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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3497 ▲
1 amerikai dollár 3,3892 ▲
100 magyar forint 1,4210 ▲

Vezércikk 3

Focimentes lesz a TVR?

Nem közvetíti a román köztévé a 2018-as
és 2022-es futball világbajnokságot, miu-
tán a Román Televízió Társaság igazgató-
tanácsa tegnap úgy döntött, a köztévé nem
fog részt venni azon a liciten, amelyen el-
adják a közvetítési jogokat. 

Média 9

Kultúra 8

A beteljesült 
államfõi vágy
Ha az új politikai osztály kormánypárti
oldalon a tüntetõket lehernyózó Iulian
Urbanból vagy tévék által elhülyített kül-

telki csõcseléknek minõsítõ
Teodor Baconschiból, ne-
tán az ellenzéket vezetõ
Nãstase- és Iliescu-tanít-

vány Victor Pontából,
vagy a gyermekded
Crin Antonescuból áll,
akkor semmi értelme a

„hatalomváltásnak”.Bogdán Tibor

Szakács Zsuzsanna, Totka László

Biztos a bizonytalanság – ta-
lán ez a válasz illik legjobban

arra a kérdésre, hogy hogyan ala-
kul az idei évben a hazai ingatlan-
piac. Habár a román szaksajtó
egy ideje arról cikkezik, hogy a je-
lenlegi árak további zuhanása
várható, a lapunk által megkérde-
zett szakértõ nem tudta megerõsí-
teni ezt a trendet. Suhány Judit
közgazdász, aki egyben a Suhany
tanácsadócég ingatlanbefekteté-
sekkel és -adásvétellel foglalkozó
szakembere, úgy vélekedett, a
szektor idei árait és trendjét nehéz
pontosan megjósolni, annyi
azonban biztos, hogy az árak
nem fognak visszaállni a 2008-as
szintre. Folytatása a 6. oldalon 

Influenza elleni oltóanyag
nélkül maradtak a háziorvo-

sok, miután Ritli László egészség-
ügyi miniszter betiltotta az ingye-
nes vakcinák használatát. Kinizsi
Zoltán, az egészségügyi miniszter
tanácsosa arról tájékoztatta la-
punkat, hogy az oltóanyagok
visszavonására azért volt szükség,
mert több százezer vakcináról de-
rült ki, hogy túl keveset tartalmaz
az influenzavírus B törzse elleni
hatóanyagból. A beadott oltó-
anyagok nem jelentenek veszélyt
a páciensekre, de nem nyújtanak
megfelelõ védelmet. „Nincs kilá-
tás járványveszélyre, ezért egyelõ-
re nem tartjuk indokoltnak új
készlet beszerzését” – nyilatkozta
az ÚMSZ-nek az egészségügyi
miniszter tanácsosa. 7. oldal

Ingatag 

az ingatlanpiac

Tiltólistán 

a hazai védõoltás

Új szentgyörgyi nagyáruház 

Mától egy újabb nagyáruházzal gyarapodik
Sepsiszentgyörgy: a német Kaufland itt
nyitja meg  72. romániai üzletét. A tegnapi
avatón elhangzott: az áruház piacra lépése
erõsíti a helyi konkurenciaharcot, de ennek
a vásárlók lehetnek a nyertesei.

Gazdaság 6

„Finisben” Andrei ªerbanék

„A kolozsvári magyar színház társulata
olyan, mint a futballcsapatok között a FC
Barcelona” – jelentette ki Andrei ªerban
rendezõ tegnapi sajtótájékoztatóján, amelyet
a Hedda Gabler címû elõadás öthetes próba-
folyamatának végéhez közeledve tartott.

„Magyarország megújítása és
átszervezése az európai elvek

és értékek alapján történt” – jelen-
tette ki az Európai Parlament
(EP) Magyarországról szóló teg-

napi vitájában Orbán Viktor ma-
gyar kormányfõ. Szerinte a bi-
zottság által felvetett problémák
könnyen, egyszerûen és gyorsan
orvosolhatók. 2. oldal 

Védik a város szimbólumát. Kolozsvári magyar fiatalok egy szál égõ gyertyával a kezükben körülállták a Mátyás-szoborcsoportot Fotó: Sipos M. Zoltán

Gyors orvoslást ígér Orbán

Mátyás is megsínylette 
a kolozsvári tüntetést

Szégyenpadban. A magyar kormányfõ hárított Brüsszelben Fotó: MTI

Miután tegnap nem tudták meggyõzni a koalíciós pártokat, hogy – a hat napja tartó orszá-
gos tüntetések követeléseinek engedve – egyezzenek bele az elõrehozott választásokba, az el-
lenzék vezetõi az utcára viszik híveiket. A Szociál-Liberális Szövetség tízezer ember részvéte-
lével megtartandó demonstrációra kapott engedélyt mára Bukarestben. A hatalomellenes
megmozdulásoknak a kolozsvári Mátyás-szobor is áldozatul esett: kedden este négy fiatal az
RMDSZ-t gyalázó obszcén feliratot mázolt a kincses város szimbólumának talapzatára. 
A vandalizmus ellen kolozsvári magyar fiatalok tegnap élõlánccal tiltakoztak. 3. és 4. oldal 
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Röviden

Hírösszefoglaló

„Magyarország megújítása és
átszervezése az európai elvek

és értékek alapján történt” – je-
lentette ki az Európai Parlament
(EP) Magyarországról szóló teg-
napi vitájában Orbán Viktor ma-
gyar kormányfõ. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy az EU által
felvetett problémák könnyen,
egyszerûen, gyorsan orvosolha-
tók, továbbá kiemelte azt is,
hogy az új alaptörvénnyel kap-
csolatban eddig nem érkezett jo-
gi kifogás. „Nem lep meg az a
felfokozott érdeklõdés, amely
körülveszi Magyarországot. Ná-
lunk átfogó, mély, nagyszerû és
izgalmas megújítás történt az el-
múlt másfél évben” – kezdte be-
szédét Orbán. A törvényalkotási
munkáról elmondta: tavaly meg-
született az új alkotmány és 25
sarkalatos törvény. Másfél év alatt
365 törvényt alkotott meg az Or-
szággyûlés – jegyezte meg. „Min-
dent átszerveztünk, ami Magyar-
országon államadósságot ter-
melt” – foglalta össze, és rámuta-
tott: mindez érdeksérelemmel –
közte a lobbi- és üzleti érdekek
megsértésével – is járt, majd pél-
daként említette a bank- és a vál-
ságadót. Az új alaptörvényre rá-
térve Orbán Viktor emlékeztetett:
„az 1949-es kommunista alkot-
mány helyett – utolsóként a volt
megszállt országok közül – új al-
kotmányt hoztunk létre”.

A José Manuel Barrosónak, az
Európai Bizottság elnökének kül-
dött szerdai levelére emlékeztetve
elmondta: a bizottság által felve-
tett problémák könnyen, egysze-
rûen és gyorsan orvosolhatók.
Jövõ heti brüsszeli találkozójuk-
tól pedig gyors eredményeket re-
mél – tette hozzá a magyar kor-
mányfõ.

Ezzel egy idõben Neelie Kroes,
az Európai Bizottság média-
ügyekben illetékes alelnöke kö-
zölte: az éjjel Navracsics Tibor-
hoz írt levélben erõsítette meg a
médiapluralizmus és szabadság
magyarországi helyzetével kap-
csolatos aggodalmait. A magyar
miniszterelnök-helyetteshez, köz-
igazgatási és igazságügyi minisz-
terhez intézett levél tartalmáról
Ryan Heath, az alelnök szóvivõje
adott tegnap tájékoztatást.

Magyarország közben segítsé-
get kap több tagországtól is. Len-
gyelország politikai támogatást
nyújt a magyar kormánynak a
túlzott európai politikai reakciók-
kal szemben, de az Európai Bi-
zottság álláspontja jogilag meg-
alapozott – mondta szerdai sajtó-
tájékoztatóján Donald Tusk.
A lengyel miniszterelnök kifejtet-
te, hogy az Európai Parlament-
ben „hisztérikus légkör uralko-
dik” a magyar kérdésben, és a po-
litikai reakciók egy része el van
túlozva. A litván parlament, a

seimas képviselõi Magyarország
szuverenitása melletti kiállásról
szóló határozattervezetet nyújtot-
tak be. A 25 képviselõ által aláírt
indítvány emlékeztet arra, hogy a
magyar nép által megválasztott
képviselõk teljesen jogszerûen

változtatták meg az 1949-ben, a
kommunista uralom éveiben elfo-
gadott alkotmányt, s megértésé-
rõl biztosítja a magyar alaptör-
vénynek azt a célját, hogy védje a
magyar kultúrát és az egyedülálló
magyar nyelvet. 

Gy. Z.

Ma reggel érkezhet Magyaror-
szágra az etiópiai merénylet

három magyar túlélõje; a terror-
akciót túlélt magyar állampolgár-
ok tegnap délután már az afrikai
ország fõvárosában, Addisz-
Abebában voltak. A Terrorelhárí-
tási Központ (TEK) haladéktala-
nul felvette a kapcsolatot a német
és az osztrák társszervezetekkel,
valamint az afrikai hatóságokkal;
azt tervezték, hogy háromtagú
különítményük még tegnap dél-
után elindul az afrikai országba,

hogy segítsék a helyi hatóságok
munkáját és a magyarok hazaté-
rését. Az Európai Parlament ülé-
sén Strasbourgban tartózkodó
Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök folyamatosan tájékozódik az
eseményekrõl.

Az etiópiai merényletben két
magyart, két németet és egy oszt-
rákot öltek meg a fegyveresek;
egy magyar könnyebben megsé-
rült, két németet és két etiópot el-
raboltak, két olasz állampolgár
pedig elmenekült. A csoportból
kilencen nem sérültek meg, õket
– köztük egy magyar állampol-

gárt – elszállították a térségbõl.
A nap folyamán kiderült: az Eti-
ópiában meggyilkolt egyik áldo-
zat Szabad Gábor, az Szegedi
Tudományegyetem (SZTE) Bõr-
gyógyászati és Allergológiai Kli-
nika tanársegédje, orvosként vett
részt az utazáson. A másik áldo-
zat neve Fábián Tamás, az SZTE
Természeti Földrajzi és Geo-
informatikai Tanszék oktatója. A
csoportnak összesen hat szegedi
és egy bonyhádi tagja volt. (A
Tolna megyei Bonyhádon jelen-
tõs bukovinai székely népcsoport
él.) A magyar turisták közül ket-
ten hamarabb hazaindultak:
Gruber László bonyhádi közép-
iskolai tanár és Szilassi Péter, a
szegedi egyetem docense már
tegnap megérkezett Budapestre.
Õket váltotta Puskás Irén, a ter-
mészeti földrajz tanszék munka-
társa és férje. A szegedi egyetem
tanszékén azt mondták: az áldo-
zatokat Puskás Irén azonosította.

A turisták elõszeretettel keres-
nek föl a nagyvilágban olyan terü-
leteket, amelyek meglátogatásától
az illetékes hatóságok óva intik
õket. Az utazásszervezõket rá-
kényszerítik a rejtett természeti
szépségek feltárására.  

ÚMSZ

Francesco Schettino, a Cos-
ta Concordia kapitánya elis-

merte, hogy manõverhibát köve-
tett el, de maga szerint nem szeg-
te meg a kötelességét. A megtalált
két fekete doboz információit
még nem hozták nyilvánosságra,
de a sajtó kiderítette, hogy a hajó-
ról még 300 utas igyekezett mene-
külni, amikor Schettino már
Giglio szigetén volt. Az ugyanak-
kor nemzeti hõsnek kikiáltott
livornói kikötõkapitány, Gregorio
De Falco úgy nyilatkozott: azon
az éjszakán többször sírva fakadt,
mivel úgy gondolta, mindenkit
meg lehetett volna menteni. Az
eltûnt személyek listáján szereplõ
magyar hegedûmûvész rokonait
tegnap délelõtt fogadták a
toszkán Santo Stefano kikötõjé-
ben az olasz polgári védelem em-
berei. A hozzátartozóját keresõ
család tagjait a római magyar
konzul kísérte el. A hajón dolgo-
zó magyar túlélõknek a magyar
sajtóban közölt beszámolói sze-
rint a hegedûmûvészt utoljára
mentõmellényben látták, miköz-
ben menekülõ utasoknak segített.
A férfi holttestét tegnap meg-
találták. 

Vallott a hajó 

kapitánya 

A mundért védte Orbán
Az Európai Parlamentben szólalt fel tegnap a magyar miniszterelnök 

Tragikus halál a sivatagban
Túszul ejtettek, majd megöltek két magyar turistát Etiópiában

Az Európai Parlament tegnap egyik
alelnökévé választotta Surján Lász-
ló magyar kereszténydemokrata po-
litikust (képünkön). Az EP ötéves
törvényhozási ciklusának felénél
ugyanis újraválasztják a parlament
és az egyes frakciók vezetõit, tiszt-
ségviselõit. A legnagyobb létszámú,
jobbközép irányzatú néppárti frak-
ció ennek keretében már decemberi
tisztújító ülésén döntött saját alel-
nökjelöltjei, köztük Surján jelölésé-
rõl. Tõkés Lászlónak – alelnöki
megbízatása végeztével – európai
vezetõ politikusok köszönték meg a
parlament elnökségében kifejtett
munkáját. Tõkés már korábban be-
jelentette: nem jelölteti újra magát.

Surján László váltja Tõkést az EP alelnöki székében

Orbán Viktor nem lepõdött meg a felfokozott érdeklõdésen. Elõzõ napi levelében Barrosonak mindent megígért Fotó: MTI

Schmitt visszautasította a vádat

Visszautasította a plágiumvádat Schmitt
Pál köztársasági elnök tegnap reggel a köz-
szolgálati Magyar Rádióban. Az államfõ
elõször válaszolt személyesen az 1992-ben
megírt kisdoktori disszertációját ért plági-
umvádra. „A legjobb tudásom szerint ké-
szítettem a dolgozatot”, amely törzsadatok-
ra épül, és összesen 21 forrást használt fel –
jelentette ki Schmitt Pál.

Simor az Euromoney konferencián

Olyan megoldást kell találni az euróövezeti
válságra, amely nem sújtja az euróövezeten
kívüli államokat – mondta Simor András, a
Magyar Nemzeti Bank elnöke a bécsi
Euromoney pénzügyi konferencia kerek-
asztal-beszélgetésén tegnap.

Pataki a Századvég munkáját segíti

George Pataki, New York állam magyar
származású volt kormányzója lett a Szá-
zadvég Gazdaságkutató Zrt. nemzetközi
tanácsadó testületének vezetõje; feladata a
társaság munkájának és stratégiai dönté-
seinek segítése lesz – közölte Kitta Ger-
gely, a Századvég Médiamûhely igazgató-
ja tegnap.

Moszkva védi Szíriát és Iránt

Moszkva nem engedi, hogy az ENSZ BT
felhatalmazásával katonailag beavatkozza-
nak Szíriában – figyelmeztetett az orosz
külügyminiszter tegnap.
Szergej Lavrov (képünkön) felajánlotta,

hogy országa közvetítõ szerepet játszik a
szíriai rendezésben. Oroszország azt is el-
lenzi, hogy katonai csapást mérjenek Irán-
ra, vagy gazdasági embargót rendeljenek el
ellene, mindez nem segíti elõ a tárgyalások
felújítását az ország atomprogramjáról – fi-
gyelmeztetett Moszkvában Gennagyij
Gatyilov külügyminiszter-helyettes.

Füstbomba a Fehér Házra

Füstbombát dobtak kedd este a washingto-
ni Fehér Ház területére – közölte az ameri-
kai elnöki rezidencia biztonsági részlegének
szóvivõje. Barack Obama és felesége,
Michelle nem tartózkodott a Fehér Ház-
ban: egy washingtoni étteremben vacsoráz-
tak. Ezzel egy idõben Foglald el a DC-t jel-
szóval mintegy 1000–1500 fõs tüntetés zaj-
lott a Fehér Ház elõtt.

Komolytalan a szerb fenyegetõ

A szerb állami vezetõk elleni merényletre
figyelmeztetõ üzenetek szerzõje olyan em-
ber, aki már hónapok óta különbözõ össze-
esküvés-elméletekkel áll elõ – írta a Politika
címû belgrádi lap tegnap. Az újság szerint
Vuk Jovanovics, aki a minap a szerb bel-
ügyminisztérium egyik tisztségviselõjének
küldött SMS-üzenetben figyelmeztetett
a szerb állami és egyházi vezetõk elleni
merényletre, „már régóta ismert arról,
hogy különbözõ üzeneteket küld a kormá-
nyoknak, minisztériumoknak és a külföldi
nagykövetségeknek”.

Elhalasztották a Dragon indítását

A tervezett február 7-i idõpont helyett ké-
sõbbre halasztották a Dragon ûrkapszula
indítását a Nemzetközi Ûrállomásra – je-
lentette be az ûrhajót megépítõ SpaceX vál-
lalat. Ez lett volna az elsõ alkalom, hogy
egy magáncég ûrjármûve csatlakozik a
Föld körül keringõ ûrállomáshoz. Az MTI térképén a körzet, ahol a merénylet történt. Kedvelt turistacélpont



ÚMSZ-öszeállítás

Eredménytelenül zárult a kor-
mánypártok és ellenzéki ala-

kulatok vezetõinek tegnapi talál-
kozója, a koalíció nem fogadta el
sem a Boc-kabinet lemondására,
sem pedig az elõrehozott válasz-
tások kiírására vonatkozó ellenzé-
ki javaslatot, ami azonos a hato-
dik napja tartó országos tünteté-
sek követelésével.

A megbeszélésen és a parla-
ment vezetõségének késõbbi ta-
nácskozásán csupán arról sikerült
megállapodni, hogy január 23-án
rendkívüli parlamenti ülésszakon
tárgyalják meg a politikusok a ki-
alakult helyzetet. 

Emil Boc kormányfõ azzal ér-
velt: az elõrehozott választások
elõkészítése legalább egy hóna-
pot, a parlament feloszlatása két
hónapot, a kampány pedig három
hónapot venne igénybe. „Már au-
gusztusban lennénk, mire az elõ-
rehozott választások eredménye-
ként megalakulhatna az új kor-
mány” – fogalmazott a Demok-
rata Liberális Párt (PDL) elnöki
tisztségét is betöltõ miniszterel-
nök. Szerinte kérdéses, hogy 2-3
hónapért érdemes-e növelni a po-
litikai instabilitást. „Erre a kérdés-
re közösen az ellenzékkel kell
megválaszolnunk a jövõ heti
rendkívüli ülésszakon” – mondta
Emil Boc. Hozzátette: az idei vá-
lasztások menetrendjét azt köve-
tõen dolgozzák majd ki, hogy az
Alkotmánybíróság véleményt
mond a választások összevonásá-
ra vonatkozó törvényrõl. A talá-
ros testület tegnap, immár másod-
szor halasztotta el annak a bead-
ványnak a tárgyalását, amelyben
az ellenzék a helyhatósági és par-
lamenti választások összevonását
elrendelõ jogszabály törvényen kí-
vül helyezését kérte. 

A kormányfõhöz hasonlóan
Kelemen Hunor, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke is ellenzi az elõre-
hozott választásokat. „A szövet-
ség álláspontja, hogy a nagy áldo-
zatok árán elért pénzügyi-költség-
vetési egyensúlyt nem szabad ve-
szélyeztetnünk elhamarkodott

döntésekkel. A politikai vitáknak
a parlamentben van a helyük” –
szögezte le Kelemen, hangsúlyoz-
va, a politikai osztály felelõssége
garantálni az alkotmányos, parla-
menti és demokratikus intézmé-
nyek mûködését. 

Victor Ponta, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) elnöke a megbe-
szélés után azt mondta, „semmi-
ben nem sikerült megállapodni”
a koalíciós pártokkal. A Szociál-
Liberális Szövetség (USL) másik
társelnöke, Crin Antonescu libe-
rális pártvezetõ leszögezte, az el-
lenzék számára az egyetlen
megoldás a Boc-kabinet lemon-
dása és szakértõi kormány kine-
vezése lenne. 

USL-tüntetés Bukarestben

Az ellenzék az utcán is meg
akarja mutatni az erejét, és mától
csatlakozik Bukarestben a hatodik
napja zajló hatalomellenes de-
monstrációkhoz, melyek meg-
szervezésétõl egyébként eddig
sem volt idegen. Az USL öt órán
át tartó felvonulásra és tüntetésre
kért és kapott engedélyt a bukares-
ti fõpolgármesteri hivataltól, és
mintegy tízezer ember részvételé-
re számít. A demonstrációra a

Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a
PSD vidéki szervezetei autóbusz-
szal szállítanak küldötteket.

A tüntetés engedélyezését a
PNL kérvényezte, a PSD politiku-
sai nem lelkesedtek a kezdemé-
nyezésért. A szociáldemokraták
elnöke, Victor Ponta tegnap kö-
zölte, továbbra is fenntartásokkal
kezeli az akciót, ám nem áll szán-
dékában cserbenhagyni a liberáli-
sokat, így a demonstráció meg-
szervezésében a pártja is részt
vesz. „A tüntetést az USL szerve-
zi, nem a PNL” – szögezte le.

Victor Ponta fenntartásainak az
a magyarázata, hogy a tüntetése-
ken a kormánypártok bírálatába
az ellenzéki politikusokat elítélõ
jelszavak is vegyülnek. Eleinte
csak vidéken, tegnap este azon-
ban már Bukarestben is megjelen-
tek a „PDL és USL, ugyanaz a
nyomor!” feliratok, Ludovic
Orban liberális politikust pedig ki-
fütyülte a tömeg. Hasonlóan járt
korábban egyébként Irinel
Columbeanu üzletember is, aki
nemrégiben jelentette be indulási
szándékát a fõpolgármester-vá-
lasztásokon.

Kedden este, a tüntetések hato-
dik napján a csendõrség adatai
szerint országosan hatvan telepü-

lésen összesen tízezren, Buka-
restben ezren vettek részt a de-
monstrációkon, kevesebben,
mint egy nappal elõtte. A fõvá-
rosban ezúttal nem voltak súlyo-
sabb incidensek.

Tegnap délután belügyminisz-
tériumi adatok szerint húsz város-
ban, összesen kétezren vonultak
utcára, az államfõ és a kormány
távozását követelve, számuk esté-
re növekedett.

Szentgyörgy is csatlakozik

Újdonság, hogy mától székely-
földiek is csatlakoznak az orszá-
gos tüntetésekhez. Sepsiszent-
györgyön a Facebook közösségi
portálon szerveznek mára kor-
mányellenes megmozdulást. „Fü-
tyüljük ki õket – Háromszék is
tüntet a kormány ellen!” szlogen-
nel hívják utcára a sepsiszentgyör-
gyieket. A Magyar Polgári Párt
(MPP) háromszéki szervezetének
vezetõi tegnapi sajtótájékoztatóju-
kon elmondták: támogatják az or-
szágban zajló békés tüntetéseket. 

Tegnapra az elégedetlenségi
hullám az országhatárt is átlépte:
a román közösségek Olaszország-
ban, Londonban és Dublinban is
demonstrációkat szerveztek. 
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Jóllehet a tüntetõk által
skandált jelszavak a gaz-
dasági-társadalmi-poli-
tikai élet széles területe-
it ölelik fel, az egészség-
ügyi törvénytervezet, a
gépkocsiadó, a veres-
pataki aranybánya el-

leni tiltakozástól kezdve
az államfõ és a kormány menesztésén át az
elõrehozott választások követeléséig, nem kell
különösebben vájt fül ahhoz, hogy a sokszí-
nûségbõl kihalljuk a lényeget: a rohammen-
tõ-szolgálat atyja, Raed Arafat államtitkár-
helyettesi tisztségébõl történt menesztése nem
oka volt az utcai megmozdulásoknak, „csu-
pán” alkalmat nyújtott arra, hogy a két évti-
zed, és legfõképpen az utóbbi néhány eszten-
dõ során kialakult nyomorúságos helyzettel
torkig levõ tömegek hangosabban is kifejezés-
re juttassák elégedetlenségüket. Annál is in-
kább így van ez, mert bár Arafat visszatért
tisztségébe, a tüntetések folytatódnak. (Pedig
milyen stílusos lett volna, ha a romániai
„arab tavaszt” – egy arab robbantja ki.) Az
emberek a megalkuvásra, a politikai klientú-
rára, a lopásra, csalásra, általános korrupci-
óra, a szavazatok adásvételére alapozott,
mindemellett pedig még cinikus, arrogáns
rendszer ellen emelik fel szavukat, tûrik a csi-
korgó fagyot Bukarest és több tucat más
nagyváros utcáin. 
A tömegek immár aligha érnék be Traian
Bãsescu lemondásával, még kevésbé a Boc-
bábkormány menesztésével, aminthogy a de-
mokrata liberálisok szociál-liberális koalíció-
val történõ felcserélését is – joggal – kevesell-
nék. A Raed Arafat által mesterséges lélegez-
tetéssel felélesztett ellenzék ugyanis ezekben a
forró hangulatú fagyos januári napokban is
bebizonyította: semmivel sem jobb a hatal-
mon levõ narancsvörösöknél, nem jelenthet
alternatívát, hiszen nincs válságkezelõ prog-
ramja, jövõt körvonalazó megvalósítható el-
képzelése. Mindennek hiányában csak felelõt-
len ígérgetésre képes, amivel, – „hála” a Boc,
Bãsescu és társai maffiózó kartellnek – már
torkig vannak a tömegek. 
Nem csak az államfõt, a kormányt, de a tel-
jes politikai osztályt is le kellene váltani – ám
kivel? A nagy kérdésre a tüntetõknek sincs
válaszuk. Ha az új politikai osztály kor-
mánypárti oldalon a tüntetõket lehernyózó
Iulian Urbanból vagy tévék által elhülyített
kültelki csõcseléknek minõsítõ Teodor Bacon-
schiból, netán az ellenzéket vezetõ Nãstase- és
Iliescu-tanítvány Victor Pontából vagy a
gyermekded Crin Antonescuból áll, akkor
semmi értelme a „hatalomváltásnak”, ergo
az azt esetleg kikényszerítõ tüntetéseknek sem.
Talán ez a magyarázata annak, hogy a na-
gyon is jogos követelésekért zajló tüntetéseken
oly gyér, a részvétel.
A tüntetések annyit viszont bebizonyítottak:
Traian Bãsescu vágya beteljesedett – igaz,
Romániához illõen, sajátos módon. Az ál-
lamfõ minden akart lenni és valóban minden
lett: minden rossznak a megtestesítõje.

A beteljesült 
államfõi vágy

Bogdán Tibor

Sipos M. Zoltán

Élõláncot alkotva tiltakozott
tegnap délután Kolozsvár

magyar lakossága a Mátyás-szo-
borcsoport egy nappal korábbi
meggyalázása ellen, amikor is
négy – utóbb letartóztatott és
megbírságolt – fiatal az
RMDSZ-t gyalázó obszcén fel-
iratot mázolt a tavaly felújított
emlékmû talapzatára. A fiatalok
tagjai voltak annak a néhány
száz fõs tüntetõcsoportnak,
amely kedden este immár ötödik
napja Kolozsvár fõterére vonult,
és az államfõ, valamint a kor-
mány lemondását követelte. 

„Nagyon szomorúnak tartom,
hogy egy ilyen országos ese-
mény kolozsvári történéseit a
vandalizmussal fogják asszociál-
ni. Azért is szerveztük kora dél-
utáni idõpontra a villámcsõdüle-
tet, hogy világosan külön lehes-
sen azt különíteni a kormányel-
lenes tüntetéstõl” – mondta el la-
punknak Talpas Botond, az ese-
mény szervezõje. A flashmob
résztvevõi délután négy órakor

egy szál égõ gyertyával a kezük-
ben körülállták a Mátyás–szo-
borcsoportot, így fejezve ki a tör-
téntek miatti felháborodásukat.

„A tetteseket a csendõrség kedd
este érte tetten és azonnal bekísér-
te õket a rendõrségre. Az elköve-
tõket kollégáink kihallgatták,
majd megbüntették” – mondta el
lapunk kérdésére Alma
Brehariu–Bruja, a kolozsvári
rendõr-fõkapitányság szóvivõje.

A város vezetõsége is határozot-
tan elítélte az akciót: Radu
Moisin, Kolozsvár ideiglenes pol-
gármestere tegnap délelõtt tartott
sajtótájékoztatóján elszigetelt je-
lenségnek nevezte a szoborcso-
port vandál meggyalázását és kije-
lentette, az önkormányzat jogá-
szai büntetõeljárást kezdemé-
nyeznek az ügyben.

A vandál cselekedetet Kele-
men Hunor, az RMDSZ szövet-

ségi elnöke is határozottan elítél-
te. „A tiltakozásnak, a tüntetés-
nek helye van, és helye kell le-
gyen egy demokratikus ország-
ban. A politikusok és a politikai
pártok ellen irányuló kritikának
is helye van a társadalmunkban.
Nincs helye viszont annak, hogy
felelõtlen emberek köztéri szob-
ron, féltve õrzött mûemléken
töltsék ki bosszújukat. Nincs he-
lye annak, hogy egyesek békés
tiltakozást használjanak fel arra,
hogy megalázzanak egy egész
nemzeti közösséget” –  áll a szö-
vetség szerkesztõségünkbe eljut-
tatott közleményében. 

„A szoborcsoport bemázolása
rendkívül felelõtlen cselekedet
olyan emberek részérõl, akik min-
den alkalmat megragadnak arra,
hogy egy politikai színezetû tün-
tetést etnikai jellegûvé torzítsa-
nak. Egyébként házon belül fe-
gyelmi eljárást fogunk indítani
azon alkalmazottaink ellen, akik
a szobor felügyeletével voltak
megbízva” – mondta el lapunk
kérdésére László Attila, Kolozs-
vár alpolgármestere. 

Román lapszemle

Tizenöt bankkártya-hamisítót fogott el
kedden a Szervezett Bûnözés és Terro-
rizmus Elleni Igazgatóság. A bûnözõktõl
olyan informatikai eszközöket foglaltak
le, amelyek segítségével a hamisítók az
elektronikus kifizetéseket átirányították.
(Adevãrul) Hármas fokozatú lavinave-
szély van a Bucsecs-hegységben és a
Fogarasi-havasokban, miután 1800 mé-
ter fölött instabillá vált az átlagosan
mintegy 80 centiméter vastagságú hóta-
karó. (Jurnalul Naþional) Gyerekeknek
indított szolgáltatást a CEC Bank – a
szülõk legkevesebb 500 lejt vagy 200
eurót helyezhetnek letétbe csemetéiknek,
majd utólag legkevesebb 100 lejt vagy 50
eurót helyezhetnek el a számlán.
(Puterea) Évi 28 ezer font szociális tá-
mogatást kap a Nagy-Britanniában élõ,
romániai Firuþa Vasile. (Click!) 

Kelemen Hunor, Emil Boc, Crin Antonescu és Victor Ponta. Egyetértettek abban, hogy nem értenek egyet 

Az ellenzék is utcára vonul

Fotó: Mediafax

A kolozsvári szoborgyalázókat a rohamrendõrök tartóztatták le Fotó: cluj-am.ro 

Élõlánccal védték Mátyás királyt



Gy. Z.

Az európai uniós jog-
rend szerint a tagállamok

feladata, hogy saját jogrend-
szerükön belül biztosítsák a
közösségi jog végrehajtását,
azaz az irányelvek elõírt ha-
táridõn belüli átültetését, va-
lamint az uniós jogszabály-
ok megfelelõ és pontos al-
kalmazását. A kötelezettség-
szegés azt jelenti, hogy vala-
mely tagállam nem vagy
nem megfelelõen teljesíti ezt
a kötelezettségét. Györkös
Péter nagykövet, az EU mel-
lett mûködõ brüsszeli állan-
dó magyar képviselet veze-
tõje úgy vélekedett: a kiala-
kult helyzet ugyan koránt-
sem kívánatos, de „nem a vi-
lágvége”.

Ez történt korábban

Magyarország ellen uniós
csatlakozása (2004) óta ösz-
szesen 225 kötelezettségsze-

gési eljárást indított az Euró-
pai Bizottság. Ez a szám
egyáltalán nem magas, hi-
szen például Olaszország
esetében csak 2010-ben 176,
Belgiuméban 159, Görögor-
szág ellen pedig 157 jogsér-
tési eljárás volt folyamatban.
(A kötelezettségszegési eljá-
rás nem kirívó eset az unió-
ban: például a belsõ piaccal
kapcsolatos jogszabályok
megsértése miatt tagálla-
monként átlagosan 37 eljá-
rás folyik.) Az Európai Bíró-
ság azonban elõször csak
2011. július 28-án hozott el-
marasztaló ítéletet Magyar-
országgal szemben. Az Eu-
rópai Bizottság 2009-ben in-
dított kötelezettségszegési
eljárást az áfaszabályozás
ügyében, miután az akkori
magyar hatóságokkal folyta-
tott tárgyalások nem hoztak
eredményt. A procedúra vé-
gén az Európai Bíróság ki-
mondta, hogy nincs össz-
hangban az európai uniós

joggal a magyar áfaszabá-
lyozás egy része. A budapes-
ti Parlament ezt követõen
szeptember 19-én döntött a
kifogásolt jogszabály módo-
sításáról. Magyarország is
indított kötelezettségszegési
eljárást, miután 2009. au-
gusztus 21-én Sólyom Lász-
ló köztársasági elnököt nem
engedték be Szlovákiába. A
beadvány azt kérte, hogy az
Európai Bizottság a közös-
ségi jog szempontjából vizs-
gálja meg a szlovák jogsza-
bályokat és alkalmazásukat,
valamint a közösségi jog
megsértése miatt indítsa
meg a kötelezettségszegési
eljárást. Az uniós testület el-
hárította a beadványt, ez-
után Magyarország az Euró-
pai Bírósághoz fordult.

Adózás és 
környezetvédelem

Egy kimutatás szerint Ma-
gyarország ellen összesen 24

eljárás jutott el az Európai
Bíróságig, a lezáratlan ügyek
száma 2010 õsze óta valame-
lyest csökkent. A kötelezett-
ségszegési eljárás több foko-
zatból áll, és az Európai Bíró-
ság ítéletével végzõdhet. Az
Európai Bizottság egyébként
túlzottan hosszúnak tartja
azt az idõszakot, amelybe az
egyes tagállamoknak az ítéle-
tek végrehajtása telik. Ez je-
lenleg átlagosan 17 hónap,
ám Franciaországban példá-
ul 24 hónap is szükséges le-
het ahhoz, hogy az uniós bí-
rósági határozatokat a gya-
korlatba iktassák. Az adózás
és a környezetvédelem ma-
gasan az a két kategória,
amelyekben a legtöbb eljárás
folyik: ez a két terület adja a
jogsértési ügyek 44 százalé-
kát. A „maradékon” energia-
, szolgáltatási, igazságügyi,
fogyasztóvédelmi, munkajo-
gi, médiaügyi, pénzügyi szol-
gáltatási, közlekedési, vala-
mint a tõke vagy a munka
unión belüli szabad mozgá-
sához kapcsolódó eljárások
osztoznak.

Az Európai Bizottság szin-
tén méri, mekkora elmaradá-
sai vannak az egyes tagor-
szágoknak az uniós szabá-
lyok átültetésével. Tavaly

2007 óta elõször fordult elõ,
hogy a tagállamok nem telje-
sítették azt a kitûzött célt,
amely szerint átlagosan leg-
feljebb egy százalékos lehet
az átültetési elmaradás. A
lista szerint Csehországnak a
legnagyobb arányú, 2 száza-
lékos az elmaradása, az egy-
százalékos elvárást pedig
csak Bulgária, Dánia, Észt-
ország, Franciaország, Né-
metország, Görögország, Ír-
ország, Lettország, Málta,
Spanyolország és Szlovákia
teljesíti.

Pártvélemények – 
pártállásuk szerint

A Fidesz természetesen tá-
mogatja a kormányt abban,
hogy valódi érvek alapján
konzultáljon az uniós testü-
lettel. Szövetségese, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
szerint óriási különbség van
az uniós eljárás és a Magyar-
ország ellenfelei által gerjesz-
tett médiahadjárat között. A
hazai balliberális ellenzék és
nemzetközi barátaik által
folytatott példátlan rágalom-
hadjárat súlyos károkat oko-
zott hazánknak – jelentette
ki Harrach Péter, a párt or-
szággyûlési frakcióvezetõje

aki kiemelte: a magyar kor-
mány nyitott a megegyezés-
re, érveit világosan ki fogja
fejteni, és az esetleges tör-
vénymódosítás nem jelent
különösebb nehézséget.
Mesterházy Attila MSZP-el-
nök szerint sajnálatos az el-
járások megindítása, de
mindez elkerülhetõ lett vol-
na, ha a kormánytöbbség fi-
gyelembe veszi az ellenzék,
így a szocialisták véleményét
a parlamenti vitákban. A
Jobbik nevében Gyöngyösi
Márton frakcióvezetõ-he-
lyettes úgy vélte: az Európai
Bizottság döntése azt jelzi,
hogy „a gyarmatosításnak az
utolsó fázisához érkeztünk”,
amikor Magyarország önál-
ló törvényalkotási jogát is
megtagadják. „Orbán Vik-
tornak választania kell, hogy
mit helyez elõtérbe: a saját
hatalmi érdekeit vagy az or-
szág érdekeit” – kommentál-
ta Karácsony Gergely, az
LMP frakcióvezetõ-helyette-
se a brüszszeli döntést. A
Demokratikus Koalíció pe-
dig arra szólítja fel a magyar
kormányfõt, hogy módosítsa
az unió által kifogásolt törvé-
nyeket, változtasson politi-
káján, és változtasson eddigi
retorikáján is. 
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Bogdán Tibor 

Azt, hogy miként alakul-
nak majd az országos

méreteket öltõ utcai meg-
mozdulások, illetve nyomuk-
ban milyen változások várha-
tók a politikai életben, jelen
pillanatban senki sem tudná
pontosan megmondani. For-
gatókönyvek azonban, a po-
litikai megfigyelõk jóvoltá-
ból, szép számmal akadnak.

Ha erõsödik 
az utca nyomása

Elképzelhetõ, hogy a kö-
vetkezõ idõszakban a jelen-
lét tekintetében eddig megle-
hetõsen szerénynek mond-
ható tüntetések fölerõsöd-
nek, elsõsorban a fõvárosban
(fõleg, hogy a meteorológu-
sok elõrejelzése szerint ismét
felmelegszik az idõ). Az ut-
cai megmozdulásokba vár-
hatóan bekapcsolódnak az
érdekvédelmiek, a civil szer-
vezetek, valamint az ellenzé-
ki politikai pártok is – bár az
még kérdéses, hogyan viszo-
nyulnak a tüntetõk a politi-
kusok jelenlétéhez. A vasár-
napi rendbontás kivételével a
tüntetések hangosak, de bé-
kés jellegûek voltak, bár a de-
mokrata liberálisok politiku-
sainak sértõ kijelentései ala-
posan fölborzolták a kedé-
lyeket. A hatalmi arrogancia

folytatódása esetén nem ki-
zárt, hogy újabb erõszakos
akciókra kerül sor.

A tömeg politikusokkal
szembeni elutasító magatar-
tása ellenére elképzelhetõ
olyan forgatókönyv is, hogy
a tüntetõk végül is megbékél-
nek az ellenzékkel, és közö-
sen folytatják a megmozdulá-
sokat, fõleg most, hogy a tör-
vényhozás testülete vakáción
van. Ez esetben engedélye-
zett, konkrét területen, népe-
sebb részvétellel megszerve-
zett tüntetésekrõl lenne szó.

Mindkét forgatókönyv ki-
számíthatatlan politikai, tár-
sadalmi és gazdasági követ-
kezményekkel járhat, az or-
szág belsõ egyensúlyának fel-
borulásához, ezzel pedig a
külföldi befektetõk elriasztá-
sához vezetne.

Az ellenzék szándéka
azonban azért is kockázatos,
mert számára végzetes lenne,
ha a tüntetõk végül is elfor-
dulnának a Szociál-Liberális
Szövetség politikusaitól. 

Csendes kifulladás

Megtörténhet, hogy a tün-
tetések fokozatosan veszíte-
nek erejükbõl – fõleg miután
Raed Arafat visszakerült ál-
lamtitkár-helyettesi tisztségé-
be –, és csendesen kifullad-
nak. Ez a hatalom diadalát
jelentené, még akkor is, hogy

elõzõleg komoly engedmé-
nyekre (az egészségügyi tör-
vénytervezet visszavonására,
Arafat „rehabilitálására”)
kényszerült. A megmozdulá-
sok elcsitulása a vidéki váro-
sokban a legvalószínûbb.

Politikai megfigyelõk úgy
vélik, a helyzet jövõbeni ala-
kulása szempontjából sok
függ attól is, miként dönt az
alkotmánybíróság a válasz-
tások összevonásáról, amit a
tüntetõk határozottan elle-
neztek. Elképzelhetõ, hogy a
taláros testület az utca nyo-
mására megvétózza a de-
mokrata liberálisok elképze-
lését, aminek nyomán
ugyancsak sokat veszíthet-
nek lendületükbõl a tünteté-

sek. Azt is figyelembe kell
azonban venni, hogy pilla-
natnyilag a kormánypárt ál-
tal jelölt bírák vannak több-
ségben a testületben.

Egyelõre kevés a valószí-
nûsége annak, hogy a tünte-
tések nyomán Emil Boc mi-
niszterelnök távozna tisztsé-
gébõl vagy kormányátalakí-
tásra kerülne sor, bár a de-
mokrata liberálisok „elvi
szinten” már tárgyaltak ez
utóbbi lehetõségérõl. A na-
rancsvörös hatalom viszont
joggal tart attól, hogy egy
ilyen visszalépés csak újabb
ellenzéki követeléseket szül-
ne. A szakértõi kormány lét-
rehozásától pedig a demok-
rata liberálisok helyi kiskirá-
lyai nem akarnak hallani,
márpedig õrájuk igen nagy
szüksége lesz a fõ kormány-
pártnak a helyhatósági vá-
lasztásokon.

Végül a legutolsó forga-
tókönyv – Traian Bãsescu
államfõ lemondása – lehe-

tõségét politikai megfigye-
lõk egyértelmûen kizárják.
Ez a lépés ugyanis a „politi-
kai târgoviºtei falat” jelen-
tené számukra – állítják,
Nicolae Ceauºescu kivég-
zésére utalva.

A legvalószínûbbnek az a
változat tûnik, hogy Traian
Bãsescu államfõ továbbra is
hallgatásba burkolózik, illet-
ve meghatározott társadalmi
csoportokkal – üzletembe-
rekkel, értelmiségiekkel, a
hadsereg képviselõivel –
folytatott párbeszéd kereté-
ben jelzi majd véleményét a
tüntetésekkel kapcsolatosan
– ahogyan egyébként nemré-
giben a külföldön diplomát
szerzett diákokkal is tette.
Az sem zárható ki, hogy is-
mét erõteljesen részt vesz az
állami intézmények munká-
jában, így például kormány-
üléseket vezet. Mindezzel
ugyanis nagyrészt idõt nyer
– mást pillanatnyilag nem-
igen tehet.

A külföld szemével

A romániai utcai meg-
mozdulásokkal, elsõsorban
pedig a bukaresti tüntetésso-
rozattal behatóan foglalko-
zik a külföldi sajtó is. A The
Economist címû brit hírma-
gazin bukaresti csatáról ír,
amiért az államfõ „durva
stílusát” és „hangulatinga-
dozásait” okolja. A német
Süddeutsche Zeitung is az ön-
kényeskedõ, „a kormány-
nak utasításokat adó”
Bãsescut, a parlamentet
megkerülõ kabinetet teszi
felelõssé az elégedetlenség
kirobbanásáért A France
Presse hírügynökség a meg-
szorító intézkedésekkel hoz-
za összefüggésbe az utcai
megmozdulásokat. A francia
hírügynökség úgy véli, „az
életszínvonal csökkenése és
a hatalom arroganciája” ve-
zetett a mostani helyzethez.
A Le Monde valóságos sokk-
hatásnak tartja az apátiába
süllyedt Románián áthul-
lámzó tüntetéseket, amelye-
ket a megszorítások, a cin-
kelt privatizációk és a kor-
mány egyéb intézkedései
váltottak ki. A német Braun-
schweiger Zeitung lesújtó véle-
ménye szerint Románia de-
mokratizálása még hosszú
évekig várat magára, a berli-
ni Die Tageszeitung pedig
megértéssel ír „a szociális
állam kifosztása ellen szót
emelõ tüntetõkrõl. A BBC
végül megállapítja: a tünte-
tõk haragja immár nem az
egészségügyi rendszer álla-
pota, hanem a megszorító
intézkedések és a gazdaság
legyengítése ellen irányul. 

Tüntetések – forgatókönyvekkel 

Megindul Budapest ellen a brüsszeli eljárás
Három kötelezettségszegési eljárást („infringement proce-
dure”-t) indít az Európai Bizottság Magyarország ellen – je-
lentette be kedden José Manuel Barroso, a bizottság elnöke.
A magyar kormány mindössze egy hónapot kapott arra,
hogy válaszoljon, mit kíván tenni a vitatott törvényekkel.

Miután a bukaresti tüntetésekbõl választási tõkét kovácsolni
próbáló néhány politikust a tömeg meglökdösött és kifü-
tyült, világossá vált az, amit a legutóbbi közvélemény-kuta-
tások is tükröztek: a lakosság kiábrándult a politikai osztály-
ból, legyen szó kormányzó vagy ellenzéki pártokról.

Politikusokat kifütyültek, Cornel Nistorescu publicistát megtapsolták tegnap a tüntetõk Fotó: ifj. Salamon Márton



Ezt mondják az európai okosok, rájöttek
õk is. 2011. szeptember 14-én 2012-t az ak-
tív öregkor és a generációk közötti szolida-
ritás európai évének hirdették meg. Vajon
mit kezdhetünk ezzel az újabb európai bû-
vészmutatvánnyal?
Elõször is az indítékait kellene tisztázni. El
voltunk telve azzal, hogy sikerült növelnünk
az átlagéletkort, hogy Európa lakói nem
halnak meg fiatalon. Csakhogy örömünkbe
üröm keveredett: rá kellett jönnünk, hogy
ennek az állapotnak a fenntartása meglehe-
tõsen sokba kerül, mert a szociális ellátás-
ban észlelhetõ javulást nem követte gondol-
kozásmódbeli elõbbre lépés. Márpedig a
kettõ csak együtt képzelhetõ el. Hiába
hosszabbítjuk meg az átlagéletkort, ha az
idõsebbeket haszontalannak minõsítjük: ha

a negyvenöt éves nõt elbocsát-
ják, és többé nem tud állást ta-
lálni, ha a férfit nyugdíjba
csapják hatvanéves korában,
vagyis amikor tapasztalata és

tudása révén még nagyon
sokat tehet szakmájában és
társadalmi téren egyaránt.
Ezek után viszont haszon-

talannak, fölösleges-

nek, tehernek érzi magát – és ténylegesen
haszontalanná válik a társadalom számára. 
A szûklátókörûség ezúttal is megbosszulja
magát: ugyanis a karrieristának nevelt
nemzedékek nemcsak az öreget tartják fö-
löslegesnek, hanem a gyermeket is. És az
eredmény: Európa roha-
mosan öregedik, és ha ki-
tart a fenti mentalitás mel-
lett, akkor maga is fölösle-
gessé válik! Ezen érdemes
lenne elgondolkozni. 
Mivel a fiatalok és a középkorúak részará-
nya egyre kisebb, az EU honatyái rájöttek,
hogy az öregek munkájára is szükség van.
De hát miként állhatnak õk munkába, ho-
gyan térhetnek vissza a cselekvõ életbe,
amikor földrészünkön a munkanélküliség
példátlan növekedésének idejét éljük? Ak-
kor nyerhetjük vissza az öregeket, ha a be-
fektetéseket – legalábbis részben – a való-
ságos és nem csupán a pillanatnyi üzleti
érdekek kielégítése felé irányítjuk, azok fe-
lé, amelyek holnap, holnapután is hasznot
hoznak. Az EU-határozat számos olyan
alapot, illetve programot sorol fel, amelyek
támogathatnák a cselekvõ öregkort elõse-
gítõ befektetéseket, így megemlíti az Euró-

pai Szociális Alapot, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alapot, a Haladás Progra-
mot, az Egész Életen át Tartó Tanulási
Programot, az egészségügy támogatását
szolgáló Gruntvig Programot, a tudomá-
nyos kutatási és fejlesztési programokat, a

Szép öregségért az informáci-
ós társadalomban címû ak-
ciótervet, a szociális tu-
rizmust elõsegítõ Calypso
akciót stb. Tele van prog-
rammal a padlás! – csu-

pán le kellene hozni... Vajon miért nem te-
szik?
Az a gyanúm, hogy ez a sok szép dolog
csak papíron létezik. Mert amikor a Hatá-
rozatnak ahhoz a részéhez érünk, ahol A
cselekvõ öregkor és a nemzedékek közötti szolida-
ritás európai évének finanszírozásáról van
szó, kiderül, hogy az UE mindössze 5 mil-
lió euróval száll be, ami legfeljebb a dudák
mûködtetésére elegendõ. Arra, hogy ilyen
meg olyan összejöveteleket, tanácskozáso-
kat, tájékoztatási kampányokat rendezze-
nek. De arra semmiképpen, hogy az idõ-
sebbeknek munkalehetõséget biztosítsanak.
Akkor pedig mirõl beszélünk? 
Feltehetõen ezt már a régiókra bízzák, va-

gyis az EU megadja az útmutatást, a nagy
célt, s mindenki boldoguljon, ahogy tud.
Ez sem semmi, de nem sok. Mindenkép-
pen arra figyelmeztet, hogy nekünk ma-
gunknak kell gondoskodnunk a szép öreg-
korról, amely Európa s mindannyiunk jö-
võje lehet, ha akarjuk. 
Ha nem, akkor is az öregkor vár földré-
szünkre. Az Európai Unió lakosságának
mintegy 30 százaléka, több mint 150 mil-
lió európai polgár még sohasem használta
a számítógépet, nem internetezett. Vagyis
a mai felfogásban szenilisnek számít. El-
lenpéldaként hozhatnám fel egyik idõs
mûvészünket, Senkálszky Endrét, aki je-
lenleg, 97 évesen is színpadra lép, és tudja
a szerepét, noha nem használja az inter-
netet. Hogy miért teheti ezt? Mert örökké
cselekvõ volt. Pár éve még teniszezett,
most is tornászik otthon. S állandóan edzi
a memóriáját: mindennap részleteket is-
métel régi szerepeibõl, újra elmond né-
hány verset, érdeklõdéssel figyeli kollégái
munkáját, a szaksajtót, sõt még a közélet
fordulatait is. Cselekvõ polgár. 
Ezt kell eltanulnunk tõle, s nem azért, hogy
az EU elismerésére pályázzunk, hanem
hogy az életünk ne legyen szegényebb. 

Amilyen kevéssé lehet nélkülözni a kényszert a kultúrmunka terén,
éppoly kevéssé lehet eltekinteni attól, hogy a tömegen egy kisebbség
uralkodjon, mert a tömeg lomha és belátástalan, nem szereti, ha
ösztöneit korlátozzák, ez utóbbi szükségességérõl érvek útján nem
gyõzhetõ meg. Csak példát adó személyek – akiket vezérüknek is-
mernek el – hatása alatt bírhatók rá azokra a munkateljesítmények-
re és lemondásokra, amelyek a kultúra fennmaradásához szüksége-
sek. 
Minden rendben is van, ha ezek a vezetõk olyan személyek, akiknek
fölényes betekintésük van az élet szükségszerûségeibe, és akik a sa-
ját ösztönkívánságaikon uralkodni tudnak. Ezek számára azonban
fennáll az a veszély, hogy befolyásuk megóvása céljából túlságosan
nagy engedményeket tesznek a tömegeknek, és ezért szükséges,
hogy hatalmi eszközökkel rendelkezzenek, amelyek õket a tömegek-
tõl függetlenítik. 
Röviden kifejezve: az embereknek két általánosan elterjedt tulajdon-
ságuk van, amelyeknek következménye, hogy a kultúra berendezé-
seit csak bizonyos fokú kényszer által lehet fenntartani: az egyik az,
hogy spontán nincsen kedvük dolgozni, a másik pedig az, hogy ér-
vekkel nem lehet szenvedélyeiket befolyásolni.
Jól ismerem az ellenvetéseket ezekkel a megfontolásokkal szemben.
Eljövendõ nemzedékek, amelyeket szeretettel és az emberi gondolat
megbecsülésére nevelnek, majd másként állnak szembe vele, saját
tulajdonuknak fogják tekinteni, és készek lesznek azokat az áldoza-
tokat meghozni érte, amelyekre a kultúrának fennmaradása érdeké-
ben szüksége van. (…)

Sigmund Freud: Egy illúzió jövõje. Fordította Dr. Schönberger István

Jó az öreg a háznál
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Azt kérdi tõlem az új párt egyik helyi zászlóvivõje:
mint tapasztalt erdélyi magyar újságíró, mit szólok
ahhoz, hogy a magyar polgármester, megyei tanács-
elnök és parlamenti képviselõ eltûrte a román hõsök
koszorúzásánál, hogy piros-sárga-kék kokárdát tûz-
zenek a kabátjára? Miért felejtették otthon magyar
nemzeti érzésüket, elkötelezettségüket?
Nehéz volt megmagyaráznom: egyáltalán nem fe-
lejtették, csupán annyi történt, hogy európai mód-
ra viselkedtek. A szokásjog szerint már az egysze-
rû magyar ember is tiszteli azt a helyet, ahová
meghívták, s nem szokta, mert nem illik, vissza-
utasítani, ha az ottani hagyománynak megfelelõen
akár szalagocskát tûznek a gallérjára. A közpénze-
ken (tehát nem csak a helyi magyarok, de a romá-
nok pénzén is) fizetett romániai magyar tisztségvi-
selõknek még inkább kötelességük megadni a tisz-
teletet. Így van ez a világ minden normális orszá-
gában és demokráciájában.
Miközben ilyeneket mondtam, magamban arra gon-
doltam: lám, mennyire igaz, hogy a hülyeség nem
pártfüggõ! Ha Buzgó ilyen egyszerû dolgokat nem
tud vagy nem akar tudomásul venni, akkor hogyan
ismerné a hazai politikai és társadalmi viszonyokat,
összefüggéseket, köztük azt, hogy az autonómia
nem Székelyföldön, hanem a bukaresti parlament-
ben dõl el, mert amíg ott nem szavazzák meg (per-
sze: mikor?), addig csak üres szólam. 
Õszintén sajnálom az új pártot, hogy rendre ilyen
gyengén felkészült, populista hazafiakkal veszi kö-
rül magát, akik inkább elrontják, mint elõre viszik
a dolgokat. Mert tessék csak elképzelni Buzgót
nem is a parlamentben, hanem csak a városi és a
községi tanácsban, amint úgy próbál magyar érde-
ket védeni, hogy közben sértegeti a többségieket,
lenullázza nemzeti szimbólumaikat.
Ha Buzgónak a szalag ennyire fontos, akkor ne
csodálkozzunk, hogy pártja is olyan dolgokkal jön
elõ, próbál betartani az érdekvédelmi szervezetnek,
ami az erdélyi magyarságnak nem feltétlenül priori-
tás. Megmaradása szempontjából semmiképpen
nem az! Mert prioritás az oktatás és általában a
nyelvhasználat, de mivel ott már sok kézzelfogható
eredmény van, a „népesek” inkább a ciánügyet tol-
ják elõre, annak a veszélyével riogatják a magyarsá-
got, jóllehet nagyon is nyilvánvaló, hogy a román
kormány döntéseként akár beindul a verespataki ki-

termelés, akár nem, a következõ húsz-
harminc évben még sokkal inkább a
régi rendszerbõl maradt kétszázöt-
ven-háromszáz primitíven kivitele-
zett zagytároló és salakhányó sok

pénzt és odafigyelést igénylõ kezelé-
se okoz ciángondot Romániának.
Akkor vegyük észre, hogy a poli-
tikai cián, azaz hülyeség is mér-
gezhet. Mármint azokat, akik be-
veszik. Sike Lajos
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Nekünk magunknak kell
gondoskodnunk a szép
öregkorról. 

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Eltiport nemzet újjászületik,
de öngyilkos nemzetre nincs feltámadás.” 

Kossuth Lajos

Költõ és kora 

Korlátozás

Hülyeség
A nap címe. Victor Ponta az európai veze-
tõknek: „Romániában a demokrácia súlyos
válságban van”, Jurnalul naþional

Magyarázat. A lap ismerteti, mit mondott el
a szocialista pártelnök Strasbourgban az Eu-
rópai Parlament szociáldemokrata és liberá-
lis vezetõ személyiségeinek. (Csak a pontos-
ság kedvéért jegyezzük meg, hogy a címben
nem a „crizã”, hanem a „derapaj” szó szere-
pel, amelyet azonban ide illõen nem tudtunk
jobban lefordítani; ugyanakkor ezzel a cím-
mel az év elején Adrian Nãstasénak volt cik-
ke a hazai politika antidemokratizmusáról.)
„Az utóbbi két évben Románia a demokrati-
kus mechanizmusok fokozatos, de rendsze-
res leépítésének volt az áldozata, a folyamat
nagyon hasonlít ahhoz, ami Magyarorszá-
gon történik.” „A parlament tekintélyét és al-
kotmány biztosította hatáskörét a kormány a
felelõsségvállalás túlzott alkalmazásával kor-
látozta. Románia elnöke a lehetõ legnyilvá-
nosabban kisajátította a kormányfõ szerepét,
agresszív módon ráerõltetve a kormányra ja-
vaslatait, az alkotmány módosításától az ok-
tatási vagy az egészségügyi reform törvényé-
ig.” A fõ antidemokratikus elemek, amelyek
ehhez a helyzethez vezettek: a helyhatósági
választások elhalasztása és összevonása a
parlamenti választásokkal, az egészségügy
privatizálása, az igazságügyi rendszer meg-
változtatása, „büntetlen csalások” a parla-
mentben (Roberta Anastase híres számolá-
sa), az ország közigazgatási újjászervezése
törvény elõírta népszavazás nélkül, és nem
utolsósorban az alkotmány megsértése Ro-
mánia elnöke részérõl. Nos, kíváncsian vár-
juk, mi lesz a hatása Victor Ponta „árulkodá-
sának”. Amúgy – olvasónk a tanúnk rá – az
antidemokratikus intézkedések bizonyos pár-
huzamára a két országban (kutatási téma!)
magunk is régóta felfigyeltünk. 

Bãsescu ebédelne. Az Academia Caþavencu el-
sõ oldalas karikatúráján kopasz stb. vendég a
pincérhez: „– Meddig várok még?” A válasz:
„– Sajnálom, elnök úr, de felrobbant a pu-
liszka!”

A nap álhíre. Elena Udreának annyira
megtetszett a SMURD meg az egész kava-
rás, hogy bejelentette: ezután szirénázó
mentõautóval megy el a turisztikai létesít-
mények átadására.

Zsehránszky István



Folytatás az 1. oldalról

Az ingatlanadásvételre sza-
kosodott imobiliare.ro honlap
tavaly decemberi adatai sze-
rint 2010-hez képest átlagban
2,1 százalékkal esett a régi
építésû garzonok ára, amely
négyzetméterenkét 1141
eurón állapodott meg. Ennél
kisebb mértékben, 1,8 száza-
lékkal csökkent a kétszobása-
ké (aminek négyzetmétere
1122 euró), illetve egy száza-
lékkal a három szobás laká-
soké, amelynek négyzetmé-
teréért 1051 eurót kérnek. A
statisztika szerint a négyszo-
bás lakások a legolcsóbbak:
négyzetméterenként átlag-
ban 965 eurót lehet számol-
ni. Az adatok azonban ettõl
eltérnek, ha országos lebon-
tásban vizsgáljuk. Így Ko-
lozsváron például 4,2 száza-
lékot esett a háromszobás
tömbházlakások ára, amely-
nek négyzetmétere még az
ezer eurót sem érte el, és ha-
sonló arányban, 4,7 százalé-
kot zuhantak Temesváron a
garzonok. Bukarestben, ahol
a legdrágábbak az ingatla-
nok, kerületenként és lakástí-
pusonként mínusz 8 száza-
léktól plusz 5,6 százalékig
módosulhtak az árak az el-
múlt hónapok folyamán. 

„Az ingatlanpiac nagyon
idegesen tud reagálni bizo-
nyos tényezõkre” – fûzte

hozzá magyarázatként Su-
hány. Mint mondta, ha a
gazdaságpolitikai helyzet
nem változik, akkor az árak
maradnak a jelenlegi szinten,
de ugyanez várható fellendü-
lés esetén is, illetve ha a hite-
lezési lehetõségek keményeb-
bé válnak. „Ahhoz, hogy a
szektor mozdulni tudjon, vál-
tozásra lesz szükség. A fõ
gond azonban, hogy a piac-
nak jelenleg nincs dinamiká-
ja ” – szögezte le a szakem-
ber. Mint rámutatott, csak
abban az esetben csökken az

ár, ha a lakás árverésre kerül,
mivel a tulajdonos fizetés-
képtelenné vált.

A méret számít

Manapság egyértelmûen a
tömbházlakások a legkereset-
tebbek, azon belül is fõleg az
egy-két szobásak. Mivel óriá-
si a kínálat, a vevõk megen-
gedhetik maguknak, hogy
válogatósak legyenek és ezt
meg is teszik. A potenciális
vevõk számára fontos a kör-
nyezet, az épület állapota és

a lakótér mérete, ugyanakkor
szívesen engednek a kényel-
mi szempontból. Ha például
kisebb komfortú, de nagyobb
lakás közül kell választani,
akkor inkább a nagyobbat vá-
lasztják. A legnehezebben 4
és ennél több szobás lakások
adhatóak el a magas fogyasz-
tási költségek miatt.

A korábbi jóslatok ellenére
még nem került túlsúlyba a
lakásbérlés a vásárlással
szemben, ami azzal is ma-
gyarázható, hogy nem ala-
kult ki egy csak erre a célra

épített ingatlanbázis. A vá-
sárlás mellett szól az is, hogy
a bérleti díjak túl magasak a
a jelenlegi jövedelmekhez
képest. Suhány szerint rá-
adásul az emberek psziché-
sen ragaszkodnak a tulaj-
donhoz, emiatt Romániában
a bérlést még mindig csak
ideiglenes, átmeneti megol-
dásnak tekintik.

Régiós sereghajtó

A hazai piac pangása jól
tetten érhetõ régiós összeha-
sonlításban is. Míg a közép-
kelet-európai régióban 2010-
hez képest száz százalékkal,
6,1 milliárd euróra nõtt a le-
bonyolított ingatlanügyletek
értéke, Romániában csak 32
százalékos fellendülés volt
észlelhetõ, mindössze 320
millió euró értékben. A tér-
ségben csak Szlovákia ingat-
lanpiaca bizonyult ennél
„lassúbbnak“ - Magyarorszá-
gon 720 millió euró fölé
emelkedett, Lengyelország-
ban és Csehországban vi-
szont a kétmillió eurót is
meghaladta a lakásvételek
forgalma.

Pénz kérdése

Az árak esése sajnos nem
kecsegtet sok jóval azok szá-
mára sem, akik elszánták
magukat a vásárlásra, ám eh-

hez banki hitelhez kell folya-
modniuk. Az idei év kezdete
óta a romániai bankok sorra
jelentették be hitelkamataik
küszöbértékeinek növelését,
ami egyes esetekben akár 3
százaléknyi eltérést jelent. 

A szakértõk szerint a hely-
zet belátható idõn belül nem
lesz kedvezõbb, mivel a ka-
matok csökkentése vagy
szinten tartása érdekében a
pénzintézetek sem tehetnek
túl sokat, miután kiélezõdött
köztük a bankbetétek bevon-
zásáért folyó verseny. Mivel
az európai adósságválság
folytán a bankok kevesebb tõ-
keinjekciót kapnak anya-
bankjaiktól, a befektetõk be-
csalogatásával próbálnak for-
rásokhoz jutni. Ahhoz azon-
ban, hogy ajánlatuk vonzóbb
legyen, minél nagyobb ka-
matot kell ígérniük a potenci-
ális befektetõknek – ami vi-
szont magával „rántja“ a hi-
telkamatok növekedését is.

Az euróban felvett ingat-
lanhitelek kamata 6–7 száza-
lék körül mozog, nem beszél-
ve arról, hogy a jegybanki szi-
gorítások folytán jelentõsen
nõtt a kötelezõ önrész aránya
is. Az imopedia.ro szakértõi
szerint a jelenlegi helyzet oda
vezethet, hogy jövõ évre elle-
hetetlenül az eurós ingatlan-
hitelek finanszírozása, így a
piacot a lejkölcsönök fogják
dominálni. 
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Elsõ a takarékossági szempont. A vásárlók az olcsón fenntartható, 1-2 szobás tömbházlakásokat keresik

Ingatag a romániai ingatlanpiac

Kovács Zsolt

Mától újabb nagyáruház-
zal gyarapodik Sepsi-

szentgyörgy: a német Kauf-
land itt nyitja meg országos
szinten 72., Kovászna me-
gyében pedig – a kézdivásár-
helyi után – a második rak-
táráruházát. A tegnapi zárt
körû megnyitón Fodor Ist-
ván üzletvezetõ elmondta,
hogy üzletük az alacsony
árakkal, a termékek frissessé-
gével, a tisztasággal és az ud-
varias kiszolgálással próbál
vásárlókat csábítani. Fodor
egyben a cég munkahelyte-
remtõ szerepét is hangsúlyoz-
ta, kifejtve hogy maga a bolt-
hálózat Romániában 12 ezer
embernek ad munkát, ebbõl
135 személynek Sepsiszent-
györgyön, de az áruház terü-
letén üzlethelyiséget bérlõ cé-
gek további alkalmazásokat
tesznek lehetõvé.  

Valentin Ionaºcu alprefek-
tus arra kérte a nagyáruház
vezetõségét, hogy igyekezze-
nek minél több helyi termé-
ket elhelyezni polcaikon. Bá-
lint József sepsiszentgyörgyi
alpolgármester üdvözlõ be-
szédében kiemelte: az üzlet
azon háromszékieknek is al-
ternatívát nyújthat, akik ed-
dig a szomszédos Brassóba
jártak bevásárolni. Habár az
elöljáró szerint a nagyáruház
megjelenése várhatóan ros-
szul érinti a helyi boltok for-
galmát, bizakodását fejezte
ki, hogy tisztességes verseny
alakul ki közöttük, amely el-

sõsorban a vásárlók érdekét
szolgálja majd. 

Mint arról beszámoltunk,
a Kaufland megnyitása elõtt
több helyi elöljáró is a ma-
gyar nyelv használatának
fontosságára hívta fel az üz-
let vezetõinek figyelmét. An-
tal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester rámutatott,
hogy már a raktáráruház
építkezési engedélyének ki-
bocsátásakor küldött egy jel-
zésértékû levelet, amelyben
felvázolta, hogy Sepsiszent-
györgy lakosságának közel
80 százaléka magyar nemze-
tiségû, és kérte: alkalmazás-
kor vegyék figyelembe, hogy
az elárusítók beszéljék az itt
élõ többség nyelvét. További

kérése volt, hogy a felirat-
okon és reklámanyagokon is
érvényesüljön a város etnikai
összetétele. Kelemen Tibor, a
Kovászna Megyei Munka-
erõ-ügynökség vezetõje pe-
dig arra mutatott rá, hogy az
új raktáráruház alkalmazási
módszere diszkriminatív
volt, mivel kizárólag e-mai-
len lehetett elküldeni az ön-
életrajzokat, ami által kizár-
ták a lakosság azon részét,
akinek nincs lehetõsége inter-
neten kommunikálni. 

Fodor István üzletvezetõ
lapunk érdeklõdésére el-
mondta: alkalmazottaik 80
százaléka magyar nemzetisé-
gû, így mindenki beszél ma-
gyarul, aki kapcsolatba kerül

a vásárlókkal. „Az üzlet kö-
zép- és felsõvezetõinek fele
szintén magyar” – tette hoz-
zá Fodor István. A tegnapi
zártkörû megnyitón meggyõ-
zõdhettünk róla, hogy az el-
adók többségével valóban le-
hetett magyar nyelven kom-
munikálni, viszont a boltban
csak esetlegesen jelenik meg
magyar nyelvû felirat, a pol-
cok többségén, az árcímké-
ken és reklámanyagokon el-
vétve található magyar szö-
veg. Sepsiszentgyörgyön az
elmúlt években egész „rak-
táráruház-negyed” létesült az
Olt negyedben, így számítá-
sok szerint kevesebb mint 10
ezer emberre jut egy bevásár-
lóközpont. 
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Hírösszefoglaló

Az Egyesült Államok
szövetségi ügyészsége

felújította a nyomozást a
Standard&P oor’s hitelmi-
nõsítõ intézetnek a pénzügyi
válság idején a problémás
jelzálog-értékpapírokkal
kapcsolatban adott minõsí-
téseivel kapcsolatban – adta
hírül a The Wall Street Jour-
nalre hivatkozva az MTI. A
vizsgálat, amelynek során az
elmúlt hetekben a cég legke-
vesebb öt egykori elemzõjét
kérdezték ki, azt szándéko-
zik kideríteni, hogy vajon az
S&P vezetõi a jelzálogter-
mékek értékelésekor nem
hagyták-e figyelmen kívül a
hitelminõsítõ belsõ elõírása-
it annak érdekében, hogy ki-
elégítsék az értékpapírok el-
adására készülõ banki ügy-
feleket. Az érintett, koráb-
ban már beidézett alkalma-
zottakat mindez meglepetés-
ként érhette, mivel már úgy
gondolták, a vizsgálat lezá-
rult, miután az ügyészség
emberei már egy fél éve nem
jelentkeztek náluk. A hitel-
minõsítõ cégek számára elõ-
írás a saját belsõ kritériuma-
ik betartása – ezek többnyire
nyilvánosak, hogy a köt-
vénykibocsátók és a befekte-
tõk tudják, hogy az egyes
üzletek mi alapján kapják az
értékelést. A vizsgálati szab-
ványok figyelmen kívül ha-
gyása egyet jelent a Értékpa-
pír- és Tõzsdebizottság sza-
bályainak megsértésével.

S&P: a hóhért

akasztanák?

ÚMSZ

A kormány tegnapi ülé-
sén áldását adta a Hidro-

electrica és a Nuclearelectri-
ca privatizációs stratégiájára,
aminek értelmében mindkét
állami kézben levõ vállalat
esetében 10 százalékos rész-
vénycsomagot bocsátanak
eladásra – tájékoztatott Bor-
bély Károly gazdasági állam-
titkár. A kabinet ugyanakkor
kikötötte, hogy a részvények
ára nem lehet kisebb az Or-
szágos Tõkepiac-felügyeleti
Bizottság által elfogadott re-
ferenciaárnál. „Ez egy rend-
kívül fontos lépés a kormány
privatizációs stratégiájában.
Elsõ alkalommal történik
meg az, hogy magántõkét
vonunk be az állami vállala-
tokba, ami egyértelmûen az
adott vállalatok nyereséges-
ségének növeléséhez járul
hozzá” – fogalmazott az ál-
lamtitkár. Hozzátette: nagy
szükség van arra, hogy az ál-
lami vállalatok is részesülje-
nek a nagy energetikai cégek
tapasztalatában, illetve,
hogy a magánszférában fel-
halmozott szakmai tudást az
állami cégeknél is kamatoz-
tassák. Tekintettel arra,
hogy a külföldi befektetõk
szemében Románia energe-
tikai szektora a legvonzóbb,
a gazdasági minisztérium
optimista a magánosításra
kerülõ vállalatok iránti ér-
deklõdést illetõen. 

Magánosítják

az állami 

óriásokat

Bálint József alpolgármester, Fodor István üzletvezetõ és Valentin Ionaºcu alprefektus a tegnapi avatón

Új szentgyörgyi nagyáruház 
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Röviden

Antal Erika, Farkas István

Influenza elleni oltó-
anyag nélkül maradtak a

háziorvosok, miután Ritli
László egészségügyi minisz-
ter betiltotta az ingyenes vak-
cinák használatát. „Az oltó-
anyagok visszavonása, illet-
ve megsemmisítése mellett
döntöttem, ugyanis az utób-
bi napokban végzett vizsgá-
latok azt bizonyítják, hogy
több sorozat védõoltás nem
felel meg az elõírásoknak” –
fogalmazott közleményében
a tárcavezetõ. Hozzátette:
hamarosan kiszámolják,
hogy a minisztériumnak
mekkora összeget kell visz-
szakapnia az oltóanyagokat
gyártó Cantacuzino Intézet-
tõl, és a lehetõ legrövidebb
idõn belül újabb közbeszere-
zést hirdetnek meg. 

„Megcsapolt” 
vakcinák

Az influenza elleni oltó-
anyagok visszavonására a-
zért volt szükség, mert a
több százezer vakcináról de-
rült ki, hogy túl keveset tar-
talmaz az influenzavírus B
törzse elleni hatóanyagból –
tudtuk meg Kinizsi Zoltán-
tól, az egészségügyi minisz-
ter tanácsosától.

Tájékoztatása szerint az
Országos Gyógyszer-ellenõr-
zési Ügynökség a Canta-
cuzino Intézettel közösen el-
végzett december 6-i idõsza-
kos minõségi ellenõrzés so-
rán arra a következtetésre ju-
tott, hogy az influenza elleni
oltóanyag nem felel meg a
minõségi elõírásoknak. „Mi-
vel minden vakcina jól kimu-
tatható paraméterekkel ren-
delkezik, kiderült, hogy az
oltóanyag esetében olyan
mértékû a minõségcsökke-

nés, hogy annak további
használata teljesen értelmet-
len, ezért az összes, ilyenkor
esedékes vizsgálat lejárta
után a szaktárca illetékesei
úgy döntöttek, hogy egy mi-
niszteri rendelettel visszavon-
ják a maradék készletet, ami
mintegy 350 ezer dózist je-
lent” – magyarázta az Új Ma-
gyar Szónak Kinizsi.

Az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) ajánlása
alapján a Cantacuzino Inté-
zet a téli szezonra három ví-
rustörzset tartalmazó oltást
fejlesztett ki, a vizsgálatok so-
rán azonban kiderült, hogy a
B-törzse elleni antigén kon-
centrációja nem felel meg a
WHO által elõírt szintnek.

Keresik a felelõsöket

Kinizsi tájékoztatása sze-
rint vizsgálják, hogy ki a fe-

lelõs a minõség csökkenésé-
ért. „Elképzelhetõ, hogy a
gyártási technológiába csú-
szott hiba, vagy pedig a táro-
lási körülmények nem vol-
tak megfelelõek, de más jel-
legû mulasztás is történhe-
tett” – tette hozzá a taná-
csos, aki szerint a visszavont
vakcinák már kifizetett el-
lenértékét a Cantacuzino In-
tézet köteles visszatéríteni a
szaktárcának, továbbá az in-
tézet kötelessége az oltó-
anyagok megsemmisítése is.
Mint megtudtuk, az Egész-
ségügyi Minisztérium az ol-
tási kampány kezdetekor 1
millió dózis influenza elleni
oltóanyagot vásárolt a Can-
tacuzino Intézettõl, amelyek
országos szinten kerültek
szétosztásra, és az úgyneve-
zett veszélyeztetett csopor-
tok – gyerekek, idõsek stb. –
beoltására szolgáltak. Ebbõl

az egymillió dózisból a la-
kosság a visszavonás idõ-
pontjáig közel 600 ezer oltó-
anyagot igényelt. 

„Jelenleg nincs kilátás
semmiféle járványveszélyre,
ezért egyelõre nem tartjuk in-
dokoltnak új készlet beszer-
zését” – magyarázta az Új
Magyar Szónak Kinizsi Zol-
tán miniszteri tanácsos. A la-
kosság megnyugtatására
hozzátette: a szaktárcának
rendelkezésére áll minden
szükséges forrás a készletek
azonnali pótlására.

A beadott oltás 
nem káros

A betiltott oltóanyagokat a
megyei közegészségügyi
igazgatóságoknak kell be-
gyûjteniük a háziorvosoktól,
majd Bukarestbe szállíttatni-
uk. A visszaszolgáltatás nem

lesz könnyû, ugyanis az igaz-
gatóságoknak szûkös az
anyagi keretük az ilyen, elõre
nem látott tevékenységekre,
viszont vannak olyan család-
orvosok is, akik már elhasz-
nálták a rendelkezésükre álló
vakcinákat. Szabó Zoltán
marosvásárhelyi háziorvos
megkeresésünkre elmondta,
a rendelõjéhez kiszállított va-
lamennyi oltóanyagot beadta
már, így nincs amit vissza-
szolgáltatnia. Hozzátette: az
idõközben visszavont oltás
nem ártalmas, csupán nem
biztosít teljes védettséget.
„Mivel a három vírustörzs
mellett ez az oltóanyag csak
kettõ ellen véd, úgy is fogal-
mazhatunk, hogy hatvanszá-
zalékos a hatása, az egész-
ségre azonban egyáltalán
nem káros” – magyarázta a
szakember. „Szinte késõ már
újabb oltást a piacra dobni,
ugyanis mire az megérkezne,
az orvosok beadnák már vé-
ge is az influenza-idõszak-
nak, fõleg ha figyelembe
vesszük azt a két hetet is,
amíg az oltóanyag hatni
kezd” – magyarázta. 

„Megnyugtat az, hogy
nem betegedek meg a védõ-
oltástól – sajnos nálunk már
ennek is örülni kell. Az vi-
szont nagyon elszomorít,
hogy ebben az országban
még az oltóanyagokból is
kispórolják a lényeget” –
nyilatkozta lapunknak Sza-
bó Sarolta nyugdíjas könyv-
táros, aki minden évben be-
oltatja magát az influenza
ellen. „Áldom az eszem,
amikor a gyerekemnek kül-
földi vakcinát adattam be.
Nem volt ingyen, de leg-
alább százszázalékos vé-
dettséget nyújt” – fogalma-
zott egy anyuka, aki önma-
gát nem, de gyerekét beol-
tatta influenza ellen. 

Jóváhagyták az 
árvízvédelmi stratégiát

A Környezetvédelmi és
Erdészeti Minisztérium
szorgalmazására a kor-
mány hét, árvízvédelem-
mel és vízgazdálkodással
kapcsolatos munkálat gaz-
dasági-mûszaki mutatóját
hagyta jóvá tegnap. Bor-
bély László tárcavezetõ el-
mondása szerint a 451 mil-
lió lejes beruházások a mi-
nisztérium által 2010-ben
elkészített közép- és
hosszú távú árvízvédelmi
stratégia részei, amelyek
hat megye (Argeº, Bihar,
Dâmboviþa, Kolozs, Ko-
vászna, Máramaros) folyó-
meder- szabályozással,
partvédelemmel,  gátmeg-
erõsítéssel kapcsolatos
gondjait orvosolják. Ko-
lozs megyében az Alparét
és Kalota patakok völgyé-
nek rendezésére, Kovászna
megyében pedig a Buzó fo-
lyó (Bodzaforduló és Szita-
bodza közötti részének)
szabályozására adnak
pénzt. A befektetések a
környezetvédelmi minisz-
térium és a Román Vízügyi
Hatóság költségvetésébõl
valósulnak meg.

Havazás és erõs 
szél Erdélyben 

Ma délután egy óra és pén-
tek délután egy óra között
a Körösök és Máramaros
vidékén, Erdélyben, vala-
mint a Nyugati- és a Kele-
ti-Kárpátok északi részé-
ben erõs havazásra, viha-
ros szélre kell számítani –
figyelmeztet az Országos
Meteorológiai Intézet. A
meteorológusok szerint
holnap az ország nyugati,
északnyugati és központi
régióiban a havazás havas
esõvé, esõvé alakul át. A
hegyekben a szél erõssége
a 80 kilométeres óránkénti
sebességet is elérheti.

Tiltólistán a hazai védõoltás
Fölöslegesen oltatták be magukat a páciensek az influenza elleni vakcinával

HIRDETÉS

A. E.

„Másfél év múlva egy
aszfaltozatlan utcája

sem lesz Marosvásárhely-
nek” – jelentette ki tegnap
Csegzi Sándor. Az alpolgár-
mester tájékoztatása szerint
idén, saját költségvetésbõl,
pályázati pénzekbõl és hitel-
bõl több mint 50 utca  kor-
szerûsítését tervezik a város-
ban. Lapunk megkeresésére
elmondta, a hitelbõl történõ
korszerûsítés kétszakaszos,
2010 és 2012, illetve
2012–2013 között elvégzen-
dõ munkálatokról van szó,
amely 88 utca korszerûsíté-
sét jelenti. A munkálatok
évek óta tartanak, egyes sza-
kaszokat, mint például a
Papiu egy részét, vagy az
Egyesülés negyedbeli utcá-
kat már befejezték, most kö-
vetkezik a Kornisa negyed,
a Kinizsi Pál és a Madách
Imre utca. Tavaly 20 utcát,
összesen 13 kilométernyi

utat sikerült saját forrásból
megjavítani, sok helyen az
alapokig kellett leásni és on-
nan kezdeni a javítási mun-
kálatokat. 

Az európai uniós pályáza-
tok révén 15 millió euró jut
korszerûsítésre, ami 52 utca
felújítására elég, ebbõl már
20-ra megkötötte az önkor-
mányzat a szerzõdéseket, és
néhányat már el is kezdtek
javítani. Az utcajavításokkal
párhuzamosan folyik a vár
javítása is. Az alpolgármes-
ter lapunknak elmondta, je-
lenleg a bástyák belsejében
dolgoznak, infrastrukturális
munkálatokat végeznek az
építõk, és mihelyt az idõjá-
rás megenyhül, a külsõ, lát-
ványosabb munkák követ-
keznek. A várfalak tatarozá-
sa mellett a régi, egykori ka-
tonai épületeket is lebont-
ják, amelyek helyébe kor-
szerû, modern kulturális,
multimédiás centrumot
hoznak létre. 

A hazai oltóanyag csak hatvan százalékban nyújt védettséget, ezért a szaktárca visszavonta

Útfelújítási maraton

Marosvásárhelyen



T. Koós Imola

„A kolozsvári magyar
színház társulata olyan,

mint a futballcsapatok kö-
zött a FC Barcelona. Min-
den trófeát elvisz” – jelentet-
te ki Andrei ªerban rendezõ
tegnapi sajtótájékoztatóján,
amelyet a Hedda Gabler címû
elõadás öthetes próbafolya-
matának végéhez közeledve
tartott. A világhírû rendezõ
Visky András mûvészeti al-
igazgatóval, Carmencita
Brojboiu díszlet- és jelmez-
tervezõvel, valamint az elõ-
adás valamennyi színészével
együtt ismertette azt, amit a
nézõnek már a bemutató
elõtt „szabad” tudnia a da-
rabról: például egy Henrik
Ibsenhez írt huszonegyedik
századi levelet, amelyben
ªerban a drámához való, sa-
játos viszonyulásáról vall –
képzeletben – a szerzõnek.
„Abban az idõben, amikor a
Hedda Gabler íródott, polgári
szalondrámaként játszották,
melodramatikus stílusban.
Heddát, a fõhõsnõt monst-
rumnak tartotta az akkori
közönség, egy nõi Jágónak.
De szerintem nem az” –
mondta Andrei ªerban.
Hozzátette: Ibsen társadal-
mi szatírát írt, és a rendezõ
mindenkori feladata, hogy
ez mindig, minden kor társa-
dalmára érvényes legyen.

Ezért a mû mostani olvasata
„komikus és tragikus, de
nem drámai” – szögezte le a
rendezõ.

„Félelmetesen nehéz és
szép ªerbannal dolgozni. Az
ilyen próbafolyamatokért let-
tem színésznõ” – mondta a
címszereplõt játszó Kézdi
Imola, aki bevallotta: egy he-
te már annyira azonosul a
szereppel, hogy nem is tud
róla objektíven beszélni.
„Egy hete én vagyok Hed-
da” – tette hozzá. A Jörgen
Tesmant alakító Bogdán
Zsolt az érzelmek szobrászá-
nak nevezte a rendezõt. „Na-
gyon kényelmetlen folyamat,

ha te vagy az anyag, amelyet
a szobrász alakít, de ébren
tart, új nézõpontok keresésé-
re sarkall” – vallotta be a szí-
nész. Varga Csilla, aki elein-
te csak az idõs, keserû nagy-
néni, Juliane Tesman szere-
pére készült, legnagyobb
örömére kapott egy megle-
petésszerepet is: Mademoi-
selle Dianáét.

Andrei ªerban csaknem
ugyanazt a – ahogy maga
nevezte – „trófeanyerõ” sze-
replõgárdát foglalkoztatja,
akikkel a Ványa bácsi és a
Suttogások és sikolyok elõadá-
sokat is színre vitte, a csa-
pathoz azonban új tag is

csatlakozott: Szûcs Ervin,
aki a Születésnap Christianjá-
nak szerepében látja elsõ
komoly munkáját a kolozs-
vári társulatnál. „Nagyon
izgultam és még most is iz-
gulok, amikor be kell menni
a színpadra, hogy meg tu-
dok-e felelni a feladatnak.
Remélem, sikerül” – mond-
ta az Ejlert Lövborgot alakí-
tó mûvész.

Az elõadás bemutatója
23-án és 24-én lesz a Sza-
mos-parti stúdióteremben,
de a türelmetlenebb színház-
rajongók már elõtte is meg-
tekinthetik a nyilvános fõ-
próbák valamelyikén. 
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„Finisben” ªerbanék
ÚMSZ

Becslések szerint mint-
egy 16 ezer, Hargita me-

gye községeiben élõ ember
vett részt 2011-ben a megyei
tanács által támogatott kul-
turális rendezvényeken:
színház- vagy néptáncelõ-
adásokon, szimfonikus kon-
certeken. A Színház a Szé-
kelyföldnek program kereté-
ben tavaly a Csíki Játékszín
Csomafalván, Szentegyhá-
zán, Madarason, Ditróban,
Szentdomokoson, Remetén
és Karcfalván lépett szín-
padra, a Figura Stúdió Szín-
ház pedig Csomafalván. A
Néptánc a vidéknek prog-
ram során a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes
12 elõadását tekinthették
meg a csíki községek lakói.
A Komolyzene Hargita megyé-
nek címû programban a Csí-
ki Kamarazenekar hét, a
Szentegyházi Gyermekfil-
harmónia négy, a Szent
Miklós Kamaraegyüttes pe-
dig három elõadását támo-
gatta a megyei tanács. A
néptáncelõadásokon a
nagycsaládosok és a gyer-
mekotthonokban élõ, szoci-
álisan hátrányos helyzetû
gyerekek ingyen vehettek
részt. Ezenkívül a három
program révén olyan falvak-
ba is eljutottak az együtte-
sek, társulatok, ahol még so-
ha nem rendeztek ilyen mû-
sorokat. 

Kultúrát 

a vidéknek

ÚMSZ

A Magyar Kultúra Nap-
ját az Erdélyi Magyar Te-

levízió is megünnepli beszél-
getéssel, dokumentumfil-
mekkel, népzenével, nép-
tánccal. Gáspárik Attila, a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház igazgatója, Kovács
András Ferenc költõ, a Látó
fõszerkesztõje és Miklós
Zoltán, a székelyudvarhelyi
Haáz Rezsõ Múzeum igaz-
gatója lesznek a pénteki
Kultúrcsepp vendégei (ismét-
lés vasárnap este héttõl). Be-
szélgetésük témája: az erdé-
lyi magyar kultúra napjaink-
ban. Vasárnap reggel 9 órá-
tól Magyar Tamás Suba su-
bával címû dokumentum-
filmje kerül mûsorra. A
filmbõl a népi öltözködés
három meghatározó darab-
jának – a subának, a gubá-

nak és a szûrnek – a
kultúrhistóriáját ismerhetik
meg. Vasárnap délután 4
órától a 100 Tagú Cigányze-
nekar zenél, majd Lakatos
Iván A honfoglaló magyarok
mûvészete címû dokumen-
tumfilmjét sugározzák. Dél-
után hattól az egyik legked-
veltebb magyar együttes, a
Csík Zenekar koncertjébõl
láthatnak egy részletet, este
nyolctól küküllõmenti tán-
cokat láthatnak a Maros
Mûvészegyüttes elõadásá-
ban, majd Molnár Ferenc
Az ördög címû darabját tûz-
ték mûsorra, a Marosvásár-
helyi Mûvészeti Egyetem
hallgatóinak elõadásában.
Késõ este, 11 órától pedig
Lakatos Iván A magányos
cédrus címû dokumentum-
filmjébõl Csontváry Koszt-
ka Tivadar életét ismerhetik
meg a nézõk.  

Röviden

Tisztelgés a mûvész elõtt

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház kiállítást rendez a
jeles színházi szakember, a
Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház hûséges mûvésze, a
77 éves Dan Alecsandrescu
rendezõ tiszteletére. A kiál-

lítás megnyitójára ma este 7
órától kerül sor a Nemzeti
Színház elõcsarnokában.

„Apáról fiúra...” 

Ezzel a címmel nyílik meg
Sepsiszentgyörgyön a Szé-
kely Nemzeti Múzeum
Gyárfás Jenõ Képtárában
holnap, január 20-án du. 17-
órától a sepsiszentgyörgyi
Református Kollégium diák-
jainak festészeti kiállítása. A
tárlat a csíkszeredai Márton
Árpád festõmûvész 2011
októberében megnyitott sep-
siszentgyörgyi kiállítására
szervezett múzeumpedagó-
giai foglalkozás eredménye.
Tiszteletbeli meghívott Már-
ton Árpád festõmûvész,
megnyitó beszédet mond
Magyarósi Imola mûvészet-
történész, közremûködnek
Melkuhn Róbert és barátai,
házigazda Sántha Imre Gé-
za. A tárlat február 3-ig láto-
gatható

Újra színpadon 
a Boldogtalanok

A Szatmárnémeti Északi
Színház Harag György Tár-
sulata rövidebb szünet után
ismét mûsorára tûzi a hétvé-
gén a Radu Afrim UNITER-
díjas rendezõ által színre vitt
Boldogtalanok címû elõadá-
sát. Dr. Beck szerepében ez-
úttal Nagy Orbánt láthatja a
közönség, az elõadást román
felirattal játssza a társulat.

Néptáncfesztivál 
Segesváron

A segesvári Kikerics Kultu-
rális Egyesület és az Erdélyi
Magyar Közmûvelõdési
Egyesület Maros megyei
szervezete 2012. január 21-
én, szombaton szervezi meg
a Nagy-Küküllõ Gyöngye
Néptáncfesztivált, lehetõsé-
get teremtve a részt vevõ
együttesek találkozására, ta-
pasztalatcseréjére, kapcsolat-
rendszerük bõvítésére. A
Mihai Eminescu Mûvelõdé-
si Házban a gálamûsor meg-
nyitójára 15 órakor kerül
sor, majd a néptáncosok ün-
nepi mûsorát táncház követi.
Díszvendég Nyisztor Ilona
és a Pusztinai Magyar Ház
Gyerekcsoportja.

Sztori a forgatókönyvrõl

Robert McKee Story – a for-
gatókönyv anyaga, szerkezete,
stílusa és alapelvei címû köte-
tét mutatják  be Kolozsvá-
ron, a Sapientia EMTE
Bocskai Házának Óváry-ter-
mében holnap 17 órától. Az
egyik legismertebb, legalapo-
sabb forgatókönyvírói szak-
könyvet  Jakab-Benke Nán-
dor és Zágoni Balázs fordí-
totta magyarra. A könyv el-
nyerte 2000-ben a legjobb
nemzetközi filmes szak-
könyv díját. 

Mûvészetek az ökuménia jegyében

A Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezvények
egész sorával emlékeznek meg a Himnusz keletkezésé-
rõl. Kolozsváron az evangélikus-lutheránus egyház ja-
nuár 21-én, szombaton délután öttõl ünnepi mûsort
szervez. A rendezvény  ökumenikus istentisztelettel
kezdõdik a lutheránus templomban, melyen a történel-
mi egyházak vezetõi szolgálnak. Az ezt követõ ünnepi
mûsorban Egyed Péter egyetemi tanár elõadását hall-
gathatják meg Böhm Károly filozófusról, majd Heltai
Gáspár Egy nemes emberrõl és az ördögrõl címû histó-
riáját viszik színre a kolozsvári színmûvészeti hallga-
tók. Elhangzanak Mohay Miklós, Sulyok Imre és Gár-
donyi Zoltán szerzeményei, és az ünnepség záróak-
kordjaként Kolozsi Tibor szobrászmûvész Böhm Kár-
oly-plakettjét leplezik le az egyházközség udvarán. 

HIRDETÉS

Bogdán Zsolt, Andrei ªerban, Visky András és Kézdi Imola a sajtótájékoztatón

Ünnep templomban 

és a tévéképernyõkön

Fotó: Biró István



F. I.

Nem közvetíti a román közté-
vé a 2018-as és 2022-es fut-

ball–világbajnokságot, miután a
Román Televízió Társaság igaz-
gatótanácsa tegnap úgy döntött,
a köztévé az Európai Mûsorszol-
gáltatók Szövetsége égisze alatt
nem fog részt venni azon a lici-
ten, amelyen eladják a közvetítési
jogokat. Az ülésen hatan a liciten
való részvétel mellett, hárman pe-
dig ellene szavaztak, míg négy
igazgatótanácsi tag, köztük az
RMDSZ által delegált Sebesi
Karen Attila tartózkodott. 

A másként 
gondolkodók hibája

„Nem vagyok focidrukker, de
nem ezért nem szavaztam igen-
nel. Olyan kollégáim is nemmel
szavaztak, illetve tartózkodtak,
akik nagy szurkolók. A százmil-
lió eurós költségvetési hiány sem
morálisan, sem etikailag, sem pe-
dig anyagilag nem jogosít fel ar-
ra, hogy aláírjunk egy olyan szer-
zõdést, amelynek még nem látjuk
a végét” – nyilatkozta lapunknak
a tegnap délutáni szavazás után
Sebesi Karen Attila. Hangsúlyoz-
ta: a liciten való részvétel már az
elsõ pillanattól kezdve pénzeket
szívott volna el, holott a köztévé
jelenleg létszám- és fizetéscsök-
kentésekkel küzd. Tájékoztatása
szerint a liciten való részvételrõl
korábban e-mailben szavaztak az
igazgatótanács tagjai, ugyanezzel
az eredménnyel – az élõ szava-
zásra azért került sor, „hátha si-
kerül átcsábítani valakit a közve-
títéspártiak táborába”. 

Cosmin Cernatot, a köztévé
sportrészlegének felelõsét lap-

zártánkig nem sikerült elérni, a
Hotnews.ro-nak adott nyilatko-
zatában viszont arra szólította
fel „azokat az igazgatótanácsi
tagokat, akik megakadályozták a
liciten való részvételt”, hogy „a
nyilvánosság elõtt adjanak szá-
mot tettükrõl, amellyel a közté-
vét eltartó adófizetõket megfosz-
tották attól, hogy követhessék a
labdarúgó-világbajnokságot”.

„Még lesznek etapok, csak
mi akartunk katolikusabbak
lenni a pápánál, és siettünk
megszerezni a közvetítési jogo-
kat” – válaszolta Sebesi Karen
Attila arra a kérdésünkre, vég-
leg elesett-e a köztévé a 2018-
as és 2022-es focivébé közvetí-
tési jogától.

„Sajnálom a focidrukkereket
– fogalmazott a köztévé igaz-
gatótanácsának RMDSZ által
delegált tagja – de lehet, hogy
ez lett volna az utolsó csepp
abban a rengeteg adósságot tar-
talmazó pohárban, amely ha
kiborul, végleg bezárhatta vol-
na kapuit a TVR”.

Veszteséges mérkõzések

Amint arról lapunkban már be-
számoltunk, a SRTV százmillió
eurós adósságot görget maga
elõtt – Alexandru Lãzescu elnök-
vezérigazgató a Hotnews.ro-nak
adott interjúban elmondta, hogy
a köztévé 2011 elsõ félévét 53
millió lejes veszteséggel zárta. (A

köztévé legutóbb 2005-ben köny-
velt el nyereséget, ám akkor sem
érte el a tízmillió eurós határt –
szerk. megj.) 

„A legnagyobb lyukat kétség-
kívül a labdarúgás okozza a költ-
ségvetésünkben” – jelentette ki a
Hotnews.ro-nak Lãzescu. Elmon-
dása szerint az UEFA Bajnoko
Ligája minden egyes mérkõzésé-
nek a sugárzása (jogdíjakkal és
produkciós költségekkel együtt)
félmillió euróba kerül a köztévé-
nek. „A reklámbevételek végtele-
nül kicsik – a költségek mindösz-
sze 4-5 százalékát teszik ki. Más
szóval minden meccs mínusz 96
százalékos hiány” – fogalmazott
a Hotnews.ro-nak adott interjúban
a SRTV elnök-vezérigazgatója. 
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Postafiók

Szomorúan olvastam a Jurnalul.ro azon hír-
adását, mely szerint a bukaresti tüntetések lefo-
lyása alatt békésen viselkedõ zsurnalisztákat is
bántalmaztak a zavargások lecsendesítésére kive-
zényelt csendõrök. Ez a szélsõséges eset nem bi-
zonyítja, hogy kies hazánk még mindig rendõr-
állam, de azt sem, hogy a sajtós igazolvány go-
lyóálló. Tisztelet az olyan riporter elõtt, ki a szó
szoros értelemben a tûzbe veti magát, hogy on-
nan tudósíthasson, a lehetõ legtöbb adatot szol-
gáltatva. Ámde ezen mesterség keretében a
„szakmai kockázatok” listája nem definiálható
oly egyértelmûen, mint mondjuk, egy csendõr
esetében. Az újságíró mindenekelõtt a becsületét
kockáztatja, bármi történjék vele. A zsurnaliszta
az, aki a mindenkori és mindenfajta ütéseket fel-
fogja, és ugyanakkor morálisan intéger tud ma-
radni. Egészen addig, amíg leszárad az utolsó
kar is, amelytõl valaha elindult valami ártalom.

(prier)
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Õszinte részvétünk volt kollégánknak, Both Abigél-

nek édesapja, Both László elhunyta alkalmából.

Az Új Magyar Szó és a Scripta Kiadó 

munkaközössége

Részvétnyilvánítás

Focimentes lesz a TVR?

ÚMSZ

A magyarországi sajtó har-
minc fõszerkesztõje megala-

kította tegnap a Fõszerkesztõk
Fórumát, mely a média szabad-
sága és az elfogulatlan tájékozta-
tás érdekében jött létre.
Az országos és megyei napila-
pok, kereskedelmi rádiók és tele-
víziók, hetilapok és hírportálok
szerkesztõségeinek vezetõit ma-
gába foglaló egyesület elfogadta
önszabályozó etikai irányelveit is.

A Fõszerkesztõk Fórumának
alapító tagjai – köztük Weyer Ba-
lázs, az Origo korábbi fõszerkesz-

tõje, Kotroczó Róbert, az RTL
Klub és György Bence, a TV2
hírigazgatója – azért döntöttek a
közös irányelvek kidolgozása
mellett, mert egyetértenek abban,
hogy a szakma és a közönség ér-
deke is, hogy legyenek olyan kö-
zös értékek, amelyeket a szer-
kesztõségek – platformtól, mûfaj-
tól, célközönségtõl, mérettõl, vi-
lágnézettõl, stílustól függetlenül –
mindannyian elfogadnak.

„Az etikai irányelvekhez csat-
lakozókként elismerjük és védjük
a média szabadságát. A média
legfontosabb feladata a tájékozta-
tás, a választói, fogyasztói, szülõi

és egyéb döntésekhez szükséges
információk bemutatása, a sza-
bad véleménynyilvánítás és a kü-
lönbözõ vélemények áramlásá-
nak elõsegítése, a szórakoztatás,
és mindezeken keresztül a társa-
dalom önismeretének erõsítése”
– olvasható közös közleményük-
ben.A  tegnap elfogadott etikai
irányelvek a lelkiismeretes újság-
írói munka külsõ és belsõ feltét-
eleit is leírják: többek között az
elfogulatlanságot, az alaposságot,
az információ megszerzésének és
kezelésének szabályait, az össze-
férhetetlenségi tilalmakat, a szer-
kesztõségi tartalom viszonyát.

Weyer Balázs szerint a társsza-
bályozásra, vagyis a médiaható-
ság és a médiaszervezetek együtt-
mûködésével megvalósuló tarta-
lomszabályozás médiatörvénybe
iktatására sem lett volna szükség,
ha a fórum által szorgalmazott
önszabályozás már létezett volna
korábban. Borókai Gábor, a Heti
Válasz fõszerkesztõje azt hangsú-
lyozta: hiteles újságírói szervezet-
re van szükség Magyarországon,
jelenleg ugyanis ilyen nem léte-
zik. Tóth Levente, a Népszabad-
ság megbízott fõszerkesztõje is a
szakma összefogását tartotta fon-
tosnak.

Eladó I. osztályú garzonlakás Csíksze-

reda központjában. 

Telefon: 0746-191790.

Eladó Budapesten a Hõsök tere közelé-

ben 114 m2 három és fél szobás lakás,

saját hõközponttal, tulajdonostól. Ár

20,2 millió Ft. Telefon: 036-13211231.

Eladó Petõfi Sándor összes költeménye,

1848-as kiadás, Beimel József buda-

pesti nyomdájában, Petõfi Sándor ere-

deti fényképe Vörösmarthynak ajánlva

a szerzõ által, és sok más 100 éves

könyv. Ferencz Árpád, Haró (Hãrãu) nr.

101 szám, irányítószám (cod) 337265,

Déva, Hunyad (Hunedoara) megye. 

Apróhirdetés

Az ÚMSZ a Népszabadság melléklete?

Mi, erdélyi magyarok már a Fidesz gyõzel-
me után nagy érdeklõdéssel figyeltük és fi-
gyeljük intézkedéseiket, és szorítunk, hogy
sikerüljön Magyarországnak is kilábalni a
válságból. Nekünk nagyon rosszul esik Ma-
gyarország bírálata, és fáj a pénzügyi szer-
vek szankciója, mely a forint lerombolására
irányul. De ennél jobban bánt az, hogy itt,
Erdélyben is vannak olyan politikai körök és
lapok, amelyek még rá is tesznek egy lapát-
tal Magyarország ócsárlására. Az olyan cí-
mek, mint „Orbánék a szamárpadon”, „Ma-
gyarországnak fuccs”, még jobban elkeserí-
tenek, fõleg akkor, amikor az egyetlen ma-
gyar országos lapban, az Új Magyar Szóban
jelennek meg. Ez a lap, melynek elõfizetése
kevesebbe kerül heti egy lejnél (20 bani da-
rabja) oda süllyedt, hogy a magyarországi
posztkommunista Népszabadság erdélyi mel-
léklete lett, és tájékoztatása teljesen megsza-
badult a konzervatív, nemzeti, keresztényde-
mokrata jellegétõl. Valószínû, hogy egyre in-
kább a nemzetközi pénzügyi körök sajtóter-
méke lett, ami megmagyarázza olcsóságát.
Inkább nem kérünk belõle, ha nem veszik fi-
gyelembe, hogy az erdélyi magyar újságolva-
só közönség nemcsak balos, hanem 2/3-os
többségben olyanok, akik úgy gondolkoz-
nak, hogy mit tehetnék nemzetemért. Tisz-
telettel, 

Ambrus László, Csíkszereda

Tisztelt Ambrus László! Figyelmébe ajánljuk
január 13-i lapszámunkban megjelent, „Ho-
gyan szeressük Magyarországot” címû cik-
künket.

Salamon Márton László, fõszerkesztõ

✁

ÚMSZ

Hanganyagokkal bõvül az el-
következõkben az RMDSZ

honlapja – nyilatkozta Kovács Pé-
ter. A fõtitkár kifejtette: a naponta
frissülõ hírek, különbözõ doku-
mentumok, tájékoztató anyagok,
fotók, adatbázisok mellett, ezután
hanganyagok fogják még változa-
tosabbá, gazdagabbá tenni a Szö-
vetség megújult honlapját. „Veze-
tõ tisztségviselõink, politikusaink
fognak aktuális témák, kezdemé-
nyezések kapcsán nyilatkozni, kü-
lönbözõ kérdésekben fogják is-
mertetni a Szövetség álláspontját”
– mondta Kovács Péter. A fõtitkár

elmondta, a Multimédia rovatba
feltöltött anyagok szabadon letölt-
hetõk, használhatók. „Célunk,
hogy folyamatosan friss anyagot
szolgáltassunk elsõsorban a rádi-
óknak, különösen azoknak, akik-
nek nem áll módjukban sajtótájé-
koztatóinkon részt venni, vagy
személyesen megkeresni bennün-
ket egy-egy aktuális kérdés kap-
csán” – fogalmazott a fõtitkár.
Amint arról beszámoltunk, az
RMDSZ honlapja a múlt év vé-
gén újult meg, december közepé-
tõl pedig a romániai politikai szer-
vezetek közül elsõként elindította
az információs portáljának mobil
verzióját is. 

Vége a szabadtéri focinézéseknek? A köztévé lemondott a 2018-as és 2022-es focivébé közvetítésérõl

Hangja van az rmdsz.ro-nak

Fõszerkesztõk Fóruma alakult



8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Mr. Elszánt, a balfék
(amerikai-mexikói vígjáték)
12.55 Sofőrlecke (angol
filmdráma) 14.45 Juno
(amerikai-kanadai-magyar
vígjáték) 16.30 A három
testőr viszszatér (francia
kalandfilm, 2. rész) 18.15
Édes kis malackám (ame-
rikai-angol vígjáték) 20.15
Kapd el a kölyköt! (ameri-
kai-német akciófilm) 22.00
Túl mindenen (am. akció-
film) 0.05 War (am. ak-
cióthriller)

FILM+

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

9.00 Híradó ism. 9.30 Har-
gita magazin 10.00 Made
in Hungary 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Tájkép 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00 Hargi-
ta magazin 17.30 Híradó
17.50 Egészséges percek
18.00 Értékeink 18.30
Híradó 19.00 Kultúrcsepp
19.30 Híradó 20.00 Több-
szemközt 20.30 Zene
21.00 Híradó 21.30
Kultúrcsepp (ism.) 22.00
Többszemközt (ism.)
23.30 Híradó 0.00 Zene

ETV

9.30 A lángoló ég alatt
(sorozat) 11.00 A csábítás
földjén (sorozat) 12.30
Eva Luna (sorozat) 14.30
Esmeralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Lola (amerikai
sorozat) 18.30 A lángoló
ég alatt (sorozat) 19.30 A
csábítás földjén (sorozat)
20.30 Eva Luna (sorozat)
22.30 Perro Amor
(sorozat) 23.30 Szerelem-
könnyek (sorozat) 0.30
Igaz történetek

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.15 Vég nélküli
ének (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 A szü-
lők pénzén (ismétlés)
22.30 Rossz pénz (ameri-
kai filmdráma, 2004)
0.30 Kanal-D Hírek (ism.)
1.30 A szülők pénzén (is-
métlés)   

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Kisváros (ism.)
8.15 Kisenciklopédia
8.30 Híradó
8.40 MacGyver (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 Ázsia szerelmese
(ismerett. f.)
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 (ism.)
15.40 Pannonia 3 keré-
ken (ism.)
16.15 Hogy volt!? (ism.)
17.05 Ízőrzők: Tápiószent-
márton
17.45 Fejezetek Magyar-
ország közlekedéstörténe-
téből
18.15 Kisváros (ma. sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Térkép
20.30 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
22.20 Híradó
22.30 Az országúti járőr
(mex.-jap. dráma, 1992)
0.10 Dunasport
0.20 Pengető
1.10 Nincs asztalom, 
sem székem...

RTL Klub, 15.20
Séta a múltba

Landon Carter a menő arcok príma életét éli egy középisko-
lában. Mindennapi elfoglaltsága közé tartozik például a
kevésbbé tökéletes fazonokkal történő gonoszkodás. Ami-
kor egy alsós iskolatársukra kimért csapatos tréfa rosszul
sül el, Landont büntetésként közösségi feladatok elvégzésé-
re ítélik. Kénytelen lesz a szombati iskolában korrepetálni,
résztvenni az iskolai színdarabban.

TV2, 22.05
Aeon Flux

400 évvel a jövőben járunk, amikor is egy gyilkos vírus el-
pusztította a Föld lakosságának 99%-át. Csupán egy fallal
körülzárt, védett városállam, Bregna élte túl az emberiségre
sújtó armageddont. Bregna-ban látszólag tökéletes az élet,
az emberek harmóniában élnek egymással, egy tudósokból
álló kongresszus irányítása alatt. A valóság azonban egé-
szen más képet mutat.

DUNA Tv, 22.30
Az országúti járõr

Pedro és Anibal együtt végzik a rendőrakadémiát. Hittel és
lelkesedéssel szeretnének szolgálni, ám a mindennapok dur-
va valósága összetöri elképzeléseiket. A megvesztegetés
mindennapos dolog, sőt létszükséglet, a drogkereskedők
szabadon furikázhatnak, az uralkodó osztály tagjai pedig
büntetlenül megúszhatnak bármit. Pedrót felesége sem
hagyja nyugton.

DUNA TV

ACASÃ

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Magyar elsők
11.05 Válaszd a tudást!
12.05 Magyar bulizene
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Fazonok
14.50 Arborétumok, gyűj-
teményes kertek
15.05 Vigyázz! Kész!
Jazz!
15.40 A tánc legendája
16.05 Pecatúra
16.35 Sírjaik hol dombo-
rulnak...
17.00 Mindentudás 
Egyeteme 2.0
17.50 English 4U
18.15 Família Kft. 
(sor.)
18.40 Angyali érintés
(sor.)
19.25 Esti mese
19.55 Vízilabda Európa-
bajnokság 2012 (élő)
Magyarország - Hollandia
női vízilabda mérkőzés
Élő közvetítés Eindhoven-
ből
21.08 Híradó este
21.37 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
22.20 Maradj talpon!
23.10 Stingers (sor.)
23.55 Bűvölet (sor.)
0.45 Az Este

6.45 Top Shop
7.10 Havazin (ism.)
7.45 Fókusz Reggel
8.35 Reflektor Reggel
8.45 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.20 Top Shop
13.15 Asztro Show
14.15 A szív útjai
(török sorozat)
15.20 Séta a múltba
(amerikai romantikus drá-
ma, 2002)
17.15 Az éden titkai 
(görög sorozat)
18.20 Sarokba szorítva
(amerikai sorozat)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt (sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
– összefoglaló
Utána: RTL-hírek
23.10 CSI: 
Miami helyszínelők 
(am. krimisor.)
0.15 Ments meg! 
(am. sor.)
1.15 Reflektor 
- Sztármagazin
1.30 Törzsutas (ism.)
1.55 Odaát (am. sor.)
2.45 Autómánia (ism.)
Autósmagazin

10.25 Miami Vice (am.
sorozat) 11.25 Rémület
minden szinten (német-
am. akciófilm) 13.00 Gor-
don Ramsay 13.50 Monk
(sorozat) 15.40 CSI
(sorozat) 16.35 Nyomtala-
nul (sorozat) 17.25 Miami
Vice (sorozat) 19.25 Gor-
don Ramsay 20.20 Két pa-
si (ism.) 20.50 Vérmes né-
gyes (sorozat) 21.45 Mike
és Molly (sorozat) 22.10
Alpha Dog (am. krimi,
2006) 0.20 CSI: Miami
helyszínelők (ismétlés)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Pontos sportidő
14.00 Prosport óra (live)
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 Pokerstars Big
Game 21.00 Wrestling
RAW, Showtime 23.00
Sport.ro Hírek 23.10
American Gladiators

TV2
6.55 Ma Reggel
10.05 Afrika gyöngysze-
me (port. sor.)
11.05 DTK (ism.)
11.55 Maupassant törté-
neteiből (francia sor.)
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende
14.25 Esély
14.55 Valóságos kincses-
bánya
15.25 Elcserélt lányok
(am. sor.) (ism.)
16.10 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.45 MM
18.45 Család csak egy
van (vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
(műv. vet.)
20.30 Híradó este
21.05 Férfi kézilabda 
Európa-bajnokság 2012
(élő)
Magyarország-Franciaor-
szág
23.05 Az Este
23.40 Négy szellem
0.35 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
1.00 Melissa és Joey
(am. vígj. sor.)
1.20 Sporthírek
1.30 Emberek Koncert
2011
2.25 Család csak egy van 

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, 

nap mint nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 Határok nélkül
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Nagyszerű 
utazások
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
21.10 Electrecord 
díjkiosztó gála
23.10 Atomdzsungel 
(am. akcióthriller, 1999)
1.00 A night with Lou
Red, koncert
2.00 Ítéld meg te! 
– informativ műsor (ism.)
2.50 Zoom
3.00 Sport (ism.)

6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Heves jeges
(francia-olasz vígjáték,
1969) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
14.00 Kovbojok 
és bolondok 
(amerikai akció-vígjáték,
2002)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour
- Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 Pro Tv hírek,
sport,
időjárásjelentés
20.30 Alien vs. Predator 
- A Halál a Ragadozó ellen
(amerikai-kanadai-német-
cseh-angol akciófilm,
2004)
22.30 Star Wars I. rész:
Baljós árnyak 
(amerikai kalandfilm,
1999)
1.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné
Razvan és Dani műsora

10.00 Sajtószemle
Mircea Badea-val
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Matilda, 
a kiskorú boszorkány 
(amerikai vígjáték) (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- talk show 
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.20 Halálosabb 
iramban 
(amerikai-német ak-
cióthriller, 2003)
22.20 A sárkány árnyéka
(hongkongi akciófilm,
1993)
0.15 Halálosabb iramban
(amerikai-német ak-
cióthriller, 2003) (ism.)
2.00 Columbo: 
Gyilkosság tervrajz alap-
ján 
(amerikai krimi, 1972)

7.00 A skorpió
megszelidítése (ism.)
8.00 Titkos szerelmek 
(telenovella)
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.)
15.15 A skorpió
megszelidítése
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek 
(román sorozat)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Rocksuli 
(amerikai-német vígjáték,
2003)
22.15 Lököttek 
(román sorozat)
23.15 A gyémánt átka -
végzetes elszigeteltség
(Veszélyes magány) 
(amerikai-kanadai thriller,
2005)
1.00 Hírek (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Iparkodjunk 
– Kamionok
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők 
- Alfa Romeo Spider Ve-
loce 2000
15.00 Hogyan csinálják?
Erdőtüzek, 
kipufogógáz, 
űrállomás
15.30 Hogyan készült?
Bumeráng, 
Sütőrostély, 
Flipper, 
Villanófény 
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Amszterdami úszóváros
18.00 A túlélés törvényei
- Bear Grylls: TOP 25
19.00 Autókereskedők 
- Porsche 928, 
Chevy teherautó
21.00 A tenger 
gladiátorai 
- Legendák
22.00 Egyszer 
egy ilyet vezetni! 
- Évforduló
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok 
- Hotrodverseny
1.00 A túlélés törvényei 
- Észak-Afrika
2.00 Katona dolog
3.00 A túlélés törvényei

8.00 Fraiser és a farka-
sok (sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Bocsássátok 
meg bűneimet! 
(am. filmdráma, 2001)
(ism.)
10.45 Lehet, hogy nem
tudtad
10.50 Vallomások
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Motomagia
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 A lélek dala 
(amerikai filmdráma,
2004)
20.05 Adio
20.15 Egészségpasztilla
20.25 Biznisz óra
21.10 Topping
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek ez tet-
szik
0.00 Kaland Bt. 
(kanadai kaland sorozat)
0.55 Csavargó halász
(ism.)
1.30 A tigrisszívűek
(olasz akciófilm, 2007)
(ism.)
3.00 Biznisz óra (ism.)
3.50 Kaland Bt. (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Op-
erettparádé 17.55 Hírek, műsorismertető

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás Mű-
velődési hírek, Környezetünk védelmében, Agrárgazda
13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság 17.15 Élő muzsika 17.55
A nap hírei röviden

PÉNTEK
2012. január 20.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI 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 kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ

7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
- reggeli magazinműsor
10.20 Stahl konyhája
10.25 Babapercek
10.30 Teleshop
12.05 Az élet iskolája 
(kanadai- amerikai családi
film, 2005)
14.10 Eva Luna 
(amerikai-mexikói sorozat)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz kri-
misorozat)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.05 Aeon Flux (ameri-
kai akcióf., 2005)
23.50 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.50 Tények Este
1.25 EZO.TV
2.25 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
2.50 Animációs filmek



Ma Sára és Márta napja
van.
A Sára héber eredetû bibliai
nõi név, jelentése: herceg-
nõ, fejedelemasszony. 
A Márta arameus eredetû
bibliai nõi név, a jelentése:
úrnõ.
Holnap a Sebestyén és Tí-
mea nevûek ünnepelnek.

Évforduló
• 1891 – A gyõri telefontár-
saság 72 elõfizetõvel meg-
kezdi mûködését.
• 1919 – Károlyi Mihály az
elsõ Magyar Köztársaság
(nem ideiglenes) elnöke.

Vicc
– Mi az abszolút pletyka?
– Amikor a néma mondja a
süketnek, hogy a vak látta a
bénát szaladni.

Recept
Waldorf-saláta
Hozzávalók: 2-3 db ke-
mény húsú, savanykás al-
ma (kb. 30 dkg), 1 db zeller-
gumó (kb. 30 dkg), 8-10 dkg
pirított dióbél, 1/2 citrom

facsart leve, 1 ek tejföl, 17,5
dkg natúr joghurt, 2 teáska-
nál dijoni mustár, 1 cs felaprí-
tott petrezselyemzöld, só, fe-
hérbors, 1/4 gránátalma
magjai.
Elkészítés: A zellert 1/2 cm
széles, 1,5 cm hosszú csíkok-
ra daraboljuk. Forrásban
lévõ vízben 2 percig fõzzük a
zellercsíkokat, majd szûrõ-
kanállal kiemeljuk, jeges víz-
be tesszük, leszûrjük. Az ön-
tethez a tejfölt, a joghurtot és
a mustárt összekeverjük, a
petrezselyemzöldet finomra
vágjuk, a sóval és fehérbors-
sal együtt a joghurtos már-
táshoz keverjük. Felhaszná-
lásig hûtõszekrényben tárol-
juk. Az almákat a zellerhez
hasonló méretûre darabo-
ljuk, kevés citromlével meg-
locsoljuk. A diót zsiradék
nélküli serpenyõben enyhén
megpirítjuk, gorombára vág-
juk. A diót, a zellert és az al-
mát egy salátástálban össze-
forgatjuk az öntettel, dió-
felekkel díszíthetjük, néhány
gránátalmamaggal is színe-
síthetõ.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Most csapódnak le az elmúlt na-
pok eseményei: ha jól cselekedett,
minden öntõl telhetõt megtett,
akkor csupa kedvezõ jelet kap,
ami növeli biztonságérzetét. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Szervezõképességével kápráztat-
hatja el környezetét. A szerencse
is kíséri. Mintha minden pilla-
nat új lehetõséget hozna: vegye
észre, használja ki!
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Fogadja nyitott szívvel kedvese
közeledését. El akarja kápráztat-
ni önt, de ez csak akkor fog sike-
rülni, ha ön vevõ a közeledésére. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha meg akarja tartani kedvesét,
használja e napot a kényeztetésé-
re. A zajos program helyett vá-
lassza inkább az édes kettest.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A munkahelyén túl sokat köve-
telnek öntõl, és nem áll eléggé el-
len. Néha a kevesebb több. Értes-
se meg a fõnökeivel, hogy a
mennyiség könnyen a minõség
rovására mehet. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Kollégáival eszükbe jut, hogy pó-
tolják be azt, amit szilveszterkor
elmulasztottak. Legyen mérték-
letes a mulatásban!

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ma eszébe juthat, hogy lemérje a
szerencséjét. Talán tehetne egy
próbát a lottózóban vagy a sors-
jegyárusnál. Nagyobb kockáza-
tot vállalni kár.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Talán bizonytalannak érzi ma-
gát: egyfajta pánikhangulat vett
erõt önön, aminek nemigen ta-
lálja a magyarázatát. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ma különösen szeszélyes, pedig
jobb volna gátat szabnia csapon-
gó kedvének. Inkább kerülje a ve-
szélyt, ne vegyen részt a kivagyi-
ságban, fõleg a közlekedésben ne. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nehezen viseli a munkahelyi be-
zártságot: ha teheti, vegyen ki
szabadnapot, vagy legalább az
ebédidõt töltse a szabadban. Egy
séta a téli tájban felüdíti boron-
gós lelkét. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Mintha zûr lenne ön körül, amit
maga kavart magának. Mindig
az élre akar törni, mindig érvé-
nyesíteni akarja önmagát, a sa-
ját igazát. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Most már ideje lenne véget vetni
a családi viszálykodásnak. Kicsi-
nyessége már azt is bántja, aki
pedig legjobban szereti önt. Le-
gyen nagyvonalú.

Horoszkóp
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Csak a középszerû emberek
tudnak felnõni az elvárások-
hoz. Minden elvárás a lehetõ
legszélesebb körben elterjedt
értékrendre épül fel. Olyan
dolgokra, amelyek mindenki-
nek jók. Aki megüti ezt a mér-
cét, az az átlagot üti meg. Az
átlagos pedig az, ami senkinek
nem jó, mert vagy túl sok,
vagy túl kevés. Ha csak az el-
várásoknak felelsz meg, akkor

az nem egyebet jelent, mint
hogy az ostobáknál több vagy
ugyan, de az átlagosból nem
emelkedsz ki. Ne azt add, ami
az elvárás, hanem mindent,
amire csak képes vagy. Aki a le-
hetõ legtöbbet adja önmagából,
az az elvárásoktól függetlenül
fog élni, tehát szabad ember
lesz. A szabad ember pedig meg-
találja a helyét az életben, mert
meghallja az õt hív feladatot. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Röviden
Öt ország, egy liga?

A magyar és romániai jég-
korongcsapatokat tömörítõ
MOL Liga, valamint a
szlovén liga vezetõi min-
dent elkövetnek annak ér-
dekében, hogy közös baj-
nokságot alakítsanak ki. A
két liga egyesülésével létre-
jövõ új pontvadászat öt or-
szágra (Magyarország,
Szlovénia, Románia, Hor-
vátország és Szerbia) terjed-
ne ki. A klubok támogatják
az elképzelést, a sikeres
együttmûködés elengedhe-
tetlen elõfeltétele a stabil
háttér megteremtése és a
szükséges anyagi erõforrá-
sok megtalálása.

Szöllõsi Szabolcs 
a keretben

A magyar kézilabda-váloga-
tott szakmai stábja szerdán
úgy döntött, hogy Szöllõsi
Szabolcsot nevezi be a Szer-
biában zajló Európa-baj-
nokság további mérkõzései-
re. A beálló már tegnap es-
te, a spanyolok elleni máso-
dik csoportmérkõzésen pá-
lyára léphetett. Nevezésére
azért volt szükség, mert az
oroszok elleni mérkõzésen
súlyosan megsérült Iváncsik
Tamás, akit a keresztszalag-
szakadás miatt ma mûte-
nek. Az Eb kedd esti ered-
ményei: Lengyelország–
Szlovákia 41-24 (A cso-
port), Szerbia–Dánia 24-22
(A), Németország–Macedó-
nia 24-23 (B), Svédország–
Csehország 33-29 (B). 

Niculae Kínában 

A Gazeta Sporturilor szerint
megegyezett a Dinamo és
a Guoan labdarúgócsapa-
ta, s elõbbiek játékosa,
Marius Niculae a pekingi
csapatnál folytatja pályta-
futását. A bajnoki ezüstér-
mes kínaiak egymillió dol-
lárt fizetnek a csatárért,
akinek két évre szóló szer-
zõdésében idényenként
700 ezer dolláros alapbér
szerepel.   

Még egy UEFA- 
álomcsapat

A BL-gyõztes spanyol FC
Barcelonát öt játékos képvi-
seli az Év csapatában, ame-
lyet az UEFA a honlapján
meghirdetett szavazás alap-
ján állított össze. Négy és
fél millióan szavaztak, egyé-
nileg a legtöbb voksot Xavi,
a Barcelona karmestere
kapta. Az ezzel járó 100
ezer eurót a játékos a Nem-
zetközi Vöröskeresztnek
ajánlotta fel. Az Év csapata:
Iker Casillas (Real Madrid)
– Daniel Alves (FC Barce-
lona), Gerard Piqué (FC
Barcelona), Thiago Silva
(AC Milan), Marcelo (Real
Madrid) – Arjen Robben
(Bayern München), Xavi
(FC Barcelona), Andrés
Iniesta (FC Barcelona),
Gareth Bale (Tottenham
Hotspur) – Lionel Messi
(FC Barcelona), Cristiano
Ronaldo (Real Madrid),
edzõ: Josep Guardiola (FC
Barcelona).

Labdarúgás 

Czimbalmos Ferenc-Attila

Michele Bon pályaedzõ-
vel kezdte meg a téli fel-

készülést a Marosvásárhelyi
FCM Liga-1-es labdarúgóe-
gyüttese, miután személyes
okokra hivatkozva Mauri-
zio Trombetta vezetõedzõ
csak vasárnap érkezett Vá-
sárhelyre. 

Bár a sajtóban felröppent
hír szerint a FCM vezetõsé-
ge tárgyalásokat folytatott az
együttes elõzõ trénerével,
Ioan Ovidiu Sabãu-val, s
Ioan Andone és Gavrilã Ba-
lint neve is felmerült, Tatár
Béla klubigazgató megerõsí-
tette: az olasz szakember
marad a csapatnál. 

Ilyés Róbert, a csapat kapi-
tánya és egyben legtapasztal-
tabb játékosa az Új Magyar
Szónak elmondta, hogy bi-
zonytalanság uralkodik a já-
tékosok körében, miután fõ-
leg a központi sportlapok ál-
tal tálalt információk szinte
naponta mondanak ellent
egymásnak, a vezetõedzõvel
kapcsolatosan pedig kósza
hírek látnak napvilágot. Ilyés
szerint a gárda szeretné meg-
valósítani vezetõség célkitû-
zését miután csak õk tehet-
nek arról, hogy egyelõre ki-
esõ helyen van az együttes. A

játékmester szerint a jelenle-
gi, 2-3 tapasztalt játékossal
megerõsítendõ kerettel a
FCM elkerülheti a kiesést.

Arra kérdésre, hogy a vá-
sárhelyi együttesnél fogja-e
folytatni aktív pályafutását,
Ilyés Róbert így fogalma-
zott: „Most még nem tudom
eldönteni, talán az utolsó
forduló után. Egy biztos: na-
gyon sokat rágódom helyze-
tünk miatt, ami számomra

szokatlan. Remélem, kike-
rülünk a kátyúból, ahova mi
vittük be a csapatot – ezt
megérdemelné önzetlenül
bíztató, elszánt közönsé-
günk is. Szívem szerint sze-
retnék még magas szinten
futballozni” – vallja a Rapid-
dal 2003-ban bajnoki címet
és szuperkupát, ergy évvel
korábban pedig Románia-
kupát is nyert, 38 éves játék-
irányító.

A most is kitûnõ fizikai
állapottal rendelkezõ közép-
pályás azt is elmondta, hogy
a téli szünet szülõvárosá-
ban, Csíkszeredában töltöt-
te, családi környezetben. Fe-
lesége és lányai – akik Ma-
rosvásárhelyen járnak isko-
lába – megszokták a Maros-
parti várost, ahol szívesen
maradnának.

Ami a FCM-nek az idei
elsõ edzéseken részt vevõ já-

tékosait illeti azok az alábbi-
ak voltak: Balauru, Albuþ,
Caparco – hálóõrök, Vag-
ner, Topic, Szilágyi, D.
Matei, Iencsi, Nicu, Ghio-
nea, Gugu, Cordoº, Goge,
Fl. Dan, Astafei, Pãdureþu,
Ilyés, Bumba, Firþulescu,
Buº, Doroº – mezõnyjáté-
kosok. Donadoni, Issa Ba,
Celsinho, Didi, Ruiz és
Subotic január 15-én érke-
zett vissza Marosvásárhely-
re, s már hétfõtõl Trombetta
rendelkezésére álltak. A vá-
sárhelyi keret tagja Vasila-
che is, aki azonban nem
gyógyult fel huzamosabb
ideje tartó sérülésébõl. And-
rei Cordoº hátvéd az olasz
harmadik vonalbeli Frosi-
nonétól érkezett kölcsönbe,
Dragoº Firþulescu középpá-
lyás (Alki Larnaca, ciprusi)
és Anatolie Doroº csatár
(Irtis Pavlodar, kazah) pedig
próbaidõn van. Távozott az
együttestõl Alin Goia kapus
és Simone Cavalli csatár.

A FCM január 24-ig a
Sziget utcai Trans-Sil pályá-
ján edz, majd január 27. és
február 26. között, a török-
országi, Antalya melletti,
Miracle Resort-i edzõtábor-
ban vesz részt felkészítõn.
A csapat egyelõre ismeret-
len együttesek ellen vív
majd több elõkészületi mér-
kõzést. 

Maradnának az élvonalban 

Ilyés Róbert, a marosvásárhelyi csapat kapitánya és egyben legtapasztaltabb játékosa 

Tenisz

ÚMSZ

A második akadályt is si-
kerrel vette a Melbourne-

ben zajló ausztrál nyílt te-
niszbajnokságon Monica
Niculescu: a 31. helyen ki-
emelt román játékos 4-6, 6-4,
6-1-re nyert a francia Pauline
Parmentier ellen. Niculescu
következõ ellenfele a világel-
sõ, és ezúttal is elsõ számú
kiemelt Caroline Wozniacki.
A dán kiválóság tegnap 6-1,
7-6 (4) arányú gyõzelmet
aratott a grúz Anna Tatisvili
felett. Még pályára sem kel-
lett volna lépnie a svájci
Roger Federernek (3.), mi-
kor máris továbbjutott: ellen-
fele, Andreas Beck néhány
órával a meccs elõtt hátsérü-
lése miatt visszalépett. A
spanyol Rafael Nadal (2.) si-
mán elbánt Tommy Haasszal
(6-4, 6-3, 6-4), a kolumbiai
Alejandro Falla pedig 7-6
(4), 6-3, 7-6 (6)-tal ütötte el a
továbbjutástól az amerikai
Mardy Fisht (8.). A nõi cím-
védõ belga Kim Clijsters
(11.) csúnyán átgázolt a fran-
cia Stephanie Foretz Ga-
conon (6-0, 6-1), míg a 10.
helyen kiemelt olasz Fran-
cesca Schiavonét saját földi-
je, Romina Oprandi lepte
meg (6-4, 6-3). Tegnap meg-
kezdõdtek a párosok verse-
nyei is. Az Alexandra
Dulgheru, Virginie Razzano
román–francia duó 6-4, 6-0-
ra nyert az Arn Gréta, Olga
Szavcsuk magyar–ukrán ket-
tõssel szemben. 

Niculescu 

a 32 között 

A szerzõ felvétele

Vízilabda 

Turós-Jakab László

A világbajnok olaszok el-
leni négygólos sikert kö-

vetõen kedden este még rátett
egy lapáttal a magyar férfi ví-
zilabda-válogatott, amely va-
lósággal kiütötte a házigazda
holland csapatot, 19-6. A
francia Anne Grandin és a
horvát Nenad Perisz sípsza-
vánál a tulipánországiak egy
negyeden át tartották a lépést
lényegesen nagyobb játékerõt
képviselõ ellenfeleikkel (2-2),
aztán már csak nézõi voltak a
magyar gólparádénak. Dr.
Kemény Dénes tanítványai 4-
1-re, 5-2-re és szinte hihetet-
len 8-1-re nyerték a hátralevõ
negyedeket – kiütéses sike-
rükhöz semmi kétség nem
fért. Kiss 5, Hárai 3, Kásás,
Hosnyánszky, Biros, Katonás
és Szivós 2-2, Varga Dénes
pedig egy góllal járult hozzá
az olimipai bajnok második
gyõzelméhez. A testvériesen
oszló négy büntetõt mind ér-
tékesítették a küzdõfelek, a 9
magyar emberelõnyös hely-
zetbõl három, a 6 holland fór-
ból pedig öt maradt ki. A har-
madik negyedben dr. Ke-
ményt sárga lappal figyelme-
ztették. Két magyar játékos-
nak is különösen emlékezetes
maradt a kedd esti mérkõzés:
Baksa László életében elõ-
ször õrizte világversenyen a
magyar hálót, Madaras Nor-
bertnek pedig kiütötték az
egyik mûfogát. 

A Kemény-legénység ma
Macedónia csapatával talál-
kozik. További keddi eredmé-
nyek: Macedónia–Görögor-

szág 6-10, Törökország–-
Olaszország 6-17. Az A cso-
port állása: 1. Magyarország
6 pont (31-14), 2. Görögor-
szág 6 (24-18), 3. Olaszország
3 (32-19), 4. Macedónia 3 (22-
14), 5. Hollandia 0 (18-33), 6.
Törökország 0 (11-40) p.

Második mérkõzését is el-
vesztette a B csoportban a ro-
mán válogatott: 10-12 Spa-
nyolországgal. A nagyszünet-
ben még 7-7 állt az ered-
ményjelzõn, az ibériai siker-
hez pedig az is kellett, hogy
Negrean és Iosep is büntetõt
hibázott. „Nagyon szoros
mérkõzés volt, és ezért is va-
gyok annyira csalódott” –
nyilatkozta Kovács István
szövetségi kapitány, aki sze-
rint a két kihagyott büntetõ
súlyosan nyomott a latban.
Korábban a németek meg-
szorongatták a szerbeket,
akik csak 13-12-re nyertek el-
lenük, míg a címvédõ horvá-
tok csak az utolsó negyedben
tudták megtörni a szívós
montenegróiak ellenállását,
10-8. Ma Montenegró–Ro-
mánia-találkozót rendeznek.
Az állás: 1. Horvátország 6
pont (20-15), 2. Szerbia 6 (21-
17), 3. Montenegró 3 (21-17),
4. Spanyolország 3 (17-18), 5.
Románia 0 (17-22), 6. Né-
metország 0 (19-26).

Tegnap a nõi válogatottak
is elkezdték Eb-szereplésüket.
A Merész András irányította
magyarok 19-9-re nyertek a
britek ellen. A gyõztesek gól-
jain Keszthelyi (5), Drávucz
(4), Bujka (3), Antal (3), Csa-
bai (2), Szûcs és Tóth oszto-
zott. A magyarok pénteken a
hollandokkal, vasárnap az
oroszokkal játszanak.

Eb: kiütéses magyar siker
Jégkorong 

T. J. L. 

A vendég Steaua Ran-
gers nagyon magabizto-

san, 8-3-ra gyõzött a Ferenc-
város ellen a magyar–román
jégkorongbajnokság, a MOL
Liga kedd esti mérkõzésén.
Marius Marcus, Alexandru
Munteanu és Vladislav Baru-
lin is duplázott a bukarestiek-
nél, s Jevgenyij Piszarenko és
Adam James Krug is beta-
lált. A fradisokat 8, a steauá-
sokat pedig 10 büntetõperc-
cel sújtották. 

A harmadik hellyel a tarso-
lyában, a Brassói Corona
Fenestela nem erõltette ma-
gát Dunaújvárosban, ahol az
Acélbikák végül 5-3-ra nyer-
tek. A 30 hazai és kettõvel
több brassói büntetõperc azt
bizonyítja, hogy nem kímél-
ték egymást a jégen. A bras-
sói gólokat Nagy Csaba,
Casez Bartzen és Richard
Filip ütötte. 

Pénteken Újpesti TE–Dab.
Docler-, Miskolci JJSE–Fe-
rencvárosi TC- és Steaua
Rangers–HSC Csíkszereda-
találkozókkal zárul az alap-
szakasz – s már csak az ötö-
dik hely sorsa kérdéses. A bu-
karesti „katonáknak” szüksé-
ges, de nem elegendõ feltétel
a gyõzelem, ami megszerez-
hetõ, hiszen a csíkiak elsõ he-
lye már biztos. Ahhoz, hogy
a negyedik helyen zárjon, és
így elkerülje a Brassói Co-
rona Fenestelát, a Fradinak
csak egy pont kell Miskol-
con. Pontegyenlõség esetén
ugyanis jobban áll, miután a
Steaua Rangersszel szemben

négy gyõzelme és csak egy
veresége van.    

A 3–6. helyezettek két gyõ-
zelemig játszanak két elõ-
döntõs helyért, így január 22-
én és 23-án Brassóban, illetve
Miskolcon már döntés is szü-
lethet. Az elõdöntõben már
három gyõzelemig játsza-
nak, január 29-én és 30-án is
Csíkszereda és Dunaújváros
a házigazda. Ha ötödik mér-
kõzésre is szükség lesz, azt
február 5-én rendezik meg
Csíkszeredában és Dunaúj-
városban. 

Idegenben nyert a Steaua

A táblázaton:
1. Csíkszereda3427 0 7 165-7283
2. Dab.Docler 3428 0 6 149-7080
3. Brassó 3519 016 147-11659
4. Misk. JJSE 3417 017 127-9952
5. FTC 3416 018 116-13346
6. Steaua 3414 020120-15744
7. Fehérvár 3412 022 115-16535
8. Újpest 34 3 033 80-20910
A győzelemért 3 pont jár. Ha bünte-
tők vagy hosszabbítás után születik,
2-1 arányban oszlik a győztes és
vesztes között.  

Marius Marcus


