
Már tegnap éreztette hatását a
parlamentben a Szociál-

Liberális Szövetség (USL) boj-
kottja: a szenátus munkáját fel

kellett függeszteni kvórumhiány
miatt. A koalíció bírálta az ellen-
zéket, szerintük az USL „luxus-
trszájkba” kezdett. 3. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3447 ▲
1 amerikai dollár 3,3102 ▲
100 magyar forint 1,4787 ▼

Vezércikk 3

Ki lesz Magyari Tivadar utódja?

Három oktató pályázik a magyar tagozat
vezetõi tisztségére a kolozsvári Babeº-
Bolyai Egyetemen (BBTE): a február 1-jei
határidõre a magyar oktatók különbözõ
csoportjai Nagy László fizikus, Soós Anna
matematikus és Pozsony Ferenc néprajzku-
tató jelölését iktatták a Farkas utcában.

Társadalom 7

Aktuális 2

A bér(emelés) ára
A lekenyerezéshez szükséges pénzt hi-
telbõl elõ lehetne teremteni – nem vélet-
len, hogy Bukarest a Világbanktól is
egymilliárd eurót kölcsönözne. A kor-

mánynak nincs mitõl tar-
tania. Vélhetõen-remél-
hetõen a törlesztés java
részéhez szükséges

pénzt már nem neki kell
elõteremtenie, az
újabb kölcsönfelvétel
pedig aligha fenyeget
inflációval.Bogdán Tibor

Totka László

„Az Erdély 2020 program
alapelve, hogy az EU-alapok

elosztása és felhasználása során a
prioritásokat úgy rangsorolják,
hogy azok a reális erdélyi célkitû-
zéseket tükrözzék” – fogalmazott
az ÚMSZ megkeresésére Winkler
Gyula európai parlamenti képvi-
selõ. Az RMDSZ gazdasági taná-
csának tagjaként Winkler a nem-
régiben Kolozsváron bemutatott
Erdély 2020 fejlesztési tervet ki-
dolgozó munkacsoportot vezeti; a
dokumentumot Csutak István ré-
giófejlesztési szakértõ készítette
el. Mint Winkler az ÚMSZ-nek el-
mondta, kétirányú konzultációt
terveznek. Folytatása a 6. oldalon 

ÚMSZ

Az idei költségvetésrõl, az
egészségügyi reform kérdé-

seirõl, valamint a fizetések és
nyugdíjak idei emelésének lehe-
tõségeirõl egyeztettek tegnap az
RMDSZ vezetõi a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) romániai kül-
döttségével. A találkozó után
Borbély László, a szövetség po-
litikai alelnöke elmondta, vilá-
gossá tették a Jeffrey Franks ve-
zette delegáció elõtt, hogy az
RMDSZ számára prioritás a fi-
zetések és nyugdíjak kérdése,
ezért meggyõzõdésük, hogy áp-
rilisban vagy májusban emelni
lehet a béreket és nyugdíjakat.
Folytatása a 3. oldalon Adriana Sãftoiu tegnap lemondott parlamenti mandátumáról

Terv, nem 

álomgyûjtemény

Az RMDSZ 

béremelést akar

Sepsiszentgyörgyön 
az André Kertész-életmû

André Kertész világhírû, magyar származá-
sú fotográfus fényképeibõl nyílik kiállítás
Sepsiszentgyörgyön. A száz fotokópia
André Kertész egész életmûvét átfogja.

Kultúra 8

Tõkés–Kovács EP-csörte

Nyilatkozatháború tört ki az RMDSZ fõ-
titkára és Tõkés László között a felsõok-
tatás modernizálásáról szóló EP-jelentés
vitaanyagáról. Kovács Péter azt kifogásol-
ja, hogy jelentéstevõként Tõkés nem vitt
a dokumentumba anyanyelvû felsõokta-
tással kapcsolatos elõírásokat.

A kereskedõk szerint túl késõn jön a „dráguláshullám”, a fogyasztók panaszkodnak, hiszen „minden bani számít a bevásárlás során”

Fotó: Mediafax

Fotó: ÚMSZ/archív 

Máris akadozik a parlament

Drágulást hoz a tavasz
Az üzemanyagárak emelkedése miatt márciustól ismét nõ az alapélelmiszerek ára

Márciustól 5-7 százalékkal emelkedik az alapélelmiszerek ára, mivel a tavalyi év folyamán
jelentõs mértékben megdrágult az üzemanyag, a földgáz és a villamos energia ára – jelen-
tette be Dragoº Frumosu, az Élelmiszer-ipari Szakszervezetek Szövetségének elnöke. Az
érdekvédõ szerint az õszi és téli hónapok kedvezõtlen idõjárási viszonyai következtében a
mezõgazdasági termelésbõl származó termékek ára ennél nagyobb mértékben fog majd
drágulni. A kereskedõk szerint túl késõn jön a „dráguláshullám”, a fogyasztók viszont pa-
naszkodnak, hiszen „minden bani számít a bevásárlás során”. 6. és 9. oldal 



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2012. február 2., csütörtök2

Röviden

ÚMSZ-összeállítás

Nyilatkozatháború tört ki az
RMDSZ fõtitkára és Tõkés

László között a felsõoktatás mo-
dernizálásáról szóló európai par-
lamenti jelentés vitaanyagáról.
Kovács Péter azt kifogásolja,
hogy jelentéstevõként az EP-
képviselõ nem vitt a dokumen-
tumba anyanyelvû felsõoktatás-
sal kapcsolatos elõírásokat. „Er-
délyben a legnagyobb autonó-
mia- és kisebbségvédelmi harcos
szerepében tetszelgõ Tõkés
László az Európai Parlamentben
tett, felsõoktatással kapcsolatos
jelentésébõl »kifelejtette« a ki-
sebbségi jogokat. (…) Sajnálattal
állapítottuk meg, hogy a szöveg
nemhogy minimális kisebbség-
védelmi elõírásokat nem tartal-
maz, de egyáltalán nem szerepel
benne az õshonos vagy etnikai
kisebbségek kifejezés” – közölte
az RMDSZ fõtitkára, aki föltette
a kérdést: „Mikor jutunk el oda,
hogy Tõkés László nemcsak te-
szi magát, hogy dolgozik, ha-
nem konkrét, kézzelfogható
eredményeirõl számol be?”. Tõ-
kés László január 25-én tájékoz-
tatta a sajtót a jelentéssel kapcso-

latos munkájáról, az RMDSZ
Fõtitkársága ennek nyomán ele-
mezte a dokumentumot. A szö-
vetség szakpolitikusai az Euró-
pai Unióról szóló szerzõdés má-
sodik és harmadik cikkelyére tá-
maszkodva a mulasztást póto-
landó módosítójavaslat-cso-
magot állítottak össze, amelynek

benyújtásával és fenntartásával
Winkler Gyula és Sógor Csaba
EP-képviselõt bízták meg.

Tõkés László EP-képviselõi
irodája tegnap válasznyilatkoza-
tot tett közzé. „Örömmel ta-
pasztaljuk, hogy azok, akik a fél-
millió aláírással megtámogatott
önálló állami Bolyai Tudomány-

egyetem iránti jogos követelé-
sünket beáldozták a Petõ-
fi–Schiller Multikulturális Egye-
tem politikai délibábjáért, ma
már szívügyüknek tekintik »az
õshonos etnikai és nyelvi közös-
ségek és kisebbségekhez tartozó
személyek hozzáférését az anya-
nyelvû oktatáshoz«” – olvasható
a dokumentumban. Az EP-
képviselõ szerint a jelentéstevõk
bevett gyakorlatához igazodva,
csupán taktikai okai voltak an-
nak, hogy az õshonos nemzeti
közösségek anyanyelvû oktatá-
sára vonatkozó megfontolások
kimaradtak a jelentésbõl. Szán-
déka ugyanis az volt, hogy eze-
ket – más érzékeny témákhoz
hasonlóan – módosító indítvá-
nyokként viszik be a plénum elé
kerülõ végleges szövegváltozat-
ba. „Ettõl függetlenül reméljük,
hogy az általuk (RMDSZ –
szerk. megj.) állítólag kidolgozott
módosító indítványok és a Tõ-
kés László által benyújtott mó-
dosító javaslatok csak egymást
erõsítik. Nem kellene ezt a
mindannyiunk számára fontos
ügyet pártpolitikai sárdobálás
céljára felhasználni” – olvasható
Tõkés nyilatkozatában. 

ÚMSZ

A brit kormány a Falkland-
szigetekre küldi az ország

egyik legújabb és legkorszerûbb
hadihajóját, de állítása szerint
csupán rutinmûveletrõl van
szó. A londoni védelmi minisz-
térium kedden jelentette be,
hogy a HMS Dauntless rombo-
ló hamarosan felváltja a Falk-
land-szigetek mellett állomáso-
zó HMS Montrose fregattot; a
korszerû hadihajó küldetése
hosszú távra szól.

Az intézkedés egybeesik a
Nagy-Britannia és Argentína kö-
zött a szigetek státusáról folyó ré-
gi keletû vita kiélezõdésével. Ar-
gentína az elõzõ hónapban rávet-
te Brazíliát, Uruguayt, Paraguayt
és Chilét, hogy ne engedjék be ki-
kötõikbe a Falkland-szigetek
zászlaja alatt hajózó vízi jármû-
veket, David Cameron brit mi-
niszterelnök pedig január elején
kormányának tagjaival és katonai
vezetõkkel megvitatta a szigetek
körül kialakult helyzetet.

A brit gyõzelemmel végzõdött
rövid Falkland-háború kirobba-
nása után éppen 30 évvel pattant

ki az újabb vita a Nagy-Britanni-
ához tartozó, de Argentína által
magáénak követelt szigetek mi-
att a két ország között. Argentí-
na megpróbálta leállítani a szige-
tek körül kezdett brit olajfúráso-
kat, és január elején ismét meg-
erõsítette területi igényét a part-
jaitól néhány száz kilométerre

fekvõ területre. Az 1982. évi
Falkland-háborúban mintegy ez-
ren veszítették életüket. 

A Sky News brit hírtelevízió ko-
rábban meg nem nevezett forrá-
sokra hivatkozva azt jelentette,
hogy a Falkland-szigetekre vezé-
nyelhetik katonai szolgálatra Vil-
mos herceget, a brit trón második

számú várományosát, emiatt Bu-
enos Aires külön is tiltakozott.
Az argentinok britellenes érzel-
meit tovább tüzeli, hogy ma mu-
tatják be a Margaret Thatcherrõl
készült, Oscar-díjra jelölt Vaslady
címû filmet, amely a többi között
feldolgozza a brit–argentin konf-
liktust is. 

Tõkés–Kovács EP-csörte

Falkland-szigetek – „újratöltve”
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Az egyházak Vasst támogatják

„Mi, a marosvásárhelyi magyar történelmi
egyházak papjai és lelkipásztorai, örömmel
vesszük tudomásul, hogy tavaly megfogal-
mazott felhívásunk meghallgatásra talált:
két Maros megyei magyar politikai szerve-
zet megegyezett a polgármesterjelölt sze-
mélyében” – áll a történelmi magyar egy-
házak marosvásárhelyi képviselõinek teg-
napi, szerkesztõségünkbe eljuttatott közle-
ményében. Reményüket fejezték ki, hogy a
Vass Levente körüli politikai egyetértés jó
visszhangra talál a megyeszékhely lakossá-
gánál. Az aláírok meggyõzõdése, hogy az
EMNT és az RMDSZ polgármesterjelöltre
vonatkozó döntése jó döntés volt, és a vá-
ros magyarságának érdekét szolgálja. 

Budapesten az etiópiai halottak

Hazaszállították tegnap az etiópiai merény-
let magyar halottait. A budapesti Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülõtéren a koporsókat
szállító menetrend szerinti repülõgépbõl a
Terrorelhárítási Központ és a magyar Mi-
niszterelnökség munkatársai felügyelték a
koporsók kirakását és elszállítását.

Eltemették a magyar áldozatot

Több százan vettek végsõ búcsút az olasz
óceánjáró balesetében meghalt Fehér Sán-
dor hegedûmûvésztõl tegnap Budapesten, a
kispesti temetõben. A neves zenészdinaszti-
ából származó, fõként klasszikus zenét ját-
szó Fehér Sándort, a katasztrófa egyetlen
magyar áldozatát roma szokás szerint ci-
gányzenekar búcsúztatta.

Magyar kerekasztal Ausztriában

Kerekasztalt alapítottak ausztriai magyar
szervezetek. Az Ausztriai Magyar Szerve-
zetek Kerekasztalához (AMSZK) 23 egye-
sület csatlakozott, köztük az Ausztriai
Magyar Evangélikus Gyülekezet, a Kö-
zép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület,
a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület, a
Bécsi Római Katolikus Magyar Egyház-
község, az Európa-Club és a Délibáb kul-
turális egyesület.

Nem „Sir” többé Fred Goodwin 

Megfosztotta lovagi címétõl a brit uralkodó
a Royal Bank of Scotland (RBS) volt vezér-
igazgatóját, Fred Goodwint (képünkön), aki-

nek egykori bankját több tízmilliárd font ér-
tékû állami tõkeinjekcióval kellett megmen-
teni a teljes összeomlástól a pénzügyi vál-
ság kirobbanása után.

Lavrov nem vette fel a telefont

Huszonnégy órán át nem vette fel a tele-
font Szergej Lavrov orosz külügyminisz-
ter, amikor amerikai kollégája kereste õt
Szíria ügyében. Hillary Clinton szeretné
elérni, hogy Moszkva ne vétózza meg az
ENSZ BT-ben a Damaszkusz ellen terve-
zett szankciókat. A szíriai erõszakhullám
erõsödése polgárháborúba sodorhatja az
országot a State Departement vezetõje
szerint, aki az ENSZ Biztonsági Tanácsá-
nak kedden, közép-európai idõ szerint ké-
sõ este kezdõdött ülésén arra is figyelmez-
tetett, hogy a világszervezet vezetõ testüle-
tének tétlensége megkérdõjelezheti az
ENSZ hitelességét.

A HMS Dauntless (Rettenthetetlen), a brit haditengerészet legújabb büszkesége. London szerint csupán rutinmûvelet

Romney és „Amerika lelke”
Gy. Z.

Mitt Romney gyõzött kedden
a Republikánus Párt floridai

elõválasztásán: a volt massachu-
settsi kormányzó a leadott szava-
zatok 46 százalékát kapta meg.
Romney mától (csütörtöktõl –
szerk. megj.) a titkosszolgálat vé-
delme alatt áll – jelentette a politi-
kus kampánystábjára hivatkozva
az ABC News televízió. A Secret
Service ugyanis nemcsak az elnö-
köt, de az elnökjelölteket is védel-
mezi; a mostani döntés mintegy
elõrevetíti, hogy Romney lehet
novemberben Obama kihívója.
Kedden egyébként a második he-

lyet Newt Gingrich volt képvise-
lõházi elnök szerezte meg 32 szá-
zalékkal, a harmadik – messze le-
szakadva – Rick Santorum, a ne-
gyedik pedig Ron Paul lett 13, il-
letve 7 százalékkal. Gyõzelmi be-
szédében Romney Barack
Obama elnököt tette felelõssé az
amerikai gazdaság nehézségeiért,
valamint a nagy arányú munka-
nélküliségért. „Elnök úr, önt azért
választották meg, hogy vezessen,
de ön csak kullog. Most itt az ide-
je, hogy félreálljon az útból” –
üzente a Fehér Ház lakójának. A
volt kormányzó azt ígérte: a Fe-
hér Házba jutva „megmenti
Amerika lelkét”.

Szlovákia és az uniós jogok
Munkatársunktól

A magyar fél szerint a minden
uniós polgárt megilletõ szabad

mozgás elve, a szlovák kormány
álláspontja szerint viszont a dip-
lomáciai kapcsolattartás nemzet-
közi jogi szabályai alapján kell el-
bírálni azt a jogvitát, amely Só-
lyom László 2009. augusztus 21-
re tervezett észak-komáromi láto-
gatásának szlovák részrõl történt
meghiúsítása miatt keletkezett. A
luxemburgi székhelyû Európai
Bíróság tegnap tartott tárgyalást a
perben, amelyet Magyarország
indított Szlovákia ellen, miután
az Európai Bizottság – az EU leg-

fõbb végrehajtó intézménye, az
EU-szerzõdések betartásán õrkö-
dõ testület – nem volt hajlandó a
magyar kérésnek eleget téve ki-
mondani azt, hogy Szlovákia
megsértette az uniós jogot. A tár-
gyalás folytatása március 6-án
várható. Ugyancsak tegnap sajtó-
közleményben fejezte ki sajnálko-
zását Malina Hedvig ügye miatt a
szlovák kormány. Malina Hedvig
kálváriája 2006. augusztus 25-én
kezdõdött, amikor az akkor 23
éves diáklányt Nyitrán két bõrfejû
megverte, vallomása szerint
azért, mert magyarul beszélt. A
hatóságok ellene indítottak
eljárást. 

Kovács Péter RMDSZ-fõtitkár                 Tõkés László EP-képviselõ



Cs. P. T., M. Á. Zs.

Már a tavaszi ülésszak tegna-
pi, elsõ napján éreztette hatá-

sát az ellenzék parlamenti sztrájk-
ja: a szenátus munkáját két óra
után fel kellett függeszteni kvó-
rumhiány miatt. Ehhez hozzájá-
rult, hogy a kormánypártok teg-
nap egy mandátummal keveseb-
bel rendelkeznek a felsõházban: a
plenáris ülés elején Mircea
Banias, a Demokrata Liberális
Párt (PDL) frakcióvezetõ-helyet-
tese bejelentette, távozik a na-
gyobbik kormánypártból és csat-
lakozik a Konzervatív Párt parla-
menti csoportjához. Így a koalí-
ció-ellenzék aránya a szenátusban
jelenleg 68-67 a szenátusban, a
felsõház pedig csak 68 honatya je-
lenlétével határozatképes. A kor-
mánypártok feladatát nehezíti,
hogy szenátoraik között több mi-
niszter is akad, akiknek nincs
mindig idejük részt venni az ülé-
seken, ráadásul a tavaly balesetet
szenvedett Verestóy Attila szená-
tor még lábadozik. Fekete Szabó
András, az RMDSZ lapunknak
elmondta: reményeik szerint
Verestóy hamarosan csatlakozik a
frakcióhoz, és így tudják majd
biztosítani a kvórumot.

Borbély bírálta az USL-t

Az ellenzék parlamenti sztrájk-
ját a képviselõház elsõ ülésén so-
kan bírálták. Felszólalásában Bor-
bély László környezetvédelmi mi-
niszter azt mondta: a Szociál-
Liberális Szövetség (USL) megha-
tározatlan idõre szóló parlamenti
tiltakozásával veszélybe sodorja a
törvényhozás munkáját. Hozzá-
tette: egyetért az ellenzék bizo-
nyos követeléseivel, de a nézetel-

téréseket a parlamentben kell
megvitatni, ugyanis „más típusú
akciók anarchiához vezethetnek
és alááshatják az állami intézmé-
nyek tekintélyét”. 

Victor Ponta szociáldemokrata
pártelnök, az ülés elején a plénum
elõtt is bejelentette az ellenzéknek
azt a korábban már meghozott
döntését, hogy meghatározatlan
idõre „parlamenti tiltakozást” tar-
tanak. A USL társelnöke szerint
az ellenzéki honatyák a munka-
idõ alatt a parlament épületében
tartózkodnak majd, de nem vesz-
nek részt sem a szakbizottsági,
sem pedig a plenáris üléseken.
Hozzátette: tiltakozó akciójukat
akkor függesztik fel, ha a törvény-
hozás elõrehozott választások ki-
írásáról vagy az államfõ felfüg-
gesztésérõl dönt. Roberta Anas-

tase, a képviselõház demokrata-li-
berális elnöke „luxussztrájknak”
nevezte az ellenzék akcióját,
ugyanis munka nélkül is megkap-
ják majd fizetésüket. 

Elõrehozott választások:
csak ha a PDL is akarja?

Mivel a szenátussal ellentétben
a képviselõházban nem jelent ak-
kora gondot a határozatképes je-
lenlét biztosítása, az RMDSZ ab-
ban bízik, hogy az ellenzék hiá-
nyában könnyebb lesz elfogadtat-
ni az ülésszak végéig a kisebbségi
törvényt. Errõl Máté András kép-
viselõházi frakcióvezetõ nyilatko-
zott a Transindexnek.

Az RMDSZ két frakciója ked-
den estébe nyúló ülést tartott a
törvényhozási prioritásokról és az

elõrehozott választások kérdésé-
rõl. Fekete Szabó Andrástól meg-
tudtuk: többségük támogatja az
elõrehozott parlamenti választá-
sokat, de csak akkor, ha azt júni-
usban, a helyhatóságiakkal együtt
lehet megtartani. Ez a választások
összevonását elutasító alkotmány-
bírósági döntés indoklásából de-
rül majd ki. Fekete tájékoztatása
szerint, ha a taláros testület lehe-
tõvé is teszi a választások összevo-
nását, akkor ezeket csak a na-
gyobbik kormánypárt beleegyezé-
sével lehet csak megtartani. „Mi
akarhatjuk, ha PDL és Traian
Bãsescu nem akarja. Az államfõ a
végtelenségig késhet a parlament
feloszlatásával, és ha mi ki is lé-
pünk a koalícióból, a PDL egye-
dül kormányozhat” – mondta a
politikus. 

ÚMSZAKTUÁLIS2012. február 2., csütörtök www.maszol.ro 3

Nem annyira az utca
nyomása, mint inkább
a választások közele-
dése kényszerítette rá
a narancsvörös hatal-
mat arra, hogy en-
gedjen kissé a már-
már elviselhetetlenül

szorosra húzott nad-
rágszíjon. Kormányilletékesek máris fizetés-
emelést lebegtetnek, ha csak ötszázalékosat
is. Persze nem is várnak el sokat cserében,
legfeljebb néhány százaléknyi népszerûség-
emelkedést. 
A kormány (politikai) matematikusai
azonban – mint már annyiszor – feltehetõ-
en ismét elszámolták magukat. Populista
gesztusuk súlyos gazdasági-pénzügyi követ-
kezményekkel járna, így választói táboruk
csak még rohamosabban csökkenne. 
Mint a legtöbb kérdés esetében, most is tel-
jes a zûrzavar a demokrata liberálisok sora-
iban. Traian Basescu államfõ a kölcsönre
alapozott jóléttel való szakítást hirdette
meg, leszögezve: nincs pénz a bérek és nyug-
díjak növelésére. Emil Boc kormányfõ eköz-
ben azt állítja, felhatalmazást kapott az
ötszázalékos emelés felvetésére a valutaala-
piakkal zajló tárgyaláson, majd kissé visz-
szakozott, elhatárolódva a populista intéz-
kedésektõl.
A lekenyerezéshez szükséges pénzt hitelbõl
elõ lehetne teremteni – nem véletlen, hogy
Bukarest a Világbanktól is egymilliárd
eurót kölcsönözne. A kormánynak nincs
mitõl tartania. Vélhetõen-remélhetõen a
törlesztés java részéhez szükséges pénzt már
nem neki kell elõteremtenie, az újabb köl-
csönfelvétel pedig aligha fenyeget infláció-
val; a jelenlegi piaci kereslet–deficit körül-
ményei között nem valószínû, hogy a ter-
melõk-kereskedõk megkockáztatnák az
újabb drágítást, ami a kereslet további csök-
kenésével járna, amint arra a napokban a
Nemzetközi Valutaalap Romániával foglal-
kozó küldöttségét vezetõ Jeffrey Franks is fi-
gyelmeztetett.
Csakhogy a pénzügyi felelõsségvállalást sza-
bályozó törvény – román jogszabályra nem-
igen jellemzõ módon – világosan leszögezi:
a költségvetési év folyamán a személyzeti ki-
adások nem módosíthatóak. Mivel az idei
költségvetésben nem szerepel sem bér-, sem
nyugdíjemelés, az ígéret beváltásához a kor-
mánynak meg kell szegnie az általa szorgal-
mazott törvényt. Ami, igaz, a narancsvö-
rösök számára soha nem jelentett gondot.
Jeffrey Franks napokban elhangzott megál-
lapításai a „jó hír–rossz hír” típusú vicceket
idézik. Azzal kecsegtetett, hogy idén gyara-
podni fog a román gazdaság, de hozzátette:
ez nem jár az életszínvonal emelkedésével, a
béremelések nyomán pedig a munkaadók
korlátozhatják az alkalmazásokat. Közölte,
a nemzetközi pénzintézet nem ellenzi a mi-
nimálbér emelését – ám pontos számításo-
kat követelt, ami – tudjuk – Bukarestnek
nem erõssége. 
Végül, amolyan Traian Bãsescu államfõ-
nek szánt gesztussal, az országot a viharból
éppen kikerült, ám újabb viharokkal szem-
benézõ hajóhoz hasonlította. Diplomáciai
érzéke azonban nyilván visszafogta attól,
hogy megsaccolja: milyen esélyei lehetnek
az országhajónak a cotroceni-i kapitánnyal
a parancsnoki hídon.

A bér(emelés) ára

Bogdán Tibor

Román lapszemle

Letartóztatta a Szervezett Bûnözés és
Terrorizmus Elleni Igazgatóság Manole-
Rãzvan Cernãianu, TinCode névre hall-
gató temesvári egyetemistát, aki feltörte
a NASA, a Pentagon, az amerikai had-
sereg, illetve több állami intézmény
szervereit, amelyekrõl titkos adatokat
töltött le. (Adevãrul) Elsüllyedt kedden
a Fekete-tengerben egy kambodzsai te-
herhajó. A Törökország északnyugati
részén, vélhetõen a kedvezõtlen idõjárás
következtében történt baleset során tíz
tengerész tûnt el a hajó fedélzetérõl.
(Jurnalul naþional) 

Már akadozik a parlament

Folytatása az 1 oldalról

A környezetvédelmi tárcavezetõ
hangsúlyozta, folytatni kell a be-
fektetések támogatását, ezért a
szövetség azt javasolta, hogy az
idei költségvetésben a befekteté-
sek ösztönzésére jelentõs össze-
get  fordítson a kormány. Bor-
bély László hangsúlyozta, fõ-
ként az elsõ fél évben nagyon
fontos ez a támogatás, hiszen a
megkezdett munkálatokat foly-
tatni kell, sok munkálat az idén
befejezhetõ, ez pedig munkahe-
lyeket jelent, és végsõ soron az
államkassza számára is bevételt
generál.

A találkozón részt vett Ritli
László és Cseke Attila, az
RMDSZ volt és jelenlegi egész-
ségügyi minisztere is, így a be-
szélgetés egyik fõ témája az
egészségügyi reform volt. Az
RMDSZ álláspontja világos a
kérdésben, eszerint csak úgy lehet
átfogó reformot megvalósítani az
egészségügyben, ha a kérdésben
érintett összes szereplõvel elõzõ-
leg konzultálnak. Az RMDSZ
szerint bizonyos részkérdések-
ben, mint a egészségügynek szánt
közpénzek hatékonyabb felhasz-
nálása, az egészségügyi alapcso-
mag kidolgozása vagy az átfogó
informatikai rendszer megvalósí-
tása, lehet jól megalapozott szak-
mai döntéseket hozni, de az átfo-
gó reformot a választások után
kell megvalósítani. 

A politikai alelnök beszámolt
arról is, hogy a szövetség elkötele-
zett az uniós források lehívásának
felgyorsítását illetõen, hiszen
„mindannyiunk érdeke, hogy mi-
nél több uniós alapból finanszíro-
zott befektetés valósuljon meg”. 

Borbély László elmondta, a
beszélgetés egyik témája volt a
gázárak liberalizációjának kér-
dése is, ezzel kapcsolatban az
RMDSZ támogatja azt a javasla-
tot, miszerint a liberalizálás kije-
lölt dátumát újra kell tárgyalni és
el kell halasztani, figyelembe vé-
ve a megváltozott gazdasági kö-
rülményeket. Az emberek a je-
lenlegi fizetések mellett nem fog-
ják tudni kifizetni a magasabb
árakat, ezért mindent meg kell
tennünk a gázárak liberalizáció-
jának halasztása érdekében, el-
sõsorban a lakossági fogyasztók
érdekeit figyelembe véve – hang-
súlyozta Borbély László. 

Az RMDSZ béremelést akar
M. Á. Zs.

Kellemetlen perceket szerez-
tek a Demokrata Liberális

Párt (PDL) honatyái Emil Boc
kormányfõnek, amikor a tegnapi
parlamenti ülésszak elõkészítésé-
re összehívott tanácskozáson ha-
tározott, sõt néha vehemens hang-
nemben szólították fel, hogy párt-
elnökként mutassa be azt a straté-
giát, amellyel a közel három hete
zajló utcai tüntetésekre kíván vá-
laszolni. A HotNews hírportál sze-
rint a nagyobbik kormánypárt
képviselõi és szenátorai azt rótták
fel a miniszterelnöknek, hogy
semmit sem tesz az alakulat nép-
szerûségének zuhanása ellen.
Emil Boc arra kérte kollégáit,
hogy bízzanak meg benne és
Traian Bãsescu államfõben,
mondván, „tudom, mit kell ten-
nem, de döntésemet csak azután
jelenthetem be, hogy az Alkot-
mánybíróság közzétette a válasz-
tások összevonását tiltó határoza-
tának indoklását”. A kormányfõ
ígérete szerint jövõ hétig „összeáll
a puzzle ”, addig az államfõvel
közösen döntenek a továbbiakról. 

A kormányfõ érvelése ahelyett,
hogy megnyugtatta volna, inkább
felszította a kedélyeket. Az elége-
detlenkedõk hangadói Vasile
Blaga szenátusi elnök és Cezar
Preda alelnök voltak, akik azt ja-
vasolták Emil Bocnak, hogy
mondjon le. „Elegem van a frázi-
sokból, ezzel a nyugalommal a

pokolra jutunk. Ha tudja, mit kell
tennünk azért, hogy a pártnak
jobb legyen, mondja meg nekünk
is, mert mi nem tudjuk. Van élet a
pártban Blaga és Boc után is” –
vonta kérdõre a kormányfõt
Vasile Blaga. Hasonló álláspontra
helyezkedett Raluca Turcan
Szeben megyei képviselõ is, aki
arra kérte a kormányfõt, hogy „ne
James Bond-stílusban kommuni-
káljon a párttal”. Elena Udrea ré-
giófejlesztési és turisztikai minisz-
ter megpróbálta elterelni a figyel-
met a miniszterelnökrõl, a képvi-
selõk „figyelmébe ajánlva” a ha-
marosan kiosztásra kerülõ kor-
mánypénzeket. A PDL-s hon-
atyák azon aggodalmára, hogy a
kormánypárt népszerûségének
drasztikus zuhanása miatt ve-
szélybe került bejutásuk a követ-
kezõ parlamenti ciklusban, Udrea
az izraeli kormánypártok példáját
említette, ahol hónapokkal az ut-
cai megmozdulások után a hata-
lom oldala ismét 40 százalékra
tornázta fel magát. Roberta
Anastase, a képviselõház demok-
rata-liberális elnöke azzal csitítot-
ta kollégáit, hogy úgy rajzolják
majd újra a választási körzeteket,
hogy növeljék a PDL-s jelöltek
esélyeit. „Megrendeltünk egy fel-
mérést és a körzetenkénti eredmé-
nyeink figyelembevételével alakít-
juk majd ki az új egyéni választó-
kerületeket” – tárta fel a nagyob-
bik kormánypárt „kampánystraté-
giáját” Anastase. 

PDL: rárontottak Emil Bocra

Üres széksorok a szenátusban. A koalíció nehezen tud határozatképes jelenlétet biztosítani Fotó: Mediafax

Borbély László
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Bogdán Tibor 

Bizonyos fokig a kollektív
bûnösség elvét érvényesí-

ti, amolyan internetes rend-
õrséget vezetne be a Hamisí-
tások Elleni Kereskedelmi
Egyezmény (ACTA) alkal-
mazása.  Mindennek nyo-
mán a világháló középkora
köszöntene be, az internet
valóságos inkvizíció fennha-
tósága alá kerülne – állítják
IT-szakemberek.

Szolgáltatók 
teljhatalma és 
kiszolgáltatottsága

A dokumentum hivatalos
célja a szellemi termékeket
lenyúló kalóztevékenység
megakadályozása lenne,
ugyanakkor azonban az
ACTA lehetõvé teszi a fellé-
pést nem csak az interneten
hozzáférhetõ szellemi ter-
mék, de mindenféle más,
szerzõi joggal védett cikk –
mint például a generikus
gyógyszerek – hamisítása el-
len. Rendelkezései azonban
a világhálót érintik a leg-
drasztikusabban.

A korlátozások mindenek-
elõtt a fájlmegosztó honlapo-
kat sújtják. Ezek felhasználá-
sát eddig is szabályozta az
Európai Unió törvénykezése,
most azonban sokkal szigo-
rúbb követelmények lépné-
nek életbe. Így például az

internetszolgáltató gyakorla-
tilag behatolhatna a felhasz-
náló számítógépébe, és je-
lenthetné bármely szerzõi
jogvédõi testületnek a jogvé-
dett termékek lemásolását.
Mindehhez bírósági felhatal-
mazásra sem lenne szüksége.
Mi több, a hatóságok kötelez-
hetik is a szolgáltatót arra,
hogy az illetékes szerveknek
információkat nyújtson ar-
ról, milyen anyagokat töltött
le a felhasználó, mennyit idõ-
zött az egyes oldalakon, me-
lyek a világhálós navigálási
szokásai. Ezzel amolyan ha-
tárokon átnyúló „szellemi
rendõrség” jönne létre, amely
az igazságszolgáltatás mellõ-
zésével azonosíthatná és
büntethetné a vétkeseket.

A kalózt az elsõ lépésben
figyelmeztetnék, a vétség
megismétlõdése esetében vi-
szont zárolhatják IP-kódját,
amivel gyakorlatilag letilta-
nák az internet használatá-
ról. Egyszersmind kártalaní-
tásra kötelezhetnék, de akár
bíróság elé is állíthatnák és
szabadságvesztésre ítélhet-
nék. Az ACTA alkalmazása
nyomán a nagy „szellemi ter-
mékgyártók” elérhetik a ka-
lózletöltésekre lehetõséget
adó internetes oldalak bírói
meghatalmazás nélküli, au-
tomatikus megszüntetését is.

Az ACTA hívei szerint az
egyezmény nem sérti az
interneten a szabad véle-

ménynyilvánítás jogát, nem
cenzúráz és nem is szüntet
meg oldalakat, csupán a
nagy károkat okozó kalózte-
vékenységet fogná vissza.

Pszichózisveszély 

Megfigyelõk szerint vi-
szont nem véletlen, hogy a
dokumentumot a nemzetkö-
zi nagyvállalatokkal, iparóri-
ásokkal rendelkezõ országok
is aláírták, így az Egyesült
Államok, Japán, Dél-Korea,
Szingapúr, Kanada és Auszt-
rália. Rendelkezései ugyanis
nyilvánvalóan a transznacio-
nális korporációk érdekeit
szolgálják. Alkalmazásának
következményeit röviden így
lehetne összegezni: vége az
ingyenesen letölthetõ inter-
netes tartalmaknak. Ilyen kö-

rülmények között a You Tube,
a Wikipédia, a Twitter, a
Google választhat: vagy eltû-
nik a világhálóról, vagy át
kell alakítania egész üzletpo-
litikáját, oly módon, hogy
szerzõi jogvédelem alá esõ
szellemi termékek csakis fi-
zetség ellenében legyenek le-
tölthetõek.

Ez önmagában még rend-
jén is lenne, hiszen a szellemi
tulajdon eltulajdonítása is lo-
pásnak minõsül. Csakhogy
az ACTA szinte korlátlan le-
hetõséget nyújt a visszaélés-
re, a túlkapásokra, az infor-
mációhoz való szabad hoz-
zájutás jogának akár draszti-
kus korlátozására is. Tekint-
ve, hogy az internetes szol-
gáltató ellenõrzése alatt tart-
hatja a letöltéseket, a felhasz-
náló a kiszolgáltatottá válna.

Ez, az egyéni szabadságjo-
gok megengedhetetlen meg-
csonkítása mellett, valóságos
pszichózist is kiválthatna, a
felhasználó – félelmében –
hajlamos lenne arra, hogy jó-
szántából feladja bizonyos
jogait, még mielõtt azokat
bárki is megnyirbálná.

Az elsõ áldozat

De a szellemi termékek
jogtalan eltulajdonításával
akár megrendezett helyzetek
megteremtése alapján is meg
lehetne vádolni bárkit, ez a
lehetõség pedig az egyéni
szabadságjogok további kor-
látozására adna lehetõséget,
elsõsorban a kevésbé fejlett
vagy szilárd demokráciával
rendelkezõ országokban –
amelyekbõl bõven akad pél-

dául a közép- és kelet-euró-
pai térségben is.

Az ACTA méltánytalan
helyzetet teremtene a piaco-
kon is. Alkalmazásával
ugyanis az IT-nagyhatalmak,
éppen a szerzõi jogdíjak
megszegésével járó következ-
mények meglebegtetésével,
könnyen letörhetik a konku-
renciát, mindenekelõtt ter-
mészetesen a kisebb cégeket.

Bár az ACTA hívei igye-
keznek igazolni a korlátozá-
sok jogszerûségét és szüksé-
gességét, mindezt megkérdõ-
jelezi az a tény, hogy a doku-
mentumot teljes titokban
dolgozták ki. A nyilvános-
ságra kerülésével kiváltott
nemzetközi botránynak már
áldozata is van: a napokban
lemondott tisztségérõl az Eu-
rópai Parlamentnek a doku-
mentummal foglalkozó je-
lentéstevõje, Kader Arif, aki
lépését az egyezményt elõké-
szítõ hivatalos személyek ál-
tal beindított „példátlan ma-
nõverezése elleni tiltakozás-
nak” szánta. Az illetékeseket
egyebek között azzal vádol-
ta, hogy teljes mértékben el-
hanyagolták a civil társadal-
makkal történõ konzultálást,
illetve, hogy az elõkészítés
során tanúsított megenged-
hetetlen titkolózásuk miatt a
folyamat a legnagyobb mér-
tékben nélkülözte az áttekint-
hetõséget. 

Az egyezményt 21 más
uniós országhoz – közöttük
Magyarországhoz – hasonló-
an Románia is aláírta, még-
hozzá a japán külügyminisz-
tériumban. Igaz, az aláírás-
nak egyelõre csak jelképes ér-
téke van, a dokumentumról
idén nyáron döntenek majd
az Európai Parlament hon-
atyái. 

A világháló középkora?

Gy. Z.

Mind a repülési szak-
mát, mind az érvényes

repülõjeggyel rendelkezõket
nagy izgalomban tartja,
hogy melyik lesz a Malév
utolsó járata, amelyre még
fel lehet szállni. Az elmúlt
napok-hetek intenzívebben,
de az elmúlt hónapok és
évek is gyakran szóltak a
Malév veszteségeirõl és az
állami milliárdokról, ame-
lyekkel rendszeresen kistafí-
rozzák a céget. Ezért sokak-
ban jogosan merül fel a kér-
dés, hogy miért van szükség
egyáltalán nemzeti légitár-
saságra? Különösen úgy,
hogy az Európai Unión be-
lül szabad a légiközlekedés
piaca, és bárki indíthat bár-
hová járatot (természetesen

akkor, ha sikerül leszállási
engedélyt kapnia az adott
reptéren). 

Versenyhátrányt 
jelentene

A magyar kormány már
felkészült a Malév csõdjével
beálló helyzetre, és rendel-
kezett az utasok kártalanítá-
sáról. A hivatalos lapban
kedden megjelent az a kor-
mányrendelet, amely szabá-
lyozza a nemzeti légitársa-
ság csõdje esetén az utasok
kártalanításának módját, az
érintettek körét és az egyes
feltételeket. A Malév-cso-
port mintegy 2600 ember-
nek ad jelenleg munkát, fél-
ezernél több magyar vállal-
kozásnak rendszeresen
megrendelést nyújt, mint-

egy 6 milliárd forintot fizet
ki évente a kis- és közepes
vállalkozásoknak. A cso-
port éves szinten mintegy
10 milliárd forint adót fizet,
a közvetett és közvetlen po-
zitív költségvetési bevételi
hatása pedig 70 milliárd fo-
rint körüli. A társaság árbe-
vételének döntõ többsége,
csaknem 60 milliárd forint
külföldrõl származik, így a
Malév Zrt. az ország har-
minc legjelentõsebb export-
õre között is szerepel.

Mindemellett a Malév
számos, nehezen számsze-
rûsíthetõ elõnyt is hoz az
ország számára. A turista
látogatók a társaság szolgál-
tatásait igénybe véve talál-
koznak elõször a magyaros
vendégszeretettel, az itteni
borokkal, pálinkákkal és a

népszerû turisztikai látvá-
nyosságokról szóló ismerte-
tõkkel. A Malév így sok
külföldi számára bizonyos
értelemben az ország kapu-
ja. Külföldi vállalatok beru-
házási, befektetési döntései-
nél (mint például a kecske-
méti Mercedes-gyár) ki-
emelt szempontként merül
fel az adott térség egy na-
pon belüli elérhetõsége-el-
hagyhatósága. A nemzeti
légitársaság hiánya tehát
komoly versenyhátrányt je-
lentene Magyarországnak.

„Hézagmentes” 
átállás

Berényi János, a Malév
igazgató tanácsának elnöke
azt közölte hétfõ délutáni
sajtótájékoztatóján: felada-
tuk most a „hézagmentes”
átállás, ami azt jelenti, hogy
igyekeznek a Malévot addig
mûködtetni, amíg a háttér-
bõl elõ nem léphet egy új
nemzeti légitársaság. Tekin-
tettel arra, hogy a Malévnak
a jelenlegi formájában nap-
jai vagy órái lehetnek hátra,
a kérdés mára annyi ma-

radt, hogy milyen formában
folytatódik a nemzeti légi-
társaság mûködése. A meg-
oldás nem egyedi és nem
példa nélküli a légi közleke-
désben. A nagy hagyomá-
nyokat maga mögött tudha-
tó Swissair, Svájc nemzeti
légitársasága éppen tíz esz-
tendeje került hasonló hely-
zetbe. Az 1931-ben létrejött
és a világ legmegbízhatóbb
légitársaságának tartott
Swissairt – amelynek mûkö-
dését egyszerûen a svájci
órákéhoz hasonlították – di-
csérték pénzügyi stabilitásá-
ért; a Swissair egyszerûen
nemzeti szimbólumnak,
ikonnak számított.

A hanyatlás 1997-ben
kezdõdött el a cég átalakítá-
sával, expanzív törekvések-
kel, majd a szeptember 11-i
merénylet nyomán a légi
közlekedés pangásával sú-
lyosbodott. A Swissair drá-
maian veszített az értéké-
bõl, és 2001 októberére
mindössze egyetlen gépe
maradt, amelyet 2002. már-
cius 31-ig a berni kormány
üzemeltetett. A Swissair le-
ányvállalatára, a Crossairre

alapozva 2002. április 1-jén
megalakult a Swiss nevet vi-
selõ légitársaság.

Eltûnt zászlóshajók

Hasonló forgatókönyvet
követett az ugyancsak nem-
zeti ikonnak számító, 1923-
ban létrejött belga Sabena. A
cég 2001-ben jelentett csõ-
döt, ezért 2002 februárjában
új légitársaság alakult meg,
amely a Brussels Airlines ne-
vet kapta – és megkapta a
társaság székhelyéül szolgá-
ló Sabena Házat is a brüsz-
szeli repülõtér területén,
Zaventemben.

Az Egyesült Államok légi
társaságai kifejezetten keres-
kedelmi alapon mûködnek,
kiemelkedvén azonban kö-
zülük, mintegy zászlóshajó-
ként mûködött 1927 és
1991. december 4. között a
PanAm. New York panorá-
májához a mai napig hozzá-
tartozik az Empire State Bu-
ilding szomszédságában
emelkedõ egykori székház,
amelyrõl mára már lekerült
a felirat és a napkorongot jel-
képezõ kék logó. 

Lesz-e magyar nemzeti légitársaság?
A magyar nemzeti légitársaság tegnap reggel még rendben

elindította járatait Frankfurtba, Milánóba, Párizsba, Lon-

donba, Koppenhágába és Stockholmba is. Vajon meddig

tartható fenn ez az „idilli” helyzet? És miért fontos a Malév;

miért éri meg az államnak évente sok milliárd forintot bele-

tömni egy stabilan veszteséges cégbe?

Hat éven át zajlott, a legnagyobb titok-

ban, a Hamisítások Elleni Kereskedel-

mi Egyezmény elõkészítése. Az Euró-

pai Bizottság által kidolgozott doku-

mentumot az Európai Unió 22 tagor-

szága írta alá, közöttük Románia is.

Anonymus-maszkos ACTA-elleni tiltakozás a lengyel parlamentben



A metróra várakozva olvastam: Németor-
szágban milyen kevés fiatal tud arról,
hogy mi volt Auschwitzban. A megállók-
ban a képernyõk több napon át sugároz-
ták ezt az újdonságot. Amikor már tized-
szer olvastam, ez ötlött fel bennem: „Mi-
lyen boldogok a német gyermekek!” Való-
ban, jobb nem tudni Auschwitzról... Per-
sze ezt zokon venné tõlem minden zsidó
ismerõsöm, s hát még azok, akik nem is-
mernek. Pedig meggondolhatnák õk is:
vajon nem az lenne a menyország, ha a
világon senki sem hallott volna Ausch-
witzról? Ha sohasem lett volna Ausch-
witz? Azzal, hogy mindennap emleget-
jük, tulajdonképpen életben tartjuk a bor-
zalmat. Életben tartjuk a huszadik száza-
di gyilkos nacionalizmust, amelynek két

világháborút, több balkáni
háborút, a jugoszláviai ka-

tasztrófát, az arab terro-
rizmust és még soksok

más tragédiát köszönhe-
tünk. Hát nem kéne el-
süllyeszteni végre a tör-
ténelem pincéjében?
Nem kellene-e hét lakat

alá tenni, hogy sen-

kinek sem legyen kedve vele foglalkozni?
Ahogy annyi ünnep van az ortodox ka-
lendáriumban, a katolikus naptárban, az
UNESCO-nál és az ENSZ-nél, talán ki-
nevezhetnénk egy napot az összes emberi
tragédiákról való megemlékezés napjává.
Azt évente tisztességesen
megülnénk, s nem idéz-
nénk fel a borzalmakat
nap mind nap. Hát nem
ezt kellene tenni?
Mert az is felötlött ben-
nem, hogy a haláltábor
feliratából az elsõ szót nyugodtan ki le-
hetne cserélni. A cinikus hóhérok ezt ír-
ták oda: „Arbeit macht frei”. Ami ez
esetben annyira igaz, mintha azt írták
volna: „Auschwitz macht frei”. Nem ütök
a számra... Máshol van a szabadság: az
emberi lélekben, és az emberi értelemben
– ha hajlandó azt érzékelni, ha hajlandó
azt felfogni. 
Az állandó ismétlés és odamutogatás nem
azt hozza, amit várunk tõle. Az együttér-
zés már megvan, akiben megvan. S aki-
ben nincs, abban ettõl nem is lesz meg.
Hanem sokkal hamarább fellép az una-
lom, kialakul az ellenérzés – függetlenül

attól, hogy ez esetben mennyire méltatlan
az -, sõt az állandóan, újra és újra jelent-
kezõ antiszemitizmusnak is a sok ismétlés
a forrása, különösképpen olyan országok-
ban, ahol már zsidók alig vannak, semmi-
képp sem tekinthetõk riválisnak, ellenfél-

nek, s a többségiek egy
része mégis ellenségnek
kiáltja ki õket. Hatás –
ellenhatás, egyik hívja a
másikat. Ezen is el kelle-
ne gondolkozni. Persze
jobbikok lennének zsi-

dók nélkül is. A jobbikság egy életforma.
Találnának más céltáblát: romát, ma-
gyart, románt, mert van sapkája, mert
nincs... Nekik a céltábla a fontos, hogy le-
gyen kire lõni, lövöldözni – s ezáltal érvé-
nyesülni politikában, vallásban, üzletben
stb. Mert végül is zsebre megy a játék, ar-
ra hogy azt megtömjék.
Furcsa dolog történt a közelmúltban:
egyik vezetõ nyugati demokráciában,
Franciaországban törvényt fogadtak el,
amelyben elítélik a múlt század elején, az
elsõ világháború idején Törökországban
véghezvitt örményirtást, a holokauszthoz
hasonló méretû népirtást. Miért van szük-

ség erre ma, Franciaországban? Talán ott
is örményirtásra készülnek? Áh, dehogy!
Közelednek a választások. Hogy Francia-
országban sem szeretik az idegeneket, ez
nem titok, a romániai útlevéllel ott járók
a bõrükön érezhetik ezt. Vajon nem az
idegengyûlölet, a xenofóbia ellen kellene
esetleg törvényt hozni ott? De nem ám,
mert egy ilyen törvény nem hoz több sza-
vazatot. A populisták imádják a
xenofóbiát. Törökországban viszont fel-
szívták a vizet, újból gyûlölni kezdik az
örményeket, s velük együtt a franciákat
is. Többek között ez az örményirtás fel-
emlegetésének mai hozadéka. Még mi-
lyen népirtásokat lehetne törvénybe fog-
lalni? Érdekes, egy ország kiéheztetését
sohasem ítélik el törvényszinten!
Zárva kellene tartani a történelem pincé-
jét. Aki a máért dolgozik, érveljen a má-
val. Azzal a „hozzáadott értékkel”, amit
õmaga produkál a mai gondok megoldá-
sa, a mai szükségletek kielégítése terén, s
ne pedig a múltbeli, újracsomagolt nyo-
morral hozakodjék elõ unos-untalan.
Csakhát ez nehéz dolog, munkát igényel.
Azt, amely nem feltétlenül szabadít meg
minden gondtól...

Az elsõ illúzió az volt, hogy az emberek többsége aktív részt vállal
a kormányzásban, és hogy minden egyén rokonszenvezik valamely
párttal – a sajátjával vagy a máséval. Ezek a mozgalmak viszont
bebizonyították, hogy a politikailag semleges és közömbös töme-
gek könnyen válhatnak többséggé egy demokratikusan kormány-
zott országban, hogy tehát a demokrácia mûködhet olyan szabá-
lyok mellett is, amelyeket csupán egy kisebbség ismer el aktívan. A
totalitárius mozgalmak megsemmisítették a második demokratikus
illúziót is, azt, amely szerint ezek a politikailag közömbös tömegek
nem számítanak: valóban közömbösek, s pusztán a nemzet artiku-
lálatlan, visszamaradott rétegeibõl állnak. A totalitárius mozgal-
mak nyilvánvalóvá tették azt, amit a közvéleménynek semmilyen
más szerve nem tudott sohasem kimutatni: a demokratikus kor-
mányzás éppen annyira nyugszik a lakosság közömbös és struktu-
rálatlan rétegeinek csendes jóváhagyásán és toleranciáján, mint
amennyire az ország artikulált, látható intézményein és szervezete-
in. Amikor tehát a totalitárius mozgalmak megszállták a parlamen-
teket, miközben mélyen megvetették a parlamentáris kormányzást,
csupán látszólag voltak következetlenek. Valójában sikerült meg-
gyõzniük az emberek nagy részét arról, hogy a parlamenti többség
csalóka látszat, és nem szükségképpen felel meg az ország valódi
erõviszonyainak. Ily módon pedig sikerült aláásniuk a kormányzó
erõk önbecsülését és önbizalmát, mivel ezek is inkább a többségi
uralomban hittek, mint saját alkotmányaikban.

Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Fordította Erõs Ferenc

Zsebre megy a játék
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Választások lesznek ez évben, s nem mindegy, hogy a
magyarság (vagy az õt képviselõ pártok, ami nem
ugyanaz, legkevesebb három halmazról beszélünk)
miként szerepelnek a megmérettetésen. Jó esély van
arra, hogy megint kommunistázzunk, szekuzzunk
meg Neptunozzunk orrvérzésig, ahogy ezt megszok-
tuk. Vagy megint leképezzük a magyarországi párt-
és érdekviszonyokat, s megcsináljuk az anyaországi
választások Caragialés paródiáját a külõrlokál nevé-
ben? Ha már választani kell, akkor inkább mindkettõ.
Lenne már igény egy kis magyar-magyar gyûlölkö-
désre, lövészárkok megásására a Hargitán, a véres
tõsgyökér körbehordozására a Székelyföldön. Vetik
sûrûn a viszály magvait. Azok a semmirekellõk, a
maguk önérdekét képviselõk. Nem úgy, mint a ma-
gunkfajták. (És nekünk is van Noua Dreaptánk –
amirõl ne feledkezzünk meg!)
Akkor meg azonnal megszülethetnek a békülékeny
hangú nyilatkozatok is, amelyek az összefogás nagy-
szerûségét hangsúlyozzák, mert különben parlamenti
képviselet nélkül maradhat árva kisebbségünk. Ami-
nél rosszabbat el sem lehet képzelni, legfeljebb csak
azt, ami tényleg rosszabb, hogy a másik magyar csa-
pat küldi be a képviselõit, és azok elrontják az auto-
nómiát. Mert csak elrontani tudják. Azt se tudják,
mi az.
És addig is, ha hosszú kampányban gondolkodunk,
akkor úgy kellene helyezkedni, hogy a végén csak
jusson némi hatalmi pozíció, mert a kisebbségnek
csupán akkor van képessége a beleszólásra az érdemi
meg elosztási kérdésekbe.  Ezért mostan keményen
kritizálni kell a fennállót, segíteni a megszületésben
az újat, amely biztosabb alapokra helyezi az ország
jövõjét meg az emberek (köztük a magyarok) megél-
hetését. A magyar kisebbség etnikai alapú önszerve-
zõdése a demokrácia keretei között, éppen azért,
mert minden világnézet és irányzat képviselve van
benne, kompatibilis a román politikai paletta minden
színével (kivéve a magyarellenes kisebbségeket, de
még azokkal is összehozhatja õket a matematikai
kényszer). S ugyanezen logika szerint mûködik a ma-
gyar párt magyar ellenzéke.
Éppen ezért az igaz magyar elfogadja és becsüli a ro-
mán politika bizonyos szereplõit, és mélységesen

megveti ezek ellenfeleit. Szigorúan er-
kölcsi alapon. Ez az etikai mérleg
láthatóan stabil és mozdíthatatlan,
értékelvû és európai – csak az új

helyzettel változik óvatosan, mér-
tékkel, körültekintõen. Vagy nagyon

gyorsan, ha a szükség úgy kívánja.
Ajánlom a fenti cikket elmélyült
megfontolásra mindazok figyel-
mébe, akiknek kinyílik tõle a zse-
bükben a bicska. Krebsz Janos
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Talán kinevezhetnénk
egy napot az összes 
emberi tragédiákról való
megemlékezés napjává.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Az ember rabszolga és az is marad, 
amíg ki nem gyógyul a reménykedés 

rögeszméjébõl.” 
Emil Cioran 

Alternatív törvényértelmezés

Illúziók

Hát mi lesz itt,
tekintetes úr?

A nap címe. Késélen a parlamenti többség,
Adevãrul

Magyarázat. Jelenleg 68–67 a kormány-
pártok és az ellenzék aránya a szenátus-
ban. Ahhoz, hogy a koalíció biztosítani
tudja a határozatképes jelenlétet, vala-
mennyi szenátor-miniszternek és a tavalyi
sérüléseibõl lábadozó Verestóy Attilának is
részt kell vennie a felsõház ülésein. Ezt
persze csak akkor, ha az ellenzék valóban
komolyan veszi a meghirdetett parlamenti
sztrájkot és nem vesz részt a törvényhozói
munkában.

Szép kis elvi vita. A brüsszeli A demokrá-
cia Romániában címû vita során a román
szereplõk élvezetes produkciókkal szóra-
koztatták a nagyérdemût. Monica Macovei
azt kérdezte Viktor Pontától, hogy meg
akarja-e szüntetni az ANI-t. (Holott V. P.
nyilvánosan kijelentette, hogy nem, de per-
sze ez még nem jelent semmit.) Ponta a
volt igazságügyi miniszternek „azt rótta
fel” (a megfogalmazás a România liberã
cikkírójáé), hogy Traian Bãsescu elnök
megvesztegette õt. Kár, hogy ilyen értel-
mes, tárgyilagos, az ország érdekeinek el-
kötelezett emberek ehhez hasonló alacsony
színvonalú vitákba bonyolódnak.

Hûha! A Curierul naþional megírja, hogy
Corina Creþu európai parlamenti képvise-
lõ, a PSD alelnökeinek egyike nyílt levelet
küldött Christine Lagarde IMF-fõnöknek,
amelyben a Nemzetközi Valutaalap romá-
niai fõtárgyalójának, amolyan fõkormány-
zónak, a közismert (lyukas cipõtalpú)
Jeffrey Franksnek a leváltását kéri. Az ok:
Franks egy „luxus üdülõhelyen”román
funkcionáriusokkal együtt dorbézolt, mi-
közben „Románia kényes helyzetben van,
amikor a társadalmi nyugtalanság a robba-
náshatárra jutott”. Mibe fogadjunk?

A nap álhíre. Egy titkos közvélemény-ku-
tatás szerint a megkérdezettek nyolcvan
százaléka korruptnak tartja Adrian
Nãstase volt kormányfõt és megérdemelt-
nek a büntetését. Ugyanakkor a megkérde-
zettek kilencven százaléka a mostani na-
gyobbik kormánypárt egyes tagjait még
korruptabbnak tartja. 

Zsehránszky István



Folytatás az 1. oldalról

„A konzultáció egyik össze-
tevõje az önkormányzatok-
kal való párbeszéd. Az
RMDSZ nem kíván azzal
foglalkozni, hogy melyek le-
gyenek az EU-s prioritások
Tulceában, azt viszont ne-
künk kell megmondanunk,
hogy mi a fontos Hargita,
Kovászna, Maros és más er-
délyi megyék számára” – fo-
galmazott az EP-képviselõ.
Minte elmondta, alapesetben
a megyei önkormányzatok-
kal konzultálnak, ahol pedig
nincs magyar önkormány-
zat, ott a megyei RMDSZ-
szervezetekkel.

A másik fontos összetevõ a
szakpolitikai konzultáció.
„Folyamatban van egy olyan
útmutató kidolgozása, amely
alapján egységes eljárással
elemezzünk különbözõ terü-

leteket: regionális fejlesztés,
agrárpolitika, ipar, energeti-
ka. A prioritások régiónként
változnak: ahogyan Székely-
földön a zöld energia a fon-
tos, a Bánságban a napener-
gia. Az Erdély 2020 terv nem
általános célkitûzéseket tar-

talmaz, hanem uniós forrá-
sokból finanszírozható fej-
lesztési terv elkészítését céloz-
za” – tette hozzá a politikus.

Moldován József távközlé-
si államtitkár, a gazdasági ta-
nács tagja szintén az európai
alapok fontosságát hangsú-

lyozta. „Az európai alapok
lehívásával próbáljuk a gaz-
dasági válság hatásait enyhí-
teni, és annak ellenére, hogy
Románia mindeddig nem ke-
zelte a kellõ hatékonysággal
ezeket az alapokat, mégis je-
lentõs tõkeáramlás történt az
ország költségvetésébe. Ezért
továbbra is úgy kell tervez-
nünk, hogy ezeket a lehetõsé-
geket tekintetbe vegyük” –
emelte ki az államtitkár.
Moldován szerint a gazdasá-
gi tanács bejáratott európai
módszertan szerint végzi ezt
a tervezõ munkát. „Kor-
mányzati tényezõként az
RMDSZ hozzáfér ezekkel az
alapokkal kapcsolatos infor-
mációkhoz. Ésszerû, hogy
saját fejlesztési területeinket
annak megfelelõen alakítsuk,

ahogyan az Európai Unió is
felosztotta és fejleszti ezeket a
területeket. Nem gondolkod-
hatunk olyan ágazatokban,
amelyeket az EU nem kezel
prioritásként 2014 és 2020
között” – hangsúlyozta. 

Winkler Gyula szerint an-
nak oka, hogy az ország
mindeddig alacsony haté-
konysággal használta fel a
rendelkezésre álló EU-s ala-
pokat az, hogy a 2007-tõl
2013-ig terjedõ EU-s költség-
vetés alapozásakor Románia
rosszul tervezett. „Bár ekkor
még nem voltunk uniós tag-
ország, a számunkra elkülö-
nített összegekrõl felhaszná-
lási tervet kellett készíteni. Öt
évvel a csatlakozás után most
szintén hétéves EU-s költ-
ségetésben gondolkodunk, és
vannak olyan területek, pá-
lyázati irányok, ahol a le-
adott, érvényes pályázatok
tízszeresét teszik ki a kioszt-
ható pénzeknek, illetve
olyanok is, ahol a pénzek tíz
százalékára sincs pályázati te-
vékenység. Ennek a rossz ter-
vezés az oka” – vélekedett
Winkler. Az EP-képviselõ
szerint 2005-2006-ban a szak-
szaktárcák irodáiban hasból
írták be a számokat, a reális
igények felmérése és ismerete
nélkül. Ennek megismétlõdé-
sét elõzné meg az RMDSZ
fejlesztési terve, legalábbis Er-
dély vonatkozásában. 

HIRDETÉS
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„Elsõbbségi jogot” és kizárólagosságot kö-
vetel magának az RMDSZ politikai ellen-
zéke a gazdasági stratégiakészítés terüle-
tén. A Magyar Polgári Párt (MPP) orszá-
gos alelnöke, Fazakas Tibor nemrégiben
Székelyudvarhelyen tartott sajtótájékozta-
tóján kifejtette, az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács (EMNT) által kidolgozott Mikó-
tervvel az RMDSZ Erdély 2020 stratégiája
nem szállhat versenybe, ugyanis „a szövet-
ség kormányon levõ politikusainak a jelen-
legi gondok orvoslására sincs javaslatuk”.

Fazakas „szemtelenségnek” tartja, hogy az
RMDSZ arról tart értekezletet, hogy mi-
lyen lesz Erdély gazdasága 2020-ban, ami-
kor az ország jelenlegi nehéz helyzetére
nincs megoldásuk. Winkler szerint az
RMDSZ nincs is versenyben senkivel, ami-
kor fejlesztési tervet készít. „A Mikó-terv
egy álomgyûjtemény, ami mellé nincsenek
források rendelve. Az Erdély 2020 stratégia
megvalósítható célkitûzéseket tartalmaz,
hiszen konkrét forrásokra alapoz” – hang-
súlyozta Winkler. 

Erdély 2020 versus Mikó-terv?

ÚMSZ

Borbély Károly gazdasági
államtitkár is részt vesz

ma azon a szakmai és üzleti
megbeszélésen, amelynek té-
mája a Románia és India kö-
zötti kétoldalú kapcsolatok
erõsítése – elsõsorban gazda-
sági és kereskedelmi szinten.
„Nem hagyható figyelmen
kívül, hogy India egyre na-
gyobb szerephez jut a világ-
gazdaságban, ebbõl kifolyó-
lag Romániának érdeke még
szorosabbra fûzni a gazdasá-
gi együttmûködést” – hang-
súlyozta az esemény fontos-
ságát az államtitkár. Mint la-
punknak elmondta, Bukarest
számára óriási lehetõség,
hogy európai uniós tagsága
révén hozzásegítse az indiai
gazdaság szereplõit a közös-
ség 500 milliós piacához. A
távol-keleti ország Bukarest
egyik legfontosabb kereske-
delmi partnere az ázsiai tér-
ségben, a két állam tavaly
mintegy 800 millió dollárnyi
üzleti forgalmat bonyolított
le egymás között. Annak el-
lenére, hogy ebben az idõ-
szakban pedig a román ex-
port 30 százalékkal nõtt az
elõzõ évi szinthez viszonyít-
va, Románia kereskedelmi
deficitje még mindig jelentõs.
A most megrendezett kétol-
dalú találkozó célja, hogy
minél több hazai befektetõ
érdeklõdését felkeltsék az in-
diai piacra lépés iránt. 

Partnerségben

Indiával

Az RMDSZ gazdasági tanácsa dolgozta ki és promoválja az Erdély 2020 fejlesztési tervet

Terv, nem álomgyûjtemény

Fotó: rmdsz.ro
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Antal Erika

Amennyiben a kormány
nem hoz valamilyen

rendkívüli gazdasági intézke-
dést, egy hónap múlva várha-
tóan 5-7 százalékkal emelke-
dik majd az alapélelmiszerek
ára, ugyanis a tavalyi év fo-
lyamán jelentõs mértékben
megdrágult az üzemanyag, a
földgáz és a villamos energia
ára – jelentette be Dragoº
Frumosu, az Élelmiszeripari
Szakszervezetek Szövetségé-
nek (FNSIA) elnöke.

Frumosu: „újra-
helyezkednek az árak”

„Az élelmiszerek és az
energiaforrások ára szimbió-
zisban van egymással. A ter-
melõk többsége tavaly azért
nem növelte az élelmiszerára-
kat, mert tisztában voltak az-
zal, hogy a gazdasági válság
miatti alacsony vásárlói kedv
negatívan hat majd az eladá-
saikra. Még egy évet azonban
nem bírnak ki a mostani
árakkal, ha nem növelik az
élelmiszerek eladási árát, be-
zárhatják a boltokat” – ma-
gyarázta az Új Magyar Szó

megkeresésére Frumosu.
Hangsúlyozta: nem a drágu-
lás a megfelelõ kifejezés az ár-
növekedésre, hanem az élel-
miszerek értékének energia-
árak függvényében történõ
„újrahelyezkedése”. Az élel-
miszer-ipari alkalmazottakat
tömörítõ szakszervezet veze-
tõje hangsúlyozta: néhány
élelmiszerért a kisebb mérté-
kû termelés következtében
már január elejétõl 3-4 száza-
lékkal többet kellett adjon a
lakosság. Felvetésünkre, hogy
a drágulás mennyire fogja nö-
velni az importot, elmondta,
mindenképp több lesz a pol-
cokon és a bevásárlószatyrok-
ban a külföldi termék, ugyan-
is, az EU tagállamaiban gyár-
tott termékek után nem kell
jövedéki adót fizetni.

Drágító aszály és hó

Tájékoztatása az õszi és té-
li hónapok kedvezõtlen idõjá-
rási viszonyai következtében
a mezõgazdasági termelésbõl
származó termékek árát is
megdrágítja. „Az õszi búza és
repcevetés a szárazság és az
azt követõ bõséges havazás
következtében gyakorlatilag

teljesen tönkrement. Egyelõ-
re tippelni sem lehet, hogy
ennek százalékban kifejezve
milyen következménye lesz a
nyáron sütött kenyér, illetve
õrölt liszt árára nézve, de any-
nyi már most nyilvánvaló,
hogy lényegesen nehezebb év
elé nézünk, mint 2011 tava-
szán” – magyarázta Fru-
mosu. Hangsúlyozta, ha a bú-
za tõzsdei ára növekszik, Ro-
mániában is drágulásra kell
számítani, függetlenül a beta-
karított gabona mennyiségé-
tõl és minõségétõl. Szakem-
berek szerint egyébként már
áprilistól 15-20 százalékkal
fog drágulni a kenyér is, nyár-
tól pedig akár meg is duplá-
zódhat, mivel az õszi száraz-
ság miatt a gabona jelenlegi
75 banis kilogrammonkénti
ára elérheti a két lejt.

Minden bani számít

A lapunk által megkérde-
zett kereskedõk szerint már
most is késõ a drágítás, hisz
„az üzemanyag ára már rég-
óta az egekben van”, és
hangsúlyozták, az áremelke-
désekkel egyenes arányban
csökken a vásárlók száma is.

„Jelenleg a legolcsóbb termé-
kek iránt van a legnagyobb
kereslet. Olajból, cukorból és
lisztbõl most is a hazai és ol-
csó termékeket keresi a vá-
sárló, legyen az nyugdíjas
vagy fiatal háziasszony. Ha
ezeket megdrágítjuk, biztosra
vehetjük, hogy még jobban
fognak takarékoskodni az
emberek, ami tovább csök-
kenti a forgalmat, illetve a be-
vételt” – magyarázta lapunk-
nak Kovács Irénke marosvá-
sárhelyi üzletvezetõ. Hozzá-
tette: a drágításokkal már rég
nem a saját malmukra hajt-
ják a vizet, a nyereség, fõleg a
téli hónapokban, minimális.
Mint mondja, rengeteg az
olyan vásároló, aki csak egy-
két terméket vásárol, majd a
következõ boltba, mert ott
néhány banival olcsóbb.

„Nyugdíjasként ingyen
utazhatom a városi tömeg-
közlekedés jármûvein. Reg-
gel indulok és bejárom a vá-
rost, vásárolok, mindenhol a
legolcsóbbat veszem. Ha drá-
gulnak, akkor még jobban
odafigyelek arra, hogy mit
vásárolok” – magyarázza
Szabó Éva, aki nyugdíjas-
ként, bár elmúlt már 70 éves,
még mindig vállal gyermek-
gondozást, takarítást, most
éppen egy ágyban fekvõ idõs
ember felügyeletét végzi.
„Negyven banis kiflibõl öt
darabot veszek naponta, tejet
két-háromnaponta, hetente
krumplit, csirkeaprólékot, ol-
csó felvágottat, tojást. Gyü-
mölcsöt télen nem eszem” –
magyarázta lapunknak Éva
néni. Mint mondja, 700 lejes
bevételébõl 100 lej gyógy-
szerre, 300 lej gázra, 150-200
lej pedig telefonra, villanyra
és vízre megy el.  „Ami meg-
marad, azt kell beosztani éle-
lemre, de egyre kevesebb ma-
rad, így a drágítások miatt
még jobban oda kell figyelni
minden banira” – mondta a
nyugdíjas asszony. 

ÚMSZ

Kiállnak a Moldvai
Csángómagyar Szövetség

vezetõi mellett a moldvai ok-
tatási program tanárai, akik
tegnapi, nyílt levelükben
megalázónak, szégyenteljes-
nek érzik az MCSMSZ elleni
lejárató kampányt. „Az el-
múlt években a vezetõség ré-
szérõl erejükhöz és tehetsé-

gükhöz mérten minden szak-
mai és emberi támogatást
megkaptunk. Természetesen,
mint minden család életében,
az oktatási program közössé-
gében is voltak nézeteltéré-
sek, de ezeket normális és jó-
akaratú emberi hozzáállással
orvosolni lehetett” – írják a
pedagógusok, akik szerint a
„moldvai oktatást Magyaror-
szágról távirányítani lehetet-

len”. „Egy új szervezetnek
nincs meg a kellõ tapasztala-
ta, rálátása a Moldvában zaj-
ló oktatás megszervezésére”
– hangsúlyozzák nyílt leve-
lükben.   Amint arról lapunk-
ban már beszámoltunk, hét-
fõn délben testületileg le-
mondott a MCSMSZ elnök-
sége, miután a magyar kor-
mány részérõl nem kapták
meg az évi támogatást. 

Röviden

Kilenc év börtön 
liliomtiprásért

Elsõ fokon kilenc év
szabadságvesztésre ítélték a
kiskorú diáklányokat
megrontó sepsiszentgyörgyi
zongoratanárt. Mivel Tatár
Gergely beismerte tettét, így
az enyhítõ körülménynek
számított, és a kiszabható
18 éves fegyházbüntetést a
felére csökkentették. Az
eljárás során ugyanakkor
kiderült az is, hogy a zon-
goratanár egy harmadik,
mindössze 11 éves lányt is
zaklatott. Az ítéletet tíz
napon belül megfellebbezi a
vádlott. Amint arról beszá-
moltunk a zongoratanár és
diáklányai szexuális kapcso-
latára tavaly novemberben
derült fény, amikor az egyik
kislány naplóját elolvasták a
szülõk és panaszt tettek a
rendõrségen. 

Szigorodó szociális
támogatások

Több mint hetvenezer
személynek függesztették
fel tegnap a szociális támo-
gatását, mivel nem fizették
be idõben a helyi adókat és
illetékeket. A támogatásra
jogosultak mindaddig nem
kapják meg a juttatást,
amíg nem törlesztik tar-
tozásukat. A Munkaügyi
Minisztérium legfrissebb
jelentése szerint országos
szinten több mint 715 ezer
személy részesül szociális
támogatásban. A kormány
egyébként a napokban
egészítette ki a szociális
ellátásokra vonatkozó
törvény alkalmazási nor-
máit. Eszerint nem kaphat-
nak szociális segélyt azok,
akiknek 100 grammnál
több ékszer van a tulaj-
donukban, értékes
mûalkotással, szõrme-
bundával, illetve kristály
vagy porcelán tárgyakkal
rendelkeznek. 

Kiállnak a csángó vezetõkért

Hírösszefoglaló

Spontán sztrájkba kezd-
tek tegnap délben a Zsil-

völgyi bányászok, akik jobb
munkakörülményeket, újabb
személyek alkalmazását és
béremelést kérnek.  A lónyai
vájárok váltáskor nem eresz-
kedtek le a tárnákba, az éj-
szakai mûszakosok pedig
órákon keresztül a tárnákban
ültek, de hét másik bányánál
is spontán tüntetésbe kezdtek

a munkások. Ezzel egy idõ-
ben az Országos Kõszénki-
termelõ Társaság petrozsényi
székhelye elõtt több száz bá-
nyász gyûlt össze, és Tiberiu
Cozma szakszervezeti veze-
tõvel az élen a jogaikat köve-
telték. „Azért vagyunk az ut-
cán és nem a tárnákban,
mert a munkaadó nem tartja
be a már aláírt egyezményt,
miszerint száz lejjel növeli a
veszélyeztetettségi pótlékot,
és új embereket alkalmaz. A

jelek szerint a gazdasági mi-
nisztérium sem tesz semmit a
Zsil-völgyi bányászati gon-
dok megoldása érdekében” –
hangsúlyozta Miron Cozma
egykori bányászvezér testvé-
re. A gazdasági minisztérium
közleménye szerint az Orszá-
gos Kõszénkitermelõ Társa-
ság és a bányászokat tömörí-
tõ szakszervezetek kedden
késõ éjszakáig tárgyaltak, a
megbeszélések azonban
eredménytelenül zárultak. 

Zsil-völgyi bányászsztrájk

Hírösszefoglaló

Tovább szedi áldozatait
az öt napja kezdõdött

szibériai eredetû légtöme-
geknek köszönhetõ fagyhul-
lám – miután keddrõl szer-
dára virradólag hatan fagy-
tak meg, tizenötre emelke-
dett Romániában a kihûlés
következtében elhunytak
száma. Az Egészségügyi Mi-
nisztérium tegnapi jelentése
szerint a rendkívüli hideg
Arad és Szatmár megyében
is áldozatokat szedett. Teg-
nap hajnalban volt az idei tél
eddigi legalacsonyabb hõ-
mérséklete Romániában, a
Kovászna megyei Bodzafor-
dulón –31,7 Celsius-fokot
mértek, Sepsiszentgyörgyön
–27,2 Celsius-fokig csökkent
a hõmérõk higanyszála,
Baróton –25, Kézdivásárhe-
lyen –22 Celsius-fok volt a
tegnapi legalacsonyabb hõ-
mérsékleti érték.  Csíkszere-
dában a meteorológiai állo-
más közleménye szerint –27
fok alá süllyedt a hõmérõk
higanyszála, ami még mesz-
sze van a város februári hi-
degrekordjától, 1987-ben
–35 Celsius-fokot regisztrál-
tak. Székelyudvarhelyen
–21,5 Celsius-fokot jegyez-
tek, a Bucsin-tetõn és Gyerg-
yóalfaluban tegnap reggel
mérték az idei tél legalacso-
nyabb hõmérsékleti értékét,
–19, illetve –26,7 Celsius-fo-
kot. A meteorológusok sze-
rint ma éjszakától fokozato-
san enyhül a hideg, hétvégé-
re pedig újabb havazás vár-
ható. Ennek ellenére a men-
tõszolgálatok folyamatos ké-
szenlétben állnak. A hajlék-
talan embereket kórházakba
illetve menhelyekre szállít-
ják, azokat pedig, akik bajba-
jutottakról, utcán élõkrõl, il-
letve veszélyeztetett embe-
rekrõl tudnak, arra kérik, a
112-es ingyenes segélyhívó
számon jelezzék a hatósá-
goknak. 

Drágulást hoz a tavasz

Szakemberek szerint már áprilistól 15-20 százalékkal fog drágulni a kenyér és a pékáru is

ÚMSZ

Három oktató pályázik
a magyar tagozat vezetõi

tisztségére a kolozsvári Ba-
beº–Bolyai Tudománygye-
temen (BBTE): a február 1-
jei határidõre a magyar ok-
tatók különbözõ csoportjai
Nagy László fizikus, Soós
Anna matematikus és Po-
zsony Ferenc néprajzkutató
jelölését iktatták a Farkas
utcában – közölte tegnap a
BBTE. Mint ismert, a ma-
gyar tagozatot jelenleg
Magyari Tivadar vezeti, aki
azonban nem kívánja jelölni
magát a választásokon.

A magyar oktatók febru-
ár végén a jelentkezõk kö-
zül választják ki azokat,
akiket a magyar tagozat
számára fenntartott két rek-
torhelyettesi tisztségbe
ajánlanak majd az egyetem
új rektorának. Az új tan-
ügyi törvény szerint a ma-
gyar tagozat három sze-
mélyt javasol, a rektor
közülük választ ki kettõt,

így a mostani három jelölt
közül kettõ lesz rektorhe-
lyettes. „Viszont a magyar
oktatók szavazatai döntik
el, hogy a két rektorhe-
lyettes közül ki legyen a
magyar tagozat vezetõje, a
mostani egyetemi magyar
választásoknak ez az igazi
tétje” – olvasható a közle-
ményben. 

Egyébként a rektori tiszt-
ségre a következõ szemé-
lyek jelölését iktatták a mai
határidõig: Ion Aurel Pop
történészt, Daniel David
pszichológust, Cristina Ciu-
maº közgazdászt, Decebal
Ciurchea fizikust és Vincze
Enikõ antropológust, aki
román tagozaton dolgozik.

Magyari Tivadar szerint
bárki lesz a magyar tagozat
új vezetõje, igénye szerint
rendelkezésére áll a leg-
gyorsabb, legjobb átadás-át-
vétel megszervezése érdeké-
ben. „Magam, amint az ko-
rábban közöltem már, nem
indulok ezen a választáson,
és köszönöm ezúton is ma-

gyar, sõt román kollégák bi-
zalmát, akik az utóbbi he-
tekben arról gyõzködtek,
hogy vállaljak még egy
mandátumot. Az esélyes-
nek tartott rektor-jelöltek is
jelezték, hogy dolgoznának
velem, ezért remélem, hogy
jó tárgyalási pozíciót ha-
gyok az utódomnak is” – je-
lentette ki a rektorhelyettes. 

Magyari közlése szerint a
következõ napokban a ma-
gyar tagozat találkozót kez-
deményez a rektor-jelöltek-
kel is, hogy közelebbrõl
megismerjék egymás szem-
pontjait. „Tudjuk, hogy a
mérleg nyelve lehetünk
ezen a választáson. Úgy
döntött a magyar tagozat
tanácsa, hogy testületileg
nem kötelezzük el magun-
kat egy rektor-jelölt mellett
sem, de minden informáci-
ót megadunk a magyar ok-
tatóknak, hogy jó érzékkel
szavazzanak a rektor-jelöl-
tekre” – mondta a kolozs-
vári Babeº-Bolyai Egyete-
men rektorhelyettese. 

Ki lesz Magyari utódja?

Hó váltja 
a fagyot



T. Koós Imola

A Transilvania Filharmónia
és a Francia Kulturális Köz-

pont jóvoltából elsõ ízben kon-
certezik Kolozsváron a világhírû
zeneszerzõ és lantmûvész, Mar-
cel Khalifé. A libanoni mûvész
holnap, február 3-án lép fel fiával,
Bachar Khaliféval közösen, aki
ütõs hangszereken kíséri apját,
Lubnan Baalbaki karmester irá-
nyításával.  

Marcel Khalifé 1950-ben szü-
letett Libanonban, a bejrúti kon-
zervatóriumban tanult arab lan-
ton (eredeti nevén „oud”-on) ját-
szani. 1972-tõl világszerte ad
koncerteket, fellép Európában, a
Közép-Keleten, az Egyesült Álla-
mokban, Észak-Afrikában. Az
arab zenei élet megújítójaként
tartják számon, szerzeményei
felrúgták a rögzült szabályokat,
az arab dallamok sztereotípiáit.
Szorosan együttmûködik a kor-
társ arab költõkkel, akiknek sorai
szervesen kapcsolódnak alkotá-
saihoz. Marcel Khalifé zenéjét
ma már csaknem minden tekin-
télyes filharmónia a mûsorára tû-
zi, szerzeményeit hallgathatta a
kijevi, tuniszi, liverpooli, ománi,
római filharmóniák közönsége.
Az arab  zene megújításáért és
népszerûsítéséért, valamint sok-

rétû humanitárius tevékenységé-
ért 2005-ben megkapta az
UNESCO Békedíját. 2008-ban
egyike volt a katari filharmónia
megalapítóinak, amelynek jelen-
leg is zenei vezetõje. 

Fia, Bachar Khalifé Párizsban
tanult, 16 éves korában a
Boulogne-Billancourt-i Konzer-
vatórium elsõ díjazottja volt zon-
gorán. A párizsi konzervatóri-
umban évfolyamelsõként vég-
zett, kortárs ütõshangszerek sza-
kon. Koncertezett a londoni
Royal Albert Hallban, a milánói
Scalában, a párizsi Théâtre des

Champs-Élysées-ben, a washing-
toni Kennedy Centerben. 2010-
ben jelent meg elsõ albuma, az
Oil Slick, amelyen zongorán és
szintetizátoron játszik és énekel. 

Kolozsvári koncertjükön töb-
bek közt W. A. Mozart Szöktetés
a szerájból operájának nyitányát,
C. Saint-Saëns Sámson és Delila
operájából a Bacchanalét, vala-
mint két eredeti Marcel Khalifé-
mûvet is meghallgathatnak a ze-
nerajongók. A Keleti éjszakák cí-
met viselõ koncert este 7 órakor
kezdõdik a kolozsvári Diákmû-
velõdési Házban. 
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Keleti éjszakák
Marcel Khaliféval

Kovács Zsolt

André Kertész világhírû, ma-
gyar származású fotográfus

fényképeibõl nyílik kiállítás Sep-
siszentgyörgyön, jelentette be La-
katos Mihály. Magyarország Kul-
turális Koordinációs Központja
sepsiszentgyörgyi irodájának
igazgatója tegnapi sajtótájékozta-
tóján elmondta, hogy február 8-
án a Gyárfás Jenõ Képtárban
nyitják meg az André Kertész
száz fotokópiáját tartalmazó tár-
latot, amelyet a Kecskeméti Foto-
gráfiai Múzeum bocsátott rendel-
kezésükre. A kiállítás korábban a
Bukaresti Magyar Kulturális
Központban volt kiállítva, onnan
már ládákban elszállították Sepsi-
szentgyörgyre. A tárlat anyagát
ezután csomagolják ki, mondta
Lakatos Mihály. A száz fotokó-
pia André Kertész egész életmû-
vét átfogja, és mind a négy alko-
tói korszakából vannak közte
fényképek, így bemutatják a leg-
elsõ, 1912–1913-ban készített fo-
tóit és a 80-as években, a mûvész
halála elõtt készült fotókat is.
Ugyanakkor az ötven darabból
álló, világhírû Torzulások címû fo-

tósorozatából is jelen lesz négy
darab. Ebben a sorozatban André
Kertész aktokat fotózott, elvará-
zsolt kastélyok torzító tükrei
elõtt. Lakatos Mihály felidézte
André Kertész életútját, aki Ma-
gyarországon, Franciaországban
és az Amerikai Egyesület Álla-
mokban is alkotott. Nagy áttöré-
se a világhírnév fele 1964-ben tör-
tént, amikor a New York-i Mo-
dern Mûvészetek Múzeuma szer-
vezett egy kiállítást számára. Ezt
követõen lett „felkapott” mûvész.
Sántha Imre Géza sepsiszent-
györgyi mûvészettörténész el-
mondta: a háromszéki közönség
öt évvel ezelõtt már láthatta
André Kertész fotóit, amikor a
M(érték) címû, világhírû magyar
fotográfusok munkáit bemutató
kiállításon az õ munkáit is köz-
szemlére tették. Ez volt az egyik
leglátogatottabb tárlat a sepsi-
szentgyörgyi Gyárfás Jenõ Kép-
tárban, ezért bíznak benne, hogy
a mostani is sikeres lesz. Az
André Kertész-kiállítást Sepsi-
szentgyörgyrõl Nagyszebenbe,
majd a Brassói Népmûvészeti
Múzeumba, és végül a szófiai
Magyar Házba viszik. 

Kiállítás és könyvbemutató 
Nagybányán

Wagner Péter Siebenbürgen – Utazások a szá-
szok földjén Erdélyben 1970–2008 címû kiállítá-
sára várják az érdeklõdõket a nagybányai
Teleki Magyar Házba (Minerilor / Thököly
utca 5–7 szám) ma délután 17.30-kor. A ki-
állítást köszönti Mitru Ildikó és Dávid La-
jos. A rendezvényen bemutatják Wagner Pé-
ter Szilágysági útirajzok címû albumát is, vala-
mint a Kriterion Könyvkiadó és a Mûvelõ-
dés könyvújdonságait.

Amador a Gyõzelem moziban

A TIFF Moziesték (Cinemateca TIFF) ren-
dezvénysorozat március 29-éig minden csü-
törtök este 8-tól várja a mûvészfilmek rajon-
góit a kolozsvári Gyõzelem moziba. A ren-
dezvénysorozat keretében olyan alkotásokat
láthatnak a nézõk, amelyeket a Transilvania
Nemzetközi Filmfesztiválon (TIFF) mutat-
tak be, és a legnagyobb közönségsikereket
aratták. Ma nyolctól Fernando León de
Aranoa spanyol rendezõ legújabb alkotását,
a nagy sikerû Amador címû filmet vetítik a
Deák Ferenc (Eroilor) utcai filmszínházban.  

Bál a székelyudvarhelyi színházban

A Tomcsa Sándor Színház társulata február
11-én, szombaton 20 órától farsangi bált
rendez. A zenés-táncos mulatsághoz svéd-
asztalos vacsora is tartozik, az italokat fo-
gyasztás függvényében mindenki egyénileg
fizeti majd. A bálon jelmez viselése vagy a
szem eltakarása kötelezõ. A részvételi szán-
dékot február 6-áig kell jelezni. A belépés dí-
ja 25 lej, gyerekek számára ingyenes. Érdek-
lõdni lehet a kozonsegszervezo@szinhaz.ro e-
mail címen, a 0266-21-21-31-es, valamint a
0743-21-21-31-es telefonszámokon.

Hajóra száll 
a Leonce és Léna díszlete

A héten utolsó alkalommal láthatja a Ko-
lozsvári Magyar Színház közönsége a
Leonce és Léna címû elõadást június elõtt: az
elõadás áprilisban a Bogotai Színházi
Fesztiválon vesz részt, a díszlet pedig több
hónapos hajóúton jut el Kolumbiába, illetve

vissza Kolozsvárra. A Tompa Gábor ren-
dezte elõadást holnap, február 3-án 20 órá-
tól tekinthetik meg az érdeklõdõk. A
Bogotai Színházi Fesztivált 13. alkalommal
szervezik meg, március 23. és április 8. kö-
zött. A világ legnagyobb színházi fesztivál-
jára 45 ország társulatait hívták meg, a
programban több mint 800 elõadás és 70
mellékrendezvény szerepel, amelyek
Bogota 22 színházában zajlanak majd. A
rendezvény idei mottója: Az ezerarcú feszti-
vál. A Kolozsvári Állami Magyar Színház
elõadását április 5-én és 6-án 18 órától, 7-én
15 és 20.30 órától, valamint 8-án láthatja
majd a kolumbiai közönség a Teatro de
Bellas Artes de Bogotá színházban. 

Hazakísérlek – Berecz András koncertje

Gyergyó régi népzenéjébõl ad bemutató
koncertsorozatot Berecz András mesemon-
dó. A Hazakísérlek címû koncertre Gyergyó-
remetén a Balázs Gábor Mûvelõdési Ház-
ban, pénteken 19 órakor kerül sor. Ezt köve-
tõen Gyergyóalfaluban, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Házban lép fel a mûvész, szom-
baton 11 órától, majd szintén szombaton es-
te héttõl a Gyergyószentmiklósi Mûvelõdési
Házban. A sorozatot Csíkszeredában zárja,
ahol a Mûvelõdési Házban hallgathatják
meg az érdeklõdõk, február 5-én, 19 órától. 

Szentgyörgyön a Torzulások
Baloga-Tamás Erika

Negyedik alkalommal hív kö-
zös olvasásra a Hargita Me-

gyei Hagyományõrzési Forrás-
központ és a Cimbora Gyerme-
kek Klubja. A 2009-ben útjára in-
dított Mesemaraton évrõl évre
egyre nagyobb népszerûségnek
örvend, tavaly például várakozá-
son felüli számban kapcsolódtak
be a közös olvasásba: négy ország
48 településén mintegy hatezer
résztvevõ böngészte a sorokat
egyszerre. Míg tavaly Jókai Mór
mûvei voltak terítéken, idén
Arany János munkáiból lehet
szemelgetni. A szervezõk tervei
szerint Arany halálának 130. év-
fordulója alkalmából fõként az
író elbeszélõ költeményeire irá-
nyítják a figyelmet, míg a kicsik-
nek a verses meséket ajánlják. A
maratoni olvasás központi hely-
színe ezúttal is a Székely-
udvarhelyi Városi Könyvtár lesz,
február 15-én reggel 9 órától este
7 óráig várják a gyermekeket és
felnõtteket. A szervezõk azt
mondták: örülnének, ha az ud-
varhelyi rendezvény mellett mi-
nél több település kapcsolódna be
a nagy közös olvasásba, akár ott-
honi helyszínen is. Ebben az eset-
ben azt kérik, hogy jelezzék az
órát és helyet, utólag pedig pon-
tosítsák, hogy hányan olvastak
fel, mindezt pedig néhány fotóval
támasszák alá, hogy minden
résztvevõt besorolhassanak a
felolvasómaraton stafétaváltói
közé. „Idén egy olyan kolozsvári
hölgy is jelezte olvasási szándé-
kát, aki egyénileg olvasna, ám így
nem tudja bizonyítani, hogy va-
lóban bekapcsolódott” – mesélte
lapunknak László Judit program-

felelõs. Hozzátette: ez nem jelent
gondot, bizonyíték nélkül is elhi-
szik, hogy aki jelezte szándékát,
az valóban olvasni fog. A prog-
ramfelelõstõl megtudtuk, az or-
szágból 20 településrõl jelentkez-
tek eddig, köztük Hargita, Maros,
Kolozs, Bihar és Beszterce-
Naszód megyékbõl. „A Torda
környéki és a Beszterce-Naszód
megyei településeken évek óta az
Összetartozunk Szórványprog-
ram keretében rendezik meg a
közös olvasást. Bihar megye pél-
dául idén elõször kapcsolódik
be” – sorolta a szervezõ. Magyar-
országról eddig négy település,
Kárpátaljáról 90 résztvevõ jelent-
kezett. „Tavaly egy brüsszeli cso-
portunk is volt, õk idén sem ma-
radnak el, de ami eddig a legérde-
kesebbnek számít, az egy olyan
hollandiai csapat jelentkezése,
akik holland anyanyelvûek, de ta-
nulnak magyarul” – újságolta
László Judit, aki abban remény-
kedik, hogy az idei Mese-
maratonnal sikerül megdönteni a
tavalyi, hatezres rekordot. Bár a
korábbi maratonok alkalmával a
gyerekek részvétele volt a hang-
súlyosabb, remélik, idén a felnõt-
tek sem maradnak el. Már elké-
szültek a részvételt bizonyító
ajándék könyvjelzõk, amelyeket
postán küldenek majd el minden
olvasónak. Azoknak, akik az ud-
varhelyi rendezvényen kívánnak
részt venni – fõként a csoportok-
nak –, ajánlatos elõre jelentkezni,
de azokat is szívesen fogadják,
akik váratlanul toppannak be a
felolvasásra. Jelentkezni a
jutka67@freemail.hu e-mail címen
lehet, vagy a 004–0758–104725,
004–0266–214440 telefonszám-
okon. 

„Aranyos” mesemaraton  

Röviden „Terülj, terülj, 

színházacskám”
Baloga-Tamás Erika

A székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház ebben az

évadban népmesével kedveske-
dik a gyermeknézõknek. A vá-
lasztás ezúttal a Terülj, terülj, asz-
talkám népmesére esett, melyet
zenés-táncos feldolgozásban cso-
dálhat meg hamarosan a közön-
ség. Csurulya Csongor, a darab
rendezõje lapunknak elmondta:
a hatszereplõs darab próbái még
gõzerõvel folynak, s bár a szak-
értõ szemek és fülek szerint itt-
ott csiszolásra szorul, a bemuta-
tóra, február 5.-re minden a he-
lyén lesz, és a szó szoros értel-
mében a szemünk láttára kel
majd életre a könyv lapjairól a
mese. A díszlet központi eleme
egy kézzel festett, óriási mesés-
könyv, forgatása révén különbö-
zõ helyszínek tárulnak a nézõk
szeme elé és elevenednek meg a
különbözõ jelenetek. Az egyórás
gyerekelõadás bemutatójára feb-
ruár 5.-én vasárnap 17 órakor
kerül sor, ez az elõadás a szüle-
ikkel együtt érkezõ gyermekek-
nek ingyenes lesz. „Azt gondo-
lom, hogy az alkotás öröme a
felnõtteknek is szól, nem csak a
gyerekeknek, így szerintem a fel-
nõttek is szeretni fogják”, véleke-
dett a rendezõ. Február folya-
mán összesen tíz alkalommal
lesz látható az udvarhelyi szín-
padon a népmese. Mivel a darab
nem fény- és térigényes, így azt
késõbb a különbözõ városok
mellett akár falvakon is bemutat-
hatják – mondta a rendezõ. 

Marcel Khalifé zeneszerzõ arab lantjával bejárta az egész világot

A görbe tükrök elõtt fotózott aktok világhírûvé tették a magyar mûvészt



Sz. Zs.

A romániai fogyasztók, ha
csak tehetik, a multinacioná-

lis cégek agyonreklámozott ter-
mékeit teszik bevásárlókosaruk-
ba, ebbeli döntésüket pedig a
márkával kialakított „bensõsé-
ges kapcsolat” vezérli – derült ki
a 360insights frissen közölt piac-
kutatásából. A hazai bevásárlási
szokásokat fürkészõ Emotional
Branding-elemzés a forgalom és
a profitmutatók figyelmen kívül
hagyásával azon gyártók toplis-
táját készítette el, amelyekkel a
fogyasztók a legerõsebb kötõ-
dést alakították ki az elmúlt idõ-
szakban.

Amint a kutatásból – nem meg-
lepõ módon – kitûnik, a kedvenc
termékek kiválasztásában nem-
csak a reklám, de a divattrendek
is nagy szerepet játszanak. Így
például az élelmiszermárkák elsõ
három helyezettje mind a tejipar-
ból kerül ki  – lévén hogy a tejter-
mékeket egészséges árucikként

mediatizálják. A Danone, Acti-
via, Milli-trió mellé a toplistára a
Maggi, Knorr, valamint a Dr.
Oetker került fel. Az idegen már-
kanevek tengerében kivétel a fel-
vágottak piaca, ahol kizárólag
hazai cégek, a Cris-Tim,
Campofrio és Caroli vitték el a
pálmát.

„Üdítõ” kivételek

A hazai kávépiacon a vi-
szonylag kevés szereplõ között
ádáz harc dúl, amelybõl a fel-
mérés szerint a Jacobs került ki
gyõztesen, sarkában a Nescafé
és a Doncafé márkákkal. A
„legédesebb” csábítást a Milka
és a Poiana jelentik, amelyre a
szintén körülrajongott Orbit
márka kínál „ellenszert “. A
preferenciák a gyorséttermeket
illetõen is híven tükrözik a rek-
lámdömping hatását: a hazai
vásárlók legszívesebben a Mc-
Donald’s-ba térnek be, amelyet
a népszerûségi listán a KFC,

Pizza Hut, LaMama és a Star-
bucks követ. A piackutatásból
kiderül, hogy kampány ide vagy
oda, az alkoholfogyasztási pre-
ferenciák alakulása és vizsgála-
ta kicsit körülményesebb, itt
ugyanis élesen elválik egymás-
tól a nõk és férfiak vásárlási szo-
kása. Míg a hölgyek közt orr-
hosszal vezetett az Angelli, fér-
fitársaik inkább a Cotnari, JB,
Jack Daniels és Murfatlar porté-
káira „esküsznek”.

Az üdítõitalok versenye vi-
szont döntetlennel zárult: a Coca
Cola és a Pepsi meg kell hogy
ossza egymással a dobogós elsõ
helyet. Itt a Prigat, Nestea és
Fanta mellett hazai cégeknek, a
Borsecnek és a Dornának is sike-
rült megnyerniük maguknak a fo-
gyasztókat. A sörgyártók nagyon
erõs versenyében egy hazai már-
kának sikerült élre törnie: a
Timiºoreana olyan nagy neveket
hagyott maga mögött, mint a
Heineken, Tuborg, Bergenbier és
Golden Bräu. 

Tiszta sor

A testápolási cikkek koronázat-
lan királya Romániában a Nivea.
(Míg a német márka saját hazájá-
ban jelenleg óriási üzleti- és presz-
tízsveszteséggel küzd, Romániá-
ban épp a vásárlók múlt iránti
nosztalgiája tartja életben.) A Gil-
lette és a Dove termékei szintén
dobogósak, de gyakran kerül a ha-
zai fürdõszobák polcaira Colgate
és Adidas piperecikk is. A felmé-
rés kiemeli: a román piacon jelen-
tõs helyet hódított meg magának
egy olyan cég is, melynek termé-
kei nem találhatóak meg a hagyo-
mányos értékesítési hálózatokban:
az Avon a kozmetikumok közt a
hatodik legkedveltebb márkává
avanzsált. A tisztítószerek közül
mosóporból használnak legtöbbet
a háztartások, ebben pedig az
Ariel a kedvenc márka. Ugyan-
csak jól fogynak a Cocolino öblí-
tõk és a Cif, Lenor és Domestos
termékei is – egy kis „csapból fo-
lyó” kampánnyal nyakon öntve. 
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Röviden

Postafiók

Állítólag Otto von Bismarck „vaskancellár”
(ének)hangját tartalmazza az a viaszhenger,
amelyet az Edison Múzeum (USA) archívumá-
ban fedeztek fel. A hajdanán kuriózumjelenség,
éspedig a hangrögzítés-közvetítés manapság a vi-
lág egyik legközönségesebb médiaeljárása. Ma-
napság a mikrofonok fölé hajoló államfõ látvá-
nya annyira mindennapi, hogy már észre sem
vesszük a mikrofonokat. Eközben próbáljuk meg
elképzelni a közel sem vaskalapos porosz állam-
férfit, amint egy lassan forgó viaszdob fölé hajol-
va dalolgat! Félõ, hogy száz esztendõ múlva a mi
okostelefonként is funkcionáló hangfelvevõinken
is ugyanígy fognak nevetni a háládatlan utódok,
ahogy mi derülünk most ezen a jeleneten. De ha
száz év múlva ki is kacagnak majd minket a mé-
diaarchívumok jövendõbeli kutatói, az inkább
azért lesz, mert bizony túlzott figyelmet szánunk
a Dallas-szerû szappanbuborék-operákra, és túl
keveset a lelkünk finomítására.

(prier)

Kettõs tükör 
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40
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„Legyenek õszinték, tárgyilagosak!” 

Huszonnyolc évig voltam „kötelezõ” meg-
rendelõje az Elõrének, illetve a Vörös Zászló-
nak, és ugyanakkor önkéntes olvasója is ma-
gyar lapjainknak. Huszonkét éve vagyok
megrendelõje a jogutódoknak, a Romániai
Magyar Szónak, majd az Új Magyar Szónak.
A lapot nagyszerûnek tartom, különösen
kedvelem a vélemény-, illetve háttéranyagai-
kat. Örömmel olvasom minden nap (prier)
Kettõs tükrét és Visky István Gondolatjelét. Jól-
esõ érzés olvasni az olyan „régi motorosok”
írásait, mint Bogdán Tibor, Sike Lajos, Szé-
kedi Ferenc, Sebestyén Mihály, Ágoston Hu-
gó. A Kós Károly-i transzilvanizmus lánglel-
kû magyarjainak tartom õket. Csak szuperla-
tívuszokban nosztalgiázhatok néhai Domo-
kos Gézáról, de – Istennek hála! – van után-
pótlás, vannak új, tehetséges Domokos Gé-
záink: Salamon Márton László fõszerkesztõ,
Krebsz János, Székely Ervin, Bíró Béla, Ady
András, Ambrus Attila. Most, hogy a ma-
gyar közmédia „nemzetivé” vált, és parancs-
ra „szépíti a híreket”, mi, az erdélyi olvasók
elvárjuk, hogy a mi lapjaink, amelyeket nem
támogat a magyar állam, õszinték, tárgyila-
gosak legyenek. Ezért is értékelem nagyra és
tartom bátornak Salamon Márton László úr
kiállását, a „Hogyan szeressük Magyarorszá-
got?” címû vezércikkét. Tökéletesen igaza
van, még ha szókimondása miatt a szegény-
ség kopogtat is a lap kapuján. 

Márton Jenõ, Nyárádmagyarós

Érzelmek bevásárlókosara

„Többszemközt” Magyari Tivadarral 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért fele-
lõs fõtitkár-helyettese lesz az Erdély TV janu-
ár 3-án, pénteken 20 órától sugárzott Több-
szemközt címû mûsorának vendége. Az
ÚMSZ január 6-i, hétfõi számában a beszél-
getés szerkesztett változata lesz olvasható. 

✁

F. I.

Mától már nem megbízott
hírigazgatója többé Rodica

Culcer (képünkön) a román televí-
ziónak. Ezt tegnap Alexandru
Lãzescu, a TVR vezérigazgatója
jelentette be egy nappal azután,
hogy az igazgatótanács felbontot-
ta az újságíró munkaszerzõdését.
Rodica Culcer helyét ideiglene-
sen Anca Lãzãrescu, a hírszer-
kesztõség vezetõje veszi át. A hír-
igazgatói posztra versenyvizsgát
hirdetnek. Az igazgatótanács
már két hete megszavazta Rodica
Culcer munkaszerzõdésének fel-

bontását, ám akkor Lãzescu meg-
tagadta a döntés érvényesítését.
A törvényre hivatkozott, amely
szerint a TVR-ben a munkáltatói
jogot a vezérigazgató gyakorolja.

Az igazgatótanács keddi ülésén
Sebesi Karen Attila, a testület
RMDSZ által delegált tagja java-
solta, hogy tûzzék ismét napi-
rendre Culcer eltávolítását. „Az
utóbbi napok történései és azok a
támadások, amelyek a tüntetése-
ken a köztévé munkatársait érték,
arra késztettek, hogy megtárgyal-
juk az ügyet” – magyarázta az Új
Magyar Szónak Sebesi. Az igazga-
tótanács 7-6 arányban felszólítot-
ta Alexandru Lãzescut, hogy
vonja vissza Culcer megbízott
hírigazgatói mandátumát. Rodi-
ca Culcer nem kívánta kommen-
tálni a döntést. 

Culcer már nem TVR-hírigazgató

ÚMSZ

Románián és a romániaiakon
gúnyolódnak ismét Francia-

országban. A Le Parisien szerint a
Nemzeti Front egyik politikusa
mikulást ábrázoló karikatúrát kö-
zölt a blogján a következõ felirat-
tal: „Vigyázat a Romániából ér-
kezõ télapóra! Könnyû felismer-
ni: üres zsákkal lép be az ajtón és
kilép a televízióval.” Stéphane
Poncet – aki pártja jelöltje a
villeurbanne-i választásokon –
internetes oldalán további két,
rasszista élû gúnyrajzot is közölt.
Ezek a Franciaországban dolgo-
zó színes bõrû vendégmunkáso-
kat figurázzák ki. A Nemzeti
Front alelnöke, Louis Aliot az
Europe 1 rádiónak nyilatkozva  kí-
nosnak nevezte és elítélte politi-
kustársa gesztusát.

Románia korábban elsõsorban
a média céltáblája volt Franciaor-
szágban. Tavaly novemberben az
egyik rádióadón Jamel Debbouze
humorista azt mondta: a francia
labdarúgó-válogatott élére román
nemzetiségû csapatkapitányt kel-
lene kinevezni, mert „elkoldulja”
az ellenfelektõl a labdát. Elõtte
két hónnappal, 2011 szeptembe-
rében az egyik francia televízió
szatirikus mûsorában így élcelõd-
tek a meghívottak a romániaiak-
ról az aznapi román-francia lab-

darúgó-mérkõzés apropóján:
„Nem biztos, hogy a meccs elkez-
dõdik, miután a játékvezetõ a le-
vegõbe dobta a pénzérmét, mert
az érme nem fog földet érni. A
pályán ugyanis románok is van-
nak… A francia fiúknak kerülni-
ük kell az érintkezést a románok-
kal, mert tetvesek.” Korábban a
román külügy többször is tiltako-
zott a románellenes francia meg-
nyilvánulások miatt. 

Tavaly áprilisban a közteleví-
zió France2 nevû csatornájának
Nem vagyunk lefeküdve (On n’est
pas couché) címû mûsorában a
sztárfellépõ John Lambert a ró-
mai (katonai) köszönés elferdíté-
sével, a magasra emelt, nyitott te-
nyérbõl létrehozta az elõrenyúj-
tott, nyitott „koldustenyérrel”
való „román nemzeti köszö-
nést”, mondva: „Kérem, uraim,
hölgyeim, segítsenek rajtam!” Mi-
közben Laurent Ruquier meghí-
vottja ezt többször megismételte,
mondatait a koldusok gesztusá-
val egészítette ki. A gall „román-
gyalázás” azért is érthetetlen,
mert a franciaországi audiovizu-
ális törvény tiltja, hogy „egy sze-
mélyt, egy csoportot eredetére,
nemzetiségére, bõrszínére, vallá-
sára való hivatkozás alapján mi-
nõsítsenek negatívan”. A szabá-
lyozás érvényes a humoros fel-
hangú mûsorokra is. 

Ismét gúny tárgya Románia

Az ominózus karikarúra szövege: „Vigyázat a Romániából érkezõ télapóra!”  



6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Jelfák
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar bulizene
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Járóföld
14.25 Martin György
gyűjtéséből
14.30 Mérföldkövek...
15.05 Kamaszkorunk
legszebb nyara: Amerika
15.30 Vigyázz! Kész!
Jazz!
16.05 A tánc legendája
16.35 Pecatúra
17.00 Sírjaik hol dom-
borulnak...
17.25 Mindentudás
Egyeteme 2.0
18.15 English 4U
18.45 Família Kft. (sor.)
19.10 Angyali érintés
(sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.15 Stingers (sor.)
0.05 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
0.55 Az Este
1.25 A Bermuda-három-
szög rejtélye (minisor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Kölyökpilóta (am.
családi kalandfilm) 12.50
Tűzpróba (kanadai akció-
film) 14.35 Ennivaló a csaj
(am. rom. vígjáték) 16.20
A mágus  (cseh-amerikai
filmdráma) 18.25 Antho-
ny Zimmer (francia thril-
ler) 20.00 Fegyenc
(amerikai akcióthriller,
1995) 22.00 300 (ame-
rikai történelmi dráma,
2007) 0.10 Messze fuss,
soká maradj! (francia
thriller, 2007)

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.)

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 Kárpát
Expressz 17.00 Hargita
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 Kelepcék
21.00 Híradó 21.30 Kul-
túrcsepp (ism.) 22.00
Többszemközt (ism.)
23.30 Híradó 0.00 Zene

ETV

9.00 Csipkerózsika (am.-
izr. mesefilm) (ismétlés)
11.00 Elárult lélek
(sorozat) 12.30 Eva Lu-
na (sorozat) 14.30 Es-
meralda (sorozat) 15.30
Érzéki ölelések (sorozat)
16.30 Igaz történetek
17.30 Titkok a múltból
(mexikói sorozat) 19.30
Elárult lélek (sorozat)
20.30 Eva Luna (soro-
zat) 22.00 Lola (ameri-
kai sor.) 23.30 Hét bűn
(brazil sor.) 0.30 Igaz
történetek (ism.)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 Vég
nélküli ének (török sor.)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Kanal-D
Hírek 20.00 Akarsz mil-
liomos lenni? 21.00 A
szülők pénzén (ismétlés)
22.30 Durr, durr és csók
(amerikai thriller, 2005)
0.30 Kanal-D Hírek (is-
métlés) 1.30 A szülők
pénzén

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.00 A világ felfedezése
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Slovenski Utrinki
12.30 Kvartett
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Lyukasóra (ism.)
15.40 Pannonia 3
keréken (ism.)
16.10 Hogy volt!? (ism.)
17.15 Virág virágossága
17.40 Ízőrzők: Révfülöp
18.20 Kisváros (magyar
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 Szövetség az
ördöggel (kanadai
történelmi dráma, 2007)
0.20 Dunasport
0.25 Koncertek az A38
hajón
1.15 Ázsiai Twist Olivér
2.20 Térkép (ism.)
2.45 A csáfordi kerek erdő
3.10 Arcélek

TV2, 22.05
Sodró lendület 2. – Hív a természet

Zach és Ben gyerekkori barátok. A középiskolában Ben re-
ménytelenül szerelmes lett álmai nőjébe. Ám amikor végre
összeszedte minden bátorságát, hogy megkérje a lány kezét,
az elköltözött a környékről. Tizenkét évvel később Ben még
mindig nem tudta túltenni magát ezen, a munkájába temet-
kezik. Ezzel szemben Zach laza fickó, aki élvezi az életet, és
egy idősek otthonában dolgozik.

DUNA Tv, 22.30
Szövetség az ördöggel

Az 1994-es ruandai
mészárlásalatt közel
egymillió embert gyil-
koltak meg brutális
kegyetlenséggel, a
nagyhatalmak és a
nemzetközi erők pedig
tehetetlenül nézték
mindezt. Roméo Dal-
laire tábornok akkori-
ban az ENSZ erők pa-
rancsnoka volt, és hi-
ába figyelmeztette fe-
letteseit, azok nem-
hogy több katonát
küldtek volna a tér-
ségbe, hanem csapa-
tokat vontak ki.

VIASAT3, 10.40
Hotel Ruanda

1994-ben az emberiség történetének egyik legszörnyűbb
kegyetlensége zajlott Ruandában, melyről azonban a mo-
dern világ majdhogynem tudomást sem vett. A könyörtelen
történések közepette egy hétköznapi ember családja iránti
szeretetétől vezérelve, nem hétköznapi bátorságról tesz ta-
núbizonyságot: több mint ezer reményvesztett menekülő
honfitársa életét menti meg.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.10 Jó reggelt, skacok!
8.40 Reflektor Reggel
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.20 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
15.10 Trükkös halál 
(kan.-am. akció sor.)
16.10 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)
17.15 Az éden titkai
(görög sorozat)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
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.)

0.20 Ments meg! 
(am. sor.)
1.20 Reflektor 
- Sztármagazin
1.35 Törzsutas (ism.)
2.05 Odaát (am. sor.)
2.55 (ism.)
Autósmagazin

9.35 Miami Vice (sor.)
10.40 Hotel Ruanda
(am.-angol-olasz filmdrá-
ma, 2004) 12.55 Gor-
don Ramsay 13.50
(sor.) 15.40 CSI (sor.)
16.35 Nyomtalanul
(sor.) 17.25 (sor.)
19.25 Gordon Ramsay
20.20 Két pasi (ism.)
20.50 Vérmes négyes
(sor.) 21.45 Mike és
Molly (sor.) 22.10 Shop-
stop 2. (am. vígj., 2006)
23.55 CSI: Miami
helyszínelők (ism.)

9.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.00
Sport.ro Hírek 13.30 Pon-
tos sportidő 14.00
Prosport óra (live) 16.00
Sport.ro Hírek (live) 16.30
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek (live) 19.00
Pontos sportidő 19.05 In-
formációk 20.00 Poker-
stars Big Game 21.00
Wrestling RAW, Show-
time 23.00 Sport.ro Hírek
23.10 American Gladia-
tors

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 Afrika
gyöngyszeme
(port. sor.)
10.55 Fábry (ism.)
12.10 Zegzugos
történetek
12.40 Útravaló
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.)
16.15 Angyali érintés
(am. sor.)
17.00 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.45 MM
18.45 Család csak egy
van (vígj. sor.)
19.30 (műv. vet.)
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek 
- Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán!
22.10 Mindenből egy van
23.05 Az Este
23.40 Négy szellem
0.35 Családom és egyéb
emberfajták (am. sor.)
1.00 Melissa és Joey
(am. vígj. sor.).25
Sporthírek
1.35 Magyar Rádió Szim-
fonik Live

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai (drá-
masor.)
11.25 100%-ban garantált
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király (dél-koreai dráma-
sor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parlamen-
tje
17.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
17.30 La vie en rose
(magazin)
18.25 A palota legendái:
király (dél-koreai dráma-
sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Egyszer az életben,
best of
23.10 Defendor - A
Véderő (amerikai-angol-
kanadai akció-vígjáték,
2009)
0.55 Concert: Thin Lizzie
1.55 Ítéld meg te!
2.50 Zoom
3.00 Sport (ism.)
3.15 Hírek (ism.)

5.00 CSI (ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek,
sport, 
időjárásjelentés
10.00 Főnök inkog-
nitóban 
(francia vígjáték, 1966)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
14.00 Befejezetlen élet
(amerikai-német filmdrá-
ma, 2005)
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 Sivatagi lavina
(amerikai akciófilm,
1993)
22.30 Végső állomás 3.
(német-amerikai horror,
2006)
0.30 Fekete eső
(amerikai akciófilm,
1989)
3.00 Sivatagi lavina
(amerikai akciófilm,
1993) (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 Knight Rider
(amerikai akció sorozat)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hoz-
záférés - talk show 
Simona Gherghevel
19.00 Híradó, 
Sport, 
Időjárásjelentés
20.20 Piszkos lappal
(amerikai akciófilm,
2008)
22.20 Halott
gengszterek 
(amerikai vígjáték, 1998)
0.15 Piszkos lappal
(amerikai akciófilm,
2008) (ism.)
2.00 Columbo: 
Kettős ütés 
(amerikai krimi, 1973)
3.15 Halott gengszterek
(amerikai vígjáték, 1998)
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(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
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az
anyákról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (román
sorozat)
18.00 Hírek, Időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán
20.30 A vasmacska kö-
lykei (am. vígj., 1987)
22.15 Lököttek (román
sorozat)
23.15 Szó nélkül 
(német-holland akciófilm,
1999)
1.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés (ism.)
2.00 Stílustitkok (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Csillaghajó
10.30 Hogyan csinálják?
11.00 Állítólag...
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők -
Mini 1000 City
15.00 Hogyan csinálják? -
UPS/szén
15.30 Hogyan készült?
Szalonna / 
Hófúvó / 
Luxusautó, 
Fogvájók / 
Akrilkádak / 
Sör
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Óriásgát Törökországban
18.00 A túlélés 
törvényei 
- A borneói dzsungel
19.00 Autókereskedők 
- Triumph Spitfire
21.00 A tenger 
gladiátorai 
- Az évszázad vihara
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni! 
- Testreszabva
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok 
- Hotrodverseny
1.00 A túlélés törvényei 
- Western Pacific
2.00 Katona dolog
3.00 A túlélés 
törvényei

8.00 Fraiser és a farka-
sok (kanadai-amerikai
sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Drágakövek (am.
tévéf., 1992) 3. Rész
10.45 Lehet, hogy nem
tudtad
10.50 Vallomások
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra (ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai
vígjátéksor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.30 Szerelem második
látásra (angol-amerikai
romantikus dráma, 2008)
20.10 Egészségpasztilla
20.25 Biznisz óra
21.10 Topping
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Egyeseknek ez tet-
szik
0.00 Csillagközi romboló
(am. f.)
0.55 Csavargó halász
(ism.)
1.25 Bogaras ember
(am. horror, 2006) (ism.)

3.10 Biznisz óra (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, reklám 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvénya-
jánló 16.15 Mozgástér 17.00 Nap-óra 17.30 Operettparádé
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
Művelődési 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. február 3.

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 króni-
ka 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanúim
lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért
szavak 20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A
nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.25 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.45 Teleshop
12.20 A pacák 
(amerikai vígjáték, 1979)
14.10 Marina 
(mex.-am. sor.)
15.10 EZO.TV
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz krim-
isorozat)
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 sorozat)
22.05 Sodró lendület 2. -
Hív a természet 
(amerikai vígjáték, 2009)
23.55 Aktív (ism.)
A TV2 magazinja
0.55 Tények Este
1.30 EZO.TV
2.30 Alexandra Pódium
(ism.)



Ma Karolina és Apor nap-
ja van.
A Karolina a Karola to-
vábbképzése. Utóbbi a
Károly (Carolus) férfinév
nõi párja. Az Apor régi
magyar személynév, jelen-
tése valószínûleg: atyácska. 
Holnap a Balázsokat és
Oszkárokat köszöntjük.

Évforduló
• 1653 – Nieuw Amster-
dam (a késõbbi New York)
megalapítása.
• 1943 – Véget ér a sztá-
lingrádi csata.
• 1957 – Kádár János
Nagy Imrét ellenforradal-
mi felkelés szításával vá-
dolja és árulónak nevezi.

Vicc
– Mért volt szegény Petõfi?
– Mert sokat költött.

Recept
Rumos diókocka 
Hozzávalók: a tésztához:
18,5 dkg liszt, 5 dkg vaj, 4
dkg porcukor, 1 tojássárgá-
ja, 1 dkg élesztõ, ½ dl tej,

csipetnyi só; a töltelékhez: 10

dkg õrölt dió, 5 dkg zsemle-
morzsa, 5 dkg porcukor, 1
csapott evõkanál kukoricake-
ményítõ, 1 tojássárgája, 2 to-
jásfehérje, 2 dl tej, ½ dl rum,
csipetnyi fahéj.
Elkészítés: A lisztet a cukor-
ral és csipetnyi sóval elkever-
jük, majd a vajat elmorzsol-
juk. A felfuttatott élesztõvel,
a tojássárgájával tésztává
dolgozzuk, majd pihentetjük.
A diót a keményítõvel és a cu-
korral összekeverjük, hozzá-
adunk egy kevés õrölt fahéjat,
és vaníliát. Hozzáadagoljuk a
tejet és rumot. Egy tojássárgá-
ját kis tálba helyezünk, a tész-
tánál félretett tojásfehérjét és a
most különválasztottat ke-
mény habbá verjük. A rumos
diós keveréket tûzön sûrítjük,
hozzáadjuk a tojássárgáját.
Lehûtjük, majd hozzákever-
jük a habot. A tésztát vé-
konyra nyújtjuk, tepsibe he-
lyezzük, villával megszurkál-
juk majd rásimítjuk a rumos
diótölteléket. 175 fokra elõ-
melegített sütõben 35–40 per-
cig megsütjük. Még melegen
meghintjük porcukorral, de
csak kihûlve szeleteljük. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Nemcsak a medvének, de önnek
is ki kell bújnia immár barlang-
jából. A tettek mezejére kell lép-
nie: ne halogassa tovább: amit
meg akar valósítani, tegye meg! 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma senki nem állhat ellent az ön
akaratának. Ha mégis volna,
aki felemeli a hangját, ne hang-
erõvel, hanem érvekkel és hûvös
nyugalmával gyõzze meg.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A jegyén áthaladó Hold segíti
ma önt az érzelmei kifejezésében.
Ma pontosabban és érthetõbben
meg tudja fogalmazni, hogy mi
nyomja a lelkét. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha álmot látott, hallgasson a ben-
ne rejlõ üzenetre. Az elzárt szférák,
titkok házán áthaladó Hold ma
megvilágíthatja lelke mélységeit. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ma megnyerõ és biztos modorá-
val, határozott kiállásával soka-
kat maga mellé állíthat. Még a
versenytársai is felnézhetnek önre.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A szépség, a harmónia jegyében
telhet a napja. A harmóniát
azonban ne úgy értse, mint vala-

mi végtelen nyugalmat és sem-
mittevést. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az önkorlátozást nehéz összeegyez-
tetni a végtelen szabadságvággyal,
ami újabban úrrá lett önön. De
mégsem teljesen lehetetlen. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Valaki barátságáért meg kell
küzdenie. Talán egy kicsit a sze-
relemmel is összekeveredtek a
dolgok: jó lenne tisztáznia, mit is
akar tulajdonképpen. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Pénzügyek miatt lehetnek ko-
moly vitái partnerével. Próbál-
jon meg legalább ön uralkodni
az indulatain. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Nehéz ma a munkatársaival szót
értenie. Talán legjobb lenne, ha
inkább a magányos munkálko-
dást választaná ma, ha teheti. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma igazán elemében érezheti
magát: érvelésével mindenkit
meggyõz, lelkileg is hat, nem
pusztán a logikájával. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Él, mint hal a vízben: boldog és
gondtalan. Meglepi, ha azt ta-
pasztalja, hogy vadásznak önre?
Van, akinek szemet szúr a bol-
dogsága, és talán irigykedik. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Mindig egy kicsit jobb légy,
mint szükséges. Minden hely-
zetet megítélünk az életben és
eldöntjük, hogy mennyi ked-
vesség, jóság szükséges az adott
esetben. Ez biztonságossá és ki-
számíthatóvá teszi életünket,
viszont menthetetlenül közép-
szerûvé változtat. A kiszámított
jóság és kedvesség ugyanis sok-
szor nem elég dolgok jó
elõremeneteléhez, és ráadásul
sokszor nem is hiányzik sok a

sikerhez. Így viszont egy vegyes
képet hagyunk magunkról az
emberekben, akik arra gondol-
nak, hogy nem vagyunk ugyan
rosszak, de megkapóan jók sem.
Ez pedig a középszerûség biztos
jele. Ne fukarkodj a jósággal, a
kedvességgel és a mosollyal,mert
nagyobb távolságokat tudsz vele
áthidalni, mint bármi mással.
Mert milyen híd az, ami átível
ugyan a szakadékon, de a túl-
partig még hiányzik pár méter? 

Gondolatjel Visky István rovata


