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12 oldal
Ára: 1,5 lej

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel

BNR-valutaárfolyamok
1 euró
1 amerikai dollár
100 magyar forint

4,3219 ▲
3,3208 ▼
1,3514 ▼

Aktuális
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Kis cégek, nagy gondok?

2 Reálisan mérik fel lehetõségeiket a hazai kisvállalkozók, de több segítséget remélnek

Célfotós Romney-diadal Iowában

Rendkívül szoros versenyben, alig nyolc
szavazattal, „célfotóval” nyert Mitt Romney volt massachusettsi kormányzó a republikánusok iowai jelöltállító gyûléseinek
szavazásán. Ezzel eldördült a startpisztoly
az elnökjelölt-választási folyamatban.

Aktuális
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Csak az olasz munkapiac
nyílik meg a románok elõtt
A román és bolgár állampolgárokkal
szemben eddig munkapiaci megszorításokat alkalmazó uniós tagállamok közül
csak Olaszország törölte el a korlátozásokat. Kilenc országot az Európai Bizottság 2014. január elsején „kényszerít” a
megszorítások törlésére.

Média

9

Mire csápolhatunk idén?

Nem „pancsolnak” a támogatásban. Hiába nyújtott adókedvezményeket a kormány, a megrendelések élénkülésére lenne szükség

A tavalyhoz hasonlóan az idei romániai
koncertév is igencsak gazdagnak ígérkezik, hisz a Red Hot Chili Peppers koncert,
a Cirque du Soleil elõadás és a Sensation
White party csak néhány esemény azok
közül, amelyek 2012-ben elõször szórakoztatják a romániai közönséget.

Vezércikk
Euró-Európa

3

Az eurót nem azért vezették be, hogy fokozzák a stresszkockázatot, hanem az
egyre szorosabb gazdasági
és monetáris politika mérõmûszerének tekintették.
Az áruk, a személyek, a
szolgáltatások és a tõke
szabad áramlásának alapelvein kialakuló egységes
európai piacnak igen nagy
szüksége volt és van az
Székedi Ferenc egységes pénznemre. W

Fotó: ÚMSZ/archív

Bár a szakértõi elemzések nehézségeket jósolnak idén a hazai kis- és középvállalkozói
(kkv-) szektor számára, a lapunk által megkérdezett érdekvédelmi szervezetek igyekeznek optimizmussal nekivágni az új esztendõnek, hiszen, mint mondják, a derûlátás nélkülözhetetlen a vállalkozói szakmában. A kormány támogatáspolitikájától mûködõképes
adóadminisztrációt, az általános jövedelemszint növelését, a belsõ kereslet élénkítését
várnák, illetve olyan intézkedéseket, amelyek segítenének leküzdeni a tõkehiányt, illetve
elõteremteni az európai uniós pályázatokhoz szükséges önrészt. 6. oldal X

Mikor veszik le
a Iorga-táblát?
„Mindent a maga idejében”
– válaszolta lapunknak László Attila, Kolozsvár alpolgármestere, amikor arról kérdeztük,
hogy korábbi ígérete ellenére miért nem került le 2011. december
31-ig a Mátyás-szoborcsoport talapzatáról a tavaly tavasszal elhelyezett
Iorga-tábla.
Az
RMDSZ-es elöljáró elmondta, a
szobor restaurálását végzõ cég
„jövõ héten kezd el dolgozni a
tábla leszerelésén”. Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt
kolozsvári vezetõje szerint László Attila „szemfényvesztõ ígéreteket” tesz, holott meglennének
az eszközei arra, hogy eltüntesse
a magyarságra nézve sértõ táblát. 3. oldal X

Oktatás: nulla összegû játszma Divat diktál
A nulladik osztállyal kezdõdik idéntõl az általános iskolai oktatás, komolyabban veszik a
fejkvótarendszert, kiszûrik a „fantom-tanulókat” és a pedagóguso-

kat nem a tanfelügyelõség, hanem az iskola igazgatósága fogja
alkalmazni – idéntõl érvényesek
az új tanügyi törvény rendelkezései. 7. oldal X

Komolyan veszik a fejkvóta-rendszert, kiszûrik a „fantom-diákokat”

az olvasásban is
A könyvesboltok zömét két
idõszak tartja életben: a karácsonyi ajándékvásárlások decemberben és a ballagások néhány hete júniusban. A téli ünnepek
könyveladási tapasztalatai különösen sokat elmondanak arról:
milyen könyveket veszünk, mit,
mennyit olvasunk, hisz ilyenkor
nemcsak a végzõs fiataloknak,
hanem a család minden tagjának
beszerezhetõ az ajándék a város
egy-két magyar könyvesboltjában. Egy székelyföldi, két középerdélyi és egy partiumi tudósítónk
könyvesbolti kérdezõsködéseinek
egybehangzó tapasztalata: nem
csökkent a könyvvásárlási kedv,
így feltételezhetõen az olvasás
szokása sem. 8. oldal X
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Röviden
Emil Boc: tartottuk a hiánycélt
Sikerült tartania Romániának a múlt évben
a költségvetési hiánycélt - közölte a tegnapi
kormányülés elõtt a miniszterelnök, aki két
százalék körülinek becsülte a gazdaság
tavalyi növekedési arányát. Emil Boc
smertette az idei év fõ célkitûzéseit is:
legalább 7 milliárd euró lehívása az európai
alapokból, adóreform, az egészségügyi
rendszer és az állami vállalatok átszervezésének folytatása, a tanügyi törvény, a
munkaügyi törvénykönyv alkalmazása,
illetve a küzdelem az adócsalás ellen.

Vitáznak Breivik
mentális állapotáról
Új pszichiátriai szakvélemény került nyilvánosságra Oslóban, ami szerint a hetvenhét embert meggyilkoló, 32 éves Anders
Behring Breivik nem skizofrén és önmagára sem veszélyes. Breiviket három pszichológus és egy pszichiáter vizsgálta meg a
börtönben. A szélsõjobboldali férfi egy korábbi jelentés szerint pszichotikus vonásokat mutat, és skizofréniában szenved. Az
egymásnak ellentmondó szakvélemények
miatt John Arild Aasen, az áldozatok családját képviselõ ügyvéd további vizsgálatokat tart szükségesnek. Jelenleg úgy tûnik,
hogy a tavasszal kezdõdõ perben a merénylõt beszámíthatatlanként fogják kezelni.
Ebben az esetben nem zárhatják börtönbe,
csak pszichiátriai intézetbe utalhatják hoszszabb idõre.

Felére csökkentik
a szingapúri miniszterek fizetését
A topvezetõk fizetésének csökkentésérõl
döntött a szingapúri kormány által a tavalyi
választások után felállított bizottság. A
testület most elkészült ajánlásában a miniszterelnök fizetését 36 százalékkal, az elnökét pedig 51 százalékkal csökkentené. A
helyi média szerint a kormányzópárt el is
fogadja majd ezt az ajánlást - ami egyébként nem nagyon fogja összetörni a minisztereket. A miniszterelnök ugyanis még 36
százalékos fizetéscsökkenése után is a világ
egyik legjobban fizetett politikusa lesz 1,7
millió dolláros éves fizetésével.
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Célfotós diadal Iowában
Hírösszefoglaló
Rendkívül szoros versenyben,
mindössze nyolc szavazattal,
„célfotóval” nyert Mitt Romney a
republikánusok keddi iowai jelöltállító gyûléseinek szavazásán
– jelentette be helyi idõ szerint
tegnap hajnalban az állam pártszervezetének vezetõje.
Romney volt massachusettsi
kormányzó és Rick Santorum
volt pennsylvaniai szenátor csaknem egyenlõ arányban osztozott
meg a leadott szavazatok felén.
Romney 30015, Santorum 30008
szavazatot kapott. A hivatalos
végeredményt két héten belül hirdetik ki.
A harmadik helyen Ron Paul
texasi képviselõ végzett (21 százalékkal), a negyediken Newt
Gingrich volt képviselõházi
elnök(13), az ötödiken Rick Perry
texasi kormányzó (10), a hatodikon pedig Michele Bachman
minnesotai képviselõnõ (5).
A pártja jobboldalán gyanakvással figyelt Romney iowai sikere voltaképpen meglepetésnek
számít, mert az állam republikánus jelöltállító gyûlései (caucusai)
részvevõinek 60 százaléka konzervatív pünkösdista keresztény
szavazó, akik inkább Santorummal rokonszenveznek. Amíg a
volt massachusettsi kormányzó a
kampány kezdete óta mindössze
három hetet töltött az államban
kampányolva, addig az ellenfele
100 napot, s felkereste Iowa mind
a 99 megyéjét. Viszont míg
Santorum csak 1 dollár 65 centet
költött egy rá leadott szavazatra,
addig Romney 113 dollárt.

Következik
New Hampshire
A minden eddiginél szorosabb
versenyben eldõlt iowai jelöltállító gyûlések után az elnökjelölt-

Mitt Romney volt massachusettsi kormányzó nyolc szavazattal elõzte meg Rick Santorum volt pennsylvaniai szenátort

ségre pályázó republikánus politikusok jövõ kedden a New
Hampshire-i elõválasztáson csapnak majd össze. A favorit itt egyértelmûen Romney, aki a republikánus szavazók 47 százalékának
bizalmát élvezi. Paul 17,
Huntsman 13 százalékon áll ebben az államban, Santorum pedig
esélytelennek számít. A CNN jelentette, hogy John McCain, a republikánusok 2008-as hivatalos
elnökjelöltje
szerdán
New
Hampshire-be utazik, hogy hivatalosan a támogatásáról biztosítsa
Romneyt.
Perry és Bachman nem vesz
részt a január 10-i megméretésen.
Korábban mindkét politikus úgy
nyilatkozott, hogy erejét az elsõ
déli államban, Dél-Karolinában
január 21-én megtartandó elõválasztásra tartogatja.
Perry az iowai kudarc után ki-

jelentette, hogy visszatér Texasba,
ahol „újraértékeli” kampányát,
ami megfigyelõk azt is jelentheti,
hogy kiszáll a további küzdelembõl. Az sem kizárt, hogy a keddi
gyenge szereplése után az
Iowában született Bachmann is
visszalép a versenytõl.
Noha immár négy évtizede az
iowai caucusokkal dördül el a
képzeletbeli startpisztoly az elnökjelölt-választási folyamatban,
ezek voltaképpen nem jelentenek
többet konzultatív véleménynyilvánításnál, mert az állam 25 elektorát csak késõbb választják meg
a helyi konvenciókon.

Obama is készülõdik
A caucusokra való republikánus felkészüléssel párhuzamosan
Obama kampánystábja is megkezdte a szervezkedést. Kedden a

hivatalban lévõ elnököt támogató
caucusokat tartottak a demokrata
párt támogatói is. Barack Obama,
a párt elnökjelöltje a Fehér Házból kedden webcast-kapcsolatba
lépett híveivel. Kijelentette, hogy
a megkezdett munka sikerre viteléhez további négy évre lenne
szüksége. Az általa elért legfontosabb sikerek között említette az
egészségbiztosítás és a Wall Street
reformját, az iraki háború befejezését, a diákkölcsönök kiterjesztését és a homoszexuálisok katonai szolgálatára vonatkozó korlátozások eltörlését.
A Gallup közvélemény-kutató
intézet az iowai republikánus jelölõgyûlések napján közzétett
adatai szerint az amerikaiak 45
százaléka vélekedik pozitívan az
elnök teljesítményérõl, ami 2 százalékos növekedést jelent a legutóbb mért adathoz képest. W

Hamarosan szabadul a viszkis rabló
A 30 bankrablásért kapott 17 éves fegyházbüntetésébõl tizenkettõt töltött le Ambrus
Attila (képünkön), ismertebb nevén a viszkis

Az IMF Budapest reménye
ÚMSZ

rabló, és január 31-én fog szabadulni – írta
tegnap a Blikk. A büntetése lerövidítésérõl
decemberben döntött a bíró. Ambrus Attila
kedvezményes szabadulására lehetett számítani, mert problémamentes rab volt

Fizetnie kellene
az olajipari óriásnak
Az ecuadori bíróság helybenhagyta elsõfokú ítéletét, miszerint a világ egyik legnagyobb olajipari vállalatának, az amerikai
Chevronnak 18,2 milliárd dollár kártérítést
kell fizetnie, amiért mérgezõ anyagokkal
szennyezte az Amazonas folyót. A
Chevron azonban vitatja a büntetés összegét, azzal érvelve, hogy a bennszülött csoportok ügyvédei és támogatóik összeesküdtek és bizonyítékokat gyártottak ellenük.
Az ítéletre adott válaszukban azt írják: a
döntés égbekiáltó példája az ecuadori igazságügyi rendszer korrupciójára.

A Nemzetközi Valutaalap
(IMF) január 18-án tartja azt
az ülését, melynek napirendjén
szerepel a Magyarországgal tárgyaló delegáció számára adandó
mandátum, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután
a forint árfolyama tegnap történelmi mélypontra zuhant, az
euróval szemben átlépte a 320
forintos szintet is. Az elemzõk
szerint addig, amíg a kormány
nem állapodik meg az IMF-fel és
az EU-val, a magyar gazdaság
mélyrepülése folytatódni fog.
„A forintárfolyam ma jól láthatóan nem a gazdaságpolitikára
reflektál, hanem a közeljövõben
megkezdõdõ tárgyalásokra a

Nemzetközi Valutaalappal és az
Európai Unióval. Addig nyilvánvalóan a tárgyalásokról szóló találgatások játsszák a meghatározó szerepet a forintárfolyam alakulásában” – írta közleményében
a minisztérium. A tárca álláspontja szerint Magyarországnak
jelenleg nincs szüksége azonnali
külsõ pénzügyi segítségre a szervezettõl, ezt decemberi nyilatkozatában Christoph Rosenberg, az
IMF magyarországi delegációvezetõje is megerõsítette.
„A kormány továbbra is nyitott arra, hogy számos ponton
befogadja a nemzetközi szervezetek javaslatait, amennyiben
azok nem sértik az ország érdekeit és szuverenitását. Ennek keretében, a hivatalos tárgyalások

Magyar ügyek az Európai Bizottság asztalán
Több Magyarországot érintõ ügyben is döntést hozhat jövõ szerdai ülésén az Európai Bizottság, írja a Bruxinfo. A lap szerint így
fontos mérföldkõ lehet az Európai Bizottság és a magyar kormány között hetek óta zajló erõpróbában a biztosi testület idei elsõ, január 11-i ülése. A Bizottságnál már négy dosszié gyûlt össze.
Ezek: az Olli Rehn reszortjának számító jegybanktörvény és a hazánkkal szemben folyó deficiteljárás következõ állomása, a
Viviane Reding állampolgársági jogi biztos által figyelemmel kísért ügyek a bírák nyugdíjazásától kezdve az adatvédelmi
ombudsman hivatalának megszûnéséig, végül pedig a tárgyalások
esetleges megkezdése a Magyarország által az IMF-tõl és az EUtól kért elõvigyázatossági hitelmegállapodásról.

elõkészítéséért Fellegi Tamás
tárca nélküli miniszter jövõ héten több napos informális
egyeztetést folytat Washingtonban az IMF képviselõivel, vezetõivel” - írták. Mint arról lapunk
korábban beszámolt, a miniszter jövõ héten szerdán utazik az
informális tárgyalásra, és Brüszszellel is további megbeszéléseket folytatna, ahonnan azonban
idõpontot egyelõre nem kapott.
Fellegi Tamás a Figyelõ csütörtöki számában megjelenõ interjújában elmondta: az IMF által
kínált készenléti hitel és a magyar kormány által óhajtott elõvigyázatossági hitel kérdésében
kompromisszumra számít. Fellegi Tamás megerõsítette, hogy a
kormány a piacról kívánja finanszírozni a magyar államadósságot még akkor is, ha az IMF-EU
hitelkeret a piacinál kedvezõbb
feltételeket kínál. A miniszter arra számít, hogy az IMF-fel könnyebb, az EU-val bonyolultabb
lesz a megállapodás.
A további napokban is folytatódhat a forint gyengülése, miután a korábbi, 317-es lélektani határ átszakadt, és átlépte a 320-as
szintet, semmi nincs, ami megállítaná, legfeljebb egy IMFmegyezés, mondták az Indexnek
elemzõk.W

Eltûnt egy
román biológus
Cs. P. T.
Nyoma veszett egy romániai
biológusnak az új-zélandi
Raoul szigetén – számoltak be
tegnap a hírügynökségek. A hatóságok gyanúja szerint NagyMuncuº Mihait az óceán hullámai sodorták le a szikláról, azért
nem találják. A 33 éves kutató tavaly novembertõl tartózkodott
Új-Zélandon, ahol egy környezetvédõ szervezet önkénteseként
a sziget vulkanikus tevékenységének tanulmányozására vállalkozott. A biológus felesége, NagyMuncuº Kinga tegnap a
Mediafaxnak elmondta, úgy tudja, hogy a hatóságok folytatják a
biológus keresését. A nõ beszámolt arról, hogy szilveszterkor
beszélt legutoljára a férjével.
„Csak annyit tudok róla, hogy az
új év elsõ napján az óceán hõmérsékletét készült megmérni,
azóta nem találják. A hatóságok
helikopterekkel is keresték a szigeten és a környezõ vizekben, eddig hiába” – mondta az eltûnt biológus felesége. A nõ állításával
szemben az új-zélandi lapok tegnap már arról írtak, hogy a hatóságok már feladták a reményt,
nem keresik tovább NagyMuncuº Mihait. W
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Leveszik a Iorga-táblát?
Az EMNT szemfényvesztõ ígérgetõnek tartja László Attila alpolgármestert
Sipos M. Zoltán
„Mindent a maga idejében” –
válaszolta lapunknak László
Attila, Kolozsvár alpolgármestere, amikor arról kérdeztük, hogy
korábbi ígérete ellenére miért
nem került le 2011. december 31ig a Mátyás-szoborcsoport talapzatára tavaly tavasszal elhelyezett
Iorga-tábla. „A szoborcsoport
még garanciában van, a restaurálást
elvégzõ
cégnek,
a
Concefának a feladata, hogy eltávolítsa a törvénytelenül kihelyezett táblát. Már felszólítottam
õket erre. Jövõ héten a cég elkezdi a munkát, és akkor majd elkezdenek dolgozni a tábla leszerelésén is” –fejtette ki lapunknak
László Attila. Az RMDSZ-es alpolgármester már korábban is
adott ki írásos utasítást a városháza mûszaki osztályának a provokáló tábla eltávolítására, ám az
ott dolgozók semmibe vették rendelkezését.
Mint ismeretes, a kenõpénz elfogadásának vádjával letartóztatott és hivatalából felfüggesztett
Sorin Apostu kolozsvári polgármester hatásköreinek elosztásakor László Attilához került 12
újabb ügyosztály és további ki-

A sértõ és történelemhamisító Iorga-idézetet tartalmazó tábla tegnap is „tájékoztatta” a turistákat

lenc szakosztály, így a kincses város egyik szimbóluma, a Mátyásszoborcsoport is. December közepén határozottan nyilatkozta,
hogy megvannak a törvényes
eszközök arra, hogy eltávolítsanak egy törvénytelenül kihelye-

zett táblát. „Nem kívánom részletezni azt, hogy hogyan képzelem el a Iorga-tábla ügyének rendezését. Annyit viszont elmondok, hogy szerintem egy törvénytelenül elhelyezett tábla eltávolítása lehetséges törvényes esz-

Gergely Balázs: elegünk lett az ígéretekbõl
A kolozsvári magyar közösséget rendkívül érzékenyen érintõ Iorga-tábla ügyét az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) többek között arra is használja, hogy pozicionálja magát az
RMDSZ-szel szemben. Gergely Balázs, a szervezet volt közép-erdélyi elnöke, az Erdélyi Magyar
Néppárthoz (EMNP) alapító alalnöke január
másodikán ironikus hangvételû, fotóval illusztrált Facebook-bejegyzésben emlékeztetett az
RMDSZ-es alpolgármester be nem tartott ígére-

Oprescu nyerne
ÚMSZ
Bukarest fõpolgármestere a
fõvárosiak 57,6 százaléka
szerint Sorin Oprescu marad –
derül ki az IRES közvéleménykutató intézet felmérésébõl. Az
Agerpres hírügynökség által tegnap nyilvánosságra hozott eredmények szerint csak a megkérdezettek 29,6 százaléka volt
azon a véleményen, hogy a függetlenként mandátumot nyert
városgazda elbukja a megmérettetést. Sorin Oprescu négy évvel
ezelõtt úgy nyert a fõpolgármesteri tisztségért folyó versenyben,
hogy hónapokkal korábban kilépett a Szociáldemokrata Pártból
(PSD), és volt alakulata saját jelöltet indított. Az idei helyhatósági választásokra készülve
Oprescu „támogatási szerzõdést” kötött a Szociál-Liberális
Szövetséggel (USL), amelyben
az ellenzéki pártszövetség vállalta, hogy saját jelöltjeként kezeli a függetlenségéhez ragaszkodó Oprescut. Mint korábban
írtuk, az elsõsorban viharos házasságával és válásával középpontba került Irinel Columbeanu üzletember a hét elején
YouTube videomegosztó honlapon jelentette be indulási szándékát Bukarest fõpolgármesteri
székéért. A Demokrata Liberális Párt (PDL) egyelõre nem nevesítette jelöltjét. W

tére. „Pufogtatjuk folyamatosan a nagy szavakat.
László Attila szájából az elmúlt félévben legalább ötször-hatszor hallottuk, hogy a Iorgatáblát azonnal eltünteti. Sajnos majdnem minden
esetben ezek gyakorlatilag szemfényvesztõ ígéretek, pedig meg vagyunk gyõzõdve, hogy megvannak az alpolgármester úrnak az eszközei, fõleg
most, hogy a polgármesteri hivatalban megváltozott a felállás” – nyilatkozta a Manna.ro hírportálnak Gergely Balázs.

A szerzõ felvétele

közökkel” – fogalmazott egy tavalyi, lapunknak adott nyilatkozatában.
A kedélyeket igencsak borzoló,
Nicolae Iorga-idézetet tartalmazó tábla tavaly tavasszal került fel
a szoborcsoport talapzatát övezõ
pázsitra azt követõen, hogy hivatalosan is felavatták a restaurált
emlékmûvet. Kolozsvári magyar
civil szervezetek több tiltakozó
akciót is szerveztek a tábla eltüntetéséért. Többek közt virággal is
letakarták és többnyelvû táblácskákat is ragasztottak a bronztáblára, ám a kincses város jelenleg
felfüggesztett polgármestere, Kelemen Hunor kulturális miniszter
felszólításával dacolva, nem adott
utasítást a tábla leszerelésére. W

Ponta: nem
Csak az olasz munkapiac
az RMDSZ
nyílik meg a romániaiak elõtt kell
Cs. P. T.
M. Á. Zs.
Két nappal a pénteki határidõ
elõtt jelentette be Olaszország,
hogy megszünteti a román és bolgár állampolgárokkal szembeni
munkapiaci megszorításokat. Az
Európai Bizottság (EB) a hét végén teszi közzé, hogy mely államok tartják fenn eddigi korlátozó
intézkedéseiket, és melyek törlik
el azokat. Egyelõre azt tudni,
hogy Nagy-Britannia, Írország,
Franciaország, Málta, Hollandia,
Luxemburg és Belgium 2014. január 1-jéig, azaz az uniós szabályzatok által engedélyezett légkésõbbi idõpontig fenntartják munkapiaci megszorításaikat. Németország részlegesen megnyitotta
munkapiacát a két balkáni ország
polgárai elõtt, Ausztria álláspontja még várat magára. Spanyolország a gazdasági válságra hivat-

kozva kért és kapott engedélyt az
EB-tõl, hogy az újonnan érkezett
román munkavállalókkal szemben 2012-ben restrikciókat alkalmazhasson. Brüsszel arra kérte a
korlátozásokat fenntartó tagállamokat, hogy részletesen indokolják meg döntésüket.
A Szociál-Liberális Szövetség
(USL) a román külpolitika kudarcának nevezte tegnap nyilvánosságra hozott közleményében,
hogy egyes tagállamok öt évvel
az EU-csatlakozás után sem nyitották meg munkapiacukat a román állampolgárok elõtt. Az ellenzéki pártszövetség ugyanakkor elégedetten vett tudomást
Olaszország döntésérõl, amelyet
„abszolút természetesnek tart, tekintettel arra, hogy az utóbbi
években a román munkások lényegesen hozzájárultak az olasz
gazdaság fejlõdéséhez”. W

Kocsitolvajok torpedózzák meg Schengent?
Román, bolgár és lengyel állampolgárok számlájára írható gépkocsilopások és betörések egyre növekvõ számára hivatkozva utasíthatja el a hágai kormány Románia és Bulgária schengeni csatlakozását. A DutchNews címû hírportál szerint a holland rendõrség azt
vizsgálja, hogy a munkanélkülivé vált kelet-európaiak elkeseredettségükben követik-e el tetteiket vagy azért, mert szervezett bûnbandák tagjai. Mint ismeretes, a tavaly decemberi EU-csúcson a bejelentett holland vétó miatt napirendre sem tûzték Románia és Bulgária Schengen-övezethez való csatlakozásának kérdését.

A Szociális-Liberális Szövetség (USL) a választások után
nem kíván együtt kormányozni
az RMDSZ-szel – erõsítette meg
tegnap tavalyi kijelentéseit Victor
Ponta. Az USL társelnöke az
Antena3 hírtelevízióban arról beszélt, hogy a magyar politikai
szervezetet is felelõsnek tartja az
elmúlt évek „kudarcos” kormányzásáért. „Ezért azt szeretnénk, ha az RMDSZ ellenzékbe
kerülne. Egyetlen pártnak sem
árt, ha egy idõre ellenzékbe vonul” – jelentette ki Ponta. Az ellenzéki politikus mindazonáltal
leszögezte: nem szeretné, ha az
RMDSZ nem jutna be a parlamentbe, mert szerinte a több mint
egymilliós romániai magyarság
nem maradhat politikai képviselet nélkül. Úgy vélekedett: az államfõ jelenleg éppen azon ügyködik, hogy a magyarságnak ne legyen többé parlamenti képviselete. Hozzátette, kizártnak tartja az
USL együttmûködését a Magyar
Polgári Párttal és a tavaly bejegyzett Erdélyi Magyar Néppárttal.
„Tõkés László pártja szélsõséges
alakulat, amellyel soha, semmilyen formában nem szövetkezünk. Olyan emberek a tagjai,
akik következetesen megszegik az
alkotmányt” – magyarázta. W

Euró-Európa
Hogyha formáját tekintjük,
2012 nem tûnik különösebben neves esztendõnek.
Noha kettessel kezdõdik
és kettessel végzõdik, még
a számmisztikusok sem
kötöttek hozzá semmiféle
Székedi Ferenc katasztrófaelméletet.
Jelentõsebb évfordulók sem fûzõdnek hozzá, illetve egy fontosabb mégiscsak létezik: a legelsõ euróérmék és euróbankjegyek éppen tíz esztendõvel ezelõtt, 2002. január 1-jén kerültek
forgalomba.
A közös pénz nevérõl az 1995-ös madridi
csúcstalálkozón született meg a döntés,
majd 1999 január 1-jén vezették be mint
elszámolási pénzt, három esztendõre rá pedig már a gyakorlatban lehetett ismerkedni azzal a pénznemmel, amelyet jelenleg
nem csupán az euróövezet tizenhét országában és az uniós intézményekben, hanem
szerzõdések alapján az európai miniállamokban, Andorrában, Monacóban, San
Marinóban és a Vatikánban is fizetõeszközként használnak. Nem hivatalosan két
kisebb balkáni utódállamban, Montenegróban és Koszovóban is ennek alapján alakítják az árakat.
Az eurót a mindennapi életben nem használó közép-keleteurópai országok lakosai
számára azonban az „elszámolási pénz”
kifejezés maradt a kulcs. Voltaképpen ennek valóságát érezzük, amikor az euróban
megállapított szolgáltatási díjak a hazai
fizetõeszközök árfolyamalakulását követik, vagy amikor az euróban és más valutákban felvett hitelek címzettjei számára
mindennél fontosabbá válnak az átváltási
arányok.
Pedig az eurót a második és a harmadik
évezred fordulójához közeledve nem azért
vezették be, hogy fokozzák a stressz- és a
szívinfarktus-kockázatot, hanem mindenekelõtt az egyre szorosabb gazdasági és
monetáris politika mérõmûszerének tekintették. Az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tõke szabad áramlásának alapelvein kialakuló egységes európai piacnak
ugyanis igen nagy szüksége volt és van arra az egységes pénznemre, amely mindemellett meglehetõsen jól mutatja, hogy a
tagországokban hol döcög a gazdaság, hol
csikorog az államgépezet.
Egyáltalán nem véletlen, hogy az önszántából elfogadott uniós elvektõl hol itt, hol
ott elrugaszkodó Magyarországon a forint
euróhoz viszonyított árfolyama a tegnap
történelmi magasságba kúszott, mint ahogyan az sem, hogy Romániában csak sorozatos megszorító intézkedések nyomán sikerült a lej árfolyamát – talán egész évi kihatással – stabilizálni. Ha valamely állam
különbözõ protekcionista intézkedéssel belekontárkodik az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tõke szabad áramlásának a
mechanizmusaiba (lásd: fogyasszunk csak
hazait, tiltsuk ki más országok termékeit,
építsük le a nemzetközi üzletlánc-hálózatokat, vessünk ki különadókat, fizettessük
meg a tanítási költségeket a frissen végzettekkel, ha azok európai munkaerõnek gondolják magukat), akkor mindezeket az euró
nem hagyja figyelmen kívül. Minden más
jóslás ellenére: az európai életre és a jogállamiságra figyelõ eszköz marad 2012-ben is.

Román lapszemle
Száz illegális épületet bont le idén a turisztikai minisztérium, mivel azokat
építkezési engedély nélkül építették fel a
tulajdonosok. (Adevãrul) X Mintegy 200
millió euróval csökkent tavaly a malomés pékipari ágazat forgalma. A visszaesésnek a liszt árának csökkenése, illetve
az adócsalás az oka. (Evz) X Apjától lopott el egy taxit egy 20 éves, Dâmboviþa
megyei fiatalember. (Click!) X Egy hetedikes lány szült gyereket nyolcadikos barátjának Craiován, a csecsemõ január elsején jött világra 2,4 kilogrammal.
(România liberã)
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Tiraszpol: új elnök, régi politika
Új fejezet kezdõdött a nemzetközileg el nem ismert Dnyeszter Menti Köztársaságban, azaz Transznisztriában: a múlt
év végi elnökválasztásokon a 43 éves Jevgenyij Sevcsuk gyõzött. Ez a fejlemény azonban minden jel szerint nem nyit új
fejezetet a szakadár terület és Moldova viszonyában.
Salamon Márton László
Bár a nemzetközileg el
nem ismert Dnyeszter
Menti Köztársaságban nemrégiben jelentõs politikai változás történt, úgy tûnik: a
Moldova
Köztársaságból
húsz évvel ezelõtt kivált szakadár terület és a moldáv
„anyaország” közötti feszültségen ez a fejlemény csöppet
sem enyhített. Sõt: a napokban ismét fegyver ropogott a
két állami entitás közötti határvonalon: az év elsõ napján
egy orosz katona agyonlõtt
egy 18 éves, moldáv állampolgárságú fiatalt. Az áldozat
vasárnap kora reggel gépkocsival érkezett a Moldova és
Transznisztria közötti határövezetben található Pârâta
faluba, ledöntve az orosz
„békefenntartók” (a két évtizede Transznisztriában állomásozó 14. Hadsereg) ott felállított ellenõrzõpontjának

sorompóját. Az áldozat – aki
a chiºinãui orosz nagykövet
szerint ittas volt és lopott autót vezetett – nem engedelmeskedett az orosz katonák
felszólításának, így azok rálõttek, a fiatal életét vesztette.
A Transznisztria közötti
határvonalat jelentõ Dnyeszter folyó hídján történt tragikus eset felháborodást keltett
a határ moldáv oldalán, ahol
tüntetõk százai követelték a
térségben állomásozó orosz
„békefenntartók” távozását.
Tiraszpol hivatalosan nem
foglalt állást: az új elnök,
Jevgenyij Sevcsuk, a transznisztriai parlament volt elnöke megfontolt politikus hírében áll. A jó megjelenésû,
szõke, magas, fiatal Sevcsuk
– aki sokak szerint fellépésével megállná a helyét bármely nyugati kancelláriában
– annak idején kiesett a szakadár területet szinte két évtizeden keresztül vezetõ

„Szmirnov-klán” kegyeibõl,
majd megalapította a Megújulás (Obnovlenje) pártot,
amelynek elnökeként nyerte
meg – hatalmas meglepetésre
– tavaly decemberben a senki
által el nem ismert állam államfõi tisztségét. Az ukrán
etnikumú Sevcsuknak egyébként orosz az anyanyelve,
akárcsak a transznisztriai lakosság egyharmadát kitevõ
ukránok túlnyomó részének.
A moldovai hivatalos adatok
szerint valamivel több, mint
négyszázezer – a tiraszpoli
adatok szerint félmilliót meghaladó – lakost számláló területen körülbelül egyharmad-egyharmad arányban
élnek „moldovánok”, oroszok és ukránok. A moldovai
román nyelvtõl eltérõen
azonban a transznisztriai román ajkúak a cirill írást használják, akárcsak az 1990 elõtti Moldovai Szovjet Szocialista Köztársaságban.

Jevgenyij Sevcsuk
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Visszatérve Sevcsukra: bár
sokkal „kikupáltabb” elõdjénél, az annak idején a 14.
Hadsereg parancsnoki székébõl az államfõi székbe átülõ
Szmirnovnál, az új transznisztriai vezetõ sem akar hallani az orosz katonák kivonásáról. Nem is csoda, hiszen a
szakadár területen állomásozó garnizon az egyetlen igazi
garancia az entitás önálló államiságának megõrzésére.
„A békefenntartással megbízott orosz katonák kiválóan
végzik a dolgukat, ittlétük
hatékonyságáról önök is
meggyõzõdhettek, hiszen
Transznisztria stabilitását és
békéjét nekik is köszönhetjük” – válaszolt készségesen

az Új Magyar Szó annak idején Tiraszpolban tartózkodó
munkatársának kérdésére két
évvel ezelõtt Sevcsuk.
A késõbbi transznisztriai
elnök már sokkal kevésbé
volt elõzékeny akkor, amikor
a politikai foglyok helyzetérõl kérdeztük, a kilencvenes
években és a kétezres évek
elején Tiraszpolban fogvatartott román politikai aktivisták Ilie Ilaºcu vezette csoportjának esetét hozva fel
példának. „Ha ön azokra a
személyekre gondol, akik ártatlan embereket öltek meg,
és ezért jó tízéves börtönbüntetést kellett letölteniük, nos,
én nem nevezném õket politikai aktivistáknak, hanem
egyszerû gyilkosoknak” – válaszolt meglehetõsen ingerülten lapunknak Sevcsuk.
Ami Tiraszpolnak Bukaresthez való, közismerten
nem barátságos viszonyulását illeti, az új transznisztriai
elnök az ÚMSZ-nek kifejtette: Transznisztria nem tekinti
Romániát ellenségének, mint
ahogyan nem tekinti annak
egyetlen közvetlen vagy közvetett szomszédját sem.
„Ami a Románia és Moldova közötti viszonyt illeti, ez

teljesen az õ dolguk, nekünk
nincs szándékunkban ebbe
beleszólni. Ha Moldova
egyesülni óhajt Romániával,
az kizárólag a két ország
ügye” – tette hozzá Sevcsuk,
aki szerint a „Dnyeszter
Menti Moldovai Köztársaság” vezetõi minden lépésüket „a lakosság akaratának
megfelelõen teszik”.
Ami az akkor még friss
moldovai politikai változásokat és Chiºinãunak az Európai Unióhoz való közeledését illeti, a tiraszpoli Legfelsõbb Szovjet volt elnöke úgy
vélte: ez „se nem jó, se nem
rossz hír” Transznisztria számára, hiszen „két különálló,
szuverén ország kapcsolatában a belügyekbe való be
nem avatkozás” a legfontosabb alapelv. „Tudvalevõ,
hogy az EU-csatlakozás sok
országnak rosszat hozott. De
– ismétlem – ez a moldovai
nép dolga. Ha a politikai váltás jó eredménnyel jár
Moldova számára, az nekünk is jó hír, hiszen nekünk
is érdekünk, hogy egy jólétnek örvendõ ország szomszédai legyünk” – tette hozzá az
Új Magyar Szónak nyilatkozó
új transznisztriai elnök. W

Magyarország búcsúja a köztársaságtól
Az új magyar alaptörvény hatályba
lépett az esztendõ elsõ napján, és a
sarkalatos törvényekkel együtt alapvetõ fordulatokat hozott a mindennapokban. Az Alaptörvénynek nevezett alkotmány nem váltott ki osztatlan sikert: egymást érik a különbözõ tiltakozó akciók, demonstrációk, performance-ok.
Gy. Z.
A legkézzelfoghatóbb ellenvéleményt az váltotta
ki, hogy az ország elnevezésébõl elmaradt az államformára való utalás, és január 1jétõl a hivatalos név Magyar
Köztársaságról Magyarországra változott. Az ellenzék
ebben annak lehetõségét vizionálja, hogy idõvel a köztársasági államforma is megváltozhat, jóllehet az alkotmány
tartalmazza, hogy Magyarország államformája köztársaság. Korábban markáns ellenvélemény fogalmazódott
meg azzal kapcsolatban is,
hogy az Alaptörvény Istenre
hivatkozik, ez azonban mára
már elült.

Jogos aggodalmak?
Szakmai – és tegyük hozzá: nemzetközi – körökben
valójában már az állam mindennapi mûködésének az alkotmányban is rögzített szabályozását, valamint a hozzá
kapcsolódó, szinte futószalagon megszületett sarkalatos
törvényeket éri a legtöbb bírálat. José Manuel Barrosótól, az Európai Bizottság el-

nökétõl – és magától a bizottságtól – kezdve Hillary
Clinton amerikai külügyminiszterig számos nemzetközi
tekintély és testület fogalmazott meg különféle intéseket,
különösen a Magyar Nemzeti Bank (és elnöke) jogállásával, a sajtó- és szólásszabadságot veszélyeztetõ paragrafusokkal, a bíróságok függetlenségével és az egyházügyi törvénnyel kapcsolatban. A 2010 májusa (azaz a
legutóbbi választások) és
2011 áprilisa (vagyis az új alkotmány parlamenti elfogadása) között eltelt idõszakban folyamatosan mért jogállamiság-indexen alapulva
tekintélyes jogászok és jogvédõk hónapról hónapra elemezték a jogállamiság állapotát.
„A 2010-ben megválasztott parlament megalakulásával új, eddig nem tapasztalt helyzet állt elõ a Magyar
Köztársaság történetében: a
parlamenti mandátumok
harmadánál is kevesebb képviselõvel rendelkezõ, megosztott ellenzék, amelyen belül a köztársasági alkotmány
ellenfelei jelentõs erõt reprezentálnak, a kívánatosnál ke-

Táblacsere a határon. Január 1-jétõl az ország neve az új alkotmány szerint: Magyarország

vésbé lesz képes komoly ellensúlyként elvárható ellenõrzési feladatait ellátni. Ebben az új helyzetben felértékelõdik az Országgyûlés és a
közhatalom körein kívüli
kontroll jelentõsége. A kormányoldalt az alkotmánymódosítás formai korlátai
nem kötik, kétharmados
többségével, ha akarja, viszonylagossá teheti a kormányt ellensúlyozni hivatott
hatalmi ágakat, azok függetlensége az eddiginél sérülékenyebb” – olvasható egy jelentésben, ami megteremtette az ideológiáját az utcai politizálásnak.

Törvény védi a koronát
A legnagyobb romlás az alkotmányvédelem szintje esetében következett be, amelyet
értelemszerûen az Alkotmánybíróság jogköreinek

drasztikus csorbítása alapozott meg. Megszûnt ugyanis
az Alkotmánybíróság összes
folyamatban lévõ olyan eljárása, melyben a törvény utólagos vizsgálatát nem a kormány, a parlamenti képviselõk negyede vagy az ombudsman kezdeményezte. Ezzel
együtt alapvetõen átalakult
az Ab szerepköre: a jövõben
bírói döntések alkotmányosságáról is határozhat, megsemmisítve azokat. A testület
így legalább annyira a törvénykezés, mint a parlamenti döntéshozatal kontrollja is
lesz. Ugyanakkor véget ért az
a gyakorlat (az úgynevezett
actio popularis), hogy bárki
jogi érdek nélkül az Alkotmánybírósághoz fordulhat.
Sarkalatos törvény védi a
jövõben a nemzeti vagyont.
Január 1-jétõl ebbe a körbe
tartozik az állam és a helyi
önkormányzatok vagyona

Fotó: MTI

(ehhez kapcsolódóan az állam tulajdonába kerülnek az
eddig önkormányzati fenntartású iskolák és kórházak;
az egyházi fenntartású ilyen
intézmények természetesen
nem). A jogszabály ezzel véget vet az intézményesített
vagyonfelélés eddigi gyakorlatának, és a köz érdekében
hosszú távú, általános védelmet nyújt a nemzeti vagyonnak. Nevesítve az állami vagyon körébe tartozik a Szent
Korona és az Országház is.

Egyéb változások
A mindennapi életre, minden egyes állampolgárra közvetlenül vonatkozik, hogy
mostantól lényegében minden zárt légterû helyen tilos a
dohányzás, nem lehet rágyújtani a munkahelyeken és
az éttermekben, csak a szabad levegõn, a bejárat elõtt

lehet dohányozni. Tilos a dohányzás a közösségi közlekedési eszközökön és a megállókban, az aluljárókban, a
játszótereken, valamint a
megállóhelyek és a játszóterek ötméteres környezetében.
A helyi önkormányzatok további közterületeken is megtilthatják a dohányzást.
Hatályba lépett az új nemzetiségi törvény az alaptörvénnyel egy idõben: az eddigieknél több jogot kapnak a
Magyarországon élõ nemzetiségek, de megnehezíti a
visszaéléseket. A törvény a
népszámlálási adatokhoz köti a nemzetiségi választást. A
törvény közösségi nemzetiségi jognak ismeri el a történelmi hagyományokat, a nyelvet, a kultúrát és ápolását,
gyarapítását, a közösségi
névhasználatot, a nemzetiségi földrajzi nevek használatát. Ide tartoznak még a nemzetiségi nevelési és oktatási
jogok, az intézmény létrehozásának és mûködtetésének
jogkörei, valamint a nemzetközi kapcsolattartás joga.
Alapvetõ változás áll be a
sportéletben: az eddigi öt helyett egyetlen köztestület, a
Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) veszi át az irányító
szerepet, állami feladatokat
ellátó civil szervezetként. A
változtatás szûkíti azokat az
eseteket is, amelyekben az
olimpiai járadék érdemtelenség miatt megvonható: erre
kizárólag akkor nyílik mód,
ha az olimpiai érmes sportoló szándékos bûncselekményt követett el, és csak addig, amíg a büntetett elõélethez fûzõdõ joghátrányok alól
nem mentesül. W
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A nap címe. Sebastian Lãzãroiu próféciái,
Ion M. Ioniþã, Adevãrul

Vulgárpolitika. Van viszont egy komolyabb
politikai elemzõ, jóska, a kolozsvári Vasile
Dâncu, aki szerint – a Curierul naþionalban
olvassuk – a politikusok annyira lejáratták
magukat, hogy a következõ választásokon
„mondén” figurák fognak nagy számban választásokat nyerni.
Mell, ékes. Nehéz helyzetbe kerültünk: a
Click címû bulvárlap képeket közöl Elena
Udrea szilveszteri mulatságáról, amelyeken
a fõszerepet a miniszter asszony dekoltéja
viszi. A képeket a hölgy maga rakta fel a
világhálóra, kivágása egy olyan fotón a legnagyobb, amelyiken Vasile Blaga mellett
látható. Nõi mell és férfi toka – mit is
mondjunk? (Persze fordítva még rosszabb
lenne.) Maradjunk abban: kebelbarátként a
formát elõnyben részesítjük a mérettel
szemben.
A nap álhíre. Miután Melissa és Vanessa kiesésével egyedül maradt a nagy próféciák piacán, Sebastian Lãzãroiu „Delfoiºorul de
foc” néven bejegyezteti politikai jósdáját.

Minden napra egy mondás
„A hazafiság nem más,
mint az erõszak önigazolása.” Oscar Wilde

Horváth István

Fagyottan
SZELLEMIDÉZÉS

Magyarázat. Nem ezt a címet és cikket
emeltük volna ki, ha a lapok nem ismertették volna oly kéjes részletességgel ennek a
Lãzãroiu extanácsosnak a jóslatát, miszerint
PSD-PNL koalíció lesz 2012 végén. (Amit
feltevésként magunk is megkockáztattunk,
jóval S. L. elõtt, de másfajta „politikai” logikából kiindulva: miután sem gazdaságilag,
sem korrupcióban, sem egymás kicsinálásában egyik sem tudott a másik fölé kerülni, a
„haza érdeke” összehozza a két legnagyobb
pártot.) Ion M. Ioniþã viszont aberránsnak
tartja az ötletet, és felsorolja, hogy a bármikor szóra kapható Sebi korábban is mi mindent jósolt. Valóban, mi lesz a Hófehérke
Párttal? (Véleményünk szerint megeszi a farkas, egy másik mesébõl.) Hát az Új Köztársasággal? (Õt körülugrálják Hófehérke törpéi, mint valami UNPR-ések.) Ioniþã szerint
a PDL-PSD szövetség a leghülyébb politikai
ötlet volt, amelyet eddig Traian Bãsescu kiagyalhatott, úgyhogy még egyszer felmelegíteni akár a gondolatát is: közönséges blöff.
De hát a kibicnek semmi sem drága. (A
PDL pedig minden stiklivel és törvénytelenséggel együtt elveszíti a választásokat.)

Ahogyan szenteste, a boldog békeidõkben, nem hiányozhatott a
vacsoraasztalról a ponty feketemártással és a halászlé, úgy kihagyhatatlan volt a karácsonyi elbeszélésbõl egy–két hulla, azaz emberek, akik megfagytak az ablak alatt, miközben befelé kukucskáltak
gyertyagyújtáskor. A túlzott kíváncsiság ártalmas. Fõleg felnõtteket ítéltek ily kegyetlen halálra a karácsonyi elbeszélések és történetek szerzõi – szívtelen fráterek! –, szegény drótosokat, züllött
fickók által kiûzött asszonyokat, züllött asszonyok által elûzött
férfiakat, hóbuckák alá temették a szerencsétlen árvákat, és nem
átallották bemocskolni lelkiismeretüket fagyott pólyásgyermekekkel, közben számolták a sorokat és tartották a markukat a szerkesztõségben. Emlékszem egy szerzõre, aki elbeszélésében mintegy hússzor állította ugyanazt: „Krisztus urunk megszületett.”
Ezért hússzor tíz fillért, azaz két koronát kért, és kikelt magából,
amikor felhívtam a figyelmét arra, hogy ezt a két koronát már
megkapta más szerzõ, vagyis az a pásztor, aki a hírt megvitte a
három szent királynak.
Ne gondolják azonban, hogy a karácsonyi elbeszélések közvetlenül karácsony elõtt születtek nálunk, a nagy hó miatt. A Nemzeti
Politika szórakoztató mellékletének szerkesztõje, ák úr egyszer
már áprilisban felkért, hogy írjam meg neki a karácsonyi elbeszélést, hogy úgymond legyen tartalékja. (...)
A karácsonyi elbeszélések fagyottjaiért csak I. György pápát terheli a felelõsség, aki Krisztus születésének napját december 25-ére
helyezte át.
Jaroslav Hasek: Amikor a bolsik betiltották a karácsonyt, Èechoslovan,
1917. december 17. Fordította Kis Szemán Róbert

Hugo Chávez venezuelai, Cristina Fernández de
Kirchner argentin, Dilma Rousseff brazil elnök, illetve elõdje, Luiz Inacio Lula Da Silva, valamint
Fernando Lugo, Paraguay államfõje. Azon kívül,
hogy dél-amerikai elnökök, mindannyian rákbetegek.
Hugo Chávez, aki talán a leg-un-ortodoxabb államfõ
a felsoroltak közül, felvetette annak lehetõségét, hogy
Amerika (az USA) fertõzi, sugarazza a neki nem tetszõ államvezetõket, s ilyen módon próbál megszabadulni tõlük. (Csak zárójelben felvetjük, kikacsintva a
fõszerkesztõre, hogy a Hugó keresztnevûekkel jobb
óvatosnak lenni.)
Zajlik a világban egy átrendezõdés-féle, aminek nem
látjuk a végét, sokan temetik a kapitalizmust és a ráció uralmát, s visszazuhanhat az emberiség egy meghaladottnak hitt törzsi, varázslatokkal irányított, vezérközpontú boldog félhomályba. Dél-Amerika mintha a kísérleti terepe volna világszinten ennek az eljövendõ idõszaknak. Valljuk be, valamennyire mind
kritikusan viszonyulunk a kapitalizmushoz, ez a piacgazdaság nevû globális szuperhatalom, amelynek elsõ
számú megtestesítõje az Amerikai Egyesült Államok,
válságról válságra bukdácsol párszáz éve, országokat
és földrészeket nyel el „a tátott tõke sárga szája”, világháborúk és munkanélküliség jelzik útját, amerre
járt… S mégis, a tagadásával indított kísérletek mind
megbuktak, õ maga pedig, lényegét nem változtatva,
ezerszer képes volt megújulva föltámadni.
Dél-Amerika (mondjuk: az USA-tól délre) kicsit rendezetlenebbnek tûnik a külsõ szemlélõ számára,
mint az európai mintára berendezkedett demokratikus államok. Pozitív megközelítésben: ezeken a tájakon nem pusztították ki a hódítók a teljes õslakosságot, a keresztény hittérítõk alkalmazkodtak a helyi
sajátosságokhoz, s valami olyan új minõséget hoztak
létre, ami elõtte nem volt a világon. A hidegháború
idején marxista-szocialista kísérletek zajlottak a földrészen, ebben a témakörben már csak Kuba tart ki
még egy kicsit. Az antiglobalista és multiellenes
mozgalmak vigyázó szemeiket Dél-Amerikára vetik,
mert ott éppen szembeszegülnek az amerikai álom
sugallta hitelminõsítõs tõzsdeszemlélettel, s járják a
maguk útját.
Ehhez a külön úthoz félisten-félpojáca vezetõk s mesterségesen butaságban tartott nép szükséges. Titokzatos szertartásokkal harcolnak a romlott és velejéig pusztulásra ítélt démoni erõk ellen, s az sem tudja
megállítani a szent harcot, hogy az
ellenfél is rendelkezik pusztító varázserõvel, s átkokat, leminõsítéseket
küld halálsugárba csomagolva.
De nem árthatnak az igazaknak,
mert a hitünk erõsebb a hitetlenek
minden technikájánál.
Krebsz János

Az egészségre ártalmas törvény
Ritka igazságot mond ki az új egészségügyi
kerettörvény tervezete, amelyik a napokban jelent meg a szaktárca honlapján. A
jogszabály tervezetének mindjárt az elsõ
cikkelye világossá teszi, hogy: „Az egészségügyi rendszer (…) elejét veszi (…) a lakosság egészségének.” Ez végre tiszta beszéd. A rendszer – ha jól mûködik – esélyt
sem ad a lakosság egészségének, hanem
eleve megelõzi a fizikai és szellemi épség
állapotát, amelyet a törvényhozó nemkívánatos, atavisztikus, a beteg társadalomhoz
nem illõ státusnak tart.
Természetesen elírásról lehet szó, azonban
ez a hiba is jelzi a felszínességet, kapkodást
és koncepciótlanságot, amely a jogszabály
tervezetét jellemzi. Szinte nincs a törvényalkotásnak olyan szabálya,
amelyet ez a törvény meg ne
hágna. Lássuk sorjában!
Ami a politikai koncepciót
illeti, az gyökeresen elhibázott. Azáltal, hogy magánbiztosító cégeket és kórházakat iktat be az állami egészségbiztosítás rendszerébe, egySzékely Ervin
részt piacgazdasági

elveket kíván érvényesíteni egy olyan
vállalkozókat stb. választják ki. De miként
rendszerben, amelynek alapja a szolidarilehet rugalmas, kreatív és alkatás és az egyetemesség és ahol nincsenek
lmazkodóképes egy olyan magánbiztosító,
meg a szabad verseny gazdasági feltételei; amelyiknek bevételi oldalon egyetlen ügymásrészt pedig ellenszolgáltatás nélkül tu- fele van, az OEP, kiviteli oldalon pedig
lajdonhoz juttat magán piaci szereplõket.
egy sor kórház vagy más egészségügyi
Ráadásul a törvény kezszolgáltató. Csakis oly
deményezõje még ezt az
módon, hogy minél jobA magánszféra úgy kerül
elhibázott elképzelést is
ban megpumpolja az
be az egészségügyi
felemás módon kívánja
OEP-et és minél kevesebrendszerbe, hogy annak
megvalósítani. Behozza
bet költ a szolgáltatókra.
áldásos hatásait kizáróugyan a rendszerbe a maKi lesz ennek a „versenylag õk élvezik.
gánbiztosítókat, és felnek” a kedvezményezettajánlja a lakosságnak az
je? Csakis a magánbiztosíalternatív egészségbiztosítás igénybevételtó, és semmiképp sem a beteg, akinek érének lehetõségét, azonban megõrzi az Ordekében ez a törvénytervezet állítólag
szágos Egészségbiztosító Pénztárt (OEP),
megszületett. Ha a kezdeményezõ legamelyik elosztja a lakossági befizetésekbõl alább végigvitte volna elképzelését, megbefolyó összeget a magánbiztosítók köszüntetve az OEP-et és átadva a biztosítázött. Mint ismeretes, a magánszektor nasok megszerzésének, behajtásának a jogát
gyobb gazdasági hatékonysága az államia piacon egymással versengõ magánbiztoval szemben a nagyobb rugalmasságban,
sítóknak, akkor talán még lett volna némi
kreativitásban és alkalmazkodóképességremény arra, hogy legalább a tehetõsebb
ben rejlik. Ezeknek a kvalitásoknak az
állampolgárok minõségi egészségügyi elláeredményeként a fogyasztók jobb, változa- tásban részesüljenek. Így azonban úgy ketosabb és olcsóbb szolgáltatásokhoz jutrül be a magánszféra az egészségügyi
nak, mert a magáncégek a szabadpiacról a rendszerbe, hogy annak áldásos hatásait
legversenyképesebb beszolgáltatókat, alkizárólag õk maguk élvezik, a szolgáltató

rendszer ugyanolyan lepusztult marad
mint amilyen jelenleg is.
A törvénytervezet ugyanakkor adós marad
a válasszal arra az alapvetõ kérdésre, hogy
mibõl fogja az OEP finanszírozni a magánbiztosítók megjelenésével óhatatlanul
megnövekedõ költségeket (nem egy megyei egészségbiztosító pénztár lesz, hanem
több is lehet). Mibõl jut pénz a magánbiztosítók fokozottabb állami ellenõrzésére?
Miért lenne szükség az Egészségügyi Minisztérium hatásköreinek drasztikus korlátozására és egy bizonytalan rendeltetésû,
magas költségvetéssel és hatalommal bíró
obskúrus szervezet, az Egészségügyi Információs és Minõségbiztosító Országos
Ügynökség (ANCIS) létrehozására, amelyik jelentõs szeletét leszakítaná a szaktárca feladatkörének?
Végül a tervezet elnagyolt, egész sor kérdést nem szabályoz, illetve majdan megjelenõ másodlagos törvénykezés hatáskörébe utal. Az egyébként korántsem tökéletes jelenlegi egészségügyi kerettörvénynek
863, a jelenlegi tervezetnek mindössze
275 cikkelye van. Ez értelemszerûen elégtelen a rendszer mûködésének a szabályozására.
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Röviden
Román euróautomaták
Üzembe helyezte az elsõ
euróbankjegyeket kiadó és
elfogadó pénzautomatákat
Bukarestben az ING Bank,
amely az elkövetkezõkben
az ország több nagyvárosában is hasonló gépeket telepít majd – adta hírül a
Ziarul Financiar. A Self ’
Bank egységeiben megtalálható automaták egyelõre
csak az ING bankkártyákat
fogadják el, ez esetben viszont nem tesznek különbséget lej- és euróalapú
számla között.

Milliárdos ECB-hitel
Tegnap 31 milliárd dollárt
kölcsönzött az Európai
Központi Bank (ECB)
olyan eurózónabeli pénzintézetek számára, amelyeknek problémássá vált a
pénzpiacon dollárkölcsönhöz jutni – írta az AFP-re
hivatkozva a Mediafax. A
pénzintézetek közül 12
bank 7 napos, további 34
bank pedig 84 napos idõszakra vette fel a hitelt,
amelyre 0,58 százalékos kamatot számol az ECB.

Visszaesik a fogyasztás?
A bérek stagnálása miatt a
romániai gazdaságnak a fogyasztás jelentõs visszaesésével kell számolnia 2012-ben
– jelentette ki Cristian Pârvan, a Romániai Üzletemberek Szövetségének elnöke.

Kis vállalkozás, nagy gondok?

A 2010-es évhez képest tizenhét százalékkal csökkent a hazai vendéglátó-ipari
egységek szilveszteri bevétele: az elmúlt év utolsó napjaiban csupán 15 millió eurónak megfelelõ összeget fordítottak mulatozásra a romániaiak. Ennél azonban jóval
kevesebb pénzt költöttek
azok, akik külföldön búcsúztatták az óévet, a mindössze
2,8 millió eurót kitevõ szilveszteri büdzsé harmadával
volt kevesebb, mint egy évvel
korábban. Ez utóbbiak száma alig haladta meg a hatezret, annak ellenére, hogy az
árak zöme stagnált vagy
csökkent 2010-hez képest, ráadásul az utazási irodák is
hatalmas árengedményekkel
csábítottak.
A turizmusbeli munkaadók szövetségének adatai
szerint az országban közel 75
ezren vásároltak belföldön
szilveszteri üdülési csomagot
– ez az arány öt százalékkal
maradt el a tavalyelõtti, illetve 25 százalékkal a 2009-ben
mért szinttõl. Az érdekvédelem az idegenforgalom pangását elsõsorban az ünnepek
alatti munkaszüneti napok
rövidségével és a vásárlóerõ
csökkenésével magyarázza,
de a szakemberek szerint az
utazási kedv visszaeséséért a
nagyvárosok bõvülõ szóra-

mondta, hogy egy bizonyos
vállalkozói rétegnek, egy bizonyos ideig segíthetnek,
azonban általában véve legjobb esetben is stagnálás várható e téren. Meglátása szerint leginkább az adminisztratív, bürokratikus terhek
csökkentésére lenne szükség,
mivel jelenleg túl sok az ellenõrzés és a rendesen fizetõk idejét is rabolja az illetékek befizetésének hosszas
procedúrája.
„A valóban mûködõképes
adóadminisztráció, az általános jövedelemszint növelése, a belsõ kereslet élénkítése
lenne a fontos a kormány részérõl, ezek mind pozitívan
hatnának azon kisvállalkozókra is, akik a megrendelési lánc végén helyezkednek
el” – mutatott rá az
SZMVSZ elnöke.

Totka László
Bár a szakértõi elemzések
nehézségeket jósolnak
idén a hazai kis- és középvállalkozói (kkv) szektor számára, a lapunk által megkérdezett érdekvédelmi szervezetek igyekeznek optimizmussal nekivágni az új esztendõnek, hiszen, mint mondják, a
derûlátás nélkülözhetetlen a
vállalkozói szakmában.
„A gazdasági és politikai
elemzéseket nézve nem várható könnyû év, az elmúlt
évek válságából sem lábaltak
még ki sehol, a piacok szûkülése miatt ráadásul tovább
gyengül a gazdaság” – vázolta fel az ÚMSZ-nek Bagoly
Miklós, a Kovászna Megyei
Kis- és Középvállalkozók
Szövetségének (ASIMCOV)
elnöke. Elmondása szerint
mivel a kormány költségvetése is alig kétszázalékosra becsüli az ország gazdasági növekedését, a kkv-knak igen
óvatosan és megfontoltan
kell tervezniük.

„Konkrét lépéseket”
Bagoly a kormány részérõl
érkezõ konkrét segítõ lépéseket látná jónak 2012-ben, illetve a kiemelt figyelmet –
különös tekintettel arra, hogy
a kis cégek a bruttó hazai termék (GDP) 70 százalékát adják, miközben az aktív tõkének csupán 50 százalékát

Szûkösebb volt az idei
szilveszteri bevétel
ÚMSZ
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koztatási kínálata is felelõs.
Habár a szilveszterezõk zöme most is a hegyvidéket részesítette elõnyben – a legnépszerûbb üdülési célpont a
Prahova völgye maradt, ahol
a szálláshelyek 90 százaléka
betelt –, jelentõsen, több mint
30 százalékkal megélénkült a
hazai gyógyfürdõk iránti érdeklõdés.
Dragoº Anastasiu, az
Eurolines csoport tulajdonosa szerint jó hír az, hogy az
elmúlt évekhez hasonlóan
idén is telt ház volt a hegyvidéki szálláshelyeken. Az üzletember azt is cáfolta, hogy
a romániaiak lemondtak volna a téli külföldi üdülésekrõl
– mint mondta, tapasztalatai
szerint csupán késõbbre halasztották a sívakációt, olyan
idõszakra, amikor több szabadnap és kedvezõbb ajánlatok állnak rendelkezésükre.
Ezzel egybehangzó véleményt fogalmazott meg Lucia Moraru, a legnagyobb
hazai tõkével rendelkezõ utazási iroda, az Eximtur tulajdonosa, aki szerint sokan január 7-e utánra idõzítették a
téli elutazást. Moraru ugyanakkor rámutatott, hogy 2011
utolsó negyedévében közel
10 százalékkal csökkent a
külföldi ajánlatok iránti kereslet, miután az emberek
óvatosabbá váltak a költekezéssel a gazdaság visszaesésének hatására. W

Az igazi probléma a megrendelések akadozásával és a kifizetésekkel van – állítják a kisvállalkozók

mondhatják magukénak.
„Komoly és átgondolt segítségre lenne szükség, elsõsorban a fiskalitás csökkentésére, ugyanis ez elviselhetetlen terheket ró a kisvállalkozókra” – summázta Bagoly,
hozzátéve, jól jönnének még
azok az intézkedések is, amelyek segítenének elõteremteni az uniós pályázatokhoz
szükséges önrészt, illetve
amivel csökkenthetõ lenne a
tõkehiány. Birtalan József, a
Székelyudvarhelyi Mikro-

vállalkozók Szövetségének
(SZMVSZ) elnöke úgy látja,
a szektor képviselõitõl távol
áll az optimizmus. „A tavalyi
trend folytatódni látszik: a
közszolgáltatások, az üzemanyag drágul, ami nincs jó
hatással sem a vállalkozások
menetére, sem a vállalkozók
lelkiállapotára” – fejtette ki
Birtalan, aki szerint félõ,
hogy a várható törvényi módosítások is negatívan fogják
befolyásolni a szektort. A
szakember szerint az Adótör-

vénykönyv változtatásai sem
olyan számottevõek, hogy
valós könnyítést jelentsenek
a vállalkozók számára. „Az
igazi probléma a megrendelési, bevételi oldalon van,
adózni pedig eleve csak úgy
lehet, ha van mibõl” – magyarázta az elnök, aki azt is
biztosra veszi, hogy idén is
nehéz lesz a leszállított megrendelésekért járó pénzeket
idõben behajtani.
A kormány támogatási
politikájáról Birtalan el-

A fiatalok bizakodóak
Kelemen Szilárd, a háromszéki Junior Business Club
helyi elnöke pozitívan tekint
az új vállalkozói év elé,
amelytõl lassú, de biztos fejlõdést remél. Kelemen optimizmusát az elmúlt idõszakban tapasztalt mezõgazdasági fejlõdés is alátámasztja –
mint mondta, a hazai gazdaság fellendítésében nagy szerepe lehet a kormány agrártámogatási politikájának és
ezen belül a fiataloknak szóló projekteknek. W

(In)diszkrét bankügyletek
Szakács Zsuzsanna
Míg Romániában a hivatali visszaélésen és csúszópénz elfogadásán ért önkormányzati vezetõk büntetését és büntethetõségét latolgatják, Európa fejlett nyugati államaiban jóval nagyobb hullámokat vet különbözõ közméltóságok hivatali
és magénéletének nyilvánosságra kerülõ összefonódása.
A legfrissebb pénzügyi
bortányról közvetve a svájci
jegybank elnöke, Philipp
Hildebrand gondoskodik,
akinek feleségét, Kashyát
azzal vádolják, hogy néhány
hét leforgása alatt jelentõs
nyereségre tett szert az
árfolyamingadozásnak köszönhetõen.
A vád szerint ugyanis a
mûtárgykereskedéssel foglalkozó Kashya Hildebrand
idejekorán értesült a dollár
árfolyamának küszöbön álló
módosulásáról (amihez nyilván, banki kormányzóként
férje is aktívan hozzájárult),
így tavaly augusztusban –
három héttel a frank gyengítése és a dollár erõsítése elõtt
– kizárólag amerikai pénzben intézte eladásait, ami
csak kevéssel késõbb csinos,
61 ezer eurós tiszta profitot
hozott konyhájára a jóval
kedvezõbbé váló árfolyamváltozásnak köszönhetõen.
Az eset további, nyilvánosságra kerülõ részletei

Családban marad az árfolyam? Philipp Hildebrand svájci jegybankelnök és felesége, Kashya

azonban – Hildebrandékon
továbbmenve – kedvezõtlen
fényt vetnek az országnak
már-már védjegyeként számon tartott banktitok intézményére is. Mint kiderült, a
jegybankelnök feleségének
vitatott devizaügyletét a
Sarasin Bank egyik alkalmazottja a Svájci Néppártnak
szivárogtatta ki. Bár tettét
nem anyagi okok vezérelték,
cselekedetét a szakma árulásként, a svájci törvények
pedig bûncselekményként
értékelik, fõleg azután, hogy
az elmúlt években sokan fordultak el az alpesi ország
pénzintézeteitõl, miután informátorok ezerszámra adták el az ügyefelek féltve õrzött adatait. „A banktitok

megsértése súlyos reputációveszteségeket je-lenthet“ –
fogalmazott az alpesi ország
banki érdekvédelmének szóvivõje.
Eközben Németországban
is sûrûsödik a levegõ Cristian Wulff államelnök körül, aki egy – vagyonnyilatkozatában be nem vallott –
privátkölcsön miatt került a
közérdeklõdés kereszttüzébe. A közméltóság még
alsószászországi miniszterelnökként kapott kölcsön
egy befolyásos üzletember
feleségétõl 500 ezer eurót,
amelyet késõbb egy rendkívül kedvezõ, 1-2,1 százalékos kamatra felvett banki hitel segítségével fizetett vissza. Habár nem bizonyított,

hogy Wulff hivatalával visszaélve szívességet tett volna
hitelezõinek, a német közvélemény nem bocsátotta meg
az államelnöknek az eltussolni kívánt ügyet, és magyarázatot követel az elképesztõen elõnyös banki kamat lehetõségére. Habár az
elnök több ízben magyarázatot adott és bocsánatot
kért, a német média az elnökbe vetett bizalom teljes
megrendülésérõl cikkezik
(már az õt támogatók legbelsõ köreiben is), és lemondását követeli. Angela Merkel
kancellár sürgetésére Wulff
tegnap este, lapzártánk után
exkluzív interjút adott a témában a közszolgálati televíziónak. W
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Oktatás: nulla összegû játszma?
Antal Erika
Ettõl az évtõl lép érvénybe az új tanügyi törvény
több rendelkezése, amelyek
közül a legnagyobb vitát a
nulladik osztály bevezetése
váltotta ki. Amint arról lapunkban
beszámoltunk,
idéntõl a 2006-ban született
gyerekek számára úgynevezett nulladik évet indítanak,
a jelenlegi ötödik osztályosok kilenc osztályt fognak
végezni, ennyivel zárul majd
az általános oktatási ciklus.
A továbbtanulást ki-ki irányultsága szerint a középiskolákban folytatja. A nulladik osztályok körül azonban
még nagyon nagy a homály,
nem világos az oktatás metodológiája, és több intézményben az sem, hogy hol
kapnak majd helyet ezek az
osztályok. „Már sok szülõ
érdeklõdött a beiratkozás
iránt, de pontos felvilágosítást még nem tudtunk adni
senkinek. Hallottam, hogy
vannak iskolák, ahol már beírják a nulladik osztályba a
gyerekeket, mi még nem.
Nálunk egyelõre a tavalyi
gyakorlat szerint márciustól
májusig lehet iratkozni” –
nyilatkozta lapunknak Horváth Gabriella, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatóhelyettese. Azzal kapcsolatban, hogy lesz-e elég tanterem a nulladikosok számára
is, elmondta: még nem tudják pontosan, melyik óvoda
fogadja be a nulladik osztályosokat, mint ahogyan azt
sem, hogy ki fogja tanítani
õket. „A legtöbb pedagógus-

A fejkvóta alapú támogatás miatt ellenõrzik azt is, hogy a diákok látogatják-e az iskolát

nak kettõs, óvónõi és tanítói
képesítése is van, ezért ez elméletileg megoldódik” – bizakodott az aligazgató. „A
minisztérium a helyi megoldásokra is lehetõséget ad, így
a helyi receptekkel megoldhatók a problémák” – nyilatkozta
megkeresésünkre
Ferencz S. Alpár Hargita megyei fõtanfelügyelõ.

Kiszûrik
a „fantomtanulókat”
A „gazdag” és a hátrányos
helyzetû iskolák finanszírozását is kiegyensúlyozzák
idéntõl, az új tanügyi törvény
értelmében.
Mint ismeretes, 2010-ig
aszerint kaptak támogatást

Haladék a kórházaknak
ÚMSZ
Egyéves haladékot kapnak a kórházak, hogy
teljesítsék a besorolásuknak
megfelelõ elvárásokat, a
117, besorolást nyert, felzárkózási tervvel rendelkezõ
kórháznak 2012 végéig kell
megoldania az ügyeleti vonal biztosítását, a korszerû
felszereltséget vagy tevékenysége átszervezését az
orvosi szolgáltatások hiányszakokkal való kiegészítéséért. Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, a hazai
kórházakat december 15-ig
kellett volna korszerûsíteni
az Egészségügyi Minisztérium elõírásai szerint, az intézmények viszont nem tartották be a határidõt. Cseke
Attila nyáron lemondott
egészségügyi miniszter, a
kórházbesorolás kezdeményezõje a projekt indulásakor úgy nyilatkozott: „az új
besorolási módszertan más
államok és független szakértõk javaslatain alapszik, és
alkalmazásával javul a rendszer mûködése”. Az egészségügyi intézet tevékenységeit és hatásköreit tartalmazó értékelést a kórház menedzserének kellett összeállítania és eljuttatnia a közegészségügyi igazgatóságoknak.
Az intézkedés határozott

elõnye, hogy kiküszöböli a
különbözõ
intézmények
szolgáltatásai közötti átfedéseket, ezáltal pedig javul a
rendszer mûködése. Csökkennek a kezelési költségek
is, mivel könnyebben azonosítható lesz az a kórház,
amely egy adott beteget
szakszerûen elláthat. A kórházak többsége, 58 százaléka a negyedik és az ötödik
csoportba került – miután
347 kórházat besoroltak.
124 kórházat a negyedik, 96ot az ötödik csoportba soroltak be. Elsõ kategóriásnak
minõsítették a bukaresti
egyetemi és Floreasca sürgõsségi kórházat, a Maros
megyei sürgõsségi kórházat,
és ezt a minõsítést kapta egy
temesvári, egy kolozsvári,
valamint egy iaºi-i intézmény is. A besorolás függ attól, hogy milyen az adott intézmény szakellátása, hány
szakorvos dolgozik ott, milyen felszereltsége van az osztályoknak, milyen az ügyeleti
ellátás, illetve hogy folytat-e a
kórház oktatói és tudományos-kutatói tevékenységet.
A minisztérium ugyanakkor
idén rendeletet készít elõ
azért, hogy az I.-es és II. kategóriás egyetemi kórházak
fel tudjanak készülni az átállásra és a jogszabályok által
elõírt korszerûsítésre. W

az iskolák, hogy hány poszt
volt az intézményen belül –
tavaly bevezették a fejkvótaalapú támogatást, amelynek
Daniel Funeriu tanügyminiszter szerint idén a „korrekciós reformját hajtják végre”. Jelenleg egy diák után
2,235 lej fordítható bérkifizetésre és 264 lej az intézmény
fenntartására. Daniel Funeriu kedden tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: mivel eltérõ körülmények között mûködnek a hazai iskolák, ezért a támogatási rendszer kialakításakor figyelembe vették a régiót is, ahol az
iskola mûködik. Idéntõl
ugyanakkor érvénybe lép a
differenciált finanszírozás:
ott, ahol helyi erõforrásból

Fotó: archív

kevesebb jut az iskolákra,
kompenzációt kérhetnek az
intézmények. „Míg több településen az önkormányzatok

elektronikus tábla beszerzésébe és korszerû szemléltetõ
eszközök vásárlásába is befektettek, a szegényebb településeken a víz- és fûtésszámla kifizetése is gondot
okozott” – magyarázta a
döntés hátterét a tanügyminiszter.
A fejkvótaalapú támogatás
miatt ellenõrzik azt is, hogy a
papíron szereplõ diákok valóban látogatják-e az iskolát,
vagy az intézményvezetõk
„fantomtanulókra” hivatkozva hívnak-e le pénzt. A 2011es tanév elejétõl emellett büntetik a lógást is: a tíz igazolatlan hiányzást begyûjtõk a
gyermeknevelési segély húsz
százalékától esnek el. Húsz
igazolatlan hiányzásig ötven
százalékkal csökken a segélyezés, attól pedig, akinek ennél több hiányzása van, az
adott iskolai félév idejére a
támogatás teljes összegét
megvonják. Az ÚMSZ-nek
nyilatkozó Ferencz S. Alpár
szerint a fejkvótás rendszer

Iskola-összevonási botrány Háromszéken
Összevonják a sepsiszentgyörgyi speciális iskolát és az
oltszemi kisegítõ iskolát, errõl döntött hosszú vita után,
tavalyi utolsó ülésén a háromszéki önkormányzat. Tamás Sándor tanácselnök magyarázata szerint azért van
szükség erre az intézkedésre, mert az új tanügyi törvény
alapján nem mûködhet önálló pénzügyi intézményként
olyan tanintézmény, ahol nincs legkevesebb 100 tanuló.
Az oltszemi kisegítõ iskolában mindössze 74 diák van,
a hasonló profilú sepsiszentgyörgyi „háromrózsai” iskolában pedig 103-an tanulnak. Bálint József, az MPP
sepsiszentgyörgyi elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján kifejtette: a Magyar Polgári Pártot aggasztja az összevonás, hiszen az csorbítja az intézmény önállóságát, nem
eredményez semmiféle megtakarítást, és a döntést nem
elõzte meg konzultáció. (Kovács Zsolt)

Bekamerázzák Vásárhelyt
Munkatársunktól
Idén januártól 70 térmegfigyelõ webkamerát
szerelnek fel a közbiztonságiak Marosvásárhely különbözõ pontjaiban. Valentin
Bretfelean, a helyi rendõrség
vezetõje elmondta, a kamerák elsõsorban a város fõbb
útkeresztezõdéseit, parkjait
és zöld övezeteit, valamint
iskolaudvarait figyelik, továbbá azokat a helyszíneket,
ahol társadalomellenes cse-

lekedeteket regisztráltak. A
helyi rendõrség vezetõje elmondta, többek között kamera kerül a Színház térre, a
Gyémánt piacra, illetve a
Record parkba is. A felvételek a helyi rendõrség megbízottjaihoz kerülnek, akik
elemzik azokat annak érdekében, hogy a legrövidebb
idõn belül felfedjék és elkapják a rendháborítókat és bûnözõket. Ennek értelmében,
a helyi rendõrség székhelyén
egy új osztályt is megnyit-

nak, amelyet a belügyminisztérium adatbázisával
csatlakoztatnak, a törvényszegõk gyorsabb azonosítása érdekében – magyarázta
az igazgató, aki azt is elmondta, hogy a térmegyfigyelõ berendezések 24 órából 24-et mûködnek majd.
Valentin Bretfelean bízik abban, hogy ezzel az intézkedéssel jelentõsen csökken
majd a bûnözések és törvényszegések száma a városban. W

Temessági dráma: SMS-ben
számolt be tettérõl a gyilkos
Hírösszefoglaló
A tervezett gyilkosságról
SMS-ben értesítette élettársát az a temessági férfi, aki
megölte hétéves gyerekét,
anyósát és apósát, majd öngyilkos lett. „Rosszul fog esni
ez neked. Mindennek vége
lett ezen az estén. Nekem sokat jelent ez az este. Épp ma
11 éve annak, hogy együtt vagyunk. Így mindig emlékezni
fogsz arra, hogy a szeretet hogyan vált bosszúvá. Feláldozom magam. Szeretlek” – ír-

ta január másodikán élettársának, Tóth Annamáriának a
29 éves Ion Ciucea. Az SMSt tegnap fedezték fel a rendõrök a férfi mobiltelefonjában, akit felakasztva találták
temessági lakásában, egy
szomszédos szobában pedig
anyósa, apósa és hétéves gyereke élettelen holttestére bukkantak. A tettes, a mészárlást
követõen családi házuk kapujára ragasztott egy cédulát,
amelyre azt írta: „Gyilkosságokat követtem el, ne lépjen a
házba, hívja a 112-t!”

Mãdãlina Mezdrea, a
Temes megyei rendõr-fõkapitányság szóvivõje elmondta,
egyelõre nem tudják, mi késztette a férfit a gyilkosságra.
Feltételezések szerint féltékenység volt a kiváltó ok: a
pár a tavaly költözött haza
Olaszországból Temes megyébe, ám a nõ tavaly újra külföldön vállalt munkát, és állítólag új kapcsolatot létesített.
Közölte a férfival, hogy hamarosan visszatér Romániába, és eladja a házat, amely
csak az õ nevén szerepel. W

kiszélesítése a „pénzügyi felelõsség tudatosítását helyezi
elõtérbe”. Elmondása szerint
országos szinten valóban nehezen volt kimutatható a diáklétszám a statisztikai „malõrök” miatt, így mindenképp szükség van „korrekcióra”.

Az iskolák választják
a pedagógust
Az új tanügyi törvény szerint a 2012–2013-as tanévtõl
az iskolák maguk döntenek a
pedagógusokról. Ez azt jelenti, hogy nem központosított módszerrel, egy tanteremben ülve három órán keresztül írnak egy dolgozatot,
és az arra kapott jegy alapján
kerülnek egyik-másik iskolába, hanem a tanintézet vizsgáztatja és dönti el, hogy kit
alkalmazzon. „A kiscsoportos gyûléseken az igazgatók
arcán láttam, hogy örülnek
ennek a döntésnek. Azok az
igazgatók, akik a tanintézmény érdekeit nézik, megfelelõen fogják megszervezni a
versenyvizsgát, és olyan pedagógust választanak, aki javára válik az intézménynek”
– jelentette ki Hargita megye
fõtanfelügyelõje, aki úgy véli:
az igazgatók meg tudnak birkózni a rájuk háruló új feladattal. Hasonló véleményen
van Horváth Gabriella is, aki
szerint ez elõnyt jelent az iskolák számára, hiszen egy
próbatanítás vagy más szakmai és rátermettségi vizsga
során jobban eldönthetõ, ki a
legalkalmasabb a meghirdetett pedagógusi állásra. W

Röviden
Népszerû az online
házasságkötési
regisztráció
Januártól online is lehet jelentkezni házasságkötésre
Nagyvárad hivatalos honlapján. Az elsõ próbálkozók január elsején, éjfél után 2
perccel és 36 másodperccel
jelentkeztek, és augusztus
18-án szeretnének majd örök
hûséget esküdni egymásnak.
Az elsõ tíz percben még további 6 pár, az elsõ órában
összesen 31 pár jelentkezett
házasságkötésre – olvasható
a nagyváradi polgármesteri
hivatal honlapján.

Többet iszunk,
mint az uniós átlag
Egy átlag romániai állampolgár jelentõsen több alkoholt fogyaszt el egy év alatt,
mint európai uniós polgártársai – derült ki az Egészségügyi Világszervezet legutóbbi felmérésébõl. A
WHO adatai szerint egy átlagos romániai lakos egy év
alatt 15 liter alkoholt fogyaszt el, az uniós átlag 12
liter. Azegészségügyi minisztérium statisztikái szerint
Románia lakosságának 10
százaléka iszik a kelletéténél
többet.
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Divat diktál az olvasásban is
A 2011-es évben több
könyvet vásároltak a magyar könyvesboltokban, mint
egy évvel korábban, ám megváltoztak a magyar ajkú közönség olvasási szokásai. „A
tavalyi év könyveladási aránya sokkal jobb, mint a korábbi éveké. Karácsony tájékán ugrott meg nagyon a
könyvesboltunk forgalma,
fõleg a gyerekkönyveknek
köszönhetõen” – mondta el
lapunk kérdésére Weghofer
Erna Aletta, a kolozsvári
Gaudeamus könyvesüzlet
ügyvezetõ igazgatója. Mint
feltárta, a magyar olvasók az
elmúlt évben inkább a könynyedebb olvasnivalókat részesítették elõnyben. Szerinte
a fajsúlyosabb szak- vagy
szépirodalmi alkotások a háttérbe szorultak, viszont a
gasztronómiai vagy az életmódtanácsokat nyújtó könyvek iránt megnõtt az érdeklõdés. „Ugyanakkor nagyon
sokan keresik a helytörténeti,
Erdélyrõl szóló útleírásokat,
fényképalbumokat, amelyek
ugyan megtalálhatók, de
rendszerint magyarországi
vagy nyugati szerzõk tollából
származnak, nem romániai
kiadó adta ki õket. Ezért sokan kiábrándulnak” – mondta a könyvkereskedõ, aki szerint nagy hibája a hazai

könyvpiacnak, hogy az erdélyi, romániai kiadók nem
mûködnek szimbiózisban az
itteni forgalmazókkal, ezért
nem mindig a keresletnek
megfelelõ könyvek jelennek
meg. A hazai kortárs szépirodalom legfrissebb alkotásai
ugyan markánsan jelen vannak a hazai piacon, ám csupán nagyon szûk kör érdeklõdik irántuk. „KAF (Kovács
András Ferenc költõ – szerk.
megj.) és Láng Zsolt kivételével nagyon kevés hazai szépirodalmi alkotást keresnek
manapság az emberek. A világirodalom klasszikus alkotásaira viszont mindig lehet
számítani, azokra mindig
van kereslet” – mondta
Weghofer Erna.

Gyerekkönyvek
és klasszikusok
A marosvásárhelyi könyvesboltokban megoszlik a vélemény a könyvvásárlási és
az olvasási szokások tekintetében. Az Aranka György
Könyvesboltban decemberben a legnagyobb érdeklõdés
szintén a gyerekkönyveket és
az ifjúsági olvasmányokat kísérte, verseskötetek, mesék,
házi olvasmányok találtak
vevõre. A tájakat, vidékeket
bemutató albumok is kelendõek voltak, akárcsak az ismeretterjesztõ kiadványok.
Pruzsinszky Katalin üzletve-

gondolja, mire költse a pénzét” – magyarázta az eladó
egy másik könyvesboltban.

Divatos szerzõk,
vámpíros történetek

Fotó: Sipos M. Zoltán

Sipos Zoltán, Totka László,
Antal Erika, Baloga-Tamás Erika

Weghofer Erna: nincs szimbiózis forgalmazók és kiadók között

zetõ lapunknak elmondta,
itthon szinte semmi nem jelenik meg a pszichológia vagy
a filozófia témakörében, holott nagyon nagy ezek iránt a
kereslet. A szépirodalom terén a klasszikusok továbbra
is elõnyt élveznek a kortárs
szerzõk mûveihez viszonyítva. A magyar írók közül
Márai Sándor, Szabó Magda, Méhes György, Jókai
Anna a legolvasottabbak, a
világirodalomban pedig továbbra is nagy kedvenc

Coelho, de Ljudmilla Ulickaja orosz szerzõ köteteit is
sokan keresik, illetve az új
science fictionként emlegetett
Stephenie Meyer regényeit.
A könyvesboltban elmondták, jellemzõ a vásárlókra,
hogy az olcsó kiadványokat
veszik. Bár a karácsonyi kedvezményt sokan kihasználták, a könyvkereskedõk többnyire elégedetlenek. „Akinek
sok pénze van, az nem vesz
könyvet. Aki pedig igényli az
olvasást, az többször is meg-

Ami a könyvvásárlási szokásokat illeti, nem történt jelentõs változás az elmúlt
évek alatt, jelentette ki lapunknak Miklós Levente, a
székelyudvarhelyi Árnika
Könyvesbolt tulajdonosa, aki
úgy véli: a pénztelenség okolható azért, hogy igencsak
megcsappant azon vásárlók
száma, akik gazdagon illusztrált könyveket keresnek,
ugyanis azok ára nagyon
borsos. „Régen sokan vettek
ilyen típusú könyveket ajándékba, mostanában inkább a
100 lej alatti könyvek a kelendõbbek” – magyarázta, hozzátéve: a könyvvásárlás szokása azért megmaradt, nem
lehet hanyatlásról beszélni.
Továbbra is igény mutatkozik a szépirodalmi remekek
iránt, de ennél nagyobb érdeklõdés övezi az úgynevezett divatkönyveket, pontosabban azokat a köteteket,
melyekbõl már filmek is készültek, ilyenek például a
Vámpírnaplók, vagy az Alkonyat. A toplista elején szerepelnek a különbözõ tudományos, ismeretterjesztõ könyvek, lexikonok is, valamint a
nyelvkönyvek. Továbbra is

szép számmal fogynak a
gyermekeknek készült könyvek is. Vannak „divatos” magyar szerzõk, akik iránt nagy
a kereslet: Ugron Zsolna,
Schäffer Erzsébet, Popper
Péter, (akinek halála ismét
mûvei felé terelte az olvasók
és vásárlók figyelmét), de
Müller Péter és Csernus Imre
is idetartozik – sorolta Miklós Levente.

Nehezen fogynak
a hazai kiadványok
Hasonló tapasztalatokról
számolt be Kocsis Kincsõ, a
nagyváradi Hobby Libri
könyvüzlet vezetõje is, aki elmondta: ha a médiában szerepel egy szerzõ, illetve kiadványa, valósággal megugrik
az eladott példányok száma.
Ezzel szemben az erdélyi
vagy romániai könyveket
sokkal nehezebb értékesíteni.
Kocsis Kincsõ is úgy tapasztalta: él a szokás, hogy
könyvvel lepjék meg szeretteiket az emberek. „Azok, akik
a tavalyelõtt könyvvel kedveskedtek, a mostani ünnepen is a könyvet választották.
Szépirodalom, szórakoztató
irodalom, szótárak, nyelvkönyvek, albumok, szakkönyvek, újdonságok - mind
fogyott. A kiemelkedõen keresettek azonban a gyerekkönyvek voltak” – mondta a
könyvkereskedõ. W
HIRDETÉS

Tartalmas
vakációzás

Búcsú Garas Dezsõtõl

Kovács Zsolt

A börtönbüntetését töltõ
Stohl András nem lehet
ott az általa apjaként tisztelt
és szeretett Garas Dezsõ
temetésén. Január 11-én,
szerdán délután fél háromkor kísérik utolsó útjára Garas Dezsõ Kossuth-díjas színmûvészt. A Nemzet Színészét, a budapesti Nemzeti
Színház társulatának tagját a
magyar fõvárosban, a Farkasréti temetõ Makovecz-termében búcsúztatják. Garas
Dezsõ 77 éves korában,
hosszan tartó betegség után
hunyt el december 30-án,
pénteken. A mûvész Budapesten született, eredetileg
vasesztergályosnak tanult,
amikor csatlakozott a Színmûvészeti Fõiskola hallgatói
által szervezett színjátszó
csoporthoz. A legenda szerint barátaival kötött fogadásból lett színész. Jelentkezett,
és az elsõ nekifutásra felvették, 1953-ban. Csaknem fél
évszázad alatt megszámlálhatatlanul sok szerepet játszott el. Fontosabb alakításai
színpadon: Lucifer (Madách:

A vakáció ideje alatt játszóház, meseolvasás és
bábszínház várja a sepsiszentgyörgyi gyerekeket. A
Bod Péter Megyei Könyvtárban a téli vakáció ideje
alatt is szerveznek foglalkozásokat gyerekeknek, így
ma 16.30-tól várják a kicsiket a Varázskuckóba, mondta el lapunk érdeklõdésére
Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. Ezt a kicsiknek
szóló foglalkozást több éve
kétheti
rendszerességgel
szervezi a könyvtár gyerekrészlege. Ilyenkor bemutatnak egy-egy gyerekeknek
szánt könyvet, de mesehallgatásra, közös játékra és
kézmûves tevékenységre is
várják az apróságokat. A
Cimborák Bábszínház hétvégére idõzítette elõadását,
tájékoztatta lapunkat NagyKopeczky Kálmán, a társulat vezetõje, aki szerint vasárnap öt órára várják a kicsiket a Benedek Elek meséje nyomán Só mese címû elõadásra. A fel nem ismert
vagy félreismert értékekrõl
szóló népszerû mesében
nemcsak a már megszokott
népmesei ízes nyelvvel,
agyafúrt megoldásokkal találkoznak a gyerekek, hanem az egymásra való figyelés fontosságára is felhívják
a figyelmüket. A tündérmesét marionett-technikával
viszi színpadra a sepsiszentgyörgyi bábszínház. W

MTI

Az ember tragédiája), Peachum
(Brecht: Háromgarasos opera),
Sosias (Kleist: Amphitryon),
II. Henrik (Goldman: Az
oroszlán télen),
Shylock
(Shakespeare: A velencei kalmár), Voland (Bulgakov: A
mester és Margarita). Filmes
pályafutása 1954-ben az azóta legendává vált Liliomfival
kezdõdött, amelyben az ifjú
Schnapsot alakította. A legenda folytatódott: Két félidõ
a pokolban (1961), Krebsz, az
Isten (1969), majd 1973-ban a
megszállott Minarik Ede
gõzmosodás (Régi idõk focija),
akinek „kell egy csapat”
mondásából szállóige lett.
Országos siker volt az Abigél
címû négyrészes tévéfilmsorozat (1976), amelyben
König tanár urat alakította.
Mûvészetét számos kitüntetéssel ismerték el: Jászai Mari-díjas, érdemes mûvész,
majd kiváló mûvész lett. A
Kossuth-díjat 1988-ban kapta. 2000-ben a Nemzet Színésze kitüntetõ cím elsõ tizenkét tulajdonosának egyike
volt, 2002-ben a Magyar
Köztársaság Érdemrend középkeresztjét vehette át.
2004-ben Budapest díszpolgára lett, majd ugyanebben
az évben Prima Primissima
díjat, 2006-ban Táncsics Mihály-életmûdíjat, 2007-ben
Hazám díjat kapott. 1999ben felavatták lábnyomát a
Nagymezõ utcai Pesti Broadwayn, miután a közönség
szavazatai alapján megkapta
az Örökös Tagság kitüntetõ
címet a Halhatatlanok Társulatában. W
Tamás Ferenc fiatalkorában
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Mire csápolhatunk idén?
ÚMSZ-összeállítás
A tavalyihoz hasonlóan az
idei romániai koncertév is
igencsak gazdagnak ígérkezik,
hisz a Red Hot Chili Pepperskoncert, a Cirque du Soleil-elõadás és a Sensation White party
csak néhány esemény azok közül, amelyek 2012-ben elõször
szórakoztatják a romániai közönséget.
A bukaresti Nemzeti Arénában
2012. augusztus 31-én elõször fog
romániai közönség elõtt koncertezni a Red Hot Chili Peppers. A
koncert az együttes legújabb albuma, az I’m With You bemutató
turnéjának a része. A 2012-es lemezbemutató turné keretében az
együttes fellép Nagy-Britanniában, Írországban, Hollandiában,
Franciaországban,
Svájcban,
Finnországban, Bulgáriában és
Romániában is.
Ugyancsak elõször látogat Romániába február 8-a és 12-e között a világ egyik leglátványosabb
cirkusza, a Cirque du Soleil. A világhírû kanadai társulat Bukarestben a Romexpo központi pavilonjában lép fel.
Az idei sztárfellépõk közé sorolhatjuk a belga Lara Fabian
énekesnõt is, aki március 17-én
az ország legnagyobb koncerttermébe, a bukaresti Palota terembe
várja rajongóit. A hangjának merészségérõl és technikai virtuozitásáról a világon mindenhol ismert énekesnõ egyediségének

egyik kulcsa, hogy az angol mellett gyakran énekel franciául, olaszul, spanyolul, de egy-egy szám
erejéig németül és portugálul is
megszólalt már.
Ugyancsak elsõ alkalommal
rendezik meg Romániában 2012
április 21-én a világhírû Sensation White partyt, amely az
„Ocean Of White” témát fogja
megjeleníteni a román közönség
elõtt. A rendezvényre a bukaresti
Romexpo kiállítóközpontban kerül sor. Sensation partyt elsõ alkalommal Hollandiában rendeztek
2000-ben, amelyet rögtön mintegy húszezren táncoltak végig.
Az alapötlet azóta is változatlan:

egy hatalmas arénában csak fehérbe öltözött emberek táncoljanak, bulizzanak – mindezt persze
lehengerlõ hang- és fénytechnika,
valamint a világ leghíresebb dj-i
kíséretében.
Az év folyamán azonban
olyan produkciók is a fõvárosba
látogatnak, melyek nem elõször
szórakoztatják a bukaresti közönséget. Április 7-én például a
Mihai Flamaropolról elnevezett
mûjégpályára látogat a Királyok
a jégen show, amely keretében
Edvin Marton hegedûjátékára
olyan híres mûkorcsolyázok lépnek színre, mint Evgeni Plushenko, Stephane Lambiel és

Brian Joubert. A július 6-a és 8-a
között megszervezett B’estfest
fesztivál meghívottjai is érdekes
színfoltjai lehetnek az idei év zenei kínálatának, hisz többek között Milow, Andy C és a német
Kreator thrash metal együttes
koncertjeit kísérhetjük figyelemmel.
Az idei romániai koncertlistán
még a zenei élet olyan nevei szerepelnek, mint Tarja Turunen,
Nazareth, Toto Cutugno. Ugyanakkor az amerikai Bruce Springsteen, a kanadai Justin Bieber, valamint az angol Coldplay neve is
elhangzott, mint lehetséges 2012es fellépõé. W

Egyre népszerûbb a Duna Híradó
Magyarország határain belül decemberben
átlagosan csaknem 140 ezren nézték naponta a Duna Televízió Híradóját. Az elmúlt év utolsó hónapjában a mûsor december 23-án produkálta a legnagyobb nézettségét, ekkor csaknem 187 ezren követték azt. Ennél is nagyobb nézettséget ért el
az új év elsõ napja, 2012. január 1-jén
csaknem 223 ezer ember volt kíváncsi a
csatorna Híradójára.

Postafiók
BÚÉK az ÚMSZ-nek
A Red Hot Chili Peppers augusztus 31-én lép fel Romániában, az I’m With You címû album bemutató turnéja keretében

Bulvárország, bulvármédia
kies hazánk elnökeinek (most nem
soroljuk fel õket – inkább vásároljunk mi is történelmi munkákat), és
(szerencsénkre…) számos nemzetközi gazdasági, közéleti és biztonságpolitikai publikáció is helyet kapott a
rendelési listán.
Sajnos, amellett, hogy groteszk ez a
döntés, és a mezei médiafelhasználó
nem nagyon láthatja értelmét annak, hogy miért kellene elnökségi
körökben sztárocskákról olvasgatni,
meg kell állapítanunk, hogy, minden visszatetszésünk ellenére, Románia médiapiacán lassan már csak a
bulvárlapok, a tabloid kiadványok
maradtak meg széles olvasóközönséggel, míg a „komoly” kiadványok
nagyjából elvesztették az olvasóbázisukat, és vagy netre vonultak (pl. a
Gândul), vagy megszûntek.

Másfelõl meg az van, hogy a romániai politikai elit lassan-lassan
olyan „kulturális” szférákra szorítja
vissza megnyilvánulásait, melyek
csak és csakis a bulvármédia számára hozzáférhetõek, lassan-lassan csak
és csakis a tabloidok tudnak róluk
tudósítani, hiszen politikusaink
nagy százaléka elkerüli az olyan fórumokat, ahol magaskultúra, vagy,
ne adj’ isten, elitebb rétegkultúra a
fõszereplõ.
Meg, ne legyünk sznobok, és valljuk
be: mi, a köznép is mostanában szívesebben használjuk az ún.
„mánélé-médiát” saját kulturális
horizontunk bõvítésére, mint, mondjuk a Science vagy a Nature folyóiratokat, és szívesen fordulunk információért politikusoknak meg multinacionálisoknak lekötelezett sajtóor-

Helyszínt tévesztett az MTV
ÚMSZ

nemzeti GPS” – fogalmaznak a
blogon. A bejelentkezés végén az
Operaház Oktogon felõli oldalán
felvett képeket mutatta a Híradó,
akkor a körbeforgó kamerát
gyorsan lekeverték, nehogy megmutassa a Nagymezõ utcától feltorlódó tízezreket – tették hozzá.
A hamarabb, fél hétkor kezdõdõ
RTL Híradóban a tüntetõk közül
jelentkezett be a riporter a helyszínrõl. Az MSZP szerint „történelemhamisítás” történt, ami a
korábbi, hasonló eseteknél is súlyosabb. Az ügyben kedden nyílt
levelet írt Böröcz Istvánnak, a
Médiaszolgátatás-támogató és

Vagyonkezelõ Alap (MTVA) vezérigazgatójának Déri Balázs, az
MSZP-frakció kommunikációs
igazgatója és Török Zsolt, az
MSZP sajtótagozatának elnöke.
„Az élõ adásba történõ bejelentkezéshez szükséges, a hírmûsorok rendelkezésére álló mobil
mûszaki egység a budai Várból a
lezárások miatt késõn ért a helyszínre, ezért a munkatársaknak
nem volt idejük körültekintõen
olyan helyszínt választani, ahonnan a tömeg is látszott és a közvetítés is zavartalanul megtörténhetett” – védekezett tegnapi közleményében az MTVA. W

gánumokhoz. Tehát az Elnöki Hivatal tulajdonképpen helyesen cselekszik, amikor bulvárosítja magát,
hiszen ezáltal közelebb kerül a „nép,
az istenadta nép” világszemléletének
megértéséhez, és így há’ha jobban
fognak tudni segíteni rajtunk…
Már ha marad idejük a Cotrocenipalota vezéregyéniségeinek arra,
hogy ex-Columbeanuné számtalan
éjszakai mulatérozásainak számbavétele mellett számba vegyék az ország gondjait is… És lehet, hogy néha saját magukkal is találkoznak
majd a Click! vagy Cancan oldalain, és akkor majd azzal fogják elvesztegetni az idõt, hogy kiollózzák
az õket inkrimináló cikkeket a protokoll-újságpéldányokból.
Péter Árpád

Tisztelt szerkesztõség! Engedjenek meg az
új évre néhány megjegyzést. Túl sokat foglalkoznak külföldi tudósításokkal, Gyurcsány imádásával. Ehelyett okosabb lett volna, ha a mi belügyeinket közölték volna,
például a nyugdíj stb. A szerkesztõk közül
kitûnõ, nem részrehajló, igazságos Bogdán
Tibor. Az új esztendõ, reméljük, újat hoz az
ÚMSZ-nek is. Boldog új évet kívánok!
Györfi István, Felsõidecs

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

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY
Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................
A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Pár sarokkal elvétette a hétfõ
esti budapesti tüntetés helyszínét az MTV – írja a
comment.com blog. A köztévé fél
nyolcas híradójában a riporter a
valós helyszíntõl messzebb jelentkezett be, így az élõ képeken
szinte csak rendõröket lehetett
látni. „Az MTV riportere a Dalszínház utcán túl, a Székely
Mihály utca sarkától nem
messze állva jelentkezett be, miközben a demonstráció a Nagymezõ utca és a Hajós utca között
volt. Ez van, amikor pontatlan a

December végén ért véget a Pro TV-n futó
„Vocea României” címû, zenei tehetségek felkutatását és paszulykaróra történõ felfuttatását
végzõ mûsor. Január elsõ napján tetézõdött az
Antena 1-en futó, „X-Factor”-nak becézett,
szintén danolászók összeseregeltetését végzõ mûsor. Megfigyelhetjük, hogy mindenütt lassacskán háttérbe szorulnak az általános mûveltségi
vetélkedõk, és inkább a muzsikával élõ-halók
kerülnek elõtérbe. Alkalmazkodni kell a kor igényeihez... Manapság hiába indítanának olyan
versenyt, hogy „Ki másol át hamarabb egy kódexet egyik birkabõrrõl a másik kutyabõrre”,
mert azonnal jönne a Greenpeace, s mindent
bojkottálnának. Ezelõtt pár száz esztendõvel viszont menõ lett volna bárki ilyen tehetséggel.
„O tempora, o mores!” Aki másolta a birkabõrt, azalatt saját lelke irhájára is bevéste a szöveget, és az egy életre kitartott neki. Egy koncert
meg legfeljebb pár óra...
(prier)

Röviden

Médiagnózis

Óesztendõk végén, újesztendõk elején
át-átfut a mindennapi médiafogyasztó agyán az a gondolat, hogy
jó lenne szélesíteni a követett médiacsatornák spektrumát, jó lenne lefedni „új horizontokat” is, jó lenne teljesebben érteni a világot, jó lenne
részletesebben tájékozódni a minket
meghatározó eseményekrõl.
Valószínû, hogy ez a gondolat megfogamzott Cotroceni hivatásos médiafogyasztóinak agyában is, és szeretett államelnökünk meg közvetlen
személyzete 2012-re – elõször! –
megrendelték a Click! meg a Cancan
nevû folyóiratokat, amelyek mellett
azonban megtartottak komoly lapokat is, melyek már hosszú esztendõk
óta terhelik az Elnöki Hivatal íróasztalait. Így a Magazin Istoric nevû, történelmi folyóirat 44 éve társa
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A nap filmjei
TV2, 12.25

Nyerj egy randit Tad Hamiltonnal!
Képzeld el, hogy találkozol kedvenc mozi-bálványoddal és a
végén ő fog bálványozni téged! Ez történik ugyanis Rosalee
Futch-csal, a sztárkultuszban élő kisvárosi lánnyal, aki nyer
egy randevút a jóképű hollywoodi szívtipróval, Tad Hamiltonnal. És bár ezzel Rosalee álma valóra válik, legjobb barátja, Pete számára azonban kezdetét veszi a totális káosz.

TV2, 22.00

Csak egy lövés
Henry Turner sikeres, de könyörtelen New York-i ügyvéd, aki
bármi áron győzni akar. Akkor is, ha ezért feleségével és lányával való kapcsolatát kell feláldoznia. De egy pisztolylövés Henry magasan ívelő karrierjének végét jelenti. Megbénul és elveszíti emlékezőképességét. Nem emlékszik vissza
korábbi önmagára. Most, hogy mindent elölről kell kezdenie,
Henry Turner-nek meg kell tudnia az igazságot.

www.maszol.ro 2012. január 5., csütörtök

DUNA TV
7.30 Híradó
7.40 Kisváros (ism.)
8.15 Kisenciklopédia
8.30 Híradó
8.35 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A világ felfedezése
(ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Slovenski Utrinki
12.30 Alpok-Duna-Adria
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Lyukasóra
15.40 Múltidéző (ism.)
16.10 Hogy volt!? (ism.)
17.05 Egy kis művészet
17.10 Ízőrzők: Lenti
17.45 Közlekedés biztonságban
18.15 Kisváros
(magyar sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
22.20 Híradó
22.25 1 könyv
22.30 Leleplezések
(francia krimi, 2008)
0.10 Dunasport
0.15 Pengető
1.10 Korea, Kína és Japán
kultúrájának története
2.10 Magyarország kincsei
2.15 A könyvügynök

TVR 1

TVR2, 23.10

Bábel
Fegyverlövés dörren a marokkói sivatagban. Ez indítja el
egy amerikai turistapár küzdelmét a túlélésért, és köti őket
a világ másik három pontján lévő emberekhez. Két marokkói
fiúhoz, akik akaratlanul bűnözőkké válnak, egy dadushoz,
aki két amerikai gyermeket igyekszik átcsempészni a mexikói határon, valamint a siket, problémás japán tinédzser apjához, akit a rendőrség köröz.

KOSSUTH RÁDIÓ
9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli krónika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

BUKARESTI RÁDIÓ
magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben
MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ
11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Művelődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda az
unió küszöbén 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra,
KultúrPresszó 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő
muzsika 17.55 A nap hírei röviden
KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
9.40 A palota legendái:
király
(drámasor.)
11.10 Szent pontok
13.40 Népi hagyaték
14.00 Hírek,
időjárásjelentés
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Szerelmek
a képernyőn túl
15.50 A román
sport gálája
17.00 Hírek,
időjárásjelentés
17.30 La vie en rose
(life-style magazin)
18.25 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek,
időjárásjelentés
21.00 Apahiány
22.00 Apahiány
23.10 Bábel
(francia-am.-mex. filmdráma, 2006)
Sz.: Cate Blanchett,
Brad Pitt,
Mahima Chaudhry
1.40 Népi hagyaték
2.00 Ítéld meg te! –
informative műsor (ism.)
2.50 Sport
3.05 Hírek, időjárásjelentés (ism.)

VIASAT 3
10.15 Nyomtalanul (am.
krimisorozat) 11.05 Kramer kontra Kramer (am.
filmdráma) 13.00 Amerikai mesterszakács 13.50
Monk (sorozat) 15.40 CSI
(sorozat) 16.35 Nyomtalanul (sorozat) 17.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 Gordon Ramsay 20.20 Két pasi (ism.) 20.50 Vérmes négyes (sorozat) 21.45 Mike
és Molly (sorozat) 22.10
Jade (am. thriller, 1995)
23.55 Esküdt ellenségek
(sorozat)

m1
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngyszeme (port. sor.)
11.05 DTK (talk show)
(ism.)
12.00 Valaki (ism.)
12.30 Hungarian
Heartbeats
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende
14.25 Esély
14.55 Van Más Kép
15.25 Elcserélt lányok
(am. sor.) (ism.)
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
16.55 Különleges mentőalakulat (auszt. sor.)
17.40 Mi,
ha nem magyar?
17.55 MM
18.45 Család csak egy
van (vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(műv. vet.)
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek
22.10 Mindenből egy van
23.05 Négy szellem
0.00 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
0.25 A hivatal
(angol vígj. sor.)
1.15 Sporthírek
1.20 Neoton Unplugged
2.15 Család csak egy van
(ism.)

TVR 2
8.00 Komédia bajnokság
8.30 Az utolsó
lekapcsolja a lámpát
9.00 Vallomások
10.10 Az otthon kék ege
(amerikai filmdráma,
2001)
12.00 Szélességek
12.30 Ten Years After
koncert (ism.)
14.00 Motomagia
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjátéksor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Kihalásra
felkészülni!
(am. ism. sor.)
19.30 Az utolsó
lekapcsolja a lámpát
20.10 Szent Ágoston
(olasz-német történelmi
film, 2010), 2. rész
22.00 Hírek
23.00 Komédia bajnokság
23.35 Steve Vai koncert
0.30 Kaland Bt.
(kanadai kalandfilm sorozat)
1.25 Kihalásra
felkészülni!
(am. ism. sor.) (ism.)
2.20 Szent Ágoston
(olasz-német történelmi
film, 2010), 2. rész
(ism.)

SPORT.RO
9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
11.00 Apám erősebb!
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelemmel 14.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.00 Sport.ro Hírek (live) 18.00 Sport.ro
Hírek (live) 19.00 Trickshot világkupa 20.00
European Poker Tour
21.00 Wrestling RAW,
Showtime 23.00 Sport.ro
Hírek 23.10 Gladiators
UK, Showtime

m2
6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Világvédett lehetne
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar bulizene
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Szabadlábon
15.20 A tánc legendája
14.45 Nekem ne lenne
hazám?
15.00 Sírjaik hol domborulnak...
15.25 Mindentudás
Egyeteme 2.0
16.15 English 4U
16.45 Gyorskorcsolya EB
(élő)
17.35 Família Kft.
(sor.)
18.00 Angyali érintés
(sor.)
18.50 Gyorskorcsolya EB
(élő)
19.30 Pecatúra
19.55 Esti mese
20.10 Különleges
mentőalakulat (sor.)
20.00 Esti mese
20.10 Különleges
mentőalakulat (sor.)
21.00 Híradó este
21.35 McLeod lányai
(sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.15 Stingers (sor.)
23.55 Bűvölet (olasz sor.)
0.50 Pompei (tört. dráma)

PRO TV
5.30 Pro Motor
- sport magazin
(ism.)
6.30 Nevess csak!
(amerikai vígjáték sorozat) (ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
10.00 Merlin
(amerikai -angol kalandf.,
1998)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
14.00 Bolond szél fúj
(amerikai romantikus
vígjáték, 1997)
(ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Marigold
(am.-indiai-angol vígj.,
2007)
19.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
20.30 Nyerő páros
(amerikai akcióf., 1997)
22.15 A birodalom
visszavág
(amerikai sci-fi kalandfilm,
1980)
0.45 Nyerő páros
(amerikai akcióf., 1997)
(ism.)
2.15 A birodalom visszavág
(amerikai sci-fi kalandfilm,
1980) (ism.)

ACASÃ
8.30 A csábítás földjén
(sorozat) 10.00 Együtt
mindörökké
(sorozat)
13.00 A kötelék (sorozat)
14.30 Esmeralda (sorozat) 15.30 Érzéki ölelések
(sorozat) 16.30 Igaz történetek 17.30 Lola (amerikai sorozat) 18.30 A lángoló ég alatt (sorozat)
19.30 A csábítás földjén
(sorozat) 20.30 A szerelem győzelme (sorozat)
22.00 Éjszakai történetek
23.30 Szerelemkönnyek
(sor.) 0.30 Igaz történetek

RTL KLUB

TV2

HÍR TV

6.55 Top Shop
7.20 Havazin (ism.)
7.50 Fókusz Reggel
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli
- Csak csajok
9.30 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbiai sor.)
11.10 Jópofa kofa
(am. vígj. sor.)
11.35 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 A szív útjai
(török sorozat)
15.50 Szinglik előnyben
(am. vígj., 2002)
17.35 Az éden titkai
(görög sor.)
18.30 Sarokba szorítva
(am. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt (sor.)
22.00 ValóVilág (élő) –
összefoglaló
Utána: RTL-hírek
23.00 CSI: Miami helyszínelők (am. krimisor.)
23.55 Ments meg!
(am. sor.)
0.45 Reflektor
- Sztármagazin
0.55 Törzsutas (ism.)
1.15 Odaát
(am. akció sor.)
1.55 Autómánia (ism.)

7.00 Alexandra Pódium
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
12.25 Nyerj egy randit
Tad Hamiltonnal!
(am. rom. vígj., 2004)
14.10 Eva Luna
(am. -mex. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-német-olasz krimisor.)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasorozat, 1. rész)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.00 Csak egy lövés
(am. filmdráma, 1991)
0.10 ALL IN
- kezdők és nagymenők
Póker-műsor
0.30 Aktív
Közben: Kenósorsolás
1.10 DAKAR 2012 (2012)
Argentína - Chile
1.40 Tények Este
2.10 EZO.TV
3.10 Alexandra Pódium
(ism.)
3.35 Animációs filmek

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.05 Ikon (ism.)
10.30 Ázsia (ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Panaszkönyv (ism.)
12.30 Sportré (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
15.30 Iskolapélda (ism.)
16.00 Híradó
Friss napi információk
16.30 Felfedező
17.05 BBC Reporters
A BBC riportműsora
17.30 BBC Hard Talk
18.00 Híradó
18.30 Európai híradó (ism.)
19.20 Bruttó
19.45 Tíz perc (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.00 Híradó
23.30 Riasztás (ism.)
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

ANTENA 1

PRIMA TV

DISCOVERY

6.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
(live)
10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
11.20 Knight Rider
(am. akció sor.)
13.00 Híradó,
Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony
a fiamnak
– reality show
16.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Barátok közt
– szórakoztató műsor
Mihaela Radulescuval
19.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Con Air
- A fegyencjárat
(amerikai akciófilm, 1997)
Sz.: Nicolas Cage,
John Malkovich
22.45 A fenébe is
- szórakoztató műsor
0.00 Rúzsnyomok
(amerikai thriller, 2001)
2.00 Híradó,
Sport, Időjárásjelentés
(ism.)
2.45 A fenébe is
- szórakoztató műsor
(ism.)
3.45 Knight Rider
(am. akció sor.) (ism.)

6.00 A cseresznye a tortán (ism.)
7.00 Titkos szerelmek
(telenovella) (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.00 Ház, építés, design
10.30 A cseresznye a tortán (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Családban
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
14.00 Teleshopping
14.30 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tortán
20.30 Télapu 3.:
A szánbitorló
(amerikai családi vígjáték,
2006)
22.15 Lököttek
(román sorozat)
23.15 Aljas játszma
(kanadai-amerikai thriller,
2004)
1.00 Hírek (ism.)
2.00 Teo –talk show (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk
– Kamionok
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
- Kémautó 2
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők
- MGB GT
14.00 Autókereskedők
- újratöltve - Mazda MX-5

FILM+
8.00 Televíziós vásárlás
11.10 Törvényen kívül
(olasz akciófilm, 1992)
13.15 Az emberrablás
(amerikai-német filmdráma, 2004) 15.00 Elátkozott sors (kanadai thriller,
2003) 16.45 Pusztító tornádó (amerikai filmdráma,
2009) 18.30 Szökőárban
(amerikai akcióthriller,
2000) 20.15 Száguldás a
semmibe (amerikai akciófilm, 1997) 22.00 Tűzhányó (amerikai katasztrófa
film, 1997)

KANAL D
8.45
Pilótafeleségek
10.00 Nevessünk 10.30
Fel az összes vitorlát!
(ismétlés) 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.15 Vég nélküli ének
(sorozat) 16.45 Fel az öszszes vitorlát! (kalandf.)
18.45 A nap híre 19.00
Hírek 20.00 Akarsz milliomos lenni? 21.00 A szülők pénzén (ism.) 22.30
The Gene Generation (am.
sci-fi) 0.30 Nyomorultak
(am.-angol-német romantikus dráma)

15.00 Hogyan csinálják?
Mentőszolgálatok,
forgózsilip, ejtőernyősök
15.30 Hogyan készült?
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Azerbajdzsán csodálatos
átalakulása
18.00 A túlélés törvényei
- Alaszkai-hegység
19.00 Autókereskedők
úton
20.00 Autókereskedők
- Land Rover Defender
21.00 Hogyan készült?
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! - Roush művei
23.00 Apokalipszis, 2012
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 A túlélés törvényei
- A maorik földjén
2.00 Katona dolog
ETV
9.00 Híradó ism. 9.30
Hargita magazin 10.00
Made in Hungary 10.30
Kárpát Expressz 16.00
Híradó 16.15 Tájkép
16.35 Kárpát Expressz
17.00 Átjáró 17.30 Híradó
17.50 Egészséges percek
18.00 Értékeink 18.30
Híradó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00
Többszemközt 20.30 A
székely festékes készítő
21.00 Híradó 21.30 Kultúrcsepp 22.00 Többszemközt 23.30 Híradó
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Január 5., csütörtök
Az év 1. hete és 5. napja, hátravan 361 nap
Ma Árpád, Emília és Simon napja van.
Az Árpád régi magyar férfinév, az árpa szó -d kicsinyítõképzõs származéka. A -d
képzõ a valamiben bõvelkedõt is jelenti, így jelentése
azonos lehet ‘árpás-árpácska’ jelentésével.
Az Emília nõi név az Emil
férfinév nõi párja.
A Simon a Simeon név görög Szimón alakváltozatából ered.
Holnap a Boldizsár, Gáspár és Menyhért nevûek
ünnepelnek.

XÉvforduló
• 1868 – Megjelenik a Borsszem Jankó címû élclap.
• 1896 – Wilhelm Conrad
Röntgen felfedezésérõl szóló hír megjelenik a bécsi Neue Freie Presse újságban.
• 1911 – A Monacói Hercegségben elfogadják az alkotmányt, a törpe ország
államformája: alkotmányos
monarchia.
• 1972 – Richard Nixon jóváhagyja a Space Shuttle
végsõ terveit, és elrendeli
ûrrepülõgépek megépítését.

Gondolatjel

XVicc
– Tegnap este választanom
kellett, hogy pénzt vagy életet.
– Hogy-hogy? Valaki megtámadott?
– Nem. Ketten is megkérték
a kezemet, egy bankár és egy
orvos.
Kunsági rakott burgonya
Hozzávalók: 1 kg burgonya,
30 dkg zöldségkeverék, 10
dkg tepertõ, 10 dkg téliszalámi, 10 dkg reszelt sajt, 1 tojás, 1 pohár tejföl, olaj, õrölt
bors, só.
Elkészítés: A tepertõt és a téliszalámit ledaráljuk. A habosra felvert tojással, tejföllel, borssal és sóval összekeverjük. A burgonyát meghámozzuk, felkarikázzuk, egy
tûzálló tálba tesszük. Rászórjuk a zöldségkeveréket, majd
ráöntjük a tejfölös keveréket.
Megszórjuk reszelt sajttal, és
az egészet meglocsoljuk 4-5
kanál finom étolajjal. Alufóliával lefedjük, és elõmelegített, közepesen meleg sütõben 40 percet pároljuk. Végül
levesszük a fóliát, és a tetejét
kicsit megpirítjuk.

Horoszkóp

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A telet még az ön erõs szervezete
is megérzi. Ha a nátha és a vírusok el is kerülik, a depresszió, a
szomorúság megüli lelkét.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Ha bizonytalan valamiben, hagyatkozzon a megérzéseire. A közös hang megtalálása a munkahelyén is fontos, mert ezzel egy
intrikától is megszabadulhat.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Az utóbbi idõben túlhajszolta
magát, a szervezetének szüksége
lenne egy kis regenerálódásra.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Türelmesebbnek és figyelmesebbnek kellene lennie a környezetében élõkkel. Az ön nagy akarata
miatt némelyek megsemmisültnek érezhetik magukat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha utaznia kell, feltétlenül kössön biztosítást! Az úti célt is érdemes jobban átgondolnia, és nem
csak a balesetveszély miatt.

Mb. felelõs szerkesztõ:

Salamon Márton László
Vezetõ szerkesztõ:
Cseke Péter Tamás
Vezetõ publicista:
Ágoston Hugó
Fõmunkatársak:
Ady András, Bíró Béla,
Krebsz János, Gyulay Zoltán,
Sebestyén Mihály, Székedi Ferenc,
Székely Ervin
Szerkesztõk:
Moldován Árpád Zsolt (Aktuális)
Bogdán Tibor (Háttér)
Szakács Zsuzsanna (Gazdaság)
Turós-Jakab László (Sport)
Farkas István (Társadalom)
Tofán Koós Imola (Kultúra)
Orosz Anna (Életmód)
Szonda Szabolcs (Színkép)
Vásárhelyi-Nyemec Réka (maszol.ro)

Macskajaj

Olvasószerkesztõ:
Osváth Annamária, Toth Réka
Tudósítók:
Antal Erika – 0788-760573
(Marosvásárhely), Sipos M. Zoltán –
0788-715876 (Kolozsvár), Totka László
– 0788-715848 (Nagyvárad), BalogaTamás Erika – 0746-375775 (Székelyudvarhely), Kovács Zsolt – 0721251429 (Sepsiszentgyörgy), Sike Lajos –
0788-715687 (Szatmárnémeti), Tamás
András – 0744-781709 (Nagyenyed)

Visky István rovata

lásnak. És mert bár a vágy és a
készség megvan az emberben a
tanulásra, a hiúság ebben õt
megakadályozza, ezért a legtöbb ember élete a tanulásnak
és a fejlõdésnek egy hamis illúziójában telik el. Mire pedig az
ember rájön, hogy idejét elpazarolta, és semmit sem tud, addigra már rég késõ lesz. Csak azt
tudod, amit gyakorolsz is.

Ma úgy érezheti, mindenki elpártolt öntõl. Ha nyitott és nem
restell ezúttal maga kezdeményezni, akkor visszahódíthatja a
szívüket.

Postacím:
Redacþia „Új Magyar Szó”
OP 15, CP 40, sector 5, Bucureºti

XRecept

Nem mindenki képes tanulni
az élet dolgaiból. A legtöbb
ember azt hiszi magáról,
hogy mindenbõl tanul valamit. A valóságban viszont ez
nem így van. Azért nem,
mert az emberek nem szeretik, ha tanítják õket, vagy
megmondják nekik, hogy mit
tegyenek. A hiúság pedig
nagy akadálya minden tanu-

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Szerkesztõség és kiadó:
Bukarest, 3. kerület,
Lipscani u. 29-31 sz., I. emelet.
Telefon/fax: 021/317-8847,
E-mail: office@maszol.ro

Ma sokkal tisztábban látja a dolgokat, mint máskor. Használja e
tisztánlátását ügyes-bajos dolgai
intézésére.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A mai nap szerelmes hangulatban éri, de lehet, hogy az érzelemnek nagyobb a füstje, mint a
lángja. Ha elkötelezett, bajt zúdíthat a fejére.

Grafikus:
Horváth Szekeres István
Tördelõszerkesztõk:
Lõrincz Imola, Szabó Ildikó Erzsébet

Kiadja
a Scripta Kiadó Rt.
Terjesztési menedzser:
Béres Attila – 0788-318353

Horváth István

Területi megbízottak:
Baricz István – 0788-488739
Keresztes Csaba – 0746-100830
(Gyergyó),
Tósa András – 0788-715481
(Kolozs, Szilágy)
Jogtanácsos:
Czédly József

NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Hirdetési ajánlat a honlapon
és a szerkesztõségben. Elõfizethetõ
a Román Postánál (katalógusszám:
19302), közvetlenül a szerkesztõségnél és elõfizetés-szervezõinknél.
Magánterjesztõk forgalmazzák.

Nem várt fordulat következhet
be. Ne feledje, a családjához
mindig fordulhat, ha kételyei támadnának. A döntést lehetõleg
még ne hozza meg.

Elõfizetési díjak:
1 hónapra
15 lej,
3 hónapra
38 lej,
6 hónapra
75 lej,
12 hónapra
148 lej

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Bak jegy szülöttei ma könnyen
elcsábulhatnak: kalandra, vásárlásra, sportra, különös szórakozásra mind-mind kaphatók.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Párkapcsolati problémáinak legalább annyira oka saját konok,
zabolátlan természete, mint társának házsártossága.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kellemesen indul a napja, valami meglepetés éri, ami feldobja a
kedvét. Ezért egész nap vidám,
mintha a nap sütne a lelkébõl.
Mindenkihez van egy kedves szava, mindenkivel segítõkész.

Nyomda: Garamond (Kolozsvár)
ISSN 1841-5520
Az Új Magyar Szó bármely részének
másolásával kapcsolatos minden
jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak az Új Magyar Szóra való hivatkozással lehet. A szerkesztõség
fenntartja magának a jogot, hogy a
beküldött leveleket rövidítve, illetve
szerkesztve közölje.
Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány
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Dakar: kapaszkodik „Mani”

Eltiltották
Verrasztót

Tereprali

ÚMSZ

ÚMSZ
Az argentin Jorge Andrés Martínez Boero vasárnapi halálos balesete után
további motorosok jártak
szerencsétlenül a 33. Dakarralin, bár újabb tragédia
nem történt. Argentin médiabeszámolók szerint a francia Sébastien Coue-t a hétfõi
szakaszon, a dûnék között
eszméletlen állapotban találták meg. Hogy mennyi ideig
feküdt a tûzõ napon, azt
nem lehet tudni. Mentõhelikopterrel a San Rafael-i kórházba szállították, ahol 40
fokos
testhõmérséklettel
mesterséges kómába helyezték. Kedden csapata, a Team
Performance Enduro a honlapján azt írta, hogy Coue
idõközben magához tért, és
már sokkal jobban van. A
szintén francia Bruno Da
Costa is hétfõn szenvedett
balesetet: ütközött egy tehénnel, õt is helikopterrel
kellett kórházba szállítani,
ahol megállapították, hogy
belsõ vérzése és gerincsérülése van.

Gyenes Emánuel tovább javított: a 21. helyen ért célba, és az összetettben a 23. pozícióig lépett elõre

Kedden a San Rafael és
San Juan közötti 499 km-t
„tekerte le” a mezõny, a szelektív szakasz 208 km volt. A
motorosoknál a francia Cyril
Despres (KTM) 13 percet
vert Marc Comára, és ezzel
az összetettben is átvette a vezetést a spanyoltól. Gyenes

Emánuel tovább javított, a
21. helyen ért célba 30:32 perces hátránnyal, és az összetettben a 23. pozícióig lépett
elõre. „Manit” valamivel kevesebb, mint egy óra választja
el Despres-tõl, honfitársát,
Marcel Butuzát azonban már
közel három. A román moto-

Csíki izgalmak

Megszorongatták a Realt

Jégkorong

Labdarúgás

T. J. L.

Hírösszefoglaló

Kétgólos hátrányból 11
perc alatt fordítva a HSC
Csíkszereda 4-3-ra nyert a
Steaua Rangers ellen a magyar–román jégkorongbajnokság, a MOL Liga keddi
játéknapján. Berdila, Krug és
Piszarenko góljaival a bukarestiek 3-1-re nyerték az elsõ
negyedet, a házigazdák részérõl Mihály Ede volt eredményes. Õ ütötte a címvédõ második gólját is, majd Papp
Szabolcs és Vaclav Novak
szerzett örömet a csíki szurkolóknak. Null-kettõrõl fordítva és csak szétlövés után
tudott nyerni a Dab. Docler is
Miskolcon (2-3). Rafaj duplájával a Jegesmedvék 2-0-ra
vezettek az elsõ 20 perc végén, de gól nélküli második
harmadot követõen az Acélbikák – Szappanos és Azari
egy percen belül ütött góljaival – egyenlítettek. A dunaújvárosi csapat két pontot érõ
büntetõjét Kiss Ákos értékesítette. Pesterzsébeten a Ferencváros gólarányt javított a sereghajtó Újpesti TE ellenében, 8-1. A pénteki játéknap
mûsora:
Csíkkarcfalván:
HSC–Újpesti TE. Brassóban:
Corona Fenestela–Miskolci
JJSE. Bukarestben: Steaua
Rangers–Sapa Fehérvár AV19 farmcsapat. W

Bõ egy óra játék után kétgólos hátrányban volt a
Real Madrid hazai pályán a
Málaga elleni Spanyol Kupameccsen, ám tíz perc alatt,
Khedira, Higuaín és Benzema révén megfordította az
állást, 3-2.
A nyolcaddöntõ további
mérkõzésein: Albacete (III.
osztály)–Athletic Bilbao 0-0,

A táblázaton:
1. Csíkszereda2924 0 5 142-59 72
2. Dab.Docler 3024 0 6 121-62 68
3. Mis. JJSE 3016 014 118-85 50
4. Brassó 2914 015 114-99 44
5. FTC
3015 015100-10643
6. Fehérvár 2912 017102-12634
7. Steaua 2910 019 92-140 33
8. Újpest
30 3 029 69-180 10

Karim Benzema

Mirandés (III.)–Racing Santander 2-0, Alcorcón (II.)–
Levante 2-0. A Real Madrid
és a Santander január 10-én,
a Levante 11-én, a Bilbao 12én játssza a visszavágót.
Az utolsó öt fordulóban
csak kétszer nyerõ Manchester City simán nyerte a Liverpool elleni rangadót az angol
Premier League 20. fordulója
keretében: 3-0, Agüero, Yaya
Touré és Milner góljaival.
További eredmények: Tottenham
Hotspur–West
Bromwich Albion 1-0,
Wigan Athletic–Sunderland
1-4, Wolverhampton–Chelsea 1-2, Blackburn Rovers–

Stoke City 1-2, Queens Park
Rangers–Norwich City 1-2,
Fulham–Arsenal 2-1, Aston
Villa–Swansea 1-2. Tegnap
este Everton–Bolton Wanderers- és Newcastle United–
Manchester United-találkozókat rendeztek. Ezeket
megelõzõen a Man City (48
pont) vezetett az MU (45), a
Tottenham Hotspur (42), a
Chelsea (37), az Arsenal (36)
és a Liverpool (34) elõtt.
A L’Équipe sportnapilap
elkészítette a francia élvonalbeli pontvadászat 2011-es
álomcsapatát. A legjobb 11
közé a Bajnok OSC Lille hét
játékosa került, olyanok is,
akik idõközben csapatot váltottak. A 2011-es All Stargárda: Lloris (Olympique
Lyon)–Debuchy (OSC Lille),
Chedjou (Lille), Sakho (Paris
Saint-Germanin),
Béria
(Lille) – Cabaye (Lille /
Newcastle United), Balmont
(Lille), Marvin Martin
(Sochaux) – Gervinho (Lille
/ Arsenal), Giroud (HSC
Montpellier), Hazard (Lille).
Spanyol
sajtóértesülés
szerint a Paris Saint-Germain 23,5 millió euróért
megvenné Kakát, a Real
Madrid brazil labdarúgóját.
Az As címû spanyol sportnapilap a francia klub fõrészvényesétõl származó információkra hivatkozva számolt be arról, hogy a brazil
játékmester az egyik elsõdleges célpontja a frissen kinevezett Carlo Ancelotti vezetõedzõnek a téli átigazolási idõszakban. Az újság
arról is beszámol, hogy
Kaká mellett egy másik brazil sztár, Pato is célkeresztben van. Mindkét futballista
dolgozott az olasz mesterrel
az AC Milannál, utóbbi jelenleg is ott játszik. W

ros a 72. helyet szerezte meg
a 3. szakasz végén, és a tegnapi rajtot megelõzõen a 79. helyen állt az összetettben.
Az autósoknál a Joan
Nani Roma–Michel Périn
spanyol–francia duó 69 másodperccel gyorsabb volt a
Krzysztof Holowczyc–Jean-

Marc Fortin lengyel–belga
kettõsnél, de utóbbiak átvették a vezetést az összetettben.
A Szalay Balázs–Bunkoczi
László- (Opel Antara) kettõs
a 83., a szintén magyar Sebestyén Sándor–Bognár József- (Toyota Landcruiser)
duó pedig a 121. helyen ért
célba. Szalayék a 62., Sebestyénék pedig a 111. helyrõl
várták a folytatást.
A kvadoknál argentin dobogó volt, a leggyorsabbnak
Pablo Sebastian Copetti Yamahája bizonyult. Az összetettben az argentin Patronellifivérek vezetnek, Alejandro és 55 mp hátránnyal
Marcos. A kamionoknál a
Miki Biasion (olasz)–Michel
Huisman (holland)–Giorgio
Albiero- (olasz) trio Ivecoja
volt a leggyorsabb, de összetettben immár a kedden második helyen végzett Artur
Aradavicsusz(kazah)–
Alekszej Kuzmics (orosz)–
Nurlan Turlubajv (kazah)
Kamaz-csapat áll az élen.
Tegnap a San Juan és
Chilecito közötti 750 km-es
szakaszt teljesítette a mezõny, ebbõl a gyorsasági táv
326 km volt. W

Úszás

A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) fegyelmi
bizottsága kilenc hónapra
eltiltotta az „úszással kapcsolatos sporttevékenységtõl” Verrasztó Dávidot, de
a büntetést két évre felfüggesztette, így a versenyzõ
ott lehet az olimpián. A határozat nem jogerõs, a Jövõ
SC 23 éves versenyzõje 15
napon belül fellebbezhet. A
decemberi, lengyelországi
rövidpályás Európa-bajnokságon Verrasztó Dávid
a nem hivatalos záróbanketten megütötte versenyzõtársát, Gyurta Gergelyt.
Utóbb a felek az esetet
megbeszélték, kezet fogtak,
s Verrasztó Dávid bocsánatkérését Gyurta Gergely
elfogadta. A testület úgy
foglalt állást, hogy Verrasztó sportemberhez méltatlan
magatartást tanúsított, viselkedésével a MÚSZ érdekeit is megsértette. A testület enyhítõ körülményként
értékelte a versenyzõ megbánását, továbbá hogy elismerte felelõsségét, s elnézést kért. W

Négysánc: oda az egymillió
Síugrás
T. J. L.
Osztrák siker született
tegnap a 22.500 nézõ
elõtt lebonyolított Négysáncverseny-viadalon, Innsbruckban, de nem a bónuszmillióért (is) hajtó Gregor Schlierenzauer nyert, hanem a Világkupában vezetõ Andreas
Kofler.
Innsbruckban a szél volt
az úr, hiszen váltakozó irányával és erejével gyakran
beleszólt a vetélkedésbe. A
japánok (Daiki Ito és Taku
Takeucsi) sokáig vezettek a
párban ugrás során, az
orosz Dmitrij Vasziliev pedig másfél méternyire meg-

közelítette a tíz évvel ezelõtt
gyõztes
német
Sven
Hannawald sáncrekordját
(134,5 m). Az elsõ sorozatot
végül a lengyel Kamil Stoch
nyerte Schlierenzauer és
Takeucsi elõtt.
A széllökések miatt a második sorozat lebonyolítása
is akadozott. Kofler a negyedik helyrõl neki és 131,5 mes ugrásával alaposan feladta
a leckét a többieknek. Takeucsi 124, Schlierenzauer
123, Stoch pedig csak 108
méterre repült, s Kofler így
252,8 ponttal nyert a versenysorozat harmadik állomásán. „Schlieri” 247,6
ponttal lett második és bánkódhatott, hiszen a rendezõk
által felajánlott, egymillió

svájci frankos bónuszért a kiírás mind a négy versenyét
meg kellett volna nyernie.
A 60. Négysáncverseny
összesített pontversenyében
Schlierenzauer (805, 4 pont)
vezet Kofler (788,4) és Thomas Morgenstern (769,3)
elõtt, így már szinte biztos,
hogy idén is osztrák gyõzelem lesz.
A Világkupa összestett
pontversenyében továbbra is
Kofler (768) vezet Schlierenzauer (656), a norvég Anders
Bardal (509) és Morgenstern
(476) elõtt. A 60. Négysáncverseny záróviadalát január 6-án rendezik meg az
ausztriai Bischofshofenben,
ahol ma délután a selejtezõkre kerül sor. W

Fizetnek a visszalépõk?
Kosárlabda
Turós-Jakab László
A Román Kosárlabdaszövetséghez (FRB) kedden
eljuttatott
közleményben a CS Otopeni vezetõsége közli: anyagi nehézségek miatt a férfi csapat
visszalép a bajnokságból és
a Román Kupából.
A szakszövetség versenybizottsága ma ül össze, hogy
hivatalosan is tudomásul vegye az otopeni-iek döntését, s
érvényesítse a szabályzat elõírásait. Az FRB szabályzata
leszögezi, hogy amennyiben
egy csapat a bajnoki idény
közben lép vissza, 2500
eurós pénzbüntetést kell fizetnie kárpótlásként!
A CS Otopeni 4 gyõzelemmel és 11 vereséggel zár-

ta az alapszakasz elsõ felét,
miután csak a Bukaresti Dinamo, a CSS Giurgiu, a
Politehnica Iaºi és a SCM U
Craiova csapatainál bizonyult jobbnak. Miután a
visszalépés a visszavágók
sorozata elõtt következett
be, a csapat minden eddigi
eredményét törlik. A szabályzat elõírásainak tán legnagyobb vesztese pedig a
Hargita Gyöngye KK, a
csíkszeredai
gárdának
ugyanis sikerült legyõznie
az CS Otopeni-it, s most egy
sikerrel kevesebb kerül az új
táblázatba.
Az Ilfov megyei csapat
visszalépése azt is jelenti,
hogy a Nagyváradi CSM játék nélkül jut a Román Kupa négyes döntõjébe. A
váradiaknak tegnap kellett
volna fogadniuk a CS

Otopeni-it, s a negyeddöntõ
visszavágóját kedden kellett
volna lejátszaniuk.
A negyeddöntõ tegnapi
elsõ mérkõzésén a CS Municipal xx-xx-xre verte Bukarestben a Medgyesi Gaz
Metant. A Dinamo ma fogadja a fõvárosban a BCM
U Piteºti-et (18 óra, TVR 3),
a CSU Asesoft Ploieºti pedig pénteken lesz a bajnokságban vezetõ Temesvári
BC vendége (18 óra, Digi
Sport). A visszavágókra január 10-én kerül sor, a Digi
Sport a medgyesi és a brazii, a TVR 3 pedig a piteºti-i
találkozóról számol be élõben. Szintén 10-én pótolják
a 12. bajnoki fordulóból elhalasztott Csíkszeredai Hargita Gyöngye KK–Kolozsvári U-Mobitelco BT-mérkõzést. W

