szoci-
ális munkások abban is segí-
tik õket, hogy elhelyezkedje-
nek valamilyen oktatási in-
tézményben, és életkoruk-
nak megfelelõ ellátásban ré-
szesüljenek. Néhány hete
Tordán avattak fel hasonló
krízisközpontot, amelynek
létrejöttét az Európai Unió
háromszázezer euróval tá-
mogatta, és a Kolozs megyei
Gyermekvédelmi Igazgató-
ság irányította. 
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Hírösszefoglaló

Ioan Botiº munkaügyi
miniszter kompromisz-

szumot ajánl a munka tör-
vénykönyvvel kapcsolatban,
az érdekvédõk azonban álta-
lános sztrájkra készülnek. A
tárcavezetõ, akinek a lemon-
dását múlt héten követelték
a szakszervezetek, tegnap
úgy nyilatkozott: az érdek-
védelmi szervezetek múlt
heti javaslatai közül néhá-
nyat valószínûleg beilleszte-
nek a törvénycsomagba.
Ilyen engedmény a pálya-
kezdõk státusztörvénybe il-
lesztése. Botiº azonban fi-
gyelmeztetett: a próbaidõre
vonatkozó módosításokat, a
felmondási idõre és a határ-
idõs szerzõdésekre vonatko-
zó kitételeket megõrzik
csakúgy, mint a kollektív
munkaszerzõdésre vonatko-
zó szabályozást. Dumitru
Costin, a Nemzeti Szakszer-
vezeti Blokk (BNS) elnöke
úgy reagált: a szaktárca
kompromisszumképtelensé-
ge miatt általános sztrájkra
készülnek. Az érdekvédõk
túl hosszúnak tartják a pró-
baidõt, és sokallják a tör-
vény által biztosított felmon-
dási idõ hosszát is. Az eddi-
gi 24 hónap helyett 36 hó-
napra lehet majd határozott
idejû munkaszerzõdést köt-
ni a felmondási idõ 15 nap-
ról 20 napra módosult. 

Székelyföldi koldusopera

Az idegenvezetõnek felcsapott roma gyerekek rontják Székelyudvarhely hírnevét – vélik a helyiek

ÚMSZ

A MOL Románia és a
Polgár-Társ Alapítvány

immár hatodik alkalommal
hirdeti meg Zöldövezet-
programját, amelynek célja
a védett területek megõrzé-
se, népszerûsítése, a városi
zöldövezetek kialakítása és
felújítása. „Olyan tapaszta-
lattal rendelkezõ nemkor-
mányzati szervezetek pályá-
zatát várják a kiírók, ame-
lyek védett területek kezelé-
sében, valamint városi zöld-
övezetek fenntartásában jár-
tasak” – tájékoztatta lapun-
kat Felméri Erzsébet, a
MOL Románia kommuni-
kációs felelõse.

Tavaly a MOL Románia
150 ezer euróval támogatta a
2010-ben meghirdetett prog-
ramot: több mint 20 ezer
résztvevõ összesen 54 projek-
tet valósított meg. A kezde-

ményezés révén 50 ezer
négyzetméternyi városi zöld-
övezet alakítottak ki, vagy
újítottak fel. A jelentõs kö-
zösségi kezdeményezés ré-
vén nem kevesebb mint 6500
fát és cserjét ültettek el, to-
vábbá kialakítottak 14 tanös-
vényt, az érdeklõdõk tíz kiál-
lítást tekinthettek meg. A pá-
lyázat révén három látogató-
központot is kialakítottak kü-
lönbözõ védett területeken. 

„A MOL Románia, a
PolgárTárs Alapítvány és a
húszezer önkéntes közös erõ-
feszítéseit figyelemre méltat-
ta a civil társadalom, a leg-
fontosabb mégiscsak az,
hogy a Zöldövezet hiteles
program, mert konkrét ered-
ményeket és megvalósításo-
kat mutat fel: zöldebbé tesz-
szük városainkat, fejlesztjük
a védett területeinket, érdem-
ben járulunk hozzá az ország
természeti értékeinek népsze-

rûsítéséhez. Az elmúlt öt év
eredményei arra biztattak,
hogy a kihívásokkal teli
2011-es évben is meghirdes-
sük a programot” – ismertet-
te a pályázat célját és kiírásá-
nak körülményeit Ferencz I.
Szabolcs, a MOL Románia
ügyvezetõ igazgatója. 

A Városi zöldövezetek és
védett területek programot a
MOL Románia az idén is
150 ezer euróval támogatja.
A pályázatok leadásának ha-
tárideje 2011. március 1-je. A
pályázat során támogatást
nyert szervezetek listájának
közzétételére március hónap
folyamán kerül sor. A Városi
zöldövezetekért programága-
zatban az egy pályázatra
szánt legnagyobb anyagi tá-
mogatás értéke 8 ezer lej,
míg a Védett területek ága-
zatban a legnagyobb megpá-
lyázható összeg 20 ezer lej,
tudtuk meg a szervezõktõl. 

Újra pályázható a MOL
Zöldövezet-programja

Általános

sztrájkra 

készülnek

„Más megyékhez viszonyítva némi késés-
sel, de most tavasszal bevezetjük a szelek-
tív hulladékgyûjtést” – ismertette a teg-
napi tanácsülésen a következõ hetek ter-
veit Ilyés Gyula, Szatmárnémeti polgár-
mestere. Az elöljáró szerint azért sem volt
érdemes sietni, mert a Szamosdob határá-
ban kialakított megyei hulladékkezelõ
központ csak a tavasztól mûködõképes:
eddig nem tudták tárolni a szelektíven
gyûjtött szemetet. A civil szervezetek, fõ-

leg az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) ko-
rábban többször bírálták Szatmárnémeti
vezetését a hiányzó bicikliutak miatt. Ezzel
kapcsolatban Ilyés elmondta: készülnek a
tervek a várost legnagyobb pihenõövezeté-
vel, a Sárerdõvel összekötõ nyolc kilométe-
res kerékpárút megépítésére, a kivitelezés
még az idén elkezdõdhet. Az önkormány-
zat jelezte, tanulmányozzák mennyi való-
sítható meg az EKE által kidolgozott váro-
si kerékpárút-hálózat tervébõl.

Környezettudatos programok Szatmárnémetiben

HIRDETÉS
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Sipos M. Zoltán

Az érintett intézmények
és a kolozsvári kulturális

élet több ismert személyisé-
ge – köztük Tompa Gábor
színházigazgató – is tiltako-
zik az ellen, hogy a Kolozs
megye költségvetésébõl mû-
ködtetett három múzeumot
vonják össze egyetlen múze-
ummá. Az intézkedést a me-
gyei önkormányzat gazdasá-
gi osztálya javasolja, takaré-
kossági megfontolásokból.
Az elképzelések szerint a
Kolozsvári Szépmûvészeti
Múzeum, a Transilvania
Néprajzi Múzeum és a csu-
csai Octavian Goga Emlék-
múzeum olvadna össze. 

Fekete Emõkétõl, a Kolozs
megyei önkormányzat
RMDSZ-es alelnökétõl meg-
tudtuk, a javaslat tavaly de-
cemberben hangzott el elõ-
ször, csak akkor még nem
tárták az érintettek elé. Idén
január 18-án azonban, egy
szakmai fórumon a három
múzeum is értesült a tervek-
rõl. Akkor a múzeumok ve-
zetõi komoly szakmai érve-
ket sorakoztattak fel az intéz-
kedés ellen, ezekkel az
RMDSZ frakció teljes mér-
tékben egyetértett. „Három,
már brandként számon tar-
tott intézményrõl van szó,
hosszú utat kellett megtenni-
ük, hogy arculatukat kialakít-

sák, a további fejlõdésre is ak-
kor képesek, ha önállóságot
tudunk biztosítani számukra.
Összevonásuk esetén elvesz-
tenék jellegzetességeiket, ez
pedig negatív következmé-
nyekkel járna a város kultu-
rális életére” – magyarázta a
megyei tanács alelnöke. 

Cãlin Stegerean, a Szép-
Mûvészeti múzeum igazga-
tója szerint az összevonás
egyenesen az intézmények
elsorvadását jelentené.
„Olyan kulturális intézmé-
nyekrõl beszélünk, amelyek
nagy hagyománnyal, hír-

névvel rendelkeznek or-
szágszerte, de meg merem
kockáztatni, hogy nemzet-
közi viszonylatokban is.
Ezek az intézmények pont
az önállóságukkal tudják
biztosítani a város kulturá-
lis turizmusát és ennek a
gazdasági vonatkozásait.
Egész egyszerûen arról van
szó, hogy az említett múze-
umoknak akkora és olyan
minõségû gyûjteményei
vannak, amelyek vonzóvá
teszik a külföldiek számára
is a Kolozsvárra való láto-
gatást. Ez a vonzerõ az in-

tézmények összevonásával
teljesen megszûnne” – fej-
tette ki lapunknak Cãlin
Stegerean.

A Szépmûvészeti Múze-
um igazgatója tegnap juttat-
ta el a megyei tanácshoz an-
nak a 27 személyiségnek az
aláírását tartalmazó levelet,
akik ellenzik az intézmé-
nyek összevonását. A név-
sorban Tompa Gábor mel-
lett szerepel Ovidiu Pecican
író, Dan Perjovschi képzõ-
mûvész és Ioan Sbârciu, a
képzõmûvészeti egyetem
vezetõje is. 
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Röviden Múzeumok „éjszakája”Kiállítják a mártír 
püspök bõröndjét 

A héten elõkerült a július
harmadikán boldoggá ava-
tandó Scheffler János mártír
püspök bõröndje, amelyben
ruháit vitte, amikor a kom-
munista hatalom a jilavai
börtönbe hurcolta. Az erek-
lyét a 89 éves Körtvélyesy
M. Siplicia, a szatmári irgal-
mas rend nõvére õrizte. A
helyi újságból olvasta, hogy
megnyílt a Scheffler János-
emlékkiállítás, így döntött
arról, hogy jelentkezni fog a
püspöki bõrönddel. Napok
múlva a most elõkerült bõ-
röndöt is bemutatják,
amelyben egyebek mellett a
püspök viselt ruhája, takaró-
ja és még ma is mûködõ
órája található.

Évértékelõ fotókiállítás

Sepsiszentgyörgyön, a Szé-
kely Nemzeti Múzeum To-
lerancia termében kerül sor
holnap 19 órai kezdettel a
Camera Club Siculorum fo-
tóklub évértékelõ kiállításá-
ra. A tárlatot Nagy Lajos fo-
tómûvész nyitja meg, az est
házigazdája Kinda István
lesz. A Camera Club
Siculorum fotóklub 2007-
ben alakult csíkszeredai,
sepsiszentgyörgyi, kézdi-
vásárhelyi és brassói aktív
fotósok részvételével. A csa-
pat 2010-ben a romániai fo-
tóklubok versenyén a fõdí-
jat, a Román Kupát nyerte
el. Idén ugyanezen a verse-
nyen aranyéremmel kitün-
tették ki õket. A Camera
Club Siculorum közössége
fotózások alkalmával indult
beszélgetések, tapasztalat-
cserék, vizuális projektekben
való együttmûködések és
személyes kapcsolatok men-
tén alakult ki.

Januári Székelyföld

XV. évfolyamának elsõ, ja-
nuári számában a havilaptól
már megszokott igényes és
változatos tartalommal je-
lentkezik a Székelyföld kultu-
rális folyóirat. A kiadvány
oldalait Kiss Loránd, Balázs
János és Jánó Mihály erdé-
lyi falfestményekrõl készült
felvételei illusztrálják. A lap
a legfrisebb Székelyföld-díja-
zottak, Czakó Gábor, Mózes
Attila, illetve Térey János
laudációját is tartalmazza.

Amit még nem láttak
Marosvásárhelyen

Tizennyolc szerzõ 64 fotog-
ráfiáját állították ki a
Bernády Ház tetõtéri termei-
ben, Marosvásárhelyen. A
Marosvásárhelyi Fotóklub
minden évben jelentkezik a
téli tárlatával, ahol az egyik
legfontosabb szempont az,
hogy a városról, a környék-
rõl valami újat mutassanak
meg a kiállító mûvészek a
tárlatlátogatóknak. „Szá-
mukra nem az a fontos,
hogy kitört egy vulkán, vagy
felrobbantottak egy repülõte-
ret valahol, az élet szelídebb
jelenségeit hozzák elénk, és
mégis rengeteg látnivaló
van” – vallják a szervezõk.

Csendélet a Bánffy-palotában. Az összeolvasztás ellehetetlenítené a rangos múzeumok életét

Hírösszefoglaló

Kelemen Hunor mûvelõ-
désügyi miniszter beje-

lentette, az általa vezetett
tárca 34 millió lejjel támo-
gatja a rangos George Enes-
cu Nemzetközi Zenei Fesz-
tivált. Az összeg nem fedi a
teljes költséget, így a ren-
dezvény csupán szponzorok
segítségével jöhet létre.A
rendezvényen várhatóan
olyan neves mûvészek vesz-
nek részt, mint Zubin Meh-
ta, Daniel Barenboim és Va-
dim Repin. A fesztivál idei

kiadásán, amelyet szeptem-
ber 1-je és 25-e között tarta-
nak Bukarestben.

A kulturális miniszter
ugyanakkor azt is elmondta,
hogy ebben az évben elkez-
dik a Palotaterem felújítá-
sát. „Véget kívánok vetni az
épület körüli telekért folyta-
tott vége-hossza nincs tár-
gyalásoknak, mert a tulajdo-
nosokat csak egyetlen dolog
érdekli, a saját hasznuk. Há-
rom-négy éven belül Buka-
restnek korszerû koncertter-
me lesz” – jelentette ki
Kelemen Hunor. 

HIRDETÉS

Antal Erika

Újjáalakulásának husza-
dik évfordulóját ünnepel-

te Marosvásárhelyen a Ke-
mény Zsigmond Mûvelõdé-
si Társaság (KZST) kedden
este. A rendszerváltást köve-
tõen ugyanabból az eszmei-
ségbõl táplálkozva alakult
újjá, amelyben a két világhá-
ború között is mûködött,
magyarázta Csíky Boldizsár
zeneszerzõ, a KZST jelenle-
gi elnöke. A kedd esti ren-
dezvényen a húszéves tevé-
kenység ismertetését követõ-
en Dávid Gyula irodalom-
történész tartott elõadást a
társaság 1948 elõtti mûködé-
sérõl, majd Vécsi Nagy Zol-
tán Kemény János, az író-
mecénás „otthoni arcát”
mutatta be. Kovács András
Ferenc költõ, a Látó fõszer-
kesztõje saját verseibõl olva-

sott fel, ifjabb Csíky Boldi-
zsár zongoramûvész Chopin
Asz-dúr keringõjét játszotta,
majd Csíky Boldizsár Szillo-
gizmus címû darabját adta
elõ. „A Kemény Zsigmond
Társaság múltja egy árnyék
felettünk, ami lehet nyo-
masztó is és lehet inspiráló
is” – mondta el lapunknak
Csíky Boldizsár . Rámuta-
tott arra is, hogy a rendszer-
váltást követõen, amikor új-
raindították Oláh Tibor el-
nökletével a társaság tevé-
kenységét, úgy vélték, hogy
a szépirodalom mellett a tu-
dományoknak, a mûvésze-
tek más-más ágazatainak, a
zenének, a képzõmûvészet-
nek is helyet adnak, olyan
elõadókat látva vendégül,
akik mondandójukkal nem-
csak a szakmabelieket, de a
szélesebb közönséget is meg
tudják szólítani. 

Kortárs zene 

a MûPában
Hírösszefoglaló

Több mint húsz magyar
és brit kortárs zenemû

szólal meg péntektõl vasár-
nap estig négy hangverse-
nyen a Mûvészetek Palotája
Fesztivál Színházában, a Mi-
ni Fesztiválon. A programot
kerekasztal-beszélgetés egé-
szíti ki szombaton délután
Szerzõi és hallgatói hozzáállás a
kortárs zenében címmel. A
moderátor, Hollós Máté ze-
neszerzõ elmondta: szeretné,
ha valódi párbeszéd alakulna
ki a fesztiválon jelen levõ al-
kotók, az érdeklõdõ szakma-
beliek és a közönség között.
„Azt fogom feszegetni, miért
szakadt el egymástól a kor-
társ zene és a publikum, és
mit kellene tenni azért, hogy
ez a ma tapasztalható távol-
ság legalább csökkenjen” –
fûzte hozzá. Hollós Máté úgy
látja, a program szerkesztõi
idén is nagyon szélesen „mar-
koltak”, több generációt rep-
rezentálva sok komponistá-
nak adnak lehetõséget Szõnyi
Erzsébettõl, Vajda Jánoson,
Fekete Gyulán és Tallér Zsó-
fián át Bella Mátéig, hogy
mûveik megszólaljanak.
Visszatérnek a korábbi gya-
korlathoz, amely szerint egy
vendégnemzetnek is szentel-
nek koncertet. Így idén a brit
zene jelenik meg a fesztivá-
lon, méghozzá brit elõadók, a
London Sinfonietta tolmá-
csolásban. 

Enescu-fesztivál: pénz kell

Jubilál a húszéves KZST

A szerzõ felvétele
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Hírösszefoglaló

Magyarország felül fogja vizs-
gálni a médiatörvényt, és

olyan megoldást talál, amely
mindenki számára kielégítõ lesz
– közölte Martonyi János kül-
ügyminiszter az Európai Parla-
ment külügyi bizottsága elõtt tar-
tott tegnapi meghallgatását köve-
tõen. A magyar diplomácia irá-
nyítója sajtótájékoztatón újság-
írói kérdésre azt mondta: Neelie
Kroes EU-biztos a médiatör-
vénnyel kapcsolatban „útmutató
jellegû” levelet intézett a magyar
kormányhoz. Az erre adandó vá-

lasz – tette hozzá – el fogja osz-
latni a médiatörvénnyel kapcso-
latos kételyeket. Arra a további
kérdésre, hogy módosítják-e a
törvényt, Martonyi „mindenki-
nek elfogadható megoldást nyúj-
tó felülvizsgálatot” helyezett ki-
látásba.

Kovács Zoltán a kormányzati
kommunikációért felelõs állam-
titkár ezzel ellentétben az ENSZ
sajtószabadságról rendezett
nemzetközi, párizsi konferenciá-
ján jelenlegi formájában vette vé-
delmébe a médiatörvényt. Az
UNESCO szervezésében meg-
rendezett konferencián Jean-

Francois Julliard, a Riporterek
Határok Nélkül szervezte fõtitká-
ra egyebek mellett arról a jelen-
ségrõl beszélt, hogy újabban eu-
rópai országokban is – név sze-
rint említve Magyarországot,
Franciaországot, Olaszországot
és Bulgáriát – megsértik a sajtó-
szabadság elvét. „Gyakran kap-
juk azt válaszul, hogy inkább sö-
pörjünk a saját házunk táján” –
mondta Julliard. Kovács Zoltán
a mintegy háromszáz résztvevõ
elõtt tartott hozzászólásában en-
nek ellenére azt hangsúlyozta,
hogy igazságtalannak tartják
azokat a támadásokat, amelyek
Magyarországot érték a média-
törvény miatt. Elmondta: fõ cél-
juk a közmédiumok megerõsíté-
se volt, miután „mind intézmé-
nyi, mind pénzügyi értelemben
egy korrupttá vált rendszert örö-
költünk, amit meg kellett változ-
tatnunk”. Álláspontja szerint az
új törvény megteremti a kerete-
ket és megadja azokat az anyagi
forrásokat, amelyekkel „ez a köz-

médium-rendszer hatékonyan, a
közpénzekkel nem pazarlóan
bánva a modern kor elvárásainak
megfelelõen tud mûködni”. Ko-
vács az önszabályozás kérdésérõl
is beszélt: „A szabályozás nem
jelenti azt, hogy korlátozni sze-
retnénk a médiát. Szeretnénk
azokat a kereteket megerõsíteni
és naprakésszé tenni, amelyek a
média szabályszerû és biztonsá-
gos mûködéséhez szükségesek”
– mutatott rá az államtitkár. 

Brüsszelben az Európai Parla-
ment állampolgári jogi, bel- és
igazságügyi kérdésekkel foglal-
kozó bizottsága elõtti meghallga-
tásán Navracsics Tibor kijelentet-
te: „A törvény megalkotásakor a
véleményszabadság erõsítése
volt a cél.” A miniszterelnök-he-
lyettes arra a képviselõi felvetésre
válaszolt, mely szerint a magyar
médiatörvény – azzal, ahogyan
megfogalmazza a kiegyensúlyo-
zott tájékoztatás követelményét –
korlátozza a véleményszabadság
érvényesülését. 

Tim Cole gazdasági újságíró szerint a hírleve-
lek és a közösségi oldalak üzemeltetõi rájöttek,
hogy a begyûjtött, személyes adatoknál fonto-
sabb a kliensek bizalma, így egyre kevesebb
személyes információt igényelnek egy-egy re-
gisztrációkor, illetve fakultatívvá teszik a ké-
nyesebbeket. Mi, mezei internetezõk, nem iga-
zán tudjuk, hogy miképpen használják a digi-
tális nagyvállalatok az e-mailcímünket, a ke-
resõszavainkat, fórumokon közölt vélemé-
nyünket stb., annyit azonban gyanítunk,
hogy elsõsorban a reklámoztatók figyelmét
vonjuk magunkra. Viszont nem személyre
szabott reklámokkal amúgy is túl vagyunk
terhelve. Kérdés, hogy a korlátozott adatgyûj-
tés ellenére, mikor alakul oda a reklámpiac,
hogy a rétegeknek szánt reklámokat felváltsák
a személyre szabottak? Vajon a termékeket is
személy(esebb)re készítik majd, vagy csak a
„marketing-köntösüket” szabják újra?

(prier)

Kettõs tükör 

ÚMSZ

Jeffrey Leon Bridges 1949.
december 4-én született Los

Angelesben – a Bridges-színész-
família legtehetségesebb és legsi-
keresebb tagjaként került a szó-
rakoztatóiparba – elsõ szerepét
négy hónaposan kapta. A tulaj-
donképpeni karrier 1971-ben,
Peter Bogdanovich Az utolsó mo-
zielõadás címû kisvárosi életképé-
vel kezdõdött – s szerepéért a
legjobb mellékszereplõ Oscar dí-
jára is jelölték. Három év múlva
Clint Eastwood Thunderbolt and
Lightfoot címû filmjében játszott,
ezt az alakítást is Oscarra jelöl-

ték. 1984-ben John Carpenter
Csillagember címû filmjében sze-
repelt, ekkor a legjobb fõszerep-
lõ díjára jelölték. A 2001-ben
forgatott A manipulátor címû
filmben az Egyesült Államok el-
nökét alakította – szerepéért is-
mét a legjobb mellékszereplõ dí-
jáért állt harcban. A jelöléseket
tavaly sikerült díjra váltani, Scott
Cooper Crazy Heart címû film-
ben nyújtott alakításáért elnyerte
a legjobb férfi fõszereplõnek járó
Oscar-díjat. Ezt természetesen
az Aranyglóbusz elõzte meg.
Közel áll hozzá a zene, gitározik
és dalokat ír. 2000-ben teljesült
nagy álma, és kiadta elsõ leme-

zét, amelyen kilenc dal az õ szer-
zeménye. Ezenkívül festõként és
fényképészként is elismert. A 80-
as évek vége óta fotózik filmjei
forgatásán, képeibõl kiállításo-
kat is rendeztek, sõt 2003-ban
könyv formájában válogatás is

megjelent. A titkos ajtó címû film-
ben látható rajzok és festmények
is mind az õ munkái. Idén Ethan
és Joel Coen A félszemû címû film-
jében játszotta el a fõszerepet,
alakításáért a legjobb férfi fõsze-
replõnek járó Oscart kaphatja. 

Levél egy „rajongónktól”

Tisztelt Új Magyar Szó szerkesztõsége! Nem
vagyok rendszeres olvasója lapjuknak, csak
édesapámnak jár (bár folyamatosan gyõzkö-
döm, hogy ne rendelje meg többet), így rit-
kán olvasva is feltûnt nekem az Orbán- és
Fidesz-ellenességük. Én tudom, hogy né-
mely munkatársuk még az átkosból mentet-
te át magát az Új Magyar Szóba, és azt is tu-
dom, hogy ezek 100 százalékban a szeku
beszervezett emberei voltak, másképpen
nem foglalkozhattak lapszerkesztéssel, írás-
sal. Lehet, hogy némelyek ma is bedolgoz-
nak. Ez ellen én nem tehetek semmit. Saj-
nos! De azt megtehetem, hogy felháborodá-
somat szavakba öntsem, amiért újságjuk egy
végre magyar párt és kormány állandó bírá-
latával akar kormánypénzhez, s egyéb jutta-
tás birtokába kerülni. Egyáltalán elolvasták
a médiatörvényt, vagy a magyarországi bal-
oldali és liberális sajtó véleményét szajkóz-
zák?! Eleget gyalázta a fent említett sajtó a
magyar nemzetet, múltunkat, történelmün-
ket, s mindent, amihez egy jó magyar ember
ragaszkodik. Legyen vége a gyalázkodás-
nak, befeketítésnek, hazudozásnak, félreve-
zetésnek, amibõl ezek az orgánumok élnek.
Meglátják, kevés idõ múlva a nyugati orszá-
gok is átveszik, a maguk szája íze szerint át-
formálva, a magyar sajtótörvényt, ahogy a
bankok megzabolázását is átvették néme-
lyek. Uraim! Kinek a szolgálatában állnak?
Én már tudom, de lehet, hogy más is rájön,
hogy kitõl „kapják” a kenyeret, s akkor na-
gyon megcsappan a lapjukat olvasók száma.
Sokaktól hallottam, hogy kétes a hovatarto-
zásuk. Tisztelettel, 

Telepi Zsolt

Tisztelt Telepi úr! Szavaiból valóban kitûnik,
hogy ismeretlenül is tisztelt édesapjával el-
lentétben nem olvassa rendszeresen – és fõ-
leg nem figyelmesen – lapunkat. Ami a
Szekuritáté belsõ ügyeiben való jólinformált-
ságát illeti, csak irigyelni tudjuk érte. A mé-
diatörvénnyel kapcsolatban pedig csak any-
nyit fûznénk hozzá szavaihoz, hogy a teljes
sajtószabadság híveiként mi még az Ön le-
velét is közöljük.

A szerkesztõség

Oscarsarok

Romániáé Európa 
leggyorsabb netkapcsolata

Negyedik helyen áll Románia a világ nagy-
sebességû internet-kapcsolati ranglistáján,
melynek dobogós helyeit Dél-Korea, Hong-
kong és Japán birtokolja – áll az Akamai
társaság legújabb jelentésében. Az ország-
ban jelenleg 7 Mbps-os az internet átlagse-
bessége, ami 12 százalékkal nagyobb az elõ-
zõ évharmad méréseihez képest. A városok
ranglistáján Konstanca 8,8 Mbps-os átlagse-
bességgel a 48. helyen áll, Temesvár 70. (7,7
Mbps), Iaºi pedig 72. (7,5 Mbps). 

Jeff Bridges, a zenész, festõ és író
Egy hónap múlva gazdára találnak a 
2011-es Oscar-szobrok. Rovatunkban ez
idõ alatt bemutatjuk a legnagyobb filmes
elismerésre esélyes sztárokat. Induljunk
Jeff Bridgesszel, akit tavaly díjaztak a 
Kodak Színházban.

Martonyi János magyar külügyminiszter
tegnap kijelentette: felülvizsgálják a 
magyar médiatörvényt. Elõtte azonban
Kovács Zoltán kormányzati kommuniká-
cióért felelõs államtitkár és Navracsics
Tibor miniszterelnök-helyettes
védelmükbe vették a jogszabályt.

Sipos M. Zoltán

Nevezetes alakítását, a félig
betyár, félig forradalmár 19.

századi kalandort, Mãrgelatut
idézve lóháton érkezett a kolozs-
vári Mihai Viteazul térre tegnap
este Florin Piersic. A neves ro-
mán színész 75. születésnapja al-
kalmából a Köztársaság mozit
Florin Piersic nevére keresztel-
ték. „A sorsom már a születésem
pillanata elõtt végzetesen össze-
fonódott a mozival: szüleim vilá-
gra jövetelem elõestéjén épp mo-
ziban voltak és Johnny Weiss-
müller Tarzanját nézték a mikor
édesanyám vajúdni kezdett” –
mesélte az ünnepelt, aki elmond-
ta, voltak nagyon szép pillanatai
az életének, de ezidáig még soha
nem érezte magát annyira meg-
tisztelve, mint most, amikor Er-
dély legnagyobb mozija az õ ne-
vét viseli. Amint arról lapunkban

beszámoltunk, a volt Köztársa-
ság mozi épületét tavaly decem-
ber 17-én kezdték el felújítani. A
modernizálási folyamat eredmé-

nyeként Erdély legnagyobb film-
színháza 720 férõhelyes lett és
egy megnagyobbított, 180 négy-
zetméteres színpaddal rendelke-

zik. Ugyanakkor Dolby Digital
hangrendszerrel, valamint 3D fil-
mek vetítésére alkalmas techno-
lógiával szerelték fel. 

Florin Piersic-mozi Kolozsváron

Beadta a derekát Orbán?

Mãrgelatu, a betyárként, lóháton érkezett tegnap este a róla elkeresztelt mozi elé Florin Piersic

Bridges õrült szíve a tavaly bejött. Vajon fél szeme idén Oscart terem?

A szerzõ felvétele



8.05 A Midsomer gyil-
kosságok (sor.) 10.00
Televíziós vásárlás
13.05 Fagypont - Jég-
korszak Miamiban (am.-
kan. f.) 14.50 Alkímia
(am. vígj.) 16.25 Én és a
hercegem (am.-cseh
vígj.) 18.30 Én és a her-
cegem 3. : Királyi mézes-
hetek (ang. vígj.) 20.15
Teljes gázzal (német ak-
cióf.) 22.10 A katona
(am. akcióf.) 23.55 Fék-
telen erő (am.-fülöp-szk.
akcióf.)

8.00 Árulás a családban
9.30 Teleshopping
10.00 Menyet anyának
5 12.30 Hírek 13.15 Le-
gyél az enyém 15.15 Rej-
tett szerelem (török sor.)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 D-Hírek
20.00 Menyet anyának
5 20.30 Szemek az ár-
nyékban 21.45 D-Pa-
parazzi (ism.) 22.30 Se-
gítség! (amerikai horror,
2007) 0.30 Forró vá-
gyak (erotikus f.) 2.00 D-
Hírek (ism.)

9.00 Többszemközt ism.
16.00 Híradó 16.15 Több-
szemközt 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Izelítő 17.50 Egész-
séges percek 17.55 Könyv-
ajánló 18.00 Reggeli tere-
fere ism. 17.55 Zene
18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 20.00 Vékás
Péter: A szobor, dokf.
20.45 Zene 21.00 Kultúr-
csepp, ism. 21.30 Híradó
22.00 Átjáró ism. 22.30
Híradó

8.30 Esmeralda (sor.)
10.00 Elátkozott paradi-
csom (sor.) 12.45 Ten-
gernyi szenvedély (sor.)
14.30 Szerelem és be-
csület (sor.) 15.30 Clase
406 (mex. sor.) 16.30
Esmeralda (sor.) 17.30
Igaz történetek 18.30
Tengernyi szenvedély
(sor.) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sor.) 20.30 Eliza
nyomában (sor.) 22.30
Ördögi kör (amerikai
sor.) 0.30 Clase 406
(sor.)
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély
(am.-mex. sor.)
9.50 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
10.20 Lélek Boulevard
10.45 Kisenciklopédia
11.00 Család-barát
11.55 Carlo és vendégei
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Kézművek
15.40 Open Nemzetközi
Táncverseny – Kistelek
16.40 Mundi Romani
17.05 Beavatás
17.20 Anya, az állator-
vos (német sor.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Híradó
20.20 Zorro, a bosszúál-
ló (am. kalandf., 1959)
21.50 Kisenciklopédia -
Charles Darwin
22.00 Cigányok ideje
(francia zenés f., 2008)
23.45 Sporthírek
23.50 Váltó
0.05 Alkonyattól pirka-
datig (am. akcióf.,
1996)
1.45 Kikötő - Friss
(ism.)
2.05 Híradó (ism.)
2.30 A szellem órája

m2, 23.10
Nina otthona

Nina egy gyermekotthon vezetője Franciaországban a má-
sodik világháború idején. Mindent megtesz a gyermekek
kényelme és kiszolgálása érdekében. Amikor a németorszá-
gi táborokból deportált zsidó gyerekek érkeznek a táborba,
káosz tör ki a lakók között. Ninának túl kell lépnie szakmai
szerepén a gyermekek közötti béke megteremtése érdeké-
ben: együtt kell felfedezniük az egységet a sokszínűségben.

DUNA Tv, 0.05
Alkonyattól pirkadatig

Két veszedelmes bűnöző tart a mexikói határ felé. Sokadik
véres bulijukon vannak túl, amelynek során majdnem le-
kapcsolja őket az FBI, ezért forróvá válik a lábuk alatt a ta-
laj. A mexikói Carlos megígéri nekik, hogy a határ túlolda-
lán menedéket biztosít a számukra. A Gecko fivérek az ép-
pen vakációzni készülő Fuller tiszteletes családjának lakó-
kocsiját veszik igénybe ennek érdekében.

PRO Tv, 20.30
A Gyûrûk Ura - A király visszatér

Gandalf Pipinnel Gondorba vágtat, hogy Denethort felké-
szítse Szauron túlerejével szemben. Théoden király össze-
vonja seregeit Gondor segélyhívására. Aragorn végül vállal-
ja sorsát, és hű társaival harcba szólítja a hegyek közt élő
holtakat. Középfölde sorsa azonban egészen máshol fog el-
dőlni. Frodó és Samu a Hatalom gyűrűjével Mordor sötét
útvesztőit járja.

DUNA TV

KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.50 Körzeti magazin
11.45 Monda és történe-
lem
12.30 Napló
12.32 Élni tudni kell!
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Magyar elsők
15.00 Operatőrmesék
15.25 Jelfogó
16.15 Drága doktor úr (ol.
sor.)
17.05 Párizsi jóbarátok
(fr. vígj. sor.)
17.50 Bűvölet (olasz sor.)
18.15 Magyar bulizene
19.10 Átjáró
19.40 Esti mese
20.05 John Fitzgerald
Kennedy (am. dokumen-
tumf.)
21.00 Híradó
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok (ír
sor.)
22.25 24 (am. sor.)
23.10 Nina otthona (fran-
cia filmdráma, 2005)
0.55 India - Álmok útján
(brazil-indiai sor.)
1.40 Házaspárbaj (olasz
sor.)
2.40 Miért épp a demok-
rácia?
3.35 Magyar bulizene

7.00 meneTrend (ism.)
Utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az éle-
tem (argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.20 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 Vészhelyzet (am.
sor.)
16.15 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.20 Mindörökké sze-
relem (mex. sor.)
18.20 NekedValó
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág Össze-
foglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 CSI: A helyszíne-
lők (am.-kan. akció sor.)
23.20 Gyilkos elmék
(am.-kan. krimisor.)
0.20 PokerStars.net -
Big Game
1.20 Reflektor
1.35 ittHON
Belföldi utazási maga-
zin
1.55 Döglött akták (am.
krimisor.)
2.50 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

7.00 Alexandra Pódium
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal (ma-
gazinműsor)
10.30 Stahl konyhája
10.50 Babapercek
11.00 Teleshop
12.30 Árva angyal (mex.
sor.) (ism.) 
13.15 Az utolsó majom-
ember (am. kalandf.,
1988)
14.255 EZO.TV
16.00 Flash Gordon (am.
akció sor.)
16.50 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.45 Marina (mexikói so-
rozat)
18.35 Árva angyal (mexi-
kói sorozat)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Ezek megőrültek!
Elvan a celeb, ha játszik!
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Hawaii Five-0 (am.
sor.)
Közben: Kenósorsolás
23.20 Zsaruvér (am.
krimisor.)
0.20 Hősök (amerikai so-
rozat)
1.15 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.45 Smallville (am. sor.)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Felfedező (ism.)
11.05 Ingatlanpiac
(ism.)
11.30 Soroló (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.05 BBC Reporters
16.30 Panaszkönyv
(ism.)
17.05 Keresztmetszet
(ism.)
18.00 Híradó
18.35 Európai híradó
19.05 Értékmentés más-
ként
19.30 BBC Hard Talk
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó -
Húsbavágó kérdések
0.05 Péntek (ism.)

9.45 Gyilkos sorok (sor.)
10.45 Egy kórház ma-
gánélete (sor.) 11.40 Tu-
ti gimi (sor.) 12.35 Anna
(sor.) 14.45 Monk (sor.)
15.35 Nyomtalanul
(sor.) 16.25 CSI (sor.)
17.20 Gyilkos számok
(sor.) 18.10 A nagy ház-
alakítás 19.00 A dadus
(sor.) 19.30 Jóbarátok
(sor.) 20.30 Két pasi -
meg egy kicsi (ism.)
21.30 CSI (sor.) 22.30
Időzített bomba (am. ak-
cióf.)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek 13.10 Fogadás a féle-
lemmel 14.10 Entertain-
ment Spot Central Show-
time 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Komolyan
(live) 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 Pokerstars Big
Game, premier 21.00
Wrestling RAW 23.00
American Gladiators

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Jelfogó (ism.)
Közéleti-politikai magazin
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (ma-
gyar sor.)
14.35 Körzeti magazinok
15.30 Átjáró
16.00 Nemzet és véde-
lem
16.30 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
17.00 Jelképtár
17.05 Eufória
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)
19.25 Házaspárbaj (olasz
sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Üdítő
22.05 Az Este
22.40 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság Jégtánc
Közvetítés Bernből
0.25 Barangolások öt
kontinensen
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.10 Ma Reggel (ism.)
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek
3.00 Jelfák

7.00 Reggeli hírek
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
12.30 Teleshopping
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
14.00 Hírek
14.45 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)
14.50 Történelmi emlé-
kek (ism.)
15.00 Parlamenti pártok
fóruma
15.35 Földünk jövője:
Utazás a világ végére
(dok. f.)
16.30 Az én Európám
(ism.)
17.00 Mesterség, arany-
karperec
17.30 Vizor monden
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Nagy emberek a
TVR-ben
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Egyszer az életben
23.00 Történelmi emlé-
kek
23.15 A kígyó (francia
thriller, 2006)
1.20 Alku az életért (angol-
amerikai f. dráma) (ism.)
3.15 Mesterség, arany-
karperec

6.00 Happy Hour - szóra-
koztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek,
időjárásjelentés, Könyvbe-
mutató
10.00 39 lépcsőfok (an-
gol krimi, 2008) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Arábiai Lawrence
(angol kalandf., 1962), 2.
rész

16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour - szóra-
koztató műsor
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 A Gyűrűk Ura - A
király visszatér (amerikai-
új-zélandi-német kaland-
film, 2003)
0.15 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)
2.00 Románia szeretlek!
– kultúrális magazin
(ism.)
3.00 Pro Motor – autó-
sport magazin (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné –
Razva és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Szavak és érzések
(amerikai filmdráma,
2005)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Sárkányszív (ame-
rikai akciófilm, 1996)

16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gherghe mű-
sora
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Túlélésből jeles
(amerikai-kanadai akció-
film, 2003)
Sz.: Dolph Lundgren, Dobó
Kata, Corey Sevier
22.30 Fekete víz (ameri-
kai thriller, 2005)
0.30 Túlélésből jeles
(amerikai-kanadai akció-
film, 2003) (ism.)
2.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)
3.00 Szavak és érzések
(amerikai filmdráma,
2005) (ism.)

7.00 Lököttek (román
sor.)
7.45 Szívek találkozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Farmer vagyok, fe-
leséget keresek (ism.)
10.30 Elisa szerelmei
(német romantikus f.)
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék (ra-
jzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozá-
sa (indiai sor.)
15.00 NCIS (am. krim-
isor.)
16.00 Aki túsz, aki nem
(amerikai vígjáték,
1990)
17.30 Mondenii (ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.15 Kacsamesék (ra-
jzf. sor.)
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 Casanova (ameri-
kai kalandf., 2005)
22.30 Lököttek (román
vígjáték sor.)
23.15 Mondenii
0.00 Isten háta mögött
(amerikai filmdráma,
2006)
2.00 Lépéselőnyben
(amerikai krimisor.)
3.30 Hírek (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők -
Porsche 944 Turbo
9.00 Halálos fogás - A
végső határ
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes másodper-
cek
12.00 Amcsi motorok - -
DECA motor/Colmet mo-
tor
13.00 A túlélés törvényei
- Belize
14.00 Állítólag... - Csúsz-
dacsata
15.00 Piszkos munkák -
Kutyatenyésztő
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok -
Unique Machine motor
19.00 A túlélés törvényei
- Dominikai Köztársaság

20.00 Állítólag... - Tűzgo-
lyó
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 Ausztrália határain
23.30 Tetkóvadász - Pá-
pua Új-Guinea
0.30 Sorozatgyilkosok
1.30 Trükkös tesók - A
Badger feltámasztása
2.30 Ausztrália határain
3.00 Állítólag... - Tűzgolyó

7.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai
sor.)
7.55 Állati ösztön
8.10 DP 2 Tonomat
10.00 Videóterápia –
szórakoztató műsor
11.00 Balkáni szokások
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.15 Lehet, hogy nem
tudtad
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Utópia
16.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai
sor.)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.20 Műkorcsolya Euró-
pa-bajnokság, női rövid
program
Közvetítés Bernből
19.15 Biznisz óra
20.00 Pompei előtt
21.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.45 Műkorcsolya Eu-
rópa-bajnokság, tánc
Közvetítés Bernből
23.30 Egyeseknek ez
tetszik
23.55 Győztesek
0.30 Adolf Hitler (dok.
f.)
1.30 Csavargó halász
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Heti esemény-összefoglaló

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.00 Hírek
12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli harangszó
13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Egy az Isten!
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 16.45 Hét-
köznapi tudomány 17.15 Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00
Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül
20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éjszakát
21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.00 Krónika 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás,
Művelődési hírek Környezetünk védelmében, Agrárgazda
az unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyed-
óra, Délutáni váltás 16.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióúj-
ság 17.15 Élő muzsika 17.55 A nap hírei röviden

PÉNTEK
2011. január 28.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Angéla, illetve Ange-
lika napja van.
Az Angéla nõi név az An-
gelus és Angelusz férfine-
vek nõi párja.
Az Angelika nõi név az
angelicus latin melléknév
nõi alakjából ered, amely-
nek jelentése: angyali, an-
gyalhoz hasonló.
Holnap Károly, Karola és
Tamás napja van.

Évforduló
• 1909 – Bartók Béla befe-
jezi I. vonósnégyesét.
• 1927 – Magyarországon
bevezetik az addigi koro-
na helyett a pengõt.
• 1944 – A szovjet Vörös
Hadsereg áttöri Lenin-
grád több mint két éve tar-
tó német blokádját.
• 1945 – A szovjet Vörös
Hadsereg felszabadítja a
birkenaui és auschwitzi
koncentrációs táborokat.
• 1967 – Több mint 60 or-
szág képviselõje aláírja az
Atomcsendegyezményt.
• 1973 – Párizsban az
Egyesült Államok és Viet-
nam képviselõi aláírják a
békeszerzõdést, ezzel vé-
get ér a vietnami háború,
amelybe az amerikai kato-
nai beavatkozás 1965-ben
kezdõdött.

Vicc
– A mi rabbink már kicsi
gyermek korában tanúsá-
got tett a bölcsességrõl! –
meséli egy utas a vonaton

társainak. – Az úgy
történt, hogy egy gazdag
zsidó azt mondta neki: „Na
te fiúcska, adok neked egy
guldent, ha megmondod,
hol lakozik az Isten?” 
– Hát mit mondott erre a mi
rabbink, pedig még gyermek
volt?! „Én adok magának
két guldent, ha megmondja,
hol nem lakozik!”

Recept
Egybesült rostélyos finom
fûszerekkel
Hozzávalók: 4 ek. liszt, 2 ek.
mustár, 1 kk. bazsalikom, 1
kk. kakukkfû, 1 kk. só, 1 kk.
paprika, 1 kk. szurokfû, 1
kk. fokhagymapor, 1 kk.
hagymapor, 2 kg rostélyos
(bordacsonttal), 2 ek. Wor-
chestershire-szósz, 2 ek.
szójaszósz, 1 vöröshagyma
négyfelé vágva, 2 sárgarépa
négyfelé vágva, 1 zellerszár
apróra vágva, 1 babérlevél,
2,5 dl száraz vörösbor.
Elkészítése: Keverjük össze a
lisztet, mustárt, a fûszere-
ket, dörzsöljük bele a húsba,
és tegyük egy mélyebb tepsi-
be. Öntsük rá a Worces-
tershire- és a szójaszószt.
Rakjuk körbe zöldségekkel
– például karfiollal, spárgá-
val, burgonyával stb. – , és
öntsük hozzá a bort. Tegyük
160 fokos elõmelegített sü-
tõbe, gyakori locsolgatás
mellett félkilónként 40 per-
cig süssük a húst. Ha a zöld-
ségek hamarabb megsülnek,
szedjük ki elõbb.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ne bíbelõdjön apróságokkal, ki-
csinyes ügyekkel ne húzza fel
magát. Az igazán fontos dol-
gokra szentelje idejét. Legyen
nagyvonalú.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Kedvezõ fordulat várható egy
régóta húzódó ügyében. A szo-
kottnál viselkedjen egy kicsit
óvatosabban. Legyen megfon-
tolt és béketûrõ, akkor nyerõ
helyzetbe kerül.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Érzelemvilágába váratlan fordu-
lat következik be. Új barátságok-
ra tesz szert, akikben biztos tá-
maszra talál. Önnek nagyon fon-
tos, hogy legyenek bizalmasai.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Szeretõje nem tudja megbo-
csátani Önnek, amit vele tett,
miközben stabil partnere nem
titkolja örömét. Ki kell bújnia
a rejtekébõl, és színt kell valla-
nia.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Kezd megjönni az étvágya egy
nagyobb falatra. Sorsdöntõ lé-
pésre szánhatja el magát. Pénz-
ügyekben nem ismer félmegol-
dást.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Utolsó negyedben a Hold. Most
a lelki ügyek iránti nyitottság
jellemzi Önt, s a pénzügyeire

kevésbé összpontosít. Párkap-
csolata miatt hálát ad a sors-
nak.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kellemes, könnyed napnak néz
elébe. A hit és az együttérzés
nagy szerepet játszik kapcsola-
taiban. Párjára is átragad az
Ön pozitív életszemlélete.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Gyarapítja szakmai ismereteit,
mert mindennél fontosabbnak
tartja az egzisztenciális elõreju-
tást.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Szakmájában nem a legrózsá-
sabbak a kilátások. Az év eleje
az információszerzés idõszaka.
Nézzen új állás után, s ha biz-
tos a dolgában, tegye meg a
szükséges lépéseket.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Tele tettvággyal lát a munkájá-
hoz, ahogy ezt megszokta. Új
információk birtokába jut, ami-
vel még sokkal eredményeseb-
ben dolgozik.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma könnyedén viselkedik, jóked-
vûen mozog, új ismeretségeket
köt, barátaival együtt nevetgél.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Túlságosan sok mindent bíz a
véletlenszerûségre, bízik érzel-
meiben. Pedig nem árt egy kis
odafigyelés az eseményekre,
ugyanis sorsdöntõ lehet ez az
idõszak.

Horoszkóp
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Kézilabda

Turós-Jakab László

Bár 30-24-es vereséget
szenvedett a spanyol

csapattól utolsó középdön-
tõ-mérkõzésén, a magyar
férfi-kézilabdaválogatott el-
érte célját a 22., svédországi
világbajnokságon: a hatos
csoport  negyedik helyén
végzett, és holnap a 2012.
áprilisában esedékes olimpi-
ai kvalifikáción való részvé-
telt biztosító hetedik helyért
játszhat a lengyelekkel. 

A jönköpingi elsõ csoport
utolsó eredményei: Francia-
ország–Izland 34-28 és
Norvégia–Németország 35-
25. A végeredmény: 1. Fran-
ciaország 9 pont, 2. Spa-
nyolország 9, 3. Izland 4, 4.
Magyarország 4, 5. Norvé-
gia 2, 6. Németország 2.

A II. csoportban: Szer-
bia–Argentína 26-25, Dá-
nia–Svédország 27-24, Hor-
vátország–Lengyelország
28-24. A végeredmény: 1.
Dánia 10 pont, 2. Svédor-
szág 6, 3. Horvátország 5, 4.
Lengyelország 4, 5. Szerbia
3, 6. Argentína 2. Tegnap
pihentek a csapatok, ma két

helyosztót tûztek mûsorra: a
9. helyért: Norvégia–Szer-
bia és a 11. helyért: Német-
ország–Argentína. 

Pénteken a két elõdöntõt
rendezik meg (Franciaor-
szág–Svédország és Dá-
nia–Spanyolország), és két
további helyosztót. Helyi
idõ szerint 18 órától a ma-

gyarok és a lengyelek játsza-
nak a 7., 20.30-tól pedig Iz-
land és Horvátország az 5.
helyért. Vasárnap, Malmõ-
ben, 14.30-tól a bronzmecs-
cset bonyolítják le, 17 órától
pedig a döntõt. 

A 2012-es ötkarikás játé-
kok selejtezõ tornájára a
skandináviai vb 2-7. helye-

zettjei alanyi jogon kerülnek
be, míg a világbajnok egybõl
londoni kvótát szerez.
Amennyiben a vb 1-7. he-
lyezettjei közül nyeri vala-
melyik csapat a jövõ januá-
ri, szerbiai Európa-bajnok-
ságot, akkor a vb-8. utólag
jut selejtezõs tornát érõ
helyhez. 
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Röviden
Kikapott a Kolozsvár 

A CSU Asesoft Ploieºti
nyerte a férfi-kosárlabda-
bajnokság tegnapi 18. for-
dulójának rangadóját: 82-
73 a vendég  Kolozsvári U-
Mobitelco BT ellen. Továb-
bi eredmények: CSU
Atlassib–Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye 85-76, BCM
Argeº Piteºti–SCM Craiova
89-72, Steaua Turabo–
Nagyváradi CSM 98-85,
Poli Iaºi–Energia Rovinari
69-87, CS Otopeni–Med-
gyesi Gaz Metan 79-87, Te-
mesvári BC–Brassói CSU
Cuadripol 80-75. A CS
Municipal Bukarest–BC
Mureº-találkozót elhalasz-
tották, miután a vásárhelyi-
ek tegnap este Balkán Liga-
mérkõzésen fogadták a ma-
cedón Feni Industries
Kavadarcit.   

Kapetanos távozik  

Felbontotta szerzõdését a
Steauával Pantelisz
Kapetanosz. A 27 éves gö-
rög csatár 65 meccsen sze-
repelt a piros-kékeknél,
akiknek 27 gólt lõtt.

Sidi Péter dobogós 

Sidi Péter, a 2009-es év fér-
fi sportlövõje 2010-ben
harmadik lett a nemzetkö-
zi szövetség (ISSF) által
szervezett szavazáson. A
júliusi, müncheni olimpiai
kvalifikációs világbajnok-
ságon a kisöbû sportpuska
3x40 lövéses összetett szá-
mában arany-, légpuská-
ban ezüstérmes magyar
sportolót a vb-n mindkét
olimpiai pisztolyos szám-
ban elsõ japán Tomojuki
Macuda, illetve a légpuska
világbajnoka, az olasz
Niccolo Campriani elõzte
meg.

Hoffmannék hatodikok 

A Hoffmann Nóra,
Zavozin Makszim
jégtáncpáros hatodik hely-
rõl várja a kûrt a tegnapi
original programot követõ-
en a Bernben zajló mûkor-
csolya-Európa-bajnoksá-
gon. A magyar duó által
kapott 58 pont szezonbeli
legjobb teljesítménye. Ezzel
az eredménnyel elérhetõ a
célként kitûzött ötödik hely,
amennyiben Hoffmannék
hibátlan kûrt futnak pénte-
ken.

Henin ismét befejezte  

A volt világelsõ Justine
Henin elhúzódó sérülésére
hivatkozva tegnap bejelen-
tette, hogy végleg befejezi
teniszpályafutását. Henin
2008-ban (világelsõként )
már egyszer visszavonult,
és húsz hónap elteltével
tért vissza, de olyan mara-
dandót, mint a korábbiak-
ban, már nem tudott alkot-
ni. A mindössze 166 centis
teniszezõ 2003 és 2007 kö-
zött hét Grand Slam-
trófeát gyûjtött, Athénban
olimpiai bajnok lett, és 117
héten át vezette a világ-
ranglistát. 

HIRDETÉS

A spanyolok trénere, Carlos Perez a magyarok elleni, tét nélküli meccsen is gyõzelemre vitte csapatát

Londonért játszanak

Tenisz

T. J. L. 

A combsérüléssel küsz-
ködõ, világelsõ Rafael

Nadal (1.) kiesett az auszt-
rál nyílt teniszbajnokság
tegnapi negyeddöntõjében.
A már a meccs elején ápo-
lást kérõ és láthatóan nem
egészséges mallorcait honfi-
társa, David Ferrer (7.)
gyõzte le 6-4, 6-2, 6-3-ra. 

A 2009-ben Melbourne-
ben bajnok, s az elõzõ három
Grand Slam-tornán gyõztes
Nadal tavaly szintén a nyolc
között adta fel az Australian
Opent, akkor térdproblémák
miatt. A legjobb négy között
Ferrer azzal a skót Andy
Murray-jel (5.) találkozik, aki
tegnap megállította Alek-

szandr Dolgopolov menete-
lését: 7-5, 6-3, 6-7 (3), 6-3. Az
Australian Opent megelõzõ
világrangsorban 46. helyen
álló, 22 éves ukrán teniszezõ
korábban a szintén kiemelt
francia Jo-Wilfried Tsongát,
majd az idei mérkõzésein ad-
dig még szettet sem vesztett
svéd Robin Söderlinget gyõz-
te le a melbourne-i tornán.

A másik elõdöntõben a
svájci Roger Federer (2.) és
a szerb Novak Djokovics
(3.) találkozik. A 29 éves
bázeli 60. melbourne-i gyõ-
zelmére készül és huszad-
szor áll szembe Djoko-
viccsal: eddig 13-szor nyert,
míg ellenfele csak 6-szor,
legutoljára a tavalyi US
Open elõdöntõiben. 

A nõknél a harmadikként
kiemelt belga Kim Clijsters

és a második helyen rangso-
rolt orosz Vera Zvonarjova
is bejutott az elõdöntõbe,
elõbbi a lengyel Agnieszka
Radwanskát (6-3, 7-6), utób-
bi pedig a cseh Petra
Kvitovát (6-2, 6-4) búcsúz-
tatta a legjobb nyolc között.

A döntõbe jutásért ma
Caroline Wozniacki (dán,
1.)–Na Li-(kínai, 9.) és
Clijsters–Zvonarjova talál-
kozókat rendeznek. To-
vábbi melbourne-i ered-
ményeitõl függetlenül
Wozniacki a világranglista
élén marad. 

A vegyes párosoknál Horia
Tecãu és amerikai partnere,
Bethanie Mattek-Sands a leg-
jobb négy közé jutott miután
7-5, 6-4-re nyertek a Sally
Peers-Carsten Ball ausztrál
kettõs ellen. 

Kiesett a sérült Rafael Nadal

Álljon rajthoz az ÚMSZ-szel!

Folytatódik az ÚMSZ sportpályázata, amelynek
tíz szerencsés résztvevõje között Marian Cozma
tragikus sorsú kézilabdázóról szóló könyvet és
dvd-t sorsolunk ki. Öt forduló ugyanannyi kérdé-
sére várunk választ, a holnap megjelenõ pályáza-
ti szelvényt már akár aznap postázhatják az
ÚMSZ címére.

A negyedik forduló kérdése: ki a 2010-11-es
jégkorong MOL Liga pontkirálya és egyben
legjobb csatára?    

1. Lubomir Hurtaj (HSC Csíkszereda)  
X. Jozef Hruby (HSC Csíkszereda)  
2. Molnár Zsombor (HSC Csíkszereda) 

A helyes választ (1, X vagy 2) a holnapi lapszá-
munkban megjelenõ szelvényre vezesse fel, az
eddigi számainkban már megjelent kérdésekre
adott helyes válaszokkal együtt. 

Vízilabda 

T. J. L. 

Gyõzelemmel avatta fel
az izvorani-i olimpiai

uszodát Románia férfi-vízi-
labdaválogatottja, amely a
Világliga-selejtezõk második
csoportja keretében 10-4-re
nyert Törökorszg ellen, ne-
gyedenként 5-2, 0-1, 4-1, 1-0.
Szintén a harmadik forduló-
ban, Volgográdban, a vendég
montenegróiak 12-9-re ver-
ték az oroszokat. 

A románok február 22-én
az oroszokat fogadják, már-
cius 22-én Montenegróba lá-
togatnak, április 19-én pedig
Törökországba. Ahhoz, hogy
továbbjussanak, a trikolórok-

nak le kellene gyõzniük a
montenegróiakat, s nem
akárhogy, hanem tíz gól kü-
lönbséggel – ami szinte lehe-
tetlen. Három forduló után a
kvartettben Montenegró (9
pont) vezet Románia (6),
Oroszország (3) és Törökor-
szág elõtt. Az elsõ csoport-
ban: Németország–Macedó-
nia 7-6 és Spanyolország–
Szerbia 4-12. A szerbek (9),
vezetnek a németek (5), a
spanyolok (4) és a macedó-
nok (0) elõtt. A harmadik
csoportban: Görögország–
Hollandia 11-4 és Olaszor-
szág–Horvátország 6-10.
„Félidõben” Horvátország
(9), Olaszország (6), Görög-
ország (3), Hollandia (0) a
sorrend. 

Elgázolták a törököket

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Elsõként az Arsenal ju-
tott be a döntõbe az an-

gol labdarúgó-Ligakupában,
miután kedd este 3-0-lal vá-
gott vissza a másodosztályú
Ipswich Townnak a 0-1-es ve-
reségért. Lapzárta után Bir-
mingham City–West Ham
United (az elsõ meccsen 1-2)
mérkõzést rendeztek. 

Két elmaradt Premier
League-mérkõzést is pótol-
tak kedden este. A veretlenül
éllovas Manchester United
kétgólos hátrányból fordítva
gyõzte le 3-2-re a házigazda
Blackpoolt, míg az Aston
Villa a Wigan Athletic ottho-
nából hozta el a három pon-
tot, 2-1. A Manchester Uni-
ted (51 pont) növelte elõnyét
üldözõivel szemben, az
Arsenal most 46, a Manches-
ter City 45, a Chelsea 41, a
Tottenham Hotspur 38, a
Sunderland pedig 37 pontos.

A Schalke 04 biztosította a
helyét a legjobb négy között
a Német Kupában, miután a
negyeddöntõben hosszabbí-
tás után 3-2-re legyõzte a
vendég Nürnberget. A gyõz-
tes találatot Julian Draxler
szerezte a 119. percben. Teg-
nap Energie Cottbus (II.
osztályban szerepel)–1899
Hoffenheim-, MSV Duis-
burg (II.)–1. FC Kaiserslau-
tern- és Alemannia Aachen
(II.)–Bayern München-mér-
kõzéseket rendeztek. 

Elsõként  a Palermo jutott
az elõdöntõbe az Olasz Ku-
pában, miután kedden este,
gól nélküli rendes játékidõt
és hosszabbítást követõen,
büntetõkkel 5-4-re legyõzte a
vendég Pármát. Lapzárta
után Sampdoria–AC Milan-
és Napoli–Internazionale-ta-
lálkozókat rendeztek, ma pe-
dig Juventus–AS Róma-
meccs van mûsoron. 

Japán és Ausztrália került
a 15. Ázsia-kupa döntõjébe.
Elõbbiek 11-esekkel gyõzték
le 3-0-ra a dél-koreaiakat,
utóbbiak pedig az üzbégeket
6-0-ra. Az üzbégek a 67.
perctõl emberhátrányban fut-
balloztak, de a rivális már ek-
kor 3-0-ra vezetett. A pénteki
bronzmeccsen az elõdöntõk
vesztesei találkoznak. 

Az elsõ döntõs
az Arsenal 

Rafael Nadal
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