
Orbán Viktor az elõdeire mu-
togatott tegnap évértékelõ be-

szédében, amelyet a kormánypárt-
ok üdvözöltek, az ellenzék azon-
ban súlyos kritikát fogalmazott

meg vele szemben. A magyar kor-
mányfõ a zátonyra futott olasz ha-
jó kapitányához hasonlította azo-
kat, akik 8 év alatt zátonyra futtat-
ták Magyarországot. 2. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3483 ▲
1 amerikai dollár 3,3088 ▼
100 magyar forint 1,4907 ▲

Vezércikk 3

Forró téli ritmus

A nagy sikerû Lámpások címû elõadást
mutatja be ma este 19 órától Székely-
udvarhelyen a Háromszék Táncegyüttes
és a Százlábú Néptáncegyüttes. A vendé-
gek az Udvarhely Táncmûhely meghívá-
sára érkeznek a Küküllõ-parti városba,
hogy elõadják folklórmûsorukat.

Kultúra 8

Társadalom 7

Helyzet van

Az Ungureanu-kabinet új tagjainak név-
sorát végignézve egyértelmû: szó sincs
nagyobb méretû technokrata elhajlásról,
az új kormány is mindenekelõtt politi-

kai, és a demokrata libe-
rálisok óhajtotta mozgás-
térben cselekszik. Vi-
szont az is igaz, hogy né-
hányuk gazdagabb euró-
pai és globális tapasztala-
ta, valamint képzettsége
lehetõvé teszi, hogy széle-

sebb összefüggésekben
lássák a világot. Székedi Ferenc

ÚMSZ

A korábbi három százalék-
ról 3,2 százalékra módosí-

totta 2012-re szóló inflációs elõ-
rejelzését a Román Nemzeti
Bank (BNR). A döntést bejelen-
tõ Mugur Isãrescu jegybankel-
nök kifejtette: megtörténhet,
hogy az év elején 2 százalék alá
csökken a pénzhígulás mértéke,
ám a központi bank számításai
szerint ez az esztendõ második
felében minden bizonnyal meg-
haladja a 3 százalékot. „Romá-
nia az utóbbi években túlságo-
san gépesítetté vált, úgyhogy
most ideje autók helyett inkább
autópályákat építeni“ – fogal-
mazott a BNR kormányzója,
utalva arra, hogy idén a bankpi-
acot a befektetési célú hitelek
fogják uralni. 
6. oldal 

A rendszerváltás után elõ-
ször van reális esély arra,

hogy a kolozsvári Babeº–Bolyai
Tudományegyetem vezetése va-
lóban demokratikussá és átte-
kinthetõvé váljon Vincze Enikõ
rektorjelölt programja révén –
hangsúlyozták tegnapi sajtótájé-
koztatójukon azok a tanárok,
akik az antropológust támogat-
ják a rektori funkció elnyerésé-
ben. Többen úgy vélik, hogy a
magyar rektorjelöltnek nincs esé-
lye a választáson, a magyarság
számára pedig a magyar tagozat
vezetése a tét. A Marosvásárhe-
lyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen is készülnek a rektor-
választásokra, annak ellenére,
hogy az intézmény nem rendel-
kezik érvényes mûködési chartá-
val, ugyanis nem hozták létre a
magyar fõtanszékeket.
7. oldal

Áremelkedést vár 

idén a jegybank

Rektorválasztás,

multikulturálisan

Akiktõl hangos a média 

Januárban a férfiak közül Gigi Becali lab-
darúgóklub-tulajdonos, a nõk közül pedig
Bianca Drãguºanu mûsorvezetõ neve sze-
repelt a leggyakrabban a megvizsgált
négyszáz helyi és országos lapban.

Média 9

Elérték a hógondok Erdélyt is

Továbbra is kitart a szibériai idõjárás Ro-
mániában, ma a fõváros és tizenkét megye
több mint 6500 oktatási intézményében
szünetel az oktatás, a déli megyékben az
összes országutat lezárták a hatóságok. A
szélsõséges idõjárás Székelyföldet is elérte.

A bizonyítvány magyarázása

Orbán Viktor évértékelõ beszédet tartott a Millenárison Fotó: MTI

Gabriel Oprea                  Kelemen Hunor             Leonard Orban                   Rãzvan Muºtea                  Ritli László                    Stelian Fuia

Az RMDSZ és az Országos Szövetség Románia Haladásáért megõrizte, a Demokrata Libe-
rális Párt pedig új arcokra cserélte valamennyi eddigi miniszterét a Mihai Rãzvan Ungurea-
nu vezette új kormányban, amelyet azonban a miniszterelnök-jelölt csak akkor terjeszthet
holnap a parlament elé, ha a koalícióban elfogadják az RMDSZ feltételeit. A koalíciós pár-
tok vezetõi és a miniszterelnök-jelölt tegnap késõ estébe nyúlóan tárgyaltak a kormányprog-
ramról és a Kelemen Hunorék által javasolt megállapodás szövegérõl. 3. és 4. oldal

Gabriel Berca                 Cãtãlin Predoiu            Claudia Boghicevici             Cristian Petrescu                Cãtãlin Baba              Cristian Diaconescu  

Mihai Rãzvan Ungureanu           Markó Béla                  Alexandru Nazare           Andreea Paul-Vass               Bogdan Drãgoi              Borbély László

Sakkban tart az RMDSZ
Csak feltételekkel támogatja a szövetség Mihai Rãzvan Ungureanu kormányát 
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Röviden

Kulin Zoltán új munkakörben

Új munkakört kapott Kulin Zoltán, akit
február 1-jei hatállyal mozdítottak el a
Kárpátalja Megyei Állami Televízió- és
Rádiótársaság elsõ vezérigazgató-helyette-
si tisztségébõl. A szakembert a médiavál-
lalat nemzetközi kapcsolatok és európai
integráció kérdéseivel foglalkozó vezér-
igazgató-helyettesévé nevezték ki.

Káosz kezd kialakulni Roissyn

Több járatot is az utolsó pillanatban töröl-
tek tegnap délelõtt a párizsi Roissy/
Charles-de-Gaulle repülõtéren, a légi köz-
lekedésben dolgozók négynapos sztrájkjá-
nak második napján. A munkabeszünte-
téshez egyre nagyobb számban csatlakoz-
nak az Air France pilótái. Nathalie Kos-
ciusko-Morizet közlekedési államtitkár a
LCI francia hírtelevízióban elismerte, hogy
a megmozdulás „komoly” méreteket kezd
ölteni, de úgy látja, hogy annak szabályo-
zása nem megfelelõ.

Radioaktív volt a bécsi levegõ

Jód 131-es izotópot észleltek alacsony, az
egészségre nem ártalmas mennyiségben az
osztrák légtérben – közölték hétfõ este oszt-
rák illetékesek. Az osztrák egészségügyi és
élelmiszer-biztonsági ügynökség (AGES)
közleménye szerint január 30. és február 2.
között a bécsi mérõállomáson mutatták ki
a jódizotópot. Az ügynökség azt is közölte,
hogy az elmúlt két hétben hasonló értéke-
ket mértek Svédországban, Finnországban,
Németországban és Lengyelországban. Az
AGES szerint kizárható, hogy ausztriai for-
rásból származik a jódizotóp; a mérési
eredmények arra utalnak, hogy Európa ke-
leti részében lehet a forrás.

Putyin kampánycikke

„A valódi demokrácia nem egyik pillanat-
ról a másikra jön létre, s nem külsõ minta
átvételével épül ki” – írta hétfõn a Kommer-

szant címû moszkvai lapban megjelent ne-
gyedik kampánycikkében Vlagyimir Putyin
orosz kormányfõ, az elnöki poszt váromá-
nyosa (képünkön). Példaként hozza fel a ki-
lencvenes évek elejét: a szovjet egypárt-
rendszer szétesésekor a demokratikus ál-
lamforma bevezetése azonnal a szükséges
gazdasági reformok leállásához vezetett,
míg magukat az intézményeket szerinte
megszállták helyi és központi „oligarchikus
elitek”, gátlástalanul kihasználva az álla-
mot saját céljaikra.

Szabad egy guantánamói rab

Az olasz fellebbviteli bíróság visszaadta a
szabadságát egy a terrorizmusért börtönben
levõ, Guantánamón nyolc évet töltõ tunézi-
ai férfinak. Elsõ fokon hat évre ítélték, a
milánói fellebbviteli bíróság azonban úgy
látta, nincs teljesen bizonyítva a vád, hogy
pénzt és okmányt hamisított volna terroris-
ta szervezetek számára.

Puccs a süllyedõ paradicsomban

Többhetes tüntetéssorozat nyomására le-
mondott a Maldív-szigetek elnöke. Az 1200
szigetbõl álló turistaparadicsom elsõ de-
mokratikusan megválasztott vezetõjét nem
engedik ki az elnöki palotából, munkatársai
szerint puccs történt. Mohamed Nasheed
nemzetközileg megbecsült emberi, jogi és
klímaváltozás-ellenes aktivista. 

ÚMSZ-összeállítás

A januári békemenet résztve-
võinek mondott köszönettel

kezdte Orbán Viktor 14. – mint-
egy félórás – évértékelõ beszédét
tegnap a budapesti Millenárison.
A magyar kormányfõ szerint a
zátonyra futott olasz tengerjáró
hajó kapitányához hasonlóan vi-
selkedtek azok, akik nyolc év alatt
zátonyra futtatták Magyarorszá-
got: elsõként hagyták el a fedélze-
tet, és nem érdekelte õket, mi lesz
az emberekkel.

„Ami sûrûbb a levegõnél”

A miniszterelnök hozzátette: a
kormányváltáskor tudták, hogy
nyolc év hibáit és mulasztásait
nem lehet néhány hónap alatt jó-
vátenni; a szocialista kormányok
ugyanis „mindent eltüntettek,
ami sûrûbb a levegõnél”, és ami-
kor jött a pénzügyi válság elsõ
hulláma, nem volt mihez nyúlni.
Orbán Viktor azt mondta: ha
most akkora volna az ország
adósságállománya, mint 2002-
ben volt, akkor „mi adnánk köl-
csönt a Nemzetközi Valutaalap-
nak”, és azon kellene vitatkozni,
hány új kórház és gyár épüljön. A
szocialisták azonban vissza-
nyomták az országot egy „adós-
ságketrecbe”, ezt pedig nehéz lesz
megbocsátani – tette hozzá. Az
államadósság csökkentése nélkül
Magyarország ma ott tartana,
ahol Görögország: elveszítette
volna a függetlenségét. Orbán
Viktor szerint azok kifogásolják
az új alaptörvényt, akik itthon és
külföldön Magyarország folya-
matos eladósításában voltak érde-
keltek, ebbõl húztak anyagi és po-
litikai hasznot. Kifejtette: a január
1-jétõl hatályos új alkotmány elõ-
írja az adósság csökkentését és a

költségvetési egyensúly megõrzé-
sét, meggátolva, hogy felelõtlen
kormányzatok újabb nemzedé-
kek jövõjét dobják zálogba.

A Fidesz 
önmaga mögött áll

A Fidesz üdvözli, hogy a mi-
niszterelnök egyértelmûen kiállt
Magyarország nemzeti érdekei,
az arányos adózás, a családok tá-
mogatása, a tisztességes munka
megbecsülése és az elszámoltatás
fontossága mellett. Selmeczi
Gabriella, a Fidesz szóvivõje köz-
leményben tudatta: a miniszterel-
nök és kormánya mindenben szá-
míthat a Fidesz támogatására.

A rászorulók védelmét hangsú-
lyozta a Kereszténydemokrata
Néppárt (KDNP) frakcióvezetõje
a beszéd után. Harrach Péter úgy

fogalmazott: a miniszterelnök fel-
rajzolta a jövõképet, amely az
egyén számára a normális emberi
életet, a társadalom számára a
nyugodt és rendezett világot biz-
tosítja, ahol érvényesülhet az
egyén kreativitása, éppúgy, mint
a rászorulók védelme.

Orbán „keszonbeteg”

Mesterházy Attila szerint Or-
bán Viktor „keszonbetegségben”
szenved, évértékelõjében ugyanis
nem Magyarországról beszélt, hi-
szen az elmondottaknak semmi
közük a magyar valósághoz. Az
MSZP elnök-frakcióvezetõje ne-
vetségesnek nevezte, hogy a mi-
niszterelnök azt a középosztályt
jelölte meg legfõbb társadalmi bá-
zisaként, amely a szegények mel-
lett a leginkább megszenvedte

kormánya gazdaság- és társada-
lompolitikai intézkedéseit.

Az LMP véleménye szerint a
beszéd nem évértékelõ volt, ha-
nem „hazugságbeszéd” – reagált
Karácsony Gergely. Az LMP
frakcióvezetõ-helyettese úgy fo-
galmazott: Orbán nem fogadta
meg a felesége tanácsát, hogy
mondjon el mindent. Meglátása
szerint a beszédbõl kimaradt a va-
lóság, „és ami benne maradt, az
nem minden volt, hanem a sem-
mi és azok a hazugságok, ame-
lyek eddig is jellemezték az Or-
bán-kormány politikáját”.

A Jobbik szerint bár felfokozott
várakozások elõzték meg a beszé-
det, csalódást okozott, mert kevés
konkrétum és egyetlen újdonság
sem hangzott el benne – jelentette
Gyöngyösi Márton frakcióveze-
tõ-helyettes. 

ÚMSZ

Elfogták a január közepén Eti-
ópiában megölt több európai,

köztük két magyar turista gyilko-
sait – jelentette internetes felüle-
tén a Prensa Latina kubai hírügy-
nökség tegnap. A jelentés az afri-
kai ország biztonsági szerveinek
és rendõrségének a közleményére
hivatkozik. A kubai hírügynökség
szerint az etióp szervek nem kö-
zölték az elfogott támadók sze-
mélyazonosságát, nemzetiségét
és letartóztatásuk helyszínérõl
sem tettek említést, mondván,
hogy a nyomozás még folyik.
Megjegyezték viszont, hogy a tá-
madók az al-Kaida nemzetközi
terrorhálózathoz tartoznak, és a
szervezet a jelek szerint további
akciókra készül a térségben. „Zaj-
lik az információgyûjtés, de egy-
elõre sem a külügy, sem a Terror-
elhárítási Központ szakemberei
nem tudták megerõsíteni azt a ku-
bai sajtóhírt, hogy elfogták vol-
na Etiópiában a magyarok gyil-
kosait” – közölte a magyar mi-
niszterelnökség kedden. Havasi
Bertalan, a kormányfõ sajtóstáb-
jának vezetõje hozzátette: amint
lesz új információ az ügyben, azt
megosztják a nyilvánossággal. 

Elfogták az etióp 

terroristákat?

Bizonyítvány-magyarázás
Orbán Viktor az elõdeire mutogatott tizennegyedik évértékelõ beszédében

Gy. Z.

A görög koalíciós kormány –
hétfõ késõ délutáni bejelentése

szerint – elfogadja hitelezõi 15 ez-
res idei közalkalmazotti létszám-
csökkentésre vonatkozó követelé-
sét. Az elbocsátások végrehajtá-
sát új törvény teszi lehetõvé. A
bejelentést a közszféra reformjá-
nak végrehajtásával megbízott
miniszter tette, miután tovább ha-
lasztották az új mentõcsomag el-
fogadásáról szóló tárgyalásokat.
A lépés elemzõk szerint nagy for-
dulatot jelez a görög politikában,
miután a kiterjedt megszorítások
ellenére az állami állásokat eddig
védelem övezte.

A szocialista és konzervatív
pártvezetõk mindazonáltal külön
jelezték, hogy még közel sincs
egyetértés a magánszektorra vo-
natkozó bércsökkentés, illetve a
bankfeltõkésítéshez kapcsolódó
tulajdonjog-átruházás ügyében.
Lukasz Papadímosz kormányfõ
vasárnap az Európai Bizottság,
az Európai Központi Bank (ECB)
és a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) alkotta „trojka” képviselõ-
ivel is tárgyalt. Ezt követõen
Neelie Kroes, az Európai Bizott-
ság médiaügyekben felelõs alel-
nöke ezt követõen kijelentette: az

athéni huzavona oda vezethet,
hogy Görögország egyszerûen ki-
zárja magát az euróövezetbõl.
Hozzáfûzte: õ maga ugyan nincs
ellene a drachma visszahozatalá-
nak, hiszen „az még nem jelenti a
világvégét, ha valaki távozik az
eurózónából”, de a közös valutát
használók egyben tartása nem-
csak pénzügyi, hanem politikai
kérdés is. Az újabb munkahelyi el-
bocsátások hírére tegnap egész
Görögország megmozdult. Az ál-
talános sztrájk és a tüntetések
alaphangját a Kathemerini tekinté-

lyes athéni jobboldali napilap hét-
fõi vezércikkének írója adta meg,
amikor kijelentette: „Csak mi
menthetjük meg magunkat!” Az
athéni Szintagma (Alkotmány) té-
ren, a parlament elõtt, a zuhogó
esõben tizennégyezren tüntettek, s
ezúttal egyre több horogkeresztes
zászlót is kibontottak, ugyanak-
kor német és francia lobogókat
égettek. Közvetlenül a parlament
elõtt a tüntetõk és a biztonsági
erõk összecsaptak egymással, a
rendõrség könnygázt is bevetett a
tömeg megfékezésére. 

Horogkeresztes zászlók Athénban

Orbán Viktor értékel. Felesége azt tanácsolta, mondjon el mindent. „Abból baj lesz” – felelte a férj Fotó: MTI

Két tûz közé került a kormányfõ. A tüntetõk lenácizták a görög vezetõket 
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Ma mutatja be Mihai Rãzvan
Ungureanu miniszterelnök-je-

lölt a parlamenti pártokkal tegnap
külön-külön és este közösen is
egyeztetett kormányát, amelyben
– a lapzártánkig érkezett informá-
ciók szerint – az elõzõ kabinet mi-
niszterei közül csak két kisebbik
koalíciós párt tárcavezetõi õrzik
meg tisztségüket. Emil Boc pártel-
nök javaslatára a Demokrata Li-
berális Párt (PDL) országos veze-
tõsége egyöntetûen úgy döntött,
hogy lecseréli teljes miniszteri gár-
dáját. „Valemennyi PDL-s mi-
niszter visszalép, és új csapatot ja-
vasolunk az ország élére” – fogal-
mazott Emil Boc. 

Új PDL-s arcok

A PDL elnöke nem volt hajlan-
dó elárulni a nagyobbik kor-
mánypárt jelöltjeinek kilétét, hi-
szen – mint mondta – Mihai
Rãzvan Ungureanunak elõbb
minden egyes névre rá kell bólin-
tania. Ennek ellenére a PDL or-
szágos tanácsának ülésérõl pilla-
natokon belül kiszivárgott a de-
mokrata-liberális miniszterjelöl-
tek neve. Daniel Funeriu helyét
az oktatásügyi tárca élén Cãtãlin
Baba, a volt kormányfõ kabinet-
fõnöke veszi át, Elena Udrea fej-
lesztési és turisztikai minisztert
Cristian Petrescu képviselõ váltja.
A belügyminisztériumot Gabriel
Berca szenátor veszi át Traian
Igaºtól. Andreea Paul Vass, Boc
gazdasági tanácsadója irányítja
majd a gazdasági tárcát, Stelian
Fuia, képviselõház mezõgazdasá-
gi bizottságának elnöke az agrár-
tárca élére kerül, Bogdan Drãgoi
eddigi pénzügyminisztériumi ál-
lamtitkár pedig a pénzügymi-
nisztériumot vezeti majd. A
kommunikációs tárcát Rãzvan
Mustea képviselõ kapja meg.
Alexandru Nazare államtitkár
veszi át Anca Boagiutól a közle-
kedésügyi minisztériumot,
Claudia Boghicevici, a PDL nõi
szervezetének alelnöke pedig a
munkaügyi tárca élére kerül
Sulfina Barbu helyére. 

A minisztereket ma hallgatják
meg a parlament szakbizottsá-
gaiban, a kormányról pedig hol-
nap szavaz a parlament. Az
Ungureanu-kabinetnek 233 sza-
vazatot kell összegyûjtenie a
képviselõk és szenátorok együt-
tes ülésén, ami nem tûnik meg-
valósíthatatlan feladatnak, ha
azt vesszük alapul, hogy a PDL,
az Országos Szövetség Romá-
nia Haladásáért (UNPR), az
RMDSZ és a nemzeti kisebbsé-
gek frakciói összesen 245 szava-
zattal rendelkeznek. Az ellen-
zék várhatóan nem vesz részt az
ülésen.

RMDSZ megõrzi súlyát 

Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke cáfolta azokat a
híreket, hogy átvenné Markó Bé-
lától a miniszterelnök-helyettesi
tisztséget. Markó maga is arról
beszélt a Mediafax hírügynökség-
nek, egyelõre fel sem merült fel,
hogy nem lesz tagja az új kormá-
nyának. „A híresztelések ellenére
egyelõre nem volt szó arról, hogy
távoznék, de õszintén megmon-
dom, maradásom az új kormány
összetételétõl és a kormányprog-
ramtól függ. Egyelõre a program-

ról egyeztetünk az RMDSZ kere-
tében, majd késõbb beszélünk a
csapatról” – jelentette ki Markó
Béla tegnap délután.

Amúgy az RMDSZ megõrizné
eddigi minisztereit, személyvál-
tást nem terveznek. Így Kelemen
Hunor irányítaná a mûvelõdés-
ügyi minisztériumot, Borbély
László vezetné a környezetvédel-
mi tárcát és Ritli László dolgoz-
na egészségügyi miniszterként.
Az RMDSZ ugyanakkor meg-
tarthatná a kormányfõtitkári
tisztséget is, amelyet jelenleg
Dézsi Attila tölt be. 

Feltételeket állítanak

Kelemen Hunor szövetségi el-
nöke a Szövetségi Állandó Ta-
nács (SZÁT) tegnap délután ülé-
se után elmondta, az RMDSZ
feltételekhez köti a PDL-vel való
koalíciót. „Ezek a feltételek na-
gyon egyszerûek. Egyrészt az
életszínvonal növelésére vonat-
koznak: a fizetések és nyugdíjak
emelésére az elsõ negyedév gaz-
dasági és költségvetési adatainak
megfelelõen, másrészt az infrast-
rukturális beruházások folytatá-
sára, itt elsõsorban az észak-erdé-
lyi autópálya építésének a folyta-
tását szorgalmazzuk. Minden ál-
lampolgárnak látnia kell, hogy az
elmúlt másfél évben megtett gaz-
dasági erõfeszítés eredményeket
hoz. Ezeknek a feltételeknek a
kormányprogramban illetve a
megkötendõ, koalíciós megálla-
podásban benne kell lenniük” –
nyilatkozta az RMDSZ elnöke.
Hozzátette, létezik ugyanakkor

néhány olyan kérdés, amelyet vá-
lasztási esztendõben is lehet és
kell is rendezni. 

„A marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem ma-
gyar fakultásának a helyzetét meg
kell oldani, a koalíciós megállapo-
dásnak ezt is tartalmaznia kell, de
olyan kérdések is szerepelnek
majd, mint a levéltári törvény, a
visszaszolgáltatási bizottságnak a
helyzete, hiszen ennek a mûködé-
se az elmúlt két évben teljesen le-
állt, így a jogos tulajdonosok
egyetlen ingatlant sem kaptak
vissza” – ismertette az RMDSZ
elnöke a SZÁT által leszögezett
feltételeket. Kelemen Hunor ösz-
szegzésképpen elmondta, egy
olyan komplex kormányprogra-
mot kell megalkotni, amely lehe-
tõvé teszi, hogy 2012 végéig, a
parlamenti választásokig a kor-
mány olyan intézkedéseket hoz-
zon, amely könnyít az emberek
életén. 

Az UNPR többet kér

A pártfüggetlennek számító
Mihai Rãzvan Ungureanu kijelölt
miniszterelnök megtartaná a kabi-
netben a „pártjához” tartozó
Leonard Orban európaügyi mi-
nisztert  és Cãtãlin Predoiu igaz-
ságügyi tárcavezetõt, akiket „kitû-
nõ technokratáknak” nevezett.
Ugyancsak marad a kormányban
az Országos Szövetség Románia
Haladásáért (UNPR) két minisz-
tere, Gabriel Oprea védelmi tárca,
Cristian Diaconescu pedig a kül-
ügy élén. A progresszisták ugyan-
akkor koalíciós súlyuk megerõsí-

tése érdekében azt kérik, hogy
Opreát emeljék Markó Béla mellé
miniszterelnök-helyettesi rangba. 

A nemzeti kisebbségek 
csak holnap döntenek 

A kijelölt miniszterelnöknek
egyelõre nem sikerült meggyõz-
nie a nemzeti kisebbségeket arról,
hogy támogassák kormányát.
Varujan Pambuccian frakcióveze-
tõ arról számolt be, hogy a nem-
zeti kisebbségek csak holnap reg-
geli frakcióülésükön döntenek ar-
ról, hogy aznap bizalmat szavaz-
nak-e az új kormánynak. Az ör-
mény kisebbség képviselõje azzal
magyarázta a csoport álláspont-
ját, hogy a frakció több tagjának
még nem sikerült egyeztetnie
szervezetével. Hozzátette: a mai
szakbizottsági szavazáson meg-
elõlegezik a bizalmat a kabinet
tagjainak, de a végsõ döntést csak
holnap reggel hozzák meg. 

Ungureanu felhívta Pontát

Mihai Rãzvan Ungureanu kije-
lölt miniszterelnök tegnap telefo-
non próbálta meggyõzni Victor
Pontát, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnökét arról, hogy leg-
alább szóba álljon vele. A Szociál-
Liberális Szövetség (USL) társel-
nöke személyes megbecsülésérõl
biztosította Ungureanut, de leszö-
gezte, az ellenzéki pártszövetség
álláspontja nem módosul. Ponta
azt is elmondta, az ellenzék parla-
menti bojkottja ellenére holnap el-
megy a plenáris ülésre, ahol is-
merteti az USL véleményét. 
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Romániában alighanem nem
csupán minden politikai erõ,

hanem minden közéleti ér-
deklõdésû lakos számára egy-
értelmû: az ország gazdasági
stabilitását meg kell õrizni,
hiszen az Európán áthullám-

zó válságok közepette
rendkívül fontos, hogy a lej-euró arány lé-
nyegesen ne változzon, és az infláció ne sza-
baduljon el. Ellenkezõ esetben jelentõs mér-
tékben megnövekednek a szolgáltatások díj-
szabásai, a bérekkel, a nyugdíjakkal jóval
kevesebbet lehet vásárolni, és aki kisebb-na-
gyobb megtakarításokkal rendelkezik, azo-
kat is elveszítheti. 
A nemzetközi pénzpiac, a jelentõs beruhá-
zók, a különbözõ gazdasági-pénzügyi szak-
intézmények mostanig meglehetõsen hig-
gadtan vették tudomásul a romániai fejle-
ményeket, és ez jó jel, azonban az is bizo-
nyos: a kivárás nem fog hónapokon át tar-
tani, ezért valóban az a legfontosabb, hogy
az átmenetet minél gyorsabban lehessen
menedzselni. Nem írtunk politikai átmene-
tet, hiszen a koalíció továbbélése, az új kor-
mány várható összetétele azt igazolja, hogy
az arcok adott arányban változtak, de a
kormányprogram alapvetõ elvei nem, azaz
az országvezetésnek továbbra is a gazdasági
növekedés és a munkahelyteremtés oldalára
kell állnia, s csak ennek függvényében lép-
hetnek életbe azok a korrekciós eljárások,
amelyek adott mértékben befolyásolhatják
az életszínvonalat. 
Az ellenzék várható parlamenti bojkottja
csupán lassítja, de nem teheti lehetetlenné a
kormányalakítási eljárásokat, hiszen a par-
lamenti többség továbbra is a kor-
mánykoalicíó oldalán áll, és úgy tûnik,
azoknak az elõrehozott választásoknak,
amelyek természetesen ugyancsak jól jönné-
nek a közvéleménykutatások csúcsán álló li-
berálisoknak és szociáldemokratáknak, nem
sok az esélyük, már csak alkotmányossági
megfontolásokból sem. 
Kimondottan politikai szempontok alap-
ján a demokrata liberálisoknak természete-
sen jól fog a rendes parlamenti választáso-
kig hátralevõ kilenc hónap, hiszen egyrészt
a kommunikációjukat erõsítve, másrészt
pedig a helyhatósági választások eredmé-
nyeiben bízva, még le tudnak faragni abból
a jelentõs hátrányukból, amelyeket a meg-
szorító intézkedések természetszerûleg ma-
gukkal hoztak. 
Az Ungureanu-kabinet új tagjainak névso-
rát végignézve az is egyértelmû: szó sincs
nagyobb méretû technokrata elhajlásról,
az új kormány is mindenekelõtt politikai,
és a demokrata liberálisok óhajtotta moz-
gástérben cselekszik, viszont az is igaz,
hogy néhányuk gazdagabb európai és glo-
bális tapasztalata, valamint képzettsége le-
hetõvé teszi, hogy szélesebb összefüggések-
ben lássák azt a világot, ahol Romániá-
nak tovább kell élnie. 
Mindezt erõteljesen aláhúzza az a tény is,
hogy az új miniszterelnök eddigi tisztségei-
nél fogva meglehetõsen gazdag és sokrétû
nemzetközi kapcsolati hálóval rendelkezik,
és dõreség lenne azt gondolni, hogy kineve-
zésekor mindezek ne estek volna súlyosan a
latba. Helyzet van – ez a legyakoribb politi-
kai közhelyek egyike. És most igaz is. 

Helyzet van

Székedi Ferenc

Hétfõn Crin Antonescu, az USL társelnöke hazug-
nak nevezte az államfõt, mert azt állította, hogy az
elõrehozott választások megszervezése legkevesebb
öt hónapig tart. Márton Árpád jogász-képviselõ, az
RMDSZ választási szakértõje szerint Traian
Bãsescu az alkotmányra és a választási törvényre
alapozza állítását. Eszerint az elõrehozott választá-
sok procedúrája a kormány lemondásának napján
indul be. Ha hatvan napon belül kudarcot vall a par-
lamentben két egymást követõ kormányalakítási kí-
sérlet, az alkotmány szerint az államelnök a hatvan-
egyedik napon feloszlathatja a parlamentet. Ebben

az esetben elõrehozott választásokra van szükség.
A hatályos választási törvény azt mondja ki, hogy
a szavazás idõpontját a választások elõtt kilencven
nappal kell kitûzni. „Ez hatvan plusz kilencven, az-
az legkevesebb százötvenegy nap, vagyis öt hónap.
Tehát jelen esetben júliusban lehetne választásokat
tartani” – számolta ki lapunknak a képviselõ. Már-
ton szerint az államfõ megkerülhetetlen ebben a
forgatókönyvben, ugyanis az alkotmány szerint
nem kötelezõ feloszlatnia a parlamentet, így egy ki-
sebbségi kormány „vígan vezethetné az országot” a
novemberi választásokig. 

Meddig tart az elõrehozott választások megszervezése?

„Az utca” is azonnal reagált az Emil Boc le-
mondott kormányfõ helyére Traian Bãsescu ál-
lamfõ által hétfõ este nevesített új miniszterel-
nök-jelölt személyére. Mihai Rãzvan Ungu-
reanu kémfõnöki minõsége minden jel szerint
megihlette a bukaresti plakátkészítõ tüntetõket –

az egyik Egyetem téri táblán egy lehall-
gatókészülékes alak kirajzolt kontúrja alatt a kö-
vetkezõ szöveg szerepelt: „Dupã un premier
obedient, unul ascultãtor”. Vagyis, szabadfordí-
tásban: „Egy szolgalelkû miniszterelnök után
egy szófogadó/lehallgató”. (S. M. L.)

Ungureanut sem kímélik az Egyetem tériek

Román lapszemle

A fûtõszálakat tartalmazó ruhadarabok
megjelenésével komoly vetélytársa akadt
a klasszikus téli ruházatnak, a télikabát-
oknak, bundáknak és pulóvereknek. A
ruhákban található akkumulátorokat a
mobiltelefonokhoz hasonlóan kell feltöl-
teni, így azok mínusz 20 fokos hidegben
is kellemes, akár 40 fokos melegben tart-
ják viselõjüket. (Adevãrul) Traian Igaº
leköszönõ belügyminiszter szerint a ked-
vezõtlen idõjárásban kötelességet teljesí-
tõ belügyminisztériumi alkalmazottak –
köztük rendõrök, csendõrök, tûzoltók –
százait kezelik jelenleg kórházban.
(Puterea)

Sakkban tart az RMDSZ
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Bogdán Tibor 

Karrierdiplomata, nem
mellesleg pedig a Külsõ

Hírszerzõ Szolgálat igazga-
tója, Mihai Rãzvan Ungu-
reanu kapott megbízatást
Traian Bãsescu államfõtõl az
új kormány megalakítására.

Az értelmiség csillaga

A 43 éves megbízott mi-
niszterelnök Iaºi-ban szüle-
tett, egyes lapforrások szerint
zsidó családban; apja a hely-
beli egyetem kémia-fizika ta-
nára, majd alpolgármestere
volt. Ungureanu a forrada-
lom elõtt a KISZ KB póttag-
jaként tevékenykedett. (Ezek
után némileg furcsán hang-
zott miniszterelnöki nevesíté-
se után tett kijelentése, misze-
rint õ mindenkor jobboldal-
inak tekintette magát). A ki-
lencvenes évek elején a nagy
tekintélynek örvendõ muzi-
kológus, Iosif Sava a román
értelmiség csillagaként futtat-
ta fel. Ungureanu életrajza
valóban benyomáskeltõ: a
iaºi-i Al. I Cuza Egyetem tör-
téne- lem karán végzett,
ugyanitt szerzett doktori dip-
lomát 2004-ben. Az Oxfordi
Egyetem keretében mûködõ
St. Cross College oktatási
részleggel társult Centre for

Jewish and Hebrew Studies
intézetben folytatta tanulmá-
nyait, itt tette le mesterfokú
vizsgáit. Kitûnõen beszél an-
golul, franciául és németül,
magyarul is ért-olvas. 

Tanulmányait követõen a
bécsi székhelyû Délkelet-Eu-
rópai Együttmûködési Kez-
deményezés (SECI) helyettes
irányítója lett, diplomataként
itt bizonyította be elõször rá-
termettségét, majd 2004-ben,
akkor még a Nemzeti Liberá-
lis Párt tagjaként, 36 évesen a
külügyi tárca élére került,
egészen 2007-ig ezt a tisztsé-
get látta el. Korábban az
Andrei Pleºu által vezetett

tárca államtitkári funkcióját
töltötte be. Románia legfiata-
labb külügyi tárcavezetõje
volt, és abban a megtisztelte-
tésben lehetett része, hogy
Románia részérõl õ írta alá
2005-ben Luxemburgban or-
szága uniós csatlakozási szer-
zõdését. 

Bãsescu liberális híve

A bukaresti diplomácia ve-
zetõjeként azon volt, hogy
megtisztítsa a tárcát a régi
rendszer „megcsontosodott
mamutjaitól”, a Külsõ Hír-
szerzõ Szolgálat vezetõjeként
példás diszkrécióról tett bi-
zonyságot. 

Kérésére a Szekuritáté Le-
véltárát Átvilágító Országos
Tanács megvizsgálta Romá-
nia nagyköveteinek szekus
dossziéit, aminek nyomán a
volt politikai rendõrség több
besúgója is távozni kénysze-
rült a tárcától. Ezzel meg is

fiatalította a román diplomá-
ciai testületet. Õ „fedezte fel”
a demokrata liberálisok jelen-
legi európai parlamenti kép-
viselõjét, Cristian Predát, de
késõbbi, és nemrégiben a
Bãsescu-rendszer ellen tünte-
tõket minõsíthetetlen jelzõk-
kel illetõ és ezért távozni
kényszerült utódját, Teodor
Baconschit is – bár lehet, ez
utóbbira már nem annyira
büszke.Külügyminiszteri
tisztségébõl az õt kinevezõ
Cãlin Popescu-Tãriceanu mi-
niszterelnök felszólítására
mondott le, miután az iraki
amerikai támaszponton dol-
gozó és az amerikai katonai
rendõrség által letartóztatott
két román munkavállaló, Ilie
Nelu és Adrian Gâncea hely-
zetérõl elõbb Traian Bãsescu
államfõt tájékoztatta és csak
utána a kormányfõt, aki
egyébként a sajtóból értesült
a történtekrõl. A két román-
nak egyébként azért gyûlt

meg a baja az amerikaiakkal,
mert a katonai támaszpont
területén filmeztek. 

Gesztusát késõbb Ungu-
reanu azzal indokolta, hogy
Bãsescunak mint a Külsõ
Hírszerzõ Szolgálatot fel-
ügyelõ Legfelsõbb Védelmi
Tanács elnökének számolt be
a két román állampolgár fog-
ságba kerülésérõl, mivel
kémkedés gyanúja is felme-
rült.A két román állampol-
gár egyébként rövid idõn be-
lül szabadult és hazakerült, a
történtek és a részletek azon-
ban mindmáig homályban
maradtak.

Politikai ellenfelei egyéb-
ként többször is megvádolták
azzal, hogy a Külügyminisz-
tériumot miniszteri mandá-
tuma idején mindvégig a
Külsõ Hírszerzõ Szolgálat el-
lenõrzése alá rendelte. A sza-
kítás valós oka azonban felte-
hetõen az volt, hogy Ungu-
reanu mindvégig jó viszonyt
ápolt Traian Bãsescuval is,
még akkor is, amikor az ál-
lamfõ és a miniszterelnök kö-
zötti konfliktus végletesen el-
mérgesedett. Elmozdítása te-
kintetében nyilván sokat nyo-
mott a latban az is, hogy a
2007.-es új év beköszöntését
Traian Bãsescu mellett ünne-
pelte a bukaresti Egyetem té-
ren.Hazai politikai megfigye-
lõk mindenképpen a Bãses-
cu–Tãriceanu konfliktus ál-
dozatának tekintik. Nem
sokkal lemondása után már a
Külsõ Hírszerzõ Szolgálat
élén találkozhattunk vele,
amelynek igazgatói tisztsége
korábbi betöltõje, Claudiu
Elwis Sãftoiu lemondása

után közel egy esztendeig
üresen állt. Ezt a feladatkört
látta el egészen mostani meg-
bízott kormányfõvé történt
kinevezéséig.

Nem gazdag – 
nem szegény

Mihai Rãzvan Ungureanu
– legalábbis vagyonbevallása
alapján – nem tartozik a gaz-
dag romániai politikusok kö-
zé. Három földterület tulaj-
donosa: egy 5000 négyzet-
méteres nistoreºti-i teleké,
amelyet feleségével közösen
birtokol; egy 20 ezer négyzet-
méteres szántóterülettel Slo-
bozia határában, ezt ado-
mányként kapta; továbbá egy
4200 négyzetméteres volun-
tari-i telekkel, itt áll egyéb-
ként 283 négyzetméteres há-
za is – mindkettõt 2007-ben
vásárolta. Iaºi-ban minde-
mellett 42 négyzetméteres la-
kással is rendelkezik. Gépko-
csija nincs, bankbetétjein
14 000 euró és 28 ezer lej sze-
repel. 2006-ban azonban két
kölcsönt is felvett: 54 482 le-
jes és 84 500 eurós hitelét
2021-ig illetve 2031-ig kell
visszafizetnie. 

A Külsõ Hírszerzõ Szol-
gálattól 2010-ben 66 147 lej
fizetést, a Bukaresti Egye-
temtõl 28 547 lejt kapott.
Emellett 2000 lejes juttatás-
ban részesült az sajtóhol-
ding részérõl. Felesége a
fundeni-i kórháztól 45 ezer
lejben részesült, az OMV-
nek orvosi tanácsadást nyúj-
tó cége viszont közel 356
ezer lejt hozott a családi
költségvetésbe. 

Külügyér, kémfõnök, kormányfõ?

Gy. Z.

Vészhelyzetben a legva-
lószínûtlenebb szövetsé-

gek kovácsolódhatnak a Kö-
zel-Keleten. Ezúttal a közös
ellenség miatt kerülhet egy-
ségfrontba Izrael olyan feu-
dális szunnita monarchiák-
kal, mint Kuvait, Szaúd-
Arábia, Bahrein vagy Katar.
Ezekben az országokban –
szemben számos nyugati or-
szággal – halálosan komo-
lyan veszik, amit Jeruzsálem
évek óta az iráni fenyegetés-
rõl mond. Mást nem is te-
hetnek, hiszen az iszlám for-
radalom gyõzelme óta, jó
harminc éve a fenyegetés
közvetlen árnyékában élnek,
és Szaddám Huszein rend-
szerének széthullása óta ko-
molyabb arab fegyveres erõ

védelmében sem remény-
kedhetnek.

Levágni a kígyó fejét

Noha elvileg sem diplomá-
ciai, sem más kapcsolat nem
áll fenn Izrael és az õt el sem
ismerõ arab államok között,
könnyen elképzelhetõ, hogy
a színfalak mögött komoly
egyeztetések folytak ezekben
a napokban. Mint Dávid
Menásri, a Tel-Avivi Egyete-
men mûködõ Iráni Tanulmá-
nyok Központjának igazga-
tója mondja: „Meg volnék
lepve, ha Izraelben nem is-
mernék a szaúdi álláspontot,
vagy Szaúd-Arábiában az iz-
raelit.” A Perzsa-öböl arab
államai nem egységesek Irán
ügyében. Mérsékeltebb állás-
pontot foglal el a stratégiai

fontosságú Hormuzi-szoros-
nál fekvõ Omán, amely szo-
ros kapcsolatokat tart fenn
Teheránnal, az olajban gaz-
dag Katar állami légitársasá-
ga pedig a közelmúltban in-
dította el iráni járatait.
Ománt nyugtalanítja annak
lehetõsége is, hogy elhelyez-
kedésénél fogva a konfliktus
közepébe csöppenhet, ha
Irán megpróbálja lezárni a
Hormuzi-szorost, ahol a vi-
lág olajkereskedelmének
negyven százaléka zajlik. Az
Öböl legerõsebb állama, Sza-
úd-Arábia azonban már rég-
óta az Iránnal való végsõ le-
számolást fontolgatja, Ab-
dullah király már 2008-ban
sürgette, hogy „vágjuk le a kí-
gyó fejét”.

Napokkal az ENSZ bécsi
székhelyû Nemzetközi A-
tomenergia Ügynöksége
(NAÜ) jelentésének közzété-
tele elõtt több hírszerzõ szer-
vezet szert tett annak tartal-
mára és azt ismertette kor-
mányával; a jelentés legfõbb
részei így már a hétvégére ki-
szivárogtak a sajtóba. Az
egyiptomi Mohammed el-
Baradei gyámkodásától meg-
szabadult NAÜ ezúttal nem
kívánja elkenni a valóságot,
és a jelentésbõl meglehetõsen
riasztó kép kerekedik ki.

„Kemény 
szomszédság”

A pakisztáni, orosz és
észak-koreai segítséget igény-
be vevõ Irán elkészítette egy
nukleáris robbanófej számító-
gépes modelljét, s ezen kívül
egyéb olyan lépéseket is tett,
amelyek minden korábbinál
egyértelmûbben jelzik,
hogy atomprogramja nem
békés, hanem agresszív, pusz-
tító célokat szolgál. Részben
a NAÜ korábbi hozzáállásá-
nak, de az Obama-kor-
mányzat és általában a Nyu-
gat megbékéltetési politikájá-
nak következménye, hogy Te-
heránt már legfeljebb néhány
hónap választja el attól, hogy
termonukleáris fegyver birto-
kába kerüljön. A teheráni
kormány – persze – hivatalo-
san továbbra is kitart amel-
lett, hogy atomprogramja
csakis energetikai célokat
szolgál. Ali Akbár Szálehi
külügyminiszter állítja: a
NAÜ a hamisított amerikai
hírszerzési jelentéseken ala-
puló amerikai politika „cse-
lédje” lett. Tény azonban,
hogy Irán számos alkalom-
mal fenyegette megsemmisí-
téssel Izraelt, folyamatosan
támogatja az Izrael elleni ter-
rortevékenységet folytató cso-

portokat, és minden eszköz-
zel szítja a térség más orszá-
gaiban élõ síita kisebbségek
lázongását.

Simon Peresz izraeli ál-
lamfõ a Jiszráél Hájomnak ki-
jelentette: „Az Irán elleni ka-
tonai csapás lehetõsége való-
színûbb, mint a diplomáciai
opció véghezvitele”, ám Izra-
elnek gondosan mérlegelnie
kell minden alternatívát, mi-
elõtt katonai lépésre szánja el
magát. „Nem gondolom,
hogy már megszületett volna
a döntés az ügyben, de úgy
tetszik, Irán közben egyre kö-
zelebb jut a nukleáris fegyver
birtoklásához.” Ehud Barak
védelmi miniszter a BBC-nek
adott interjújában azt állítot-
ta: az iráni politika nukleáris
fegyverkezési hajszát indíthat
meg a térségben, és az eddigi-
nél jóval nagyobb befolyás-
hoz juttathatja Iránt a Közel-
Keleten. Szerinte a „bénító”
szankcióknak elvileg elegen-
dõnek kell lenniük Iránnal
szemben, de õ sem zárta ki a
katonai megoldást. „Ke-
mény szomszédsággal
élünk”, fogalmazott. „Nincs
könyörület a gyengék számá-
ra.” Elemzõk szerint az Irán
megtámadására adott zöld
fényt jelentheti a Pentagon
egy magas rangú illetékesé-

nek kijelentése, noha Leon
Panetta védelmi miniszter és
Barack Obama elnök is óva
intette Jeruzsálemet egy ilyen
lépéstõl, amely akár a harma-
dik világháború kirobbanását
is magával hozhatja.

Izrael bombázta Irakot

Izrael alapvetõ doktrínái
közé tartozik, hogy a vele el-
lenséges országokat meg kell
akadályozni tömegpusztító
fegyverek birtoklásában. En-
nek az elvnek az alapján
1981-ben légitámadással
semmisítette meg Irak oszira-
ki atomerõmûvét, 2007-ben
pedig hasonló akciót hajtott
végre Szíria ellen. Egy évvel
ezelõtti sajtójelentések sze-
rint közös amerikai–izraeli
hackerprogram a Stuxnet ne-
vû számítógépes vírussal ve-
tette vissza az iráni atom-
fegyverkezést – ennek hátrá-
nyait azonban az irániak már
ledolgozták. Irak 1991 elején
több száz Scud rakétát lõtt ki
az idõsebb Bush és James Ba-
ker külügyminiszter kor-
mányzata által tétlenségre
kényszeríttet zsidó államra,
ahol ennek következtében
közepes anyagi károk kelet-
keztek, és egy ember életét
vesztette.

Irán bombázása és a harmadik világháború
Miközben az Egyesült Államok nem
tudja eldönteni, mitévõ legyen a perzsa
rezsimmel, amelyet már csak egy lépés
választ el az atomfegyver birtoklásától,
Simon Peresz izraeli államfõ szerint
már valószínûbb a katonai megoldás,
mint a diplomáciai, miután egyre több
derül ki arról, mit tudott meg az ENSZ
a titkos iráni atombázisról.

Mihai Rãzvan Ungureanu kémfõnökbõl lett megbízott kormányfõ. Traian Bãsescu embere?

Mihai Rãzvan Ungureanu a hazai
diplomácia vezetõjeként azon volt,
hogy megtisztítsa a tárcát a „meg-
csontosodott mamutoktól”, a Külügyi
Hírszerzõ Szolgálat vezetõjeként pél-
dás diszkrécióról tett bizonyságot. 

Fotó: archív



A kelet-európai országok gyakran hasonlít-
ják magukat hajózási eszközökhöz. Példá-
ul gyorsnaszádhoz. Vagy fregatthoz. Legin-
kább a kormányosok dicsérik így – mint
roma titulálja lónak gebéjét – megrozzant
bárkájukat. A kormányos utasításához leg-
inkább a mi hajóskapitányunk ért. Sõt, az
szinte románikum, hogy a kormányos ke-
zét-lábát a kapitány mozgatja. 
Most éppen partra tette.
Szegény kormányos igyekezett matrózaitól
búcsúzva igazi hõsnek, tengeri farkasnak be-
állítani magát, olyannak, aki a viharban, a
Nemzetközi Valutaalap Szküllája és a nép-
harag Kharübdisze között is a merülési szin-
ten tartotta hajóját, s errõl a cselekedetérõl
majd a Történelem is megemlékezik majd.
Szegény Emil Boc! Mindenki tudja, hogy õ

csak báb volt, a kormányke-
réken egy fogantyú.
No de még mielõtt bele-
bonyolódnánk e képes be-
szédbe, nézzük inkább,

hogyan teljesítettek a mat-
rózok, a Boc-kormány
miniszterei. Mivel csak
elképzelni tudjuk, mi

lett volna egy állam-

csõd esetén – amely felé Románia az ala-
csony termelékenység, még alacsonyabb
munkakedv és a túlköltekezési hajlamosság
miatt – valósággal rohant, ítéletünk nem
megbízható. Hajlamosak vagyunk elsiklani
a valóság fölött. Ezért hagyatkozzunk in-
kább a külföldi elemzõkre,
közülük is a legtöbbet idé-
zettekre! 
Elõbb nézzük, mit jósol-
nak a gazdaság modern
kori prófétái! A JP
Morgan globális pénzügyi
szolgáltató csoport londoni befektetési
részlegének szakértõi szerint bárki lesz is
Románia következõ miniszterelnöke, illet-
ve bármilyen összetételû kormány élén áll
majd, nem várható jelentõsebb visszalépés
a romániai reformfolyamatban. Ami ma-
gyarán azt jelenti, hogy az államelnök el-
várása Mihai Rãzvan Ungureanu felé,
hogy kormánya rövid idõ alatt növelje az
átlagpolgár életszínvonalát, csak mimetiz-
mus, megtévesztõen tökéletes, alakban és
színben való alkalmazkodás a tüntetõkhöz.
Amúgy sem a miniszterelnökön múlik a
gazdaságpolitika – gondolja Traian
Bãsescu. Tudják ezt a JP Morgannél is, a

ház szakértõi kiemelték, hogy az IMF/EU-
egyezséggel kapcsolatos összes fontos dön-
tést rendszerint az államfõ hozta meg, így
ameddig õ tisztségében marad, addig vár-
hatóan az IMF/EU-program sem fog ki-
siklani. Arra is utaltak, hogy a román el-

lenzék szintén hitet tett az
IMF/EU-prog ram betar-
tása mellett választási
gyõzelme esetén. S ez be-
tartás a naiv választónak
is, aki csak késõn jön
majd rá, hogy átverték.

William Jackson, a Capital Economics fel-
zárkózó térségi közgazdásza szerint az
IMF-program Boc-kormány általi életbe
léptetése tette lehetõvé, hogy Románia vi-
szonylag épségben vészelhette át az elmúlt
hónapok piaci viharait. A Capital
Economics közgazdásza tanulságos össze-
hasonlítást is végez. Számos vonatkozás-
ban Románia ugyanazokból a sebekbõl
vérzik, mint Magyarország, mondja
William Jackson, de míg Magyarország,
amely megszakította a tárgyalásokat a
Nemzetközi Valutaalappal, az idei év ele-
jén megfeneklett a kötvény- és devizapia-
con, Romániának sikerült a befektetõk lá-

tókörében maradnia, sõt költségvetési kilá-
tásai is jobbak a magyarországiaknál. 
Daniel Hewitt, a Barclays Capital piaci
szakértõje is igen ambiciózusnak nevezte a
Boc-kormány elmúlt másfél évben
IMF/EU-támogatással megvalósított prog-
ramját, amelynek révén az államháztartási
hiány a bruttó termék 3 százaléka alá csök-
kenhet. Hewit azonban másként látja a ha-
zai ellenzék szerepét a makrogazdasági
mutatók alakításában. Bizonyára a magyar
példát már elemezte. Ha az ellenzék nyeri
a parlamenti választásokat – amire ma
szinte mérget lehet venni –, a piaci szakér-
tõ szerint bizonytalan, hogy milyen gazda-
ságpolitikát fog folytatni. 
A Boc-kormány arroganciáját magam sem
szeret(t)em. De meg kell hajolni a külföldi
szaktekintélyek elõtt: õk helyesebben értéke-
lik az elmúlt két év kormányzását. A törté-
nelem nem megmentõként fog emlékezni a
hajóskapitány zsebmatrózára, ám a tárgyila-
gos elemzõknek be kell majd vallaniuk, hogy
Boc és csapata végül is nem vezette hullám-
sírba a romániai gazdaság rozzant bárkáját.
Emil Bocot most partra dobta az öntörvé-
nyû hajóskapitány. Senki sem sajnálja. És
de jó is lenne nem visszasírni!

Az alkotók másfajta értékekhez és hiedelmekhez ragaszkod-
nak, ennél fogva eltérõ életstílust fogadnak el.
- Több könyvet és képes újságot vásárolnak, mint a modernek;
többet hallgatják a rádiót – elsõsorban a híreket és a klasszikus
zenét –, ám kevesebbet nézik a televíziót.
- A mûvészet és a kultúra lelkes “fogyasztói”, szeretnek kirán-
dulni és belemerülni az események sûrûjébe, akár kedvtelésbõl,
akár hivatásként ûznek valamilyen tevékenységet.
- Bármit a kezükbe vesznek, az “egész történetre” kíváncsiak a
zabpelyhes dobozoktól a termékleírásokon keresztül a magazi-
nok cikkeiig. (...)
- Valódi, “hiteles” árukat és szolgáltatásokat kívánnak. Õk
szervezték a fogyasztók lázadását olyan termékek ellen, ame-
lyeket hamisítványnak, utánzatnak, eldobhatónak, sablonos-
nak vagy csupán divatosnak tekintenek. (...)
- Annak az “élményiparnak” a fogyasztói, amely nem anyagi
javakat, hanem erõteljes, gondolatébresztõ vagy felvillanyozó
tapasztalatokat kínál (hétvégi mûhelybeszélgetések, spirituális
összejövetelek, a személyes fejlõdés tapasztalatai, élményszer-
zõ nyaralás és így tovább). Az anyagi termékekkel kapcsolat-
ban többre becsülik az ökológiailag megbízható, jó hatásfokú
árukat a puszta stílusnál és kényelemnél (például a környezet-
védelem szempontjából elõrehaladott gépkocsit).
- Saját jövedelmi szintjükhöz képest ritkábban vásárolnak új
házat, mint a modernek, mert figyelembe veszik, hogy melyik
ház felel meg saját életstílusuknak. (...) 

László Ervin: Meg tudod változtatni a világot. Fordította Greguss Ferenc

A kormányos és matrózai
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Valakiknek szemet szúrt, nincs különösebb jelentõsé-
ge, ki volt a nemzetféltõ szemfüles, kotnyeles hongaz-
da, fõ hogy jól értesült demagóg legyen, szóval valaki-
nek feltûnt és tüstént közhírré kürtölte, hogy az IMF
romániai tárgyalódelegációjának vezetõje hazánk exk-
luzív fõvárosában a legislegfényûzõbb éttermekben
költi el szerénynek nem mondható vacsorkáját.
Kinek mi köze hozzája?! – teszi föl magának az
átlageurópai és a liberálisan fagytûrõ gyergyócso-
mafalvi demokratyafi egyaránt a legkézenfekvõbb
kérdést. Õk sem szeretnék, ha bárki belebámulna tá-
nyérjukba. Euromagánügy.
Mi azonban tisztában vagyunk azzal, hogy a média
egy jelentõs szenzációra és álhírekre rázakkant része
abból farag hírt, ami adódik. A szûkagyúság sok
hasznos fogásra megtanítja a szellemi szegényeket,
akik tudják, hogy végül elnyerik a mennyek országát,
ami megígértetett nekik. 
Akárhogyan szépítjük, a hír felröppent, szárnyra kelt
és máris sok emberben közönséges plebejusreakciókat
indított el: míg mi éhezünk, fázunk – A farkasok dala
idevonatkozó szakasza idézendõ teljes terjedelmében
–, addig õ, a dagadt pofájú érzéketlen sanyargató, a
bankkapitalisták elõreküldött cápája a román föld és
nem csupán minden elképzelhetõ kalóriajavából lak-
mározik. Ha még Andersen meséken is nõtt fel az új-
ságfaló, tévéfüggõ, akkor képzeletben a kis gyu-
faáruslányka irigységével lábujjhegyre kapaszkodik,
és úgy néz be a fényes étterem ablakán, ahol Jeffrey,
a Frank dõzsöl, mulat, kétpofára hörcsögöl, és orcá-
ján lecsurog a föld sava-borsa, az élet olaja, a lét bal-
zsamos malasztja, ambróziája. Azt talán már hozzá
sem kell fûznöm e rubensi képhez, hogy az egyszerû
ferentarii szekérkalauz és cipõfalvi téesznyugdíjas
tudja, biztosan tudja, neki ne meséljenek, hogy
Jeffrey, a frank zabagép e szegény kicsi, ma már csak
19 milliósra soványodott országtól kapja a fizetését,
míg Cickány néninek napi egy fityingbõl kell megél-
nie, rémhíreket terjesztenie és tévét is néznie, hogy el
ne mulassza a híreket, ahol közlik, hogy állnak pilla-
natnyilag a tõzsdén a zakuszkarészvények.
Jeffrey pedig mindezzel nem törõdik. Megmagyaráz-
za, hogy nem. És frankón megvan.
Ám a szegény újságíró, aki ezután sem kap fizetés-

emelést Scandalescu fõszerkesztõtõl, bána-
tában felkeresi a fõvárosi Bellu temetõ-
ben azt a bizonyos hantot. De nem
férhet a fejfához a nosztalgiázó aggok
és reszketõk miatt, akiket a nagy hi-
deg sem riaszt vissza, hogy leróják ke-

gyeletüket a 94 éves kárpáti géniusz
elõtt. És persze nem hiszik, hogy
az elvtárs és -nõ százszor költsé-
gesebb va- csikat zabált föl kaján

vigyorral az õ pénzükön. Sebestyén Mihály
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A történelem nem meg-
mentõként fog emlékezni
a hajóskapitány zsebmat-
rózára.

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Isten semmibõl teremtette a világot, 
de meg is látszik rajta.” 

Paul Valéry

Vélemény

Az alkotók

Frankie 
vacsorája

A nap címe. Hogyan reagált Anuþa néne,
Emil Boc miniszterelnök édesanyja, amikor
megtudta, hogy a fia lemondott: „Milyen jó,
ezután gyakrabban látom!”, Libertatea

Magyarázat. Õszintén meghatódtunk. Em-
beri, hamisítatlanul természetes – és lehet,
hogy a lemondott miniszterelnöknek is jobb,
hogy gyakrabban láthatja az édesanyját. (És
ritkábban Traian Bãsescut, akármilyen mér-
hetetlen veszteség ez.)

Ungureanunak nehezebb. Ion M. Ioniþã ír-
ja az Adevãrulban (Az Ungureanu hadmûve-
let): „Traian Bãsescunak két megoldás kö-
zött kellett választania. Vagy elfogadta vol-
na az elõrehozott választásokat, olyan tár-
gyalások nyomán, amelyek elhárították vol-
na a csalás gyanúját, vagy kierõszakolta
volna ugyanannak a PDL–RMDSZ–
UNPR-koalíciónak egy új kormányát. Vol-
taképpen Traian Bãsescu új kormányát.
Elõrelátható volt, hogy az elnök ezt az
utóbbi változatot választja. Mihai Rãzvan
Ungureanu elfogadott egy nagy kihívást.
Igaz, Bãsescu olyan ajánlatot tett, amit nem
utasíthatott vissza. Ám a kijelölt miniszter-
elnök számára a politikai horizont vörös
kóddal jellemezhetõ. (...) Mihai Rãzvan
Ungureanu hátránya, hogy kormányzási kí-
sérletét a népelégedetlenség, valamint a ha-
talom és az ellenzék közötti feszültség hal-
latlanul súlyos felfokozódása közepette kell
végigvinnie. Miniszterelnöksége, amelyet
csupán a parlament felének a szavazatával
nyer el, miközben a másik fele távol van,
nem fogja megnyugtatni a lakosságot, és
nem vet véget a politikai válságnak. (...)”
Ilyen körülmények között, mondja Ion M.
Ioniþã, Mihai Rãzvan Ungureanura csupán
az a feladat marad, hogy a Traian
Bãsescuba vetett bizalom visszanyerésén fá-
radozzon, meg hát hogy próbáljon javítani
a PDL katasztrofális megítélésén. „Traian
Bãsescu számára az Ungureanu hadmûvelet
a tervek szerint zajlik. Ungureanu úr szá-
mára valamivel nehezebb lesz.” 

A nap álhíre. (MRU/TRU) Ha Mihai
Rãzvan Ungureanu nem nyeri el a parlament
bizalmát, a törvényhozás többségének szava-
zatát, Traian Bãsescu készen áll egy új „ma-
gyaros” jelölttel: Traian Radu Ungureanu.
Állítólag már összekacsintottak... 

Ambrus Attila



Sz. Zs.

Február 17-én fogja aláír-
ni Kolozs Megye Taná-

csa együttmûködési szerzõ-
dését a német Bosch Cso-
porttal, amely 21 hektárnyi
területet bérel majd a
nemeszsuki Tetarom 3 ipari
parkban – jelentette be teg-
nap sajtótájékoztatón Alin
Tiºe megyei tanácselnök. Az
autóalkatrészeket gyártó
válallat 49 évre kötött szerzõ-
dést az önkormányzattal, ez
idõ alatt pedig két szakasz-
ban fogja megvalósítanai ter-
vezett befektetését. A megál-
lapodás értelmében a Bosch
irodaépületeket és szerelõ-
csarnokokat emel majd a
Tetarom területén, amelyek-
ben a cég szándékai szerint

már az idei év második felé-
ben megkezdõdhet a gyártási
folyamat. A megyei tanács
tudomása szerint a cég elsõ
fázisban 300 új munkahelyet
létesít, amely idõvel 2000-re
emelkedhet.

Mint arról korábban be-
számoltunk, a német vállal-
kozás képviselõi állami tá-
mogatásért folyamodtak a
román kormányhoz – a jelek
szerint sikerrel, ugyanis a
Boc-kabinet már kilátásba
helyezett egy 77 millió euró
értékû segítséget adókedvez-
mények, kedvezményes köl-
csönök és az export-import
aktivitást segítõ könnyítések
formájában.

A háztartási gépeket gyár-
tó olasz De’Longhi után a
Bosch Csoport már a máso-

dik azon külföldi cégek sorá-
ban, amelyek Kolozs megyé-
be jönnek azt követõen, hogy
a Nokia finn telefongyártó
mindössze pár éves tevékeny-
sége után Ázsiába helyezte át
romániai gyártórészlegét.
Távozásával 2200 személy
maradt munka nélkül, és a
megye által rendelkezésére
bocsátott, korszerûen felsze-
relt, infrastruktúrával ellátott
ipari park is gazdátlanná
vált. Alin Tiºe a minap arról
tájékoztatott, hogy a nemesz-
suki létesítmény iránt komo-
lyan érdeklõdik az indiai Ta-
ta Motors is. Habár a körvo-
nalazódó beruházásról még
nem tudni részleteket, az
ázsiaiak komolyságát jelzi,
hogy már helyszíni látogatást
tettek az ipari parkban. 

MTI

Vidékfejlesztési együtt-
mûködési megállapo-

dást kötött a Kárpát-me-
dencei, határon túli ma-
gyarság szervezeteivel teg-
nap a magyar kormány,
amelynek fõ célja, hogy ki-
használják a közös terület-
és infrastruktúra-fejlesztés-
ben rejlõ lehetõségeket. Az
Ausztria, Horvátország,
Románia, Szerbia, Szlová-
kia, Szlovénia és Ukrajna
magyar képviselõivel egyez-
tetett dokumentumot Sem-
jén Zsolt miniszterelnök-he-
lyettes, nemzetpolitikáért
felelõs tárca nélküli minisz-
ter, Fazekas Sándor vidék-
fejlesztési miniszter, Né-
meth Zsolt, a külügyminisz-
térium parlamenti államtit-
kára, valamint Jakab Ist-
ván, a Magyar Gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Szö-
vetsége elnöke írta alá.

Az aláírást megelõzõen
Fazekas Sándor elmondta,
fontos mérföldkõ a megálla-
podás, mivel a Kárpát-me-
dencei magyarság többsége
vidéki térségekben él. Hoz-
zátette, a nyitott megállapo-
dást konzultáció elõzte meg
a határon túli szervezetek-
kel, s az aláírókhoz késõbb
is csatlakozhatnak magyar
szervezetek. A nyolc orszá-
got érintõ stratégia a termé-
szeti, földrajzi elõnyöket

használja ki, különös tekin-
tettel vízgazdálkodásra és a
magyar közösségek közötti
vidékfejlesztési tartalmú
együttmûködésekre, progra-
mokra.

Semjén Zsolt szerint az
együttmûködés során meg-
valósuló programok ugyan-
úgy elõnyére válnak például
a szlovákoknak, románok-
nak, ukránoknak, szerbek-
nek is, mint a magyaroknak,
mert a gazdaságfejlesztés
megnövekedett életlehetõsé-
geket jelent mindazon orszá-
goknak, amelyek érintettek a
Kárpát-medence vonatkozá-
sában. Aláhúzta, a megálla-
podás nem irányul senki el-
len sem, mindenki javát
szolgálják a program elemei,
amelyek azonban elsõsor-
ban a magyarság életminõ-
ségét hivatottak javítani. 

Németh Zsolt kifejtette, a
föld nemcsak megélhetést,
szabadságot, önrendelke-
zést, szuverenitást jelent, ha-
nem otthont, szülõföldet is.
Kiemelte: az együttmûködés
azért is fontos, mert az unió
is kiemelten kezeli az agrár-
politikát, de nemcsak gazda-
sági, hanem az otthon meg-
tartása szempontjából is. 

Mint mondta, a nemrégi-
ben elfogadott magyar nem-
zetpolitika stratégiai kerete
is elõirányozza az összehan-
golt ágazati nemzetpolitikák
elkészültét. 

Röviden

ÚMSZ

A korábbi három száza-
lékról 3,2 százalékra mó-

dosította 2012-re szóló inflá-
ciós elõrejelzését a Román
Nemzeti Bank (BNR). A
döntést bejelentõ Mugur
Isãrescu jegybankelnök ki-
fejtette: megtörténhet, hogy
az év elején 2 százalék alá
csökken a pénzhígulás mér-
téke, ám a központi bank
számításai szerint ez az esz-
tendõ második felében min-
den bizonnyal meghaladja a
3 százalékot. Mint mondta,
a tavalyi utolsó negyedévben
az infláció a BNR várakozá-
sai szerint alakult, ami an-
nak köszönhetõ, hogy eltûn-
tek az áfanövelés hatásai,
tompult a nyersanyagár
nemzetközi piaci feszültsé-
ge, és a monetáris politika
hozzájárult az árstabilitás el-
éréséhez.

„Ne autót, sztrádát!”

A BNR kormányzója sze-
rint a bankpiacot idén a be-
fektetésekre szánt hitelek fog-
ják uralni, annál is inkább,
hogy a lakosság jelenleg lehe-
tõségein felül el van adósod-
va – ezt a helyzetet pedig a
következõ példával szemlél-
tette: „Románia az utóbbi
években túlságosan gépesítet-
té vált, úgyhogy most ideje

autók helyett inkább autópá-
lyákat építeni.” 

Mugur Isãrescu megje-
gyezte, hogy a hosszan tartó
fogyasztói javakra felvett
kölcsönök piaca is átrende-
zõdött 2005–2006-hoz ké-
pest: az ingatlanhitelek is ki-
egyensúlyozottabban fejlõd-
tek. A kormányzó egyben
reményét fejezte ki, hogy a
gyengélkedõ fogyasztói hi-
telek szektora is fokozato-
san magához tér.

A román jegybank elnöke
figyelmeztetett, hogy a la-

kossági hitelek kamatai
emelkedõben vannak, ám
hozzátette, hogy ezek aránya
a kölcsönök típusa szerint
változik. Mint mondta, a hi-
telfeltételek között óriási kü-
lönbségek vannak – erre pe-
dig rányomja a bélyegét,
hogy az illetõ pénzintézet
anyabankja jelenleg milyen
anyagi helyzetben van. Isã-
rescu ugyanakkor arra is rá-
mutatott, hogy a bankok
visszafordulása a helyi forrá-
sokhoz felfelé tornázza majd
a betéti kamatok szintjét.

„Hiteles” tévhit

A tegnapi sajtótájékozta-
tón a jegybankelnök külön
szólt arról, hogy az utóbbi
idõben két tévhit is megje-
lent a BNR politikáját illetõ-
en. „Az egyik, hogy a köz-
ponti bank erõlteti a hitele-
zés újraindulását, a másik
pedig az, hogy a lejhiteleket
népszerûsítené a valutaköc-
sönökkel szemben” – fogal-
mazott a kormányzó, leszö-
gezve, hogy nem ért egyet
ezekkel a vélekedésekkel. 
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A jegybankelnök szerint hitelfelvétel elõtt érdemes tájékozódni, mert a kamatpolitikák igen eltérõek

Új járat Budapestre

Az eddigi egy helyett teg-
naptól két járatot mûködtet
Bukarest és Budapest között
a Tarom román állami légi-
társaság a Malév mûködésé-
nek megszûnése után. A gé-
pek szombat kivételével na-
ponta közlekednek a fõvá-
rosok között. A cég közlése
szerint az utasok részérõl ér-
kezett igények, valamint
ezen az útvonalon a követ-
kezõ idõszakban várható nö-
vekvõ forgalom miatt dön-
töttek az új járat indításáról.

„Üzletgyilkos” hideg

A kedvezõtlen idõjárás miatt
januárban 30 százalékkal
esett vissza a szállítmányozó
társaságok bevétele az elõzõ
hónaphoz képest, és ez a
tendencia figyelhetõ meg
fabruár elsõ hetében is – írta
az Agerpres a szektor érdek-
védelmi szervezetére hivat-
kozva. A szállító cégek sze-
rint az is negatívan befolyá-
solja az üzletmenetet, hogy
jelentõsen több üzemanyag
fogy a jármûvek fûtése és a
hótorlaszok okozta közúti
rostokolás miatt. A zord idõ-
járás az importõröket és ex-
portõröket is próbára teszi,
akik  szerint az áruszállítás
késedelme naponta 100 mil-
lió eurós veszteséget okoz a
gazdaságnak.

Araszoló innováció

Folyamatosan csökken Kína
lemaradása az Európai Uni-
óhoz képest az innovációs
tevékenység terén, és az
EU-nak nem sikerült behoz-
nia lemaradását a világ in-
novációban vezetõ országai-
hoz, az Egyesült Államok-
hoz, Japánhoz és Dél-Kore-
ához képest sem - állapítja
meg az Európai Bizottság
tegnap kiadott jelentése. Az
úgynevezett innovációs
eredménytábla élén uniós
szinten Svédország áll, ame-
lyet Dánia, Németország és
Finnország követ.

Francia tõkemenekvés

Alig három hónappal a fran-
cia elnökválasztás elõtt -
amelynek Francois Hollande
szocialista jelölt a nagy esé-
lyese – a vagyonosok elkezd-
ték kimenekíteni tõkéjüket
az országból. A kedvelt cél-
pontok Svájc, Belgium és
Nagy-Britannia, ahol pénz-
ügyi tanácsadók, ügyvédek
és bankárok segítik az emig-
ráló francia nagytõkéseket –
írta a Le Monde-ra hivatkoz-
va az MTI. „Az ügyfelek tar-
tanak a választásoktól” –
mondta egy francia biztosí-
tótársaság képviselõje a lap-
nak. A tõke elvándorlása ál-
lítólag már 2011 elején meg-
kezdõdött, miután a kor-
mányzat tavaly megszorító
intézkedéseket vezetett be,
újabb adóemeléseket jelen-
tett be a magas jövedelmûek
számára, valamint tervezi a
tõkejövedelmek utáni szociá-
lis hozzájárulások, az örökö-
södési adó, valamint az osz-
talékok és a kamatok utáni
pénzügyi terhek növelését.

Mezõgazdasági paktum 

a Kárpát-medencének

ÚMSZ

Romániában halasztást
szenvedhet az idén az ál-

lami kézben levõ vállalatok
privatizációja amiatt, hogy
túlságosan sok hatósági en-
gedélyre van szükség ezek
véghezvitelére – fejtette ki
véleményét a Bloombergnek
Jeffrey Franks. A Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) ro-
mániai küldöttségének veze-
tõje nem nevezte ugyan meg
az érintett társaságokat, de
hozzáfûzte, ezek helyett a
kormány más cégeket fog
magánosításra elõkészíteni –
még azelõtt, hogy újra neki-
futna a Petrom tavaly meg-
hiúsult tõzsdei eladásának.
„Több vállalat esetében nem
sikerült véghezvinni a kellõ
gyorsasággal a kívánt refor-
mokat, úgyhogy kénytele-
nek leszünk ezek privatizáci-
óját hátrébb tolni a prioritási
listán. Ez nem az elszántsá-
gon múlott, hiszen mindig is
tudtuk, hogy a társaságok
megreformálása egy nagyon
ambiciózus terv, amely
szükségszerûen késésekkel
jár együtt” – fogalmazott
Franks. Az IMF-fel kötött
hitelmegállapodásában a ro-
mán kormány vállalta, hogy
megválik a Romgaz, Trans-
electrica és Transgaz vállala-
tokban levõ részesedésének
15 százalékától, továbbá le-
mond a Hidroelectrica,
Nuclearelectrica és OMV
Petrom legalább 10 százalé-
káról. 

Franks: késhet 

a privatizáció

Szerzõdést köt a Bosch

Totka László

A Bihar Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség

fõ célkitûzése 2011-ben is az
élõvilág védelme volt – szá-
molt be tegnap a hatóság év-
értékelõ sajtótátékoztatóján
Ciupleu Mónika aligazgató.
Mint mondta, az általa veze-
tett hivatal stratégiai célja a
környezetbarát módszerek
és technológiák népszerûsí-
tése, valamint a fenntartható
fejlõdés biztosítása és a kör-
nyezetszennyezés mértéké-

nek csökkentése volt. A hi-
vatal aktívan részt vett a
Magyar– Román Környe-
zetvédelmi Vegyes Bizottság
Természedvédelmi Szakér-
tõi Csoportjának munkájá-
ban is.

A sajtótájékoztatón el-
hangzott: Nagyvárad igen jól
áll a szelektív hulladékgyûj-
tés és hulladékgazdálkodás
tekintetében is – jelenleg egy
olyan adatbázison dolgoz-
nak, amely a különbözõ
szakterületek helyzetjelenté-
seit egyenesen továbbítja az

Országos Környezetvédelmi
Ügynökségnek. Ciupleu Mó-
nika emlékeztetett, hogy Bi-
har megyében tavaly sikere-
sen zárult a roncsautópro-
gram, amelynek keretében
megyei szinten 4878  kiöre-
gedett gépkocsit adtak le ma-
gánszemélyek a roncstele-
pekre újrahasznosítás céljá-
ból. A Zöld ház projektet is
hasonló népszerûség övezte:
megyeszerte 1130 magán-
személy igényelte az állami
támogatást a megújuló ener-
giaforrások telepítésére. 

Mérlegen az ökotevékenység

BNR: drágulás lesz
A jegybank felfele módosította 2012-es inflációs elõrejelzését



Sipos M. Zoltán

A rendszerváltás után
elõször van reális esély

arra, hogy a kolozsvári Ba-
beº–Bolyai Tudományegye-
tem vezetése valóban de-
mokratikussá és áttekinthe-
tõvé váljon Vincze Enikõ
rektorjelölt programja révén
– hangsúlyozták tegnapi saj-
tótájékoztatójukon azok a
tanárok, akik Vincze Enikõ
antropológust támogatják a
rektori funkció elnyerésé-
ben. Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, az egye-
tem rektori tisztségéért Vin-
cze Enikõ mellett Ion Aurel
Pop történész, Daniel David
pszichológus, Cristina Ciu-
maº közgazdász és Decebal
Ciurchea fizikus száll ver-
senybe.

Vincze: megoldás 
neoliberális idõkre

„Vincze Enikõ program-
jának három sarkalatos
pontja van, ami meggyõzött
arról, hogy támogatni kell
õt. A résztvevõi demokrá-
cia, az egyetem koncepciója
mint közjó és a multiversitas
elve egy jól, a jelenlegi poli-
tikai, gazdasági helyzettel
összhangban mûködõ egye-
tem megvalósítását szava-
tolja” – nyilatkozta Selyem
Zsuzsa irodalomtörténész a
tegnap délben tartott sajtó-
tájékoztatón.  Vincze Enikõ

hangsúlyozta: programja
teljesen megfelel a jelenlegi
helyzet kihívásainak, és
konkrét megoldásokat kínál
az egyetem helyzetére.
„Neoliberális idõket élünk,
ahol mindent a piac és a ver-
senyképesség ural. Mi,
egyetemiek úgy gondoljuk,
hogy nem szabad feláldoz-
nunk egyetlen olyan kisebb
tanszéket, egyetemi intéz-
ményt sem, amely nem felel
meg a piac kritériumainak,
amelyek látszólag nem ter-
melnek pénzt” – fogalma-
zott a magyar rektorjelölt.
Hozzátette: azt javasolja

kollégáinak, hogy az egye-
tem sajátos politikát folytas-
son, váljon szerves részévé a
város életének, de ugyanak-
kor tartsa távol magát a
pártpolitikától. 

A magyar tagozat 
vezetése a tét

Többen úgy vélik, hogy a
magyar rektorjelöltnek, aki
egyébként a román tagoza-
ton tanít, nincs esélye a vá-
lasztáson, a magyarság szá-
mára pedig a magyar tago-
zat vezetése a tét. Amint ar-
ról beszámoltunk, február

1-jei határidõre a magyar
tagozat a magyar oktatók
különbözõ csoportjai Nagy
László fizikus, Soós Anna
matematikus és Pozsony
Ferenc néprajzkutató jelö-
lését iktatták, utóbbi azon-
ban február 2-án visszalé-
pett a jelöléstõl. Az új tan-
ügyi törvény szerint a ma-
gyar tagozat három sze-
mélyt javasol, a rektor kö-
zülük választ ki kettõt,
most azonban erre nem
lesz szükség. A magyar ok-
tatók szavazatai döntik vi-
szont el azt, hogy a két rek-
torhelyettes közül ki legyen

a magyar tagozat vezetõje,
ami a mostani egyetemi
magyar választásoknak az
igazi tétje. Mint ismert, a
magyar tagozatot jelenleg
Magyari Tivadar vezeti, aki
azonban nem jelöltette ma-
gát. „Többen gyõzködtek
arról, hogy vállaljak még
egy mandátumot. Az esé-
lyesnek tartott rektorjelöl-
tek is jelezték, hogy dolgoz-
nának velem, ezért remé-
lem, hogy jó tárgyalási po-
zíciót hagyok az utódom-
nak is” – jelentette ki a rek-
torhelyettes. Magyari ko-
rábban úgy nyilatkozott, a

magyar tagozat találkozót
kezdeményez a rektorjelöl-
tekkel 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 rektorjelölt mellett
sem, de minden informáci-
ót megadunk a magyar ok-
tatóknak, hogy jó érzékkel
szavazzanak a rektorjelöl-
tekre” – mondta a kolozs-
vári Babeº–Bolyai Egyetem
rektorhelyettese. 

HIRDETÉS

Kovács Zsolt

Továbbra is kitart a szi-
bériai idõjárás Romániá-

ban, ma a fõváros és tizen-
két megye több mint 6500
oktatási intézményében szü-
netel az oktatás, Vrancea,
Ialomiþa, Galaþi, Cãlãraºi és
Brãila megyékben a hófú-
vások miatt tegnap az ösz-
szes országutat lezárták,
emellett a déli régióban több
tíz útvonalon függesztették
fel a forgalmat, és nem lehet
behajtani az A2-es autópá-
lyára sem. A szélsõséges
idõjárás Székelyföldet is el-
érte tegnap. „Kovászna me-
gyében a délelõtti órákban
az erõs szél által az úttestre
hordott havat képtelenek
voltak kellõ ütemben eltolni
lánctalpas hókotrókkal,
emiatt a hatóságok több fon-
tos útszakaszt is lezártak” –
tájékoztatta tegnap délben
lapunkat Buzsi Andrea. A
rendõrségi szóvivõ szerint
tegnap délelõtt zárva volt a
13E jelzésû út Sepsiszent-
györgy és Kovászna között.
Emiatt Szépmezõ irányába
több órán át nem lehetett el-
hagyni a megyeszékhelyet,
gyakorlatilag nem volt sza-
bad út Kovászna és
Kézdivásárhely irányába.
Lapzártánkkor zárva volt a
2D jelzésû út Ozsdola és
Tulnici között, a Szent-
katolna és Csíkkozmás közti
út és a Bükszád–Bálványos
közti szakasz is. A Buzãu
megyébe vezetõ 10-es or-

szágút Bodzaforduló utáni
szakaszát csak 3,5 tonnánál
kisebb autók használhatják,
mondta a szóvivõ, aki sze-
rint zárva van a
Csernáton–Márkos- falva
közti megyei út is. Az útle-
zárások miatt tegnap nem
volt tanítás nyolc háromszé-
ki iskolában, és további ezer
diák nem jutott el a tanin-
tézményig – tudtuk meg
Keresztély Irmától. A há-
romszéki fõtanfelügyelõ
szerint sok helyen egyszerû-
en azért nem volt tanítás,
mert sem a tanulók, sem a
tanárok nem tudták megkö-
zelíteni az iskolát. György
Ervin prefektus a hófogók
felszerelésének szükségessé-
gére mutatott rá. A három-
széki kormánybiztos koráb-
ban arra kérte az utak gond-

nokságával megbízott társa-
ságokat, hogy a kritikus
pontokon állítsanak fel hó-
fogókat, ilyen módon elõz-
zék meg, hogy hófúvás ese-
tén elakadjon a közlekedés.
Elmondta, évekig használ-
ták a hófogókat, de az utób-
bi idõben ezek titokzatos
módon eltûntek. Az ország-
utakat felügyelõ hatóság
szerint, mintegy 20 kilomé-
ternyi hófogóra lenne szük-
ségük, de jelenleg csak négy
kilométernyivel rendelkez-
nek. Tegnap hajnalban
egyébként a 13A jelzésû or-
szágút Csíkszereda és Szé-
kelyudvarhely közötti szaka-
szán is akadozott a forga-
lom, a 12A országút Szép-
víz–Gyimesfelsõlok szaka-
szán súlykorlátozást vezet-
tek be a hatóságok. 

Totka László

Sajtótájékoztatón értékel-
te ki a Nagyváradi Terü-

leti Erdészeti és Vadászati
Felügyelõség tavalyi tevé-
kenységét Timár Miklós fõ-
felügyelõ-helyettes. Hangsú-
lyozta: a Környezetvédelmi
és Erdészeti Minisztérium-
nak alárendelt, regionális ha-
táskörrel rendelkezõ intéz-
mény feladata az erdészet és
vadászat területén a törvé-
nyek gyakorlatba ültetése, be-
tartatása és ellenrõzése. Tájé-
koztatása szerint az intéz-
mény Bihar, Szatmár, Szi-
lágy és Arad megyék 587 200

hektáros erdõterületét, közel
ezer fakitermeléssel és fafel-
dolgozással foglalkozó jogi
személy, valamint 72 vadász-
társaság tevékenységét ellen-
õrzi. „A tavalyi erdõsítési
program legnagyobb ered-
ménye egy 102 hektáros ter-
méketlen nagyszalontai terü-
let beerdõsítése volt. Egy 2,5
millió lej értékû fiatal erdõt
adtunk át a városnak” – je-
lentette ki Tímár Miklós.
Hozzátette, az erdõsítés mel-
lett az illegális fakitermelõk
ellen is kellett harcolnia az
intézménynek: 16 büntetõ
feljelentést tettek, amelyek
során 26 ezer lejes bírságot

róttak ki a vétkesekre és 1800
köbméter faanyagot koboz-
tak el. Ezenkívül a megyei
utakon is ellenõrizték a fa-
anyagszállítást: 90 esetben ál-
lapítottak meg kihágást, 331
ezer lejre büntettek, és 1200
köbméter faanyagot koboz-
tak el. Vadászati szempont-
ból „eseménydús év volt a ta-
valyi”, ugyanis 2011-ben jár-
tak le a vadászterületek 10
éves bérleti szerzõdései, ezért
ezekre számtalan új vadász-
társaság alakult meg és szer-
zett 10 éves vadászati jogot –
Bihar megyében például
négyrõl 23-ra emelkedett a
vadásztársaságok száma. 

Erdõirtás ellen – telepítésElérték a hógondok Erdélyt is

Multikulturális rektorválasztási láz
MOGYE: törvénytelen rektorválasztás
Javában zajlik a rektorválasztásra való készülõdés a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
(MOGYE) is, annak ellenére, hogy az intézmény nem
rendelkezik érvényes mûködési chartával, ugyanis a fel-
sõoktatási intézményben nem hozták létre a magyar
fõtanszékeket. Az új tanügyi törvény szerint a multikul-
turális egyetemeken, mint amilyen az orvosi egyetem
mellett a BBTE és a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egye-
tem is, magyar intézeteket kell létrehozni, ám ezt az
egyetemi autonómiára hivatkozva többször elutasította
a felsõoktatási intézmény román többségû szenátusa. A
rektorválasztásoktól éppen ezért a magyar oktatók tes-
tületileg távol maradnak, így tiltakozva a kialakult hely-
zet ellen. A MOGYE jelenlegi vezetõje, Constantin Co-
potoiu nem indul újabb mandátumért, a rektori tisztség-
re Klara Brînzaniuc jelenlegi rektorhelyettes, Leonard
Azamfirei, az Általános Orvosi Kar dékánja, és Tiberiu
Bãþagã, az Ortopéd-traumatológiai Klinika vezetõje pá-
lyázik. Király András oktatási államtitkár korábban az
ÚMSZ-nek kijelentette: bármi történik a MOGYE-n,
amíg nincs érvényes chartája, semmilyen testületi vál-
toztatás nem lesz érvényes.
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A hófúvások miatt több erdélyi országutat is lezártak a hatóságok

Vincze Enikõ (balról a harmadik) támogatói szerint demokratikussá teheti a BBTE vezetését
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Baloga-Tamás Erika

A nagy sikerû Lámpások
címû elõadást mutatja be

ma este 19 órától Székely-
udvarhelyen a Háromszék
Táncegyüttes és a Százlábú
Néptáncegyüttes. A vendé-
gek az Udvarhely Táncmû-
hely meghívására érkeznek a
Küküllõ-parti városba, hogy
a Mûvelõdési Ház színpa-
dán elõadják az adventi, ka-
rácsonyi, újévi és farsangi
ünnepkörökhöz kapcsolódó
népszokásokat, pontosabban
a naptári év jeles eseményei-
hez kötõdõ táncos szokások-
ra épülõ folklórmûsort. „A
várakozástól az új fény meg-
születése körül kialakult ha-

gyományok sorozatán át az
újév köszöntéséig, majd a
farsangi alakoskodásban rej-
lõ, vidámsággal hirdetett
megtisztulásig vezetnek min-
ket ezek a rítusok” – vallják a
Lámpások címû darab kore-
ográfusai, Ivácson László és
Orza Cãlin.

„Fesztiválokra, de év köz-
ben is elhívjuk új elõadásaik-
kal a különbözõ partnerin-
tézményeinket, hisz azt sze-
retnénk, hogy az itteni né-
zõk is láthassák ezeket a
nagyszerû mûsorokat. Így
kerül most a Lámpások Ud-
varhelyre” – magyarázta la-
punk érdeklõdésére Miklós
Levente, az Udvarhely
Táncmûhely vezetõje. Hoz-

zátette: az általa vezetett tár-
sulat hamarosan három
egyéni produkcióval jelent-
kezik, a Trilógia össznév
alatt sorra kerülõ elõadáso-
kat maguk a táncmûhely
táncosai alkották és koreog-
rafálták. A Lenyomat címet
viselõ elõadás bemutatójára
február 16-án kerül sor, a
Van egy férfi és a Színek címû
produkciók bemutatójára
március 1-jén és 9-én. Ápri-
lis 19-én újabb bemutatót
láthatunk az udvarhelyi tán-
cosoktól: Shakespeare Vízke-
reszt vagy amit akartok címû
darabját Uray Péter, a sepsi-
szentgyörgyi M Stúdió mû-
vészeti vezetõjének rendezé-
sében vitték színpadra. 

Olasz vendégkarmester
Kolozsváron

Giuseppe Caranannte kar-
mester vezényli holnap, csü-
törtökön 18.30-tól Verdi
Rigolettóját a Kolozsvári Ma-
gyar Operában. A Rigoletto a
legkorábbi Verdi-opera,
amely soha nem került le a
repertoárról. A herceg La
donna è mobile (Az asszony in-
gatag) áriája a legismertebb,
de az egész Rigoletto a nép-
szerû operaszámok parádés
egymásutánja. Az elõadás
fõbb szerepeiben Fülöp Már-
ton (Rigoletto), Covacinschi
Yolanda (Gilda, a lánya), és
Pataki Adorján (A mantuai
herceg) lép fel a kolozsvári
színpadon, rendezõ:
Selmeczi György.

A feljelentést mutatják
be a Tranzit Házban

Holnap, csütörtökön 18 óra-
kor a kolozsvári Tranzit Ház
emeleti termében
(Bariþiu/Malom utca 16.) is-
merkedhetnek meg az érdek-
lõdõk Székely Ervin A felje-
lentés címû regényével. A
könyvet  bemutatja és a szer-
zõvel beszélget Balogh Le-
vente, a Krónika lapszerkesz-
tõje. 

Rusz Lívia kiállítása 
Bukarestben

Csipike megrajzolója, Rusz
Lívia képregényeibõl nyílik
kiállítás a bukaresti Magyar
Kulturális Intézetben (Gina
Patrichi – volt Orlando – ut-
ca 8.) holnap, csütörtökön
18 órától. A kiállításmeg-
nyitót Cãtãlin Dima zongo-
rahangversenye követi, mû-

soron J.S. Bach, Beethoven,
Liszt Ferenc és Maurice Ra-
vel-darabok.

Gyûjtés a szatmári 
gimnáziumnak

Sok még a felújítanivaló
azon a hatalmas épületen,
amelybe az õsszel költözött
Szatmárnémeti legnagyobb
magyar középiskolája, a
Kölcsey Fõgimnázium. A
városi RMDSZ egyebek
mellett úgy próbál segíteni
rajta, hogy február 17-én  a
Kölcsey ebédlõjében rendezi
meg szokásos évi farsangi
bálját, és a bevétel az iskoláé
marad. A száz lejbe kerülõ
belépõket már áruba bocsá-
tották, az ár tartalmazza az
ünnepi vacsora és a mûsor
költségeit.
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Kelemen Barnabás he-
gedûmûvész, Csonka

Szabolcs fizikus, Tóth Judit
biokémikus és Tóth Gergely
történész vehette át kedden
a Magyar Tudományos
Akadémián a tizedik alka-
lommal odaítélt Talentum
Akadémiai Díjat.

A díjat Kenyeres Sándor
üzletember alapította 2002-
ben magánvagyonából, ki-
emelkedõ tehetségek támo-
gatására. Évente három fia-
tal kutató számára ítélik oda
a természet-, élet- és társa-
dalomtudományok terén,
akik a legígéretesebb tudo-
mányos ötlettel, témával,
szakmai programmal pá-
lyáznak. 2007 óta a mûvé-
szeti teljesítményeket is elis-
merik. 

A pályázatokat elbíráló
kuratórium elnöke Pálinkás
József, az MTA elnöke. Az
egyenként húszezer euróval
járó elismerést a mostani dí-
jazottakkal együtt eddig 35
fiatal tudós és mûvész ve-
hette át, 850 pályázat elbírá-
lása után.

Mint a laudáció során el-
hangzott, Kelemen Barna-
bás hegedûmûvész nemzet-
közi sikereket arató szólis-
ta, aki újabban dirigál és a
két esztendeje alakult, álta-
la vezetett Kelemen-vonós-
négyes elsõ hegedûse. A
Talentum Mûvészeti Díjat
a Bartók Béla összes hege-

dûre írott mûvének felvéte-
léért érdemelte ki, amely a
Bartók Új Sorozatban jelent
meg.

Csonka Szabolcs, a Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem fizika
tanszékének legfiatalabb do-
cense egy teljesen új kísérle-
ti terület meghonosítását in-
dította el: a nanopreparált
áramkörök kvantumeffektu-
sainak vizsgálatát. Kutatá-
sainak célja atomi méretû
nanoáramkörök vizsgálata,
az abban lejátszódó kvan-
tumfolyamatok megismeré-
se, különös tekintettel a
szupravezetésre.

Tóth Judit biokémikus
kutatásainak egyik fõ irány-
vonala a mikrobakteriális és
humán enzimek szerkezeté-
ben és mûködésében mutat-
kozó specifikus különbségek
felderítése, amelyben jelen-
tõs eredményeket ért el.

Tóth Gergely történész
Bél Mátyás (1684–1749)
Notitia Hungariae novae címû
országleírása kéziratban
maradt részének kritikai ki-
adásáért részesült Talentum
Akadémiai Mûvészeti Díj-
ban. Bél Mátyás ország-
leírása valóságos enciklopé-
diája a 18. századi Magyar-
országnak. Tóth Gergely a
magyar tudományosság 250
éves adósságát törleszti, s
munkássága komoly nem-
zetközi érdeklõdésre is mél-
tán tart számot – hangzott a
laudáció. 

HIRDETÉS

Túlvészelni a telet Szentestétõl a farsangtemetésig – erre valók a rítusok

Nyolcvanezer euró

négy tehetségnek

Felkerekedik a 

Tompa Miklós Társulat
Antal Erika

Négy elõadással vendég-
szerepel Magyarorszá-

gon – Budapesten és Debre-
cenben – a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. 

„Szeretnénk keresztmet-
szetet nyújtani abból a tevé-
kenységbõl, amellyel Maros-
vásárhelyen foglalkozunk.
Kortárs magyar szerzõ mûve,
klasszikusok (Shakespeare és
Csehov), valamint kortárs
lengyel szerzõ darabja is sze-
repel a programban, amelyet
a legjobb elõadásainkból állí-
tottunk össze” – mondta
Gáspárik Attila, a társulat
igazgatója.

Csép Zoltán irodalmi tit-
kár és projektvezetõ lapunk-
nak elmondta: a Nemzeti
Erõforrás Minisztériuma a
Magyarország határain túli
színházak vendégszereplésé-
re írt ki pályázatot, ezen
nyert a társulat ötmillió forin-
tot, amely a Platonov, a Két
lengyelül beszélõ szegény román
és a Makrancos hölgy turnézta-
tását teszi lehetõvé. Negye-
dik elõadásként, a budapesti
Nemzeti Színház kérésére a
Bányavirág is részt vesz a ki-
szállássorozaton. Ahogy
Csép Zoltán fogalmazott: rég
nem járt a színház az anyaor-
szágban, ezért is nagyon
örülnek a lehetõségnek, hogy
ezeket az itthon sikerrel ját-

szott produkciókat bemutat-
hatják a magyarországi kö-
zönségnek. Ugyanakkor a
szakma is, amelynek egyéb-
ként nincs lehetõsége Vásár-
helyre utazni, megtekintheti
ezeket és véleményt formál-
hat arról, hol tart most a
Tompa Miklós Társulat. 

A vendégjáték elsõ állomá-
sa február 16-án a Thália
Színház, ahol A makrancos
hölgy avagy a hárpia megzabo-
lázása címû produkciót te-
kintheti meg a közönség. A
Shakespeare-darabot Sorin
Militaru rendezte, aki ezzel
az elõadással a 21. századi
párkapcsolati problémákra is
megoldást kínál a modern
rendezés és a korszerûsített
nyelvezet erejével. A rendezõ
szerint a darab tulajdonkép-
pen egy nõ és egy férfi közti
kapcsolat fejlõdéstörténete,
amely a kölcsönös megisme-
rés szakaszairól szól. A da-
rabban, amelyet Nádasdy
Ádám fordításában játszik a
társulat, Petruchio szerepé-
ben Bokor Barna, Katalin-
ként Berekméri Katalin lát-
ható. A vendégszereplés má-
sodik állomása február 18-án
lesz a Nemzeti Színház
Gobbi Hilda Termében, ahol
Székely Csaba Bányavirág cí-
mû darabját játsszák, 19-én a
Platonovot, majd 20-án Deb-
recenben a Két lengyelül beszé-
lõ szegény román címû elõ-
adás van mûsoron. 

Lámpás vendégek



ÚMSZ-összeállítás

Akárcsak tavaly, a szórakoz-
tatóipar és a sport személyi-

ségei uralják a romániai írott
sajtót az idei év elsõ hónapjában
is – derül ki a Mediatrust sajtófi-
gyelõ cég elemzésébõl. Eszerint
januárban a férfiak közül Gigi
Becali labdarúgóklub-tulajdo-
nos, a nõk közül pedig Bianca
Drãguºanu mûsorvezetõ neve
szerepelt a leggyakrabban a
megvizsgált négyszáz helyi és
országos lapban.

Becali 526-szor

A férfiaknál Gigi Becali neve
526-szor jelent meg kinyomtatva
a múlt hónapban, ám ez nem
meglepetés, hiszen a Steaua tulaj-
donosa tavaly is uralta az írott
médiát. Némi meglepetésre
azonban felbukkant a „top 10-
ben” Irinel Columbenu is. Nevét
vélhetõen azért írták gyakran le
januárban, mert az üzletember az
év elején jelentette be, hogy meg-
pályázza Bukarest fõpolgármes-
teri székét. Késõbb újságcikkek
témája volt amiatt is, hogy siker-
telenül próbált meg elvegyülni a
fõvárosban a hatalomellenes tün-
tetõk között: Colum- beanut kis
híján meglincselte a tömeg.

Becali mellett további, labda-
rúgáshoz kapcsolódó személyi-
ségek találhatók a férfiak média-
szereplési ranglistájának élén. A
Mediatrust elemzése szerint ez a
sportlapok nagy számának kö-
szönhetõ.

Eszerint a Dinamo labdarúgó-
klub egyik fõrészvényese, Cris-
tian Borcea a második helyezett,
nevét 225-ször írták le a lapok
januárban. Az üzletembert az
„hozta hírbe”, hogy a hónap kö-

zepén közölte: eladja a Dinamo
tulajdonrészét. A harmadik he-
lyezett Rãzvan Lucescu labda-
rúgó edzõ.

A „sportemberek” mellett so-
kat szerepelt a januári sajtóban
Dan Diaconescu tévétulajdo-
nos-pártelnök és Cãtãlin
Botezatu divattervezõ is.

„Eltûnt” Inna

A nõk kategóriájában Bianca
Drãguºanu azzal tört az élre,
hogy az év elején közölte, felhagy

a tévézéssel. A hölgy amúgy sem
a mûsorvezetõi képességeirõl, ha-
nem a bájairól volt ismert. A má-
sodik helyezést Monica Gabor
fotómodell (Irinel Columbeanu
volt felesége) érte el, részben a
botrányoktól sem mentes válása
miatt. A toplistán szerepelnek
más celebritások is: Oana
Zãvoranu  színésznõ-énekesnõ,
Delia Matache énekesnõ és
Sânziana Buruianã fotómodell is.
A nagy hiányzók januárban két
tévés személyiség, Andreea Ma-
rin és Mihaela Rãdulescu, illetve

Inna, a nemzetközileg is befutott
énekesnõ.

Milliós ingyenreklám

A Mediatrust elemzõi azt is
kiszámították, hogy mennyit
kellett volna fizetniük a felsorolt
személyiségeknek, ha a róluk
szóló cikkek fizetett hirdetések
lettek volna. Eszerint Gigi
Becalinak 2,151 millió eurót,
Bianca Drãguºanunak pedig 350
ezer eurót kellett volna folyósíta-
niuk a kiadók számláira. 
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Nagyot derültünk az elmúlt napok politikai for-
rongásai körül zajló médiahajcihõn, és fõleg
azon, hogy a Boc-fertõzött imidzsû politikusok
milyen nagy hatékonysággal igyekeztek lemosni
a gyalázatot magukról, és egy-két bombasztikus
nyilatkozattal feledtetni hosszú esztendõk alatt
elkövetett butaságaikat. A román politikai életet
(elitet) amúgy is kapkodás, személyeskedés és tet-
szelgésvágy jellemzi már jó néhány száz esztende-
je (egyesek szerint több ezer éve – de ezen elvek
hirdetõi méltánytalanul elnyomott kisebbségben
vannak...), tehát miért változna valami éppen
most, mikor már vagy huszadjára cserélik ki
Dácsiánk kormánykerekét. Ígéretek kerengenek a
levegõben, mellettük levágott fejek zuhognak –
olyan koncok, amelyeket odavetnek a népnek,
hadd marcangolja õket. Alexandru Lãpuºneanu
ezen emberekhez képest csak jelentéktelen fajsú-
lyú érettségi tétel...

(prier)

Kettõs tükör 
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* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

„Sepregessünk a saját portánkon!”

Tisztelt Sike Lajos! Fel szeretném hívni az
Ön figyelmét, hogy Romániában él. Szép és
jó, hogy pusztán jóindulatból feddik meg a
jelenlegi magyar kormányt, de tetszik, nem
tetszik, egy másik ország kormányáról van
szó. Szóval ha nem lenne elég világos, Ro-
mániában élünk, de Önöktõl egy árva szót
sem lehet olvasni, hogy ez a mi drágalátos
kormányunk mennyire katasztrófálisan végzi
a dolgát. Számomra nem kielégítõ módja a
válságkezelésnek, hogy az IMF parancsára
elkövetnek mindent, csak hogy azok kegyeit
megnyerjék. Ajánlom figyelmükbe az IMF
politikáját Argentínában 2001-ben, vagy Tö-
rökország esetében. Másodsorban ajánlom
szíves figyelmükbe Drabik János Uzsoracivili-
záció II. kötetét, amelyben felvilágosodhat,
hogy Orbán Viktor sem maga találta ki azo-
kat a gondolatokat, amelyeket most politikai
síkon próbál kisebb-nagyobb sikerrel végre-
hajtani. Szeretnék végre látni az Önök újság-
jában egy teljes kimutatást az elmúlt 4 év
megvalósításairól Romániában, mert legyen
tiszta és világos, hogy az erdélyi magyarság
számbeli fogyása nem véletlenszerû. Minden
gazda elõször a saját udvarán takarítson, mi-
elõtt a szomszéd portáját kezdené kritizálni.
Tisztelettel, 

Antal István, Csíkszereda

Akiktõl hangos a média

✁

ÚMSZ

Egyeztetési eljárást kezde-
ményezett az Eurovíziós

Dalfesztivál magyar nemzeti
versenye, A Dal címû showmû-
sor SMS-szavazása kapcsán
Bodonovich Jenõ média- és hír-
közlési biztos. Az eljárásról ma-
ga a médiabiztos tájékoztatta
tegnap az MTI hírügynökséget.
„A több közszolgálati csatornán
is látható dalválasztó mûsor mi-
att indult eljárás, amely során a

biztos nyilatkozatot és adatot
kért a Magyar Televízió képvise-
lõjétõl a szavazásra vonatkozó-
an” – olvasható Bodonovich Je-
nõ MTI-hez eljuttatott közlemé-
nyében. 

A közlés szerint a mûsor elsõ
elõdöntõje után érkezett pa-
nasz a média- és hírközlési biz-
toshoz, amelyben egy nézõ ar-
ról számolt be, hogy „a szava-
zási idõben elküldött szavaza-
taira válaszul, a szolgáltatótól
kapott üzenetben annak siker-

telen kézbesítésérõl kapott tájé-
koztatást”. Az elsõ levél után
számos újabb panasz érkezett a
média- és hírközlési biztoshoz. 

„A médiatörvény alapján
kezdeményezett egyeztetési el-
járás során a biztos, az érintett
médiaszolgáltató bevonásával
vizsgálja a panaszbeadványok-
ban foglalt kifogásokat” – zárul
Bodonovich Jenõ média- és
hírközlési biztosnak az MTI
hírügynökséghez eljuttatott
közleménye. 

Eljárást indított a médiabiztos 
az eurovíziós sms-szavazás miatt

Hírösszefoglaló

Antal Nimród és Bergendy
Péter egy-egy filmje is szere-

pel a tegnap este a Szarajevói
Nemzeti Múzeumban nyílt és a
28. évadát kezdõ „Szarajevói
Tél” fesztiválon, amely március
21-ig tart a bosnyák fõvárosban.
Bergendy Péter A vizsga (2010) cí-
mû, az 1956-os forradalom utáni
ügynökvilággal foglalkozó thril-
lerje és Antal Nimród többszörös
díjnyertes filmje, a Kontroll (2003)
Magyarországot képviseli. 

Ibrahim Spahic, a nemzetközi
fesztivál igazgatója újságíróknak
elmondta, az idei díszvendég Dá-
nia lesz, mert a Dán Királyság az
Európai Unió soros elnöke. Ta-
valy Magyarország volt a dísz-
vendég a fesztiválon, ugyancsak
uniós elnöksége okán. Több spe-
ciális programot is szerveznek ab-
ból az alkalomból, hogy az Euró-
pai Fesztiválok Szövetsége 60.
születésnapját ünnepli, és a szara-
jevói fesztivál, amelyet 1984-ben
alapítottak, 1995-tõl az európai
szövetség tagja. Megemlékeznek

többek között az 1984-es XIV. té-
li olimpiáról, amelyet a Jahorina-
hegyen és a környezõ települése-
ken tartottak. Rendezvények
lesznek abból az alkalomból,
hogy 100 éve született Michelan-
gelo Antonioni világhírû olasz
filmrendezõ, és 150 éve Claude
Debussy francia zeneszerzõ.

A színházi elõadások között
kiemelt helyet kap Ivo Andric Az
elátkozott udvar (Prokleta avlija)
címû novellájából készült darab
a tuzlai Teatar kabare elõadásá-
ban. A gyerekeknek a Szarajevói

Könyvtárban felolvasások lesz-
nek Hans Christian Andersen
dán meseíró történeteibõl, vala-
mint boszniai, indiai, egyiptomi,
szudáni és marokkói mesékbõl.

A fesztiválon mintegy ezer elõ-
adómûvész, muzsikus, képzõmû-
vész, filmes vesz részt 47 ország-
ból. A közönség soraiból válasz-
tott zsûri a mûvészeti seregszem-
le végén hét ezüst Hópehely-díjat
oszt ki film, színház, zene, képzõ-
mûvészet, irodalom, a legkreatí-
vabb esemény és a legjobb média-
prezentáció kategóriában. 

Téli filmfesztivál Szarajevóban

Románia médiasztárjai. Januárban Gigi Becali és Bianca Drãguºanu szerepelt a legtöbbet a hazai sajtóban

Legyen öné A nap képe!

Meglátta? Megtetszett? Lefotózta? Ossza
meg másokkal is, amit látott! Küldje el ne-
künk a fotót, s legyen az öné A nap képe! Ez-
zel a címmel új rovatot indítunk az Új Ma-
gyar Szó maszol.ro honlapján, ahová az olva-
sóink által beküldött fotók közül választjuk
ki a nap képét. Nevükkel szignózott fotóikat
a napkepe@ maszol.ro e-mail címre várjuk.
Ugyanakkor megkérjük olvasóinkat, jelez-
zék honlapunkkal kapcsolatos észrevételei-
ket a vasarhelyi.reka@maszol.ro e-mail címen.

Felhívás



6.55 Ma Reggel
10.00 Természetfilmesek
és egyéb állatfajták
10.25 TED
10.50 Világvédett lehetne
11.00 Tudásakadémia -
Junior
12.00 Magyar retro
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
14.20 Magyar elsők
14.40 Mérföldkövek...
15.10 Kamaszkorunk
legszebb nyara
15.35 Esély
16.05 KorTárs
16.30 Aranymetszés
17.25 Híres magyar
könyvtárak
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. 
(magyar vígj. sor.)
19.10 Angyali érintés
(amerikai sor.)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
21.00 Híradó este
21.35 Rocca parancsnok
(olasz sor.)
22.25 Maradj talpon!
23.15 Stingers (auszt.
krimisor.)
0.05 A Szövetség 
(ism.)
0.55 Az Este
1.30 A bikaviador (am.
filmdráma, 1955)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.15 Nem én vagyok
Rappaport (am. vígj.,
1996) 13.50 Piedone, a
zsaru (olasz-NSZK akció-
vígj., 1974) 15.55 Régi
jó cimborák (am. ka-
landf., 1995) 18.15
Gagyi lovag (am. vígj.,
2001) 20.00 Vadász-
pilóták (francia akcióf.,
2005) 22.00 Veszett 
vad (am. akcióf., 
2003) 23.45 A határ-
vonal (mex.-am. thriller,
2008)

FILM+

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
10.30 Retrográd 
(ism.)
11.00 Híradó
Friss napi információk
11.30 Iskolapélda (ism.)
12.05 Befutó (ism.)
Az utánpótlás magazinja
12.30 Ősök tere (ism.)
13.00 Déli híradó
13.35 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Versus (ism.)
15.30 Sportré (ism.)
16.00 Híradó
16.30 EP meghallgatás
(élő)
17.05 A BBC informatikai
magazinja
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
A vidék magazinja
19.20 Globál
19.45 Tíz perc
20.00 Híradó
21.05
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
23.00 Híradó
Friss napi információk
23.30 Versus (ism.)
0.05  (ism.)

9.45 Seprődi Kiss Attila:
Apám tánca 10.30 Kárpát
Expressz 16.00 Híradó
16.15 Hitélet 16.35 Kár-
pát Expressz 17.00
Népzene 17.30 Híradó
17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 18.00
Gyöngyök és pitykék
18.30 Híradó 19.00 Hargi-
ta magazin 19.30 Híradó
20.00 Tájkép 20.30 Made
in Hungary 21.00 Híradó
21.30 Érték eink 21.45
Zene 22.00 Üvegvilágom

ETV

9.30 Titkok a múltból
(sor.) 11.00 Elárult lélek
(sor.) 12.30 Eva Luna
(sor.) 14.30 Esmeralda
(sor.) 15.30 Érzéki
ölelések (sor.) 16.30 Igaz
történetek 17.30 Csip-
kerózsika (am.-izr. mesef.)
19.30 Elárult lélek (sor.)
20.30 Eva Luna
(amerikai-mexikói sor.)
22.00 Éjszakai
történetek 22.30 Elátko-
zott szerelem (amerikai
sor.) 23.30 Hét bűn
(brazil sor.)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm –
szórakoztató műsor 12.30
Kanal-D Hírek 13.15 Légy
az enyém 14.45 Teleshop-
ping 15.15 Egy lépés a
boldogságig (sor.) 16.45
Célpontban – szórakoz-
tató magazin 18.45 A nap
híre 19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Akarsz milliomos
lenni? 21.00 Találd meg a
családomat 22.30 Can-
can Tv 0.30 Hírek 1.30
Találd meg a családomat
(ism.)

KANAL D

ÚMSZTVMÛSOR www.maszol.ro   2012. február 8., szerda10

7.40 Kisváros (ism.)
8.30 Híradó
8.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.) (ism.)
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 A király kalóza (ka-
land sor.) (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Horvát krónika
12.30 Ecranul Norstru
13.20 Kívánságkosár
Benne: 
13.02 Híradó
15.10 Élő népzene
15.45 Szerelmes földrajz
(ism.)
16.15 Törzsasztal (ism.)
17.10 Magyar történelmi
arcképcsarnok
17.40 Valóságos kincses-
bánya
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca
(ism.)
20.10 Térkép
20.40 MacGyver (am.-
kan. sor.)
21.30 Nyolc évszak (ma-
gyar sor.)
22.30 Híradó
22.40 Nyugattól keletre,
avagy a média diszkrét bá-
ja (magyar vígj., 1993)
0.45 Dunasport
0.55 Pengető

TV2, 22.00
Egetverõ haderõ

Három kisvárosi jóbarát, Larry, Bill és Everett egy szép napon
azon kapják magukat, hogy katonai egyenruhában ülnek egy
Irakba tartó repülőgépen. Az éjszaka folyamán átülnek a gé-
pen szállított terepjáróba, amely azonban elszabadul, és kizu-
hannak a mélybe. Egy kis mexikói faluban landolnak, csak-
hogy meggyőződésük, hogy a Közel-Keleten vannak.

DUNA Tv, 22.40
Nyugattól keletre, 
avagy a média diszkrét bája  

A film főszereplője egy Orion gyártmányú óriás televízió,
amelyet parádés körülmények között kisorsolnak. Ivándzsó
Béla vállalkozó és emberei egy hátrahagyott orosz katonai
teherautón szállítják a tévét – amelyről kiderül, hogy kikap-
csolhatatlan és elpusztíthatatlan – az isten háta mögötti fa-
luban lakó szerencsés nyertes otthonába. A road-movie sze-
replői átrobognak Magyarország vizuális világán.

Pro Tv, 20.45
A fülke  

Megcsörren egy utcai telefon, egy férfi felveszi. És majd-
nem belehal. És örökre megváltozik az élete. Mert egy mes-
terlövész hívja, aki a környező toronyházak egyik ablakából
éppen rá céloz. Rég vadászik a férfira, mindent tud róla, is-
meri a feleségét, a szeretőjét, a titkait és a vágyait. Beszél-
getni akar a férfi bűneiről: büntet és jutalmaz. Habozás nél-
kül öl és pontosan céloz.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.10 Jó reggelt, skacok!
Benne: A tini nindzsa
teknőcök újabb kalandjai,
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.40 Reflektor
8.50 Reggeli
9.25 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
10.20 Második esély
(amerikai -mexikói-
kolumbiai sor.)
11.15 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 sor.)
18.25 Sarokba szorítva
(amerikai sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.20 Barátok közt 
(magyar sorozat)
22.00 ValóVilág 
(2011) (élő) - 
Összefoglaló
23.10 Dr. Csont (amerikai
krimisor.)
Utána: RTL hírek
0.15 Tudorok (ír-kanadai-
amerikai sor.)
1.30 Reflektor Sztár-
magazin
1.45 Infománia

10.10 Gyilkos számok
(ism.) 11.00 Columbo:
Columbo a guillotine 
alatt (am. krimi) 12.45 A
dadus (sor.) 12.50 Gor-
don Ramsay 14.45 Monk
(sor.) 16.35 (sor.) 
17.30 Esküdt ellenségek
(sor.) 18.25 Gyilkos
számok (sor.) 19.25 Gor-
don Ramsay 20.20
Jóbarátok (sorozat) 
21.15 Két pasi (ism.)
22.10 CSI (sor.) 
23.05 Esküdt ellenségek
(sor.)

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 15.10 Pontos
sportidő 16.00 Sport.ro
Hírek 16.30 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.00 Bajnokok
éjszakája 19.05 Informá-
ciók 20.30 Információk
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Wrestlemania XXVII
1.00 Hírek

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.25 Kárpát Expressz
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
11.05 Poén Péntek - 
Szálka, avagy Bagi és
Nacsa megakad a torkán!
12.00 Párizsi 
helyszínelők (francia 
krimisor.) (ism.)
13.00 Híradó
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Rondó
14.25 Alpok-Duna-Adria
14.55 Angi jelenti
15.25 Négy szellem
16.20 Angyali érintés
(am. sor.)
17.10 Veszélyes szerelem
(am. sor.)
17.50 MM
18.40 Család csak 
egy van 
(auszt. vígj. sor.)
19.30 Maradj talpon!
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Elcserélt lányok
(am. sor.)
22.00 DTK (talk show)
22.55 Az Este
23.30 November (am.
filmdráma, 2004)
0.50 Sporthírek
1.00 Család csak egy van
(ism.)
1.45 MM (ism.)
A megoldások magazinja

7.00 Reggeli híradó,
időjárásjelentés
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(koreai drámasor.)
11.25 Az ember és az idő
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 A palota legendái:
király (dél-koreai dráma-
sorozat)
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.45 Közérdek
15.15 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Lottó 5 /40, Lottó
6/49
18.25 A palota legendái:
király (dél-koreai 
drámasorozat)
19.45 Sport
20.00 Hírek, 
időjárásjelentés
21.00 Ítéld meg te! 
(live)
22.10 A Román Televízió
dokumentumfilmjei
23.20 Városi kaland
0.15 Professzionisták
(talk show)
1.15 Népi hagyaték
3.00 Sport 
(ism.)
3.15 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

5.30 Nevess csak!
(amerikai sor.) 
(ism.)
6.00 Happy Hour –
szórakoztató műsor 
(ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 A múlt vétkei
(kanadai filmdráma,
2006) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak!
(amerikai sor.)
14.15 Lányok pórázon
(francia-olasz vígjáték,
1970)
16.00 Fiatal és 
nyugtalan (amerikai
sorozat)
17.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour -
Cătălin Măruţă 
szórakoztató műsora
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.45 A fülke (am. 
akcióthriller, 2002)
22.30 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
23.00 Dexter 
(am. sor.)
0.00 Box: Bajnokok Éjsza-
kája
1.30 ProTv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó,
Sport, 
időjárásjelentés
8.00 Reggeli matiné - 
Razvan és 
Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak – reality show
11.30 Kikezdesz a
szőkékkel? – Dan Negru
szórakoztató műsora
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 Menyasszony a 
fiamnak – reality show
16.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés - talk show 
Simona Gherghe-vel
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.20 Jane Doe (amerikai
akciófilm, 2001)
22.15 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.00 Egy bűnös 
show – Dan Capatos 
műsora
1.00 Jane Doe 
(amerikai akciófilm,
2001) (ism.)
3.00 Lale (török sorozat)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés - talk show
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Titkos szerelmek (te-
lenovella)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek találkozása
(ism.)
10.00 Levintza bemutatja
(ism.)
10.30 A cseresznye a
tortán - reality show
11.30 Teleshopping
12.00 Családban (román
sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Kandikamera
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az
anyákról
16.00 Titkos szerelmek
(telenovella)
17.00 Lököttek (román
sorozat)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Fókusz sport
19.30 A cseresznye a
tortán - reality show
20.30 Horia akadémiája
21.45 Idősek és nyugta-
lanok
22.15 Lököttek (román
sor.)
23.15 Focus Monden
23.45 A médium (am.
krimisor.)
0.30 Hírek, 
időjárásjelentés (ism.)

5.40 Mocsári favágók -
A hit próbája

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Amerikai hotrodok
8.00 Autókereskedők
9.00 Hogyan készült? –
Szörfdeszka, 
matrica, 
szendvicskeksz, 
beton tetőburkoló
10.00 Sci-Fi 
tudomány - Teleportálás
10.30 Hogyan csinálják? -
Atom-tengeralattjáró /
próbabábúk
11.00 Állítólag...
12.00 Megavilág - 
Texas
13.00 Autókereskedők -
Jensen Interceptor
15.00 Hogyan csinálják?
– Víz/LED-ek/
Ferrari
15.30 Hogyan készült?
17.00 Gigászi 
építmények
18.00 A túlélés 
törvényei
19.00 Autókereskedők -
Jaguar XJS
21.00 Hogyan készült?
22.00 Óriás költöztetők
23.00 Aranyláz
Alaszkában
0.00 Autókereskedők -
Frogeye Sprite
1.00 Autókereskedők
újratöltve
2.00 Mike Brewer: 
Célkeresztben

6.00 Hírek
6.25 Ókori írások
7.00 Teleshopping
8.00 Fraiser és a farka-
sok (sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Berlin: A fal leomlik
(német háborús filmdrá-
ma) 2. Rész (ism.)
10.45 Egészségpasztilla
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra
13.15 Késhegyen
14.00 Parlamenti pártok
fóruma
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraiser és a farka-
sok (am.-kan. sor.)
16.55 Egészségpasztilla
17.00 Vallomások
17.15 Műkorcsolya 
EB Anglia 2012 – 
rövid program, 
férfiak (élő 
közvetítés)
18.30 Házfoglalók
(spanyol vígjáték, 2008)
20.15 Egészség-
pasztilla
20.25 Biznisz óra
21.10 Késhegyen
22.00 Hírek
23.00 It zon@
23.35 Az utolsó meló
(amerikai akciófilm,
2008)
1.15 B-Girl 
(amerikai film, 2008)
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló 9.50
Hírek, műsorismertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek
16.15 Rejtett világok 17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom
17.55 Hírek, műsorism.

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 EU információs magazin 

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó
Művelődési hírek, Hitvilág, Előhang, Komolyzenei vetélkedő
12.45 Sajtószemle 13.00 Híradás, Zenés üzenetek 14.00
Híradás, KultúrPresszó 15.00 Híradás, KultúrPresszó
16.00 Híradás, Sport, Rádióújság, Medicina, Művelődési
hírek 17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2012. február 9.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30
Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó
éjszakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ

6.25 Teleshop
7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel 
Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazin-
műsora
10.30 Stahl konyhája
10.40 Babapercek
10.50 Teleshop
11.55 EZO.TV
13.30 Nyomoz a páros -
Vadászidény (am. krimi,
1996)
15.20 Marina 
(mexikói- amerikai sor.)
16.20 Rex felügyelő 
(osztrák-német-olasz 
krimisor.)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasor.)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna (amerikai
- mexikói sorozat)
19.30 Tények
20.30 Aktív
A TV2 magazinja
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Egetverő haderő
(am. akcióf., 2007)
Közben: Kenósorsolás
23.50 Aktív
A TV2 magazinja
0.50 Tények Este
1.25 EZO.TV
Jósok, látók, médiumok!
2.00 Egetverő haderő
(ism.) 



Ma Aranka és János napja
van.
Az Aranka – név, az szó ki-
csinyítõképzõs származé-
ka. 
A János bibliai eredetû fér-
finév, a Yohhanan névbõl
(latin Johannus formájá-
ból) származik. Jelenté-
se Jahve megkegyelme-
zett.  
Holnap az Abigél és Apol-
lónia nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1587 –  Erzsébet angol ki-
rálynõ kivégezteti I. (Stu-
art) Máriát, a skótok ki-
rálynõjét.
• 1949 – A magyar népbí-
róság életfogytiglani bör-
tönre ítéli Mindszenty Jó-
zsef hercegprímást.

Vicc
Agresszív kismalac elmegy
szavazni.
Egybõl ráförmed az egyik
szavazatszedõ bizottsági
tagra:
– Egy szavazócédulát az
anarchistákra, de gyorsan!

Recept
Citromtorta
Hozzávalók: 6 tojás,
1/2 citrom, 18 dkg cukor,
2 tojásfehérje, 5 dkg mar-
garin, díszítéshez csoki-
reszelék.
Elkészítés: A 6 tojásból pis-
kótalapot sütünk, de még
sütés elõtt a tésztába reszel-
jük a 1/2 citrom héját. Ha
megsült a tortalap, ketté-
vágjuk és félretesszük kihûl-
ni. A 2 tojásfehérjét ke-
mény habbá verjük, és hoz-
záadjuk a 18 dkg cukrot.
Hogy a cukor elolvadjon,
gõz fölött kevergessük a ha-
bot a robotgép egyes foko-
zatán. Még mindig a gõz fö-
lött kevergetve, hozzáadjuk
a 1/2 citrom levét, de csak
lassan csepegtetve. Az így
kapott krémet levesszük a
gõzrõl, és még melegen be-
lekeverjük az 5 dkg marga-
rint. Megvárjuk míg kihûl,
és megkenjük vele a piskó-
talapot úgy, hogy a tetejére
is maradjon. Legvégül meg-
szórjuk a tetejét csoki-
reszelékkel.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Kicsit elege van már abból, hogy
örökké dolgozik, de sohasem
kapja meg a megfelelõ elismerést.
Adjon hangot a kételyeinek fõnö-
ke felé is. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Mozogjon többet, egyen keveseb-
bet! A jegyében járó Jupiter ked-
vezõ hatása sajnos néha súlytöbb-
let formájában is jelentkezhet. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Folyton futkos, és tevékenykedik.
Mi lenne, ha egy kicsit megálljt
parancsolna magának a lótás-fu-
tásban? Akkor talán azt is észre-
venné, hogy valaki már régóta
ácsingózik önre. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Valami nagyon bántja, s ez ki-
lendíti szokásos lelki nyugalmá-
ból. Nagyon sok a kötelezettsége,
és ezek már nehéz súllyal nyom-
ják vállát. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Nagyon aktív napra számíthat.
Az esti végkimerülés elkerülésére
iktasson be egy kis lazítást is ba-
ráti körben, de hívja meg a ked-
vesét is.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Nagyon jó hangulatban kezdõd-
het a napja. Annál jobb, minél
több szabadságra számíthat.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kicsit lazíthat, talán ma nem
kell akkora stresszre számítania
a munkahelyén. Az idõt hasz-
nálja fel a rendszerezésre, és a ba-
rátkozásra. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Az elmúlt év sikerein felbuzdul-
va most jobbnál jobb ötletekkel
halmozhatja el kollégáit, fõnö-
keit. Ne keserítse el, ha nem
mindenben osztoznak a lelkese-
désén. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Nem túl jó a hangulata, fáradt,
és talán untatja is, amit csinál.
Ha semmiképp sem talál örömet
benne, próbálkozzon másképp a
megújulással. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Készülhet rá, ma bolond hajtás-
ra számíthat a munkahelyén.
Különösen a kereskedelemben
dolgozók számíthatnak nagy fel-
fordulásra. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Nagyon elégedett lehet önmagá-
val: minden úgy alakult az életé-
ben, ahogy azt remélte, ahogy el-
várta. Ám a barátait sem kellene
elhanyagolnia. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Kicsit gyengébbnek, fáradéko-
nyabbnak érezheti ma magát.
Lehet, hogy ez egy közeledõ be-
tegség elõjele, de nem feltétlenül. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nehéz valakitõl azt kérni, hogy
értsen meg valamit, amikor az
élete nagyrészt azt követeli tõle,
hogy ne értsen semmit. Az em-
ber ösztönösen rájön arra,
hogy akkor él a legnyugodtab-
ban, ha együtt úszik az árral.
Aki nem tesz fel kérdéseket,
nem akar megérteni semmit és
nem érdekli a dolgok ok-okoza-
ti összefüggése, annak viszony-
lag csendes és nyugodt élete

van. Persze az ilyen ember nem
is mondhat el egyebet az élete vé-
gén, mint azt, hogy õ is élt. Van-
nak viszont pillanatok, amikor
kikerülhetetlen a dolgok megérté-
se. Azokról a döntésekrõl van itt
szó, amelyeket az ember idõrõl
idõre meg kell hozzon akkor,
amikor útkeresztezõdéshez ér.
Aki pedig nem keresi a dolgok ér-
telmét, amikor lehet, az nem fog-
ja megtalálni akkor, amikor kell. 

Gondolatjel Visky István rovata
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Amerikai futball

Hírösszefoglaló  

A hétfõ hajnalban véget
ért Super Bowl, azaz a

profi amerikaifutball-bajnok-
ság (NFL) döntõje volt min-
den idõk legnézettebb televí-
ziós mûsora az Egyesült Ál-
lamokban. A Nielsen Media
Research cég kimutatásai
szerint átlagos 111.3 millióan
ültek le a képernyõk elé meg-
tekinteni a New York Giants
és a New England Patriots
összecsapását, amelyet elõb-
bi csapat nyert meg 21–17-re.
A rendkívül izgalmas talál-
kozó utolsó fél óráját 117.7
millióan követték végig.

A 46. Super Bowl sorozat-
ban harmadik alkalommal
döntötte meg a nézettségi re-
kordot. Tavaly a Green Bay
Packer–Pittsburgh Steelers
találkozót 111 millióan, elõt-
te egy évvel a New Orleans

Saints–Indianapolis Colts fi-
nálét pedig 106.5 millióan
nézték. A dobogóról így le-
csúszott a MASH címû tv-so-
rozat 1983-as záróepizódja,
amely 105.97 millió nézõt ül-
tetett a képernyõk elé.

Sportágtörténeti premier-
ként, az idei Super Bowlnak
egy romániai magyar, a te-
mesvári születésû Meskó
Zoltán is résztvevõje volt.
Igaz, keveset jutott szóhoz,
összesen mintegy percig volt
pályán a vesztes New Eng-
land Patriots puntereként. A
25 éves sportoló sikert re-
mélt, ezért magával vitte a
román zászlót, amit nem
átallt volna a világ szeme
elõtt meglobogtatni.  

A Meskó család tizenhét
évvel ezelõtt telepedett ki a
Egyesült Államokba, ahol
Zoltán sportolóként befutott.
Legvérmesebb szurkolói
most is nagyszülei, Elisabeth
és William, akik nem tagad-

ják romániai gyökereiket. Az
unoka már el is felejtette,
hogy csapattársaival együtt
elszalasztotta a 83 ezer dollá-
ros gyõzelmi prémium lehe-
tõségét – már vakáción van.
A pihenés során Meskó Zol-
tán tíz év után tér vissza szü-
lõvárosába, Temesvárra. 

Az idei Super Bowl ren-
dezõi már a hivatalos sta-
tisztikákat is ismertették.
Eszerint a 720 millió dollá-
ros beruházással megvaló-
sult Lucas Oil-stadion lelá-
tóin helyet foglalt szerenc-
sések mellett 120 millió
amerikai tekintette meg a
tévében a meccset, amelyet
további 25 országban lehe-
tett figyelemnel követni a
képernyõn. A reklámok
egyikében Catrinel Men-
ghia román manõken is
megjelent, egyébként egy
félperces klippért 3,3 millió
dollárt is fizettek a tehetõ-
sebb hírdetõk. 

Temesvári sztár a Super Bowlon 

Lovaglás 

ÚMSZ

Pár hetes pihentetéssel
orvosolhatónak tûnik

Overdose-nak, a magyar ver-
senylónak közel egy hónapja
elszenvedett ínsérülése, és így
van rá esély, hogy még a már-
cius végéig tartó dubaji sze-
zonban starthoz álljon. 

Mikóczy Zoltán, a ló társ-
tulajdonosa Szmodits Zsolt
állatorvossal nemrég érke-
zett haza Dubajból, és sike-
rült megállapítani, hogy
Overdose-nak nincs ínsza-
kadása, ami egyébként a
versenykarrierje végét jelen-
tette volna. A hétvégén kire-
pült hozzá állatorvosa és an-
gol patkolókovácsa. Egy-
részt idõszerû volt a patkó-
csere, másrészt az elsõ patá-
inak a sarkait egy-két milli-
méterrel megemelték, s így
az ín feszességén egy kicsit
lazították. Ez pedig remél-
hetõleg elõsegíti, hogy mi-
hamarabb startra kész álla-
potba kerüljön. 

Az arab országbeli szezon
egy 16 állomásból álló ver-

senysorozat, amely január
elején kezdõdött és március
31-én, a dubaji Világkupával
fejezõdik be. Utóbbi a világ
legmagasabb díjazású ver-
senynapja, amelyen 27 millió
dollárt osztanak fel a futa-
mok gyõztesei és helyezettjei
között. A Dubai World Cup
Carnivalra annak 15 éves tör-
ténete során nemhogy Ma-
gyarországról, de Kelet-Eu-
rópából sem jutott még el ló.

Overdose november 13-án
Rómában gyõzött Group
III-as versenyen. Elõtte a
Royal Ascoton versenyzett
még júniusban, s kiváló fu-
tással negyedik helyen ért
célba. A 2010 augusztusáig
veretlen, sorozatban 14 futa-
mot megnyerõ ló 12 gyõze-
lem után savós patairha-
gyulladást kapott 2009-ben,
mellyel veszélybe került kar-
rierje, ám 2010-ben vissza tu-
dott térni, de augusztusban
csak hetedik lett a baden-ba-
deni Goldene Peitschén. Ta-
valyi hoppegarteni sikere
után a Haydock Parkban és a
Royal Ascoton azonban új-
fent bizonyította egyedülálló
tehetségét. 

Overdose-nak pihenõ kell 

Kézilabda 

Kovács Zsolt

A sportcsarnok elõtt
gyertyákat gyújtanak a

három évvel ezelõtt Veszp-
rémben meggyilkolt Marian
Cozma sportoló emlékére. A
háromszéki megyeszékhely
lakóit ma este 6 órára várják
a sportcsarnok elõtti térre,
ahol a gyertyagyújtás mellett
virágcsokrokat helyeznek el a
kézilabdázó fényképe elé, tá-
jékoztatta lapunkat a meg-
emlékezés kezdeményezõje,
Mãdãlin Guruianu tanács-
tag. A helyi önkormányzat
Sport és Ifjúsági Bizottságá-
nak elnöke elmondta: a meg-
emlékezést az is indokolja,
hogy Sepsiszentgyörgy test-
vérvárosa a magyarországi
Veszprém, ahol három évvel
ezelõtt leszúrták Marian
Cozmát. Guruianu szerint a
kézilabdázó a románok és
magyarok közti barátság
szimbólumává vált. „Értel-
metlen halála megértette,
hogy le kell bontanunk az et-
nikumok közti válaszfalat, és
együtt gondolkodjunk, romá-
nok és magyarok egyaránt”,
fejtette ki a tanácsos. Hozzá-
tette: „mi akik együtt élünk
itt Kovászna megyében nem
mulaszthatjuk el a Marian
Cozmáról való megemléke-
zést, és nem feledhetjük a
veszprémiek megható viszo-
nyulását a gyilkosságot köve-
tõen”. Marian Cozmát 2009
február 8-án, egy veszprémi
szórakozóhelyen késelték ha-
lálra. 

Cozma-emlék
Szentgyörgyön

A temesvári Meskó Zoltán egyetlen percig volt a pályán, a vesztes New England Patriots puntereként

Turós-Jakab László

Kategóriánként hat név
közül kerültek ki a 2011-

es Laureus-díjak elnyerõi,
akiket hétfõn este mutattak
be a londoni gálán. A három
híján 100 sportújságíró sza-
vazatai alapján kialakult je-
lölt-listáról a Laureus Sport-
akadémia 47 tagja választot-
ta ki a sport Oscar-díjainak
legújabb gazdáit. 

A férfiaknál Novak Djoko-
vics nyert. A szerb teniszezõ
azzal érdemelte ki az elisme-
rést, hogy tavaly három
Grand Slam-tornán (Aust-
ralian Open, Wimbledon és
US Open) is nyerni tudott,

ráadásul 2011-ben mindösz-
sze kétszer kapott ki. „Nole”
elõször nyerte el az 1999 óta
létezõ díjat, a labdarúgó
Lionel Messi, a Forma-1-es
világbajnok Sebastian Vettel,
a jamaicai vágtázó-fenomén
Usain Bolt, a Tour de
France-nyertes Cadel Evans
és Dirk Nowitzi német kosár-
labdázó sztár elõtt. 

A hölgyeknél a kenyai
hosszútávfutó Vivian Che-
ruiyot lett a díjazott. Õ a ta-
valyi atlétikai világbajnoksá-
gon aranyérmes volt 5 és 10
ezer méteren is. Cheruiyot si-
kere is abszolút premier, de
az lett volna a jelöltlistán sze-
replõ Carmelita Jeter ameri-

kai atléta, Maria Hofl-Riesch
német alpesi sízõ, Petra
Kvitová cseh teniszezõ,
Homare Szava japán labda-
rúgó és Yani Tseng tajváni
golfozó elsõsége is. 

A csapatoknál a labdarúgó
Bajnokok Ligája és a spanyol
bajnokság címvédõje, az FC
Barcelona részesült az elis-
merésben. A várományosok
közt volt Új-Zéland világbaj-
nok rögbiválogatottja, a ko-
sárlabda NBA-gyõztes Dal-
las Mavericks, az angol kri-
kett-válogatott, Japán világ-
bajnok nõi labdarúgó-váloga-
tottja és a Forma-1 csapatver-
senyt idén is megnyert Red
Bull Racing. 

A nagy visszatérõ Darren
Clarke golfozó lett, Eric
Abidal (labdarúgó, FC Bar-
celona), Lju Hsziang (atléta,
Kína), Sergio Garcia (golfo-
zó, Spanyolország), a
Crusaders (rögbicsapat, Új-
Zéland) és a Queensland
Reds (rögbicsapat, Ausztrá-
lia) róvására. A 43 esztendõs
Clarke tavaly pályafutása leg-
nagyobb sikerét érte el a Brit
Open megnyerésével.   

A meglepetések kategóri-
ában Rory McIlroy északír
golfozó volt a befutó, a jelöl-
tek közt volt még három at-
léta, a jamaicai Yohan
Blake, a brit Mo Farah és a
dél-afrikai Oscar Pistorius,

valamint két teniszezõ, a
cseh Petra Kvitová és a kínai
Na Li. A sportág 1934 utáni
legfiatalabb tornagyõztese-
ként McIlroy tavaly US
Opent nyert. 

Életmûdíjat kapott a 75.
évében járó Sir Bobby
Charlton, aki túlélte az 1958.
februárjában bekövetkezett
müncheni repülõgép-katasz-
trófát, amelybe, többek közt
az akkori Manchester Uni-
ted nyolc labdarúgója vesz-
tette életét. 

A leköszönt év legjobb
extrém-sportolója Kelly Sla-
ter amerikai szörfös, aki ne-
gyedszer részesült a rangos
elismerésben. 

Kiosztották a Laureus-díjakat 

Tenisz

T. J. L. 

Semmi sem változott a
férfi teniszezõk világ-

ranglistájának élcsoportjá-
ban, változatlanul az Aust-
ralian Openen diadalmasko-
dó szerb Novak Djokovic
(13630 pont) vezet a spanyol
Rafael Nadal (10435p), a
svájci Roger Federer (8010p)
és a skót Andy Murray
(6900p) elõtt.

Victor Hãnescu továbbra
is legjobban helyzett román,
600 ponttal a 93. Kellner
Ádám – legjobb magyarként
– kikerült a 300-ból, és hu-
szonöt helyet rontva múlt
heti helyezéséhez képest je-
lenleg a 316.

A múlt heti ATP-tornákon
az argentin Juan Mónaco
(Vina del Mar, Chile), az
orosz Mihail Juzsnij (Zágráb,
Horvátország) és a cseh
Tomas Berdych (Montpellier,
Franciaország) diadalmasko-
dott. Juzsnij hét, Monaco pe-
dig hat helyet javított,
Berdych pedig maradt a hete-

dik pozícióban. A férfiaknál
ezen a héten nem rendeznek
ATP-tornákat, péntektõl
ugyanis megkezdõdik a Da-
vis Kupa 2012-es sorozata. 

A hölgyeknél nem rendez-
tek WTA-tornát miután a
Fed Kupa minden szintjén
nagyüzem volt. Változás te-
hát nem volt a világranglista
élcsoportjában: az egy hete
élre ugrott, az idény elsõ
Grand Slam-tornáján, az
Australian Openen diadal-
maskodó fehérorosz Viktori-
ja Azarenka (8585 pont) ve-

zet a cseh Petra Kvitová
(7690p) és az orosz Marija
Sarapova (7560p) elõtt.

Legjobb magyarként Arn
Gréta maradt a 76. Öt román
van a legjobb 100 között,
Monica Niculescu a 32.,
Irina-Camelia Begu a 45.,
Sorana Cârstea az 54., Si-
mona Halep a 60., Alexandra
Dulgheru pediug a 61. 

Niculescu, Halep és Arn a
637 ezer dollár összdíjazású,
keménypályás párizsi WTA-
tornán vesz részt ezen a hé-
ten. A két román az ausztrál
Jarmila Gajdosova, illetve az
olasz Roberta Vinci ellen
kezd, a selejtezõkbõl fõtáblá-
ra jutott magyar teniszezõ
pedg a horvát Petra Martic
ellen. A párosoknál Nicules-
cu a lengyel Alicja Rosovs-
kával, Elena Bogdan pedig a
magyar Marosi Katalinnal
vág neki. 

Sorana Cârstea (képünkön)
a thaiföldi Pattayában, 220
ezer dollár összdíjazású tor-
nán teniszezik. A román játé-
kos túljutott az elsõ körön,
miután 6-2, 6-2-re nyert a ja-
pán Erika Szema ellen. 

FedCup után Davis Kupa


