
Kisebb pánikot kel-
tett, fõként az erdé-
lyi megyék gázalapú
fûtést vagy tûzhelyet
használó lakosaiban
a máramarosszigeti
tragédia híre: két
nap alatt elkapkod-
ták a szivárgásjelzõ
berendezéseket a
szaküzletekbõl. A
lapunknak nyilatko-
zó szakemberek el-
mondták: ott szük-
séges a mûszer hasz-
nálata, ahol hõszige-
telõ termopán ablak
van, a hagyományos
nyílászárókkal ren-
delkezõ lakásban
jobb a szellõzés. Tu-
dósítónk elkísérte az
E.ON munkatársát
egy ellenõrzésre is.
A vizsgált lépcsõ-
házban a lakók
mintegy fele rendel-
kezett gázérzékelõ-
vel. 7. oldal

„Mihai-Rãzvan Ungureanu
miniszterelnök elbûvölõ em-

ber, aki elkötezett a hitelprog-
ramba foglaltak iránt” – nyilat-
kozta a kormányõvel és minisz-

tereivel tartott találkozója után
az Új Magyar Szónak Székely P.
István, az Európai Bizottság
Romániáért felelõs igazgatója.
3. oldal 

új magyar szó
2012. február 23., csütörtök

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3602 ▲
1 amerikai dollár 3,2954 ▲
100 magyar forint 1,5138 ▼

Vezércikk 3

Flekkensütés csak törvényesen

Szigorúan büntetik majd azokat, akik nem
az arra kijelölt helyeken piknikeznek. Errõl
a képviselõházban kedden elfogadott tör-
vény rendelkezik, amelyet hamarosan kihir-
dethet az államfõ.

Társadalom 7

Aktuális 2

Szigor – narancsvörös
háttérrel
A kérlelhetetlen szigornak, a nagy siet-
ségnek, a 60 napos határidõnek „na-
rancsvörös háttere” van. Ha ugyanis a
kormányfõ terve sikerrel jár, akkor a lefü-

lelt adócsalásokból begyû-
lõ összeg elégséges lesz a
tavasz végére ígért bér-
emelésekhez. Ami fölöt-
tébb üdvös lenne a gyen-

gélkedõ hatalom szá-
mára, röviddel a hely-
hatósági választások
elõtt.Bogdán Tibor

ÚMSZ

Bíróságon kívánja tisztázni a
Marosvásárhelyi Orvosi és

Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) vezetõsége, hogy tör-
vényes-e a mûködési chartája.
Közleményben tájékoztatták teg-
nap a sajtót, hogy kedden iktatták
a közigazgatási bíróságon a sze-
nátus és a rektori hivatal kerese-
tét. „Reménykedünk abban, hogy
az igazság kupolája alatt a törvé-
nyeknek és a román állam nem-
zeti érdekeinek megfelelõ döntés
születik” – olvasható az egyetem
közleményében. A rektor és a
szenátus tagjai egyben az egye-
tem ügyeibe való be nem avatko-
zásra szólítottak fel mindenkit.
Folytatása a 2. oldalon Székely P. István kezet ráz Mihai-Rãzvan Ungureanuval Fotó: Mediafax

Bíróságon
a MOGYE-ügy

Legfelsõbb, minisztériumi
szinten kapcsolódtak be a ro-

mán hatóságok a hazai
Vegyépszer-ügybe, miután a sajtó
– köztük az Új Magyar Szó is – 
a minap beszámolt arról, hogy a
csõdközelbe jutott magyarországi
cég nehézségei miatt több románi-
ai útépítési projekt áll, és több száz
alvállalkozó vár az elvégzett mun-
kálatokért járó pénzére. Alexandru
Nazare szállításügyi miniszter
megbeszélést folytatott Füzes Osz-
kárral, Magyarország bukaresti
nagykövetével és jelezte: a tárca jo-
gi úton fog kártérítést követelni a
cég romániai „hátralékai“ miatt.
A tárcavezetõ „elfogadhatat-
lannak“ nevezte, hogy Románia
ennyi pénzt veszítsen egy cég hi-
bájából. 6. oldal 

Számon kérik
a Vegyépszert

Oscar-díjak véghajrában 

Brad Oltmanns és Rick Rosas, az Oscar-
szavazás fölött õrködõ PwC pénzügyi ta-
nácsadó cég szakemberei elõtt már körvo-
nalazódik, hogy az idén Oscar-díjra jelölt
188 filmesbõl kik azok, akik vasárnap este
megkapják a 34 centis aranyszobrocskát.

Média 9

„Fagyasztó” EB-szankció 

Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy fa-
gyasszanak be félmilliárd euró Magyaror-
szágnak szánt kohéziós támogatási össze-
get, mert az ország nem teljesítette deficit-
csökkentési kötelezettségeit – közölték teg-
nap Brüsszelben. A GDP 0,5 százaléka a
befagyasztani tervezett összeg. 

Gázpánikot keltett
a „szigeti veszedelem”

Székely: Ungureanu elbûvölõ

Lebontásra ítélték a megrongált máramarosszigeti épületet, amelyben tegnap még szivárgott a gáz



ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2012. február 23., csütörtök2

Röviden

MTI

Az Európai Bizottság azt java-
solja, hogy fagyasszanak be a

félmilliárd euró Magyarország-
nak szánt kohéziós támogatási
összeget, mert az ország nem tel-
jesítette deficitcsökkentési kötele-
zettségeit – közölték tegnap
Brüsszelben. 

A testület közleménye szerint a
GDP 0,5 százaléka a befagyaszta-
ni tervezett összeg – ez a legma-
gasabb érték, amirõl dönthettek.
A szabály az, hogy legfeljebb
GDP 0,5 százalékát vagy a kohé-
ziós támogatás 50 százalékát fa-
gyaszthatják be. Ha ennyi pénzt
valóban elvonnak, akkor a 2013-
ra tervezett kohéziós támogatás
29 százalékkal csökken.

A döntést, amit maga a bizott-
ság is példátlannak nevezett,
azért hozták meg az indoklás sze-
rint, mert a magyar kormány
nem tudta garantálni, hogy „költ-
ségvetése tartósan és fenntartható

módon az EB által megkövetelt 3
százalékos GDP arányos hiány-
tartományon belül marad”.

Olli Rehn pénzügyi biztos a
közlemény szerint azt hangoztat-
ta, hogy a javaslatnak „erõs ösz-
tönzõnek kell lennie Magyaror-
szág számára, hogy ... megfelelõ
makrogazdasági és pénzügyi fel-
tételeket hozzon létre annak ér-
dekében, hogy biztosítsa a kohé-
ziós alapból származó források
hatékony felhasználását”. Ma-
gyarország a bizottság elõrejelzé-
se szerint jövõre is átlépi a 3 szá-
zalékos deficithatárt – emelte ki
Rehn. A bizottság emlékeztetett
a kohéziós alapra vonatkozó uni-
ós szabályokra, amelyek szerint
ha valamely kedvezményezett
tagállamban túlzott költségvetési
hiány áll fenn, és az errõl „ki-
adott tanácsi ajánlást az érintett
tagállam részérõl nem követte
eredményes intézkedés, az alap-
ból az érintett tagállam részére
tett kötelezettségvállalások teljes

vagy részleges felfüggesztésérõl
határozhat, a felfüggesztésrõl
szóló határozatot követõ év janu-
ár 1-jei hatállyal”.

A magyar kormány szerint az
Európai Bizottság zárolási javas-
lata jogi szempontból vitatható,
ellentétes az alapszerzõdések
szellemével, „hiszen egy jövõben
feltételezett esemény miatt akar
megállapítani szankciót”. A köz-
lemény szerint az Európai Bizott-
ság javaslata ezért „megalapozat-
lan és méltánytalan”.

Szijjártó Péter, a miniszterel-
nök szóvivõje és Giró-Szász And-
rás kormányszóvivõ szerint a té-
nyek azt bizonyítják, hogy a kabi-
net gazdaságpolitikája jó irányba
viszi Magyarországot, hiszen „a
tavalyi évi gazdasági növekedé-
sünk meghaladta mind az egész
Európai Unió, mind az euró-
övezet növekedési ütemét, miköz-
ben folyamatosan csökkentjük a
múlt örökségeként itt maradt ál-
lamadósságot”.

Folytatás az 1. oldalról

Az egyetem illetékese az MTI-nek
elmondta: az oktatásügyi minisz-
tériumot perelték be amiatt, hogy
a tárca mindmáig nem fogadta el
az egyetem chartáját. A MOGYE
vezetõi ennek ellenére úgy tekin-
tik, a dokumentum érvénybe lé-
pett, hiszen a szaktárca nem jelez-
te a törvényben megszabott 30
napos határidõn belül a doku-
mentum elutasítását, és értelme-
zésük szerint ez hallgatólagos el-
fogadást jelent. 

„Nem akarunk egyebet, mint
érvényesíteni az egyetemi char-
tánkat” – nyilatkozta az MTI-nek
Constantin Copotoiu, az egyetem
rektora. Elmondta, a bírósági el-
járás nem befolyásolja az egyete-
men zajló belsõ választások ka-
lendáriumát. „Ma (tegnap – szerk.
megj.) van a rektorválasztás elsõ
fordulója, pénteken a második, és
befejeztük a választást. Aztán a
miniszter határoz: elfogadja a
döntésünket, vagy megsemmisíti
azt” – nyilatkozta Constantin
Copotoiu. 

A vitatott charta a tanügyi tör-
vény elõírásait figyelmen kívül
hagyva nem ismeri el az egyetem
önálló tagozataként az oktatási
intézmény magyar nyelvû képzé-
sét. Ezért a magyar tagozat okta-

tói bojkottálták a – szerintük ér-
vénytelen – alapokmány alapján
kiírt egyetemi választásokat. A
magyar bojkottot azonban hat
magyar oktató nem vette figye-
lembe, õket hétfõn beválasztották
az egyetem szenátusába a magya-
roknak fenntartott helyekre. 
Ábrám Zoltán orvosprofesszor, a
leköszönt szenátus magyar tagja
az MTI-nek nyilatkozva idõhú-
zásnak tartotta a bírósági kerese-
tet. Úgy értelmezte, az egyetem
vezetõi a „legjobb védekezés a tá-
madás elve alapján jártak el. 
Mint ismert, a MOGYE-n kiala-
kult helyzet rendezése feltétele
volt annak, hogy az RMDSZ
részt vegyen a Mihai Rãzvan
Ungureanu vezette kormányban.
Markó Béla miniszterelnök-he-
lyettes a Népújság címû marosvá-
sárhelyi napilap tegnapi számá-
ban úgy értékelte, az egyetem ve-
zetõsége kész helyzet elé akarja
állítani a minisztériumot és a kor-
mányt is. „Ha ezt így folytatják,
végül mindent törvényteleníteni
kell és a kormánynak határozattal
kell közbelépnie. (...) Ha a De-
mokrata Liberális Párt és a kor-
mány nem képes az oktatási tör-
vényt alkalmazni, akkor ezzel a
kormánnyal nem vállalhatunk
szolidaritást” – jelentette ki
Markó Béla. 

Bíróságon a MOGYE ügye
Hírösszefoglaló

Barack Obama megint meg-
csillogtatta énektudását, ami-

kor nem tudott nemet mondani
Mick Jaggernek, és csatlakozott
hozzá egy szám erejéig a kedd es-
te a Fehér Házban rendezett blu-
es esten, amelyen a blues legna-
gyobb alakjai szinte kivétel nélkül
felléptek.

Obama fellépése az elõadás vé-
gén következett, amikor az elnök
volt otthonának, Chicagónak
szentelt Sweet Home Chicago dalt
kezdték énekelni. Obama egy pil-
lanatra még átengedte a mikro-
font B. B. Kingnek, de aztán újra

magához ragadta a kezdeménye-
zést. Lassan már hozzá is szokhat
a nyilvános énekléshez, ahogy
ugyanis Buddy Guy is emlékezte-
tett rá az eseményen, Obama már
egy hónapja is dalra fakadt egy
New York-i pénzgyûjtõ esemé-
nyen, akkor Al Greent énekelte
nagy nevetés közepette.

Ugyanakkor a másik oldalról
sem maradt el a válasz még janu-
árban, a republikánus jelöltségért
küzdõ Mitt Romney volt massa-
chusettsi kormányzó is megpró-
bálkozott  több kevesebb sikerrel
az America The Beautiful eléneklé-
sével egy floridai kampányren-
dezvényen. 

Obama ismét dalra fakadt

Románia meghosszabbítaná 
a földmoratóriumot

A földmoratórium meghosszabbítását sze-
retné elérni Stelian Fuia mezõgazdasági
miniszter, aki azt akarja, hogy a külföldiek
2014-tõl se vásárolhassanak mezõgazdasági
területeket Romániában. A tárcavezetõ ki-
fejtette, hogy Romániának a csatlakozási
szerzõdése szerint 2013 végéig van érvény-
ben a földmoratórium, ami azt jelenti,
hogy külföldiek csak Romániában bejegy-
zett cégeken keresztül vásárolhatnak mezõ-
gazdasági területet. Fuia emlékeztetett,
hogy 2014 január 1-jétõl kellene feloldani a
moratóriumot a csatlakozási szerzõdés sze-
rint, de szándékában áll kezdeményezni en-
nek meghosszabbítását, ami a csatlakozási
szerzõdési módosítása révén lehetséges.

Kártérítés a sterilizált roma nõknek

Törvényellenesen sterilizált csehországi ro-
ma nõk kártérítését javasolja legutóbbi ha-
tározatában a prágai kabinet emberi jogi ta-
nácsa. Jan Osúch kormányszóvivõ közölte,
hogy a miniszterek támogatják az indít-
ványt, a szakértõk pedig a törvényterveze-
tet a jövõ év végéig dolgozzák ki. Elena
Goralová, a törvényellenesen sterilizált
csehországi nõk szervezõdésének vezetõje
megkeresésünkre elmondta: nyolc eszten-
dõs küzdelmük újabb részsikerhez vezetett.
Két éve az akkori cseh kormány bocsánatot
kért a súlyos törvénytelenségek miatt, most
pedig végre már a kártérítésrõl is beszélnek
– szögezte le. „Remélhetõen ezután már
valóban a tettek következnek, mert külön-
ben strasbourgi emberjogi bírósághoz for-
dulunk, miként azt már nyolc szlovákiai
sorstársunk megtette, akiknek fejenként
3500 eurós fájdalomdíjat ítéltek meg” –
nyilatkozta Goralová.

Timosenko súlyos beteg

A volt ukrán kormányfõt  vizsgáló német
orvosok megerõsítették, hogy valóban sú-
lyos a bebörtönzött volt ukrán miniszterel-
nök egészségi állapota – jelentette tegnap
az Unian ukrán hírügynökség. Az erõs hát-
fájástól szenvedõ Julija Timosenkót
(képünkön) február 14-án vizsgálta meg a
Karl Max Einhaupl professzor vezette né-
met orvoscsoport, s késõbb kanadai orvo-
sok is jártak nála. „Einhaupl professzor hi-
vatalosan megerõsítette, hogy Timosenko

súlyosan beteg” – közölte Stefanie Winde,
a berlini Charité kórház szóvivõje a Szabad
Európa rádiónak nyilatkozva. Winde azon-
ban titoktartási kötelezettségre hivatkozva
nem kívánt részleteket elárulni a vizsgálat
eredményeirõl, s azt mondta, hogy egyelõ-
re a végleges jelentés sem készült el.

Irán lekapcsolta az internetet

Az iráni hatóságok nem engedélyezték a
NAÜ szakértõinek a bejutást egy katonai
létesítménybe - közölte a NAÜ tegnap haj-
nalban. Az ügynökség közép-európai idõ
szerint szerdán nulla óra után adta ki köz-
leményét, miután küldöttsége elhagyta
Iránt. A szokatlan idõpont jelzi, hogy mi-
lyen nagy jelentõséget tulajdonít a kérdés-
nek. A NAÜ szakértõi egy Teheránon kí-
vüli támaszpontot akartak felkeresni, ahol
a gyanú szerint nukleáris fegyver létreho-
zásával kapcsolatos robbanóanyag-kísérle-
teket végeztek. A nyugati hatalmak és Iz-
rael azzal vádolják Iránt, hogy polgári cé-
lúnak mondott atomprogramja leple alatt
nukleáris fegyver elõállítására törekszik.
Teherán ezt tagadja. 

Túlfutott 
egy vonat
Buenos Airesben
ÚMSZ

Legalább 550-en megsérültek
tegnap Buenos Airesben, az

Once pályaudvaron, amikor egy
utasokkal teli vonat nem tudott
megállni, és belesodródott a sí-
nek végén levõ akadályba, írja
az Associated Press. A mozdony
és a közvetlenül utána levõ kocsi
összeroncsolódott. Itt nem ült
senki, az utasok kerékpárjait
szállították. A vonat tele volt
utasokkal, ezért sérültek meg
ilyen sokan. Akiknek nem jutott
hely, állva utaztak és az ütközés-
kor a földhöz vágódtak. A be-
számolók szerint sok kocsiban
kitört az összes ablak és néhány-
nak a teteje is leszakadt, ahogy
egymásnak torlódtak az ütközés
során. Az egyik kocsi állítólag
hat méter hosszan fúródott bele
egy másikba. Alberto Crescenti,
a Buenos Aires-i vészhelyzeti
mentõszolgálat igazgatója sze-
rint ezrek rekedtek a szerelvény
roncsai között, sokak a perono-
kon várják még az azonnali ellá-
tást és helikopterekkel, valamint
tucatnyi mentõautóval szállítják
a legsúlyosabb sérülteket egy kö-
zeli kórházba. Az argentin köz-
lekedési minisztérium nem zárta
ki annak a lehetõségét sem,
hogy vannak halálos áldozatok.
A közlekedési miniszter tájékoz-
tatása szerint mintegy 30 utas a
roncsok közé szorult. Az õ men-
tésük még folyt a tájékoztatás
idõpontjában. Juan Pablo
Schiavi nem tartotta kizárható-
nak, hogy halálos áldozatokat is
találjanak. Az argentin fõváros
mind a 33 kórházát riasztották a
sérültek ellátására. A mentõ-
szolgálat vezetõje 550 sebesült-
rõl számolt be a televízióban.
Szemtanúk szerint a vonat túl
nagy sebességgel érkezett a helyi
idõ szerint reggeli órákban az
Once pályaudvarra. 

Olli Rehn pénzügyi biztos szerint az Európai Bizottság által kiszabott szankció ösztönzõleg hat Budapestre

Fagyasztó szankció

Az amerikai elnök a Sweet Home Chicago dalt énekelte
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Gazdasági szakértõk fel-
kapták fejüket a hírre,
miszerint a román mi-
niszterelnök 60 nap
alatt a bruttó hazai
termék másfél százalé-
kának megfelelõ ösz-
szeggel gyarapítaná a

kongó állampénztárt,
pusztán az adócsalás visszafogásával.
Sokan kétkedve ingathatnák a fejüket a
bejelentés hallatán, hiszen Mihai Rãzvan
Ungureanu semmiféle gazdasági képesítés-
sel nem rendelkezik, emellett a zsigerivé
vált, mély gyökereket eresztõ és indáival a
legmagasabb gazdasági- pénzügyi-politikai
szinteket is behálózó romániai korrupció
elleni küzdelembe eddig még minden jó
szándékú romániai politikusnak beletört a
bicskája (igaz, nem túl sok zsebkés bánta
kárát). Nem szabad azonban megfeledkez-
nünk arról, hogy a kormányfõ a titkosszol-
gálatok világából érkezett (vissza) a politi-
ka köreibe, így feltehetõen tudja, hogyan is
kell bánni azzal a bizonyos bicsakkal.
Aminthogy – szintén titkosszolgálati múlt-
jának köszönhetõen – nyilván azzal is tisz-
tában van, hogy nem lesz könnyû dolga.
Mindenekelõtt korszerûsítenie kell az adó-
hivatal informatikai rendszerét, amelyet az
egymást követõ kormányok alighanem
szándékosan hagytak meg jelenlegi elavult
állapotában, hiszen a kusza nyilvántartás
körülményei között kevésbé követhetõ nyo-
mon és érhetõ tetten a korrupció. 
Legalább ilyen fontos feladat a központi és
területi adóhivatalok, vámszervek – sajnos
nagyrészt korrupt – vezetõinek haladékta-
lan lecserélése, hiszen enélkül az adóhiva-
tali informatika tökéletesítése is hiábavaló
lesz. Az új miniszterelnök bizonyára azt is
pontosan tudja, milyen pénzekbõl élhetnek
fényûzõ módon mondjuk a pénzügyi tárca
alárendeltségébe tartozó központi adóbi-
zottság tisztségviselõi, akik teljesen önké-
nyesen dönthetik el, hogy kinek, mikor és
milyen összegben fizetik vissza a hozzá-
adottérték-adót (akkor is, ha a visszafizetés
jogtalan). 
A kormányfõ valószínûleg nem lesz rest és
a legutóbbi népszámlálás részleges adatai
alapján összehasonlítja, hogy például
hány lakóházat tartanak nyilván és hány
után fizetnek adót; vagy hányan adóznak
alacsony jövedelem után és rendelkeznek
mégis „csodautóval”? Persze a keményebb
ellenõrzés elsõ következménye feltehetõen a
csúszópénzek „árfolyam-növekedése” lesz,
hiszen a lefizetés sok esetben még mindig
„olcsóbb” marad az adózásnál. Egészen
addig persze, ameddig a jogszabályok szi-
gorúbb alkalmazása meg nem „drágítja”
ezt a Romániában õshonos módszert.
Gyors észjárású politikai megfigyelõk arra
is rájöttek, hogy a kérlelhetetlen szigornak,
a nagy sietségnek, a 60 napos határidõnek
„narancsvörös háttere” van. Ha ugyanis a
kormányfõ terve sikerrel jár, akkor a lefü-
lelt adócsalásokból begyûlõ összeg elégséges
lesz a tavasz végére ígért béremelésekhez.
Ami fölöttébb üdvös lenne a gyengélkedõ
hatalom számára, röviddel a helyhatósági
választások elõtt.

Szigor – narancsvörös
háttérrel

Bogdán Tibor

Román lapszemle

A Bánsági Akciócsoport elnöke, Werner
Kremm kérte a nagyszentmiklósi önkor-
mányzattól, hogy nevezzen el utcát a te-
lepülésen született Herta Müller Nobel-
díjas írónõrõl. (Adevãrul) Az elmúlt
években több, nélkülözõknek szánt euró-
pai uniós élelmiszercsomagot osztottak
szét Romániában kampánycéllal a vá-
lasztások elõtt. (România Liberã) A
franciaországi Toulouse egyik Lidl bolt-
jában évek óta nem szolgálnak ki romá-
niai roma nemzetiségûeket. Az igazgató-
ság szerint a diszkrimináció csupán vá-
lasz arra, hogy számtalan esetben lopá-
son kapták õket. (Adevãrul)

M. Á. Zs.

Marius Obreja, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) Kovászna

megyei szervezetének elnöke ar-
ról biztosította tegnap Antal Ár-
pádot, az RMDSZ sepsiszent-
györgyi elnökét, hogy alakulata
rendkívül jól ismeri a székelyek
lelkivilágát. Hozzátette: a szövet-
ség több alkalommal is kapott
meghívást tárgyalásokra a
Szociál-Liberális Szövetség (USL)
részérõl. „Arról biztosítom Antal
Árpádot, hogy rendkívül jól is-
merjük a megyei viszonyokat, a
székelyek és az itt élõ románok
helyzetét, pszichológiáját” – fo-
galmazott Obreja. Mint ismeretes,
Antal Árpád nemrég arra panasz-
kodott, hogy az USL-ben nincse-
nek olyan tárgyalók, akik értenék
a magyar közösség és az RMDSZ
„lelki világát”. Ezzel magyarázta
azt, hogy a szövetségnek jelenleg
nincs politikai együttmûködése az
ellenzéki pártszövetséggel. Hoz-
zátette: velük ellentétben a De-
mokrata Liberális Pártnak (PDL)
legalább két olyan embere van –
Vasile Blaga és Elena Udrea –,
akik sikeresen tudnak tárgyalni az
RMDSZ-szel. Antal Árpád „visz-
szasírta” Viorel Hrebenciuc szoci-
áldemokrata szenátort, aki ke-
mény tárgyaló volt ugyan, de tu-
dott egyeztetni az RMDSZ-veze-
tõkkel. 

A PNL-nek van
magyarszakértõje

ÚMSZ

Ébresztõórával, párnákkal és
kávésbögrékkel felszerelkezett

fiatalok várták tegnap reggel a
parlament kapujánál Crin
Antonescu liberális pártelnököt,
hogy a törvényhozás „hétalvóját”
felébresszék. A mintegy har-
mincfõs csoport ironikus tartalmú
lapokat tartott a magasba, arra
szólítva fel az ellenzéki politikust,
hogy döntse már végre el, hogy
dolgozni vagy aludni akar szená-
tusi mandátuma alatt. Bár újság-
írói kérdésre a fiatalok elõbb beis-
merték, hogy a Demokrata Libe-
rális Párt (PDL) ifjúsági szerveze-
tének a tagjai, utóbb visszakoztak
és „egyszerû fiatalokként” hatá-
rozták meg magukat. 

A megmozdulás elõzménye,
hogy a Közpolitikák Intézete
(IPP) által elõzõ nap közzétett ki-
mutatások szerint Crin Anto-
nescu egyetlen végszavazáson
sem vett részt a szenátusban ta-
valy szeptember és december kö-
zött. Az alsóházban Viorel
Hrebenciuc vezeti a szégyenlistát,
a szociáldemokrata honatya a
végszavazások 3 százalékán tette
tiszteletét. 

Ellentétes oldalon a frakcióve-
zetõk állnak, elsõ helyen a szociál-
demokrata Mircea Duºa tanyázik
93 százalékos részvétellel, õt 90-
90 százalékkal az RMDSZ-es
Máté András-Levente és a de-

mokrata liberális Mircea Toader
követi. 

Az IPP összesítése szerint a
nemzeti kisebbségek képviselõi
és a függetlenek vettek részt a leg-
szorgalmasabban az alsóház ülé-
sein, a felsõházban pedig az
RMDSZ és a Demokrata Liberá-
lis Párt (PDL) szenátorai hiá-
nyoztak a legkevesebbet a mun-
kahelyükrõl a parlament õszi
ülésszakában.

A képviselõházban  87 százalé-
kos volt a kisebbségek frakciótag-
jainak jelenléte, a második helyen
a függetlenek állnak, 85 százalé-
kos jelenléttel; a harmadik a PDL
(82), a negyedik az Országos Szö-
vetség Románia Haladásáért

(UNPR – 75), a negyedik a PNL
(69), és az utolsó a Szociáldemok-
rata Párt (PSD – 68). A szenátus-
ban a pártok jelenlét szerinti sor-
rendje: PDL (84 százalék),
RMDSZ (79), PSD (74,5), UNPR
( 70) és PNL (66).

Az IPP kimutatása Elena
Udreát is megihlette, ugyanis a
volt régiófejlesztési miniszter
blogbejegyzésben szóvá tette, bár
tárcavezetõként nem kapta meg a
képviselõknek járó fizetést, mégis
több végszavazáson vett részt,
mint az ellenzéki Szociál-
Liberális Szövetség (USL) két
társelnöke. Victor Pontát és Crin
Antonescut „az ország elsõ két ló-
gósának” nevezte. 

Felébresztenék a „hétalvó” Crint

Cseke Péter Tamás

A volt kormány által vál-
lalt kötelezettségek tisztelet-

ben tartásáról biztosította tegnap
Mihai-Rãzvan Ungureanu mi-
niszterelnök az ország nemzet-
közi hitelezõit. Jeffrey Franks, a
Nemzetközi Valutaalap (IMF)
romániai küldöttségének vezetõ-
je és Székely P.  István, az Euró-
pai Bizottság (EB) Romániáért
felelõs igazgatója Ungureanu
meghívására tett kétnapos, soron
kívüli látogatást Bukarestbe. A

román miniszterelnök szerint a
román gazdaság jelenleg jó úton
halad abba az irányba, hogy egy
esetleges világgazdasági válságot
sikeresen átvészeljen. 

Mint korábban írtuk, a
Jeffrey Franks vezette IMF, EB
és Világbank közös delegációja
Emil Boc kormányfõ lemondá-
sának napján fejezte be románi-
ai látogatását, így a három nap-
pal késõbb beiktatott
Ungureanuval nem tudott kap-
csolatot teremteni. Az „ismer-
kedési találkozóra” román kor-

mányfõ magával vitte pénzügy-
miniszterét, a gazdasági tárca
vezetõjét, a közlekedésügyi és
igazságügyi minisztert. 

„Mihai Rãzvan Ungurean elbû-
völõ ember. A miniszterelnökben
és csapatában teljes elkötelezettsé-
get tapasztaltunk a hitelprogram-
ba foglaltak iránt. Nekünk az szá-
mít, hogy a román partner számá-
ra világos legyen, mi Romániának
a fontos” – jelentette ki lapunknak
a tárgyalások után Székely P. Ist-
ván, akivel holnapi számunkban
interjút is olvashatnak. 

Elbûvolõ Ungureanu

Jeffrey Franks és Székely P. István (balról) tegnap megismerkedett a miniszterelnökkel és csapatával

Kovács Zsolt

Nincs már idõ kísérletezések-
re, félre kell tenni az MPP és

EMNT vezetõi közti személyes el-
lentéteket, és össze kell fogni – fej-
tette ki sajtótájékoztatóján Kul-
csár Terza József. A polgári párt
háromszéki elnöke szerint, ha a
két magyar párt országos szinten
is összefog, akkor meg tudják tör-
ni az RMDSZ monopóliumát.
Hozzátette, megyei és helyi szin-
teken már zajlanak tárgyalások,
és esély van egyezségeket kötni,
de az összefogásnak akkor lenne
hatása, ha országos szinten is
megtörténne az „egyesülés”, és
megtalálhatnák annak jogi formá-
ját, hogy közösen juttassák be a
bukaresti parlamentbe képviselõ-
és szenátorjelöltjeiket. Kulcsár
Terza József szerint ahogyan a
két ellenzéki román párt is talált
erre jogi megoldást, úgy az
EMNP és az MPP is találhat
ilyent. A politikus elmondta, ked-
den Sepsiszentgyörgyön találko-
zott Tõkés Lászlóval, aki értésére
adta, hogy körvonalazódik egy
országos összefogás. Az MPP
elnöke, Szász Jenõ, és vele szá-
molnia kell a Néppártnak, de ki
kell egyezniük, mert az önkor-
mányzati választások adta lehetõ-
séget nem szabad elszalasztani,
mondta Kulcsár Terza József.
Hozzátette: beszélgetésükkor Tõ-
kés kifejtette, eddig úgy hitte,
hogy van jó és rossz RMDSZ-es
politikus, de rá kellett jönnie,
hogy csak RMDSZ-es van, hiszen
eddig bízott Antal Árpádban, aki
azonban a szövetség szekerét húz-
za. Az EMNT elnöke egyébként
sepsiszentgyörgyi fórumán is ki-
fogásolta, hogy Antal és Tamás a
háromszéki megyeszékhelyen
szervezik az RMDSZ Szövetségi
Képviselõk Tanácsát. 

Összefognának
az EMNP-vel

Ébresztõ! Fiatalok „költögették” tegnap a parlamentnél Crin Antonescut

Fotó: Mediafax
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Bogdán Tibor 

Nyugati rendõrségi sta-
tisztikák szerint a románi-

ai bevándorlók által elköve-
tett bûncselekmények száma
eddig is magas volt, ám az
utóbbi esztendõben aggasz-
tóan megugrott.

Brit 
börtönszanatórium?

Angliában a kelet-európai
bevándorlók több, mint 11
ezer bûncselekményben vet-
tek részt, Londonban a lefü-
lelt törvényszegõk 25 száza-
lékát jelentik; a szigetország-
ban tavaly több, mint 46 ezer
bûntettet követtek el. A brit
fõváros rendõrségének kimu-
tatása szerint a kábítószer-
csempészek 90 százaléka, a
szexuális bûnözõk egyhar-
mada idegen állampolgársá-
gú személyek közül kerül ki. 

A londoni rendõrség kimu-
tatásának megfelelõen a ro-
mán bevándorlók sajnálatos
módon elõkelõ helyet foglal-
nak el a fekete statisztikában:
csupán a fõvárosban tavaly
csaknem 4000 törvényszegés
fûzõdött a nevükhöz, 4700
bûntettel csak a lengyeleknek

sikerült megelõzniük õket, de
messze lekörözik a litván, az
ír, a jamaicai, az indiai, a
szomáliai, a franciaországi,
az olaszországi és a portugá-
liai „kollégáikat”.

Brit szociológusok szerint
a bevándorlókat a bûnözés-
ben nagyrészt a vonatkozó
törvénykezés viszonylagos
lazasága, valamint a brit
börtönök – az „anyaorszá-
gi” viszonyokhoz képest –
aránylag magas kényelmi fo-
ka is bátorítja; adataiknak
megfelelõen román és len-
gyel bûnözõk például való-
ságos üdülésnek tekintik a
brit rácsok mögött eltöltött
idõt. 

Az utóbbi idõben az illeté-
kes brit hatóságok némikép-
pen szigorítottak az idevágó
európai jogszabályokon,
amelyek nem tetszik lehetõ-
vé a büntetlen elõéletû be-
vándorlók határon történõ
feltartóztatását, sem pedig a
börtönbüntetés letöltése utá-
ni kiutasítását. A brit határ-
rendõrség szóvivõje szerint
azonban Angliában most
már az egy évet meghaladó
börtönbüntetés után a vét-
kest automatikusan kiutasít-
hatják a szigetországból.

A brit törvényes keretek
könnyû kijátszhatóságát
messzemenõen kihasználják
a román bevándorlók, akik
elsõsorban a szociális rend-
szer „kiskapuit” fordítják lele-
ményes megoldásukkal a ma-
guk javára. A szociális jutta-
tásokat lenyúló román állam-
polgárok mindenekelõtt az-
zal a lehetõséggel élnek visz-
sza, hogy amennyiben bizo-
nyítani tudják: stabil lakhely-
lyel rendelkeznek, illetve
munkahelyet kerestek az or-
szágban, akkor jogosultakká
válnak a munkanélküli se-
gélyre és a gyermeknevelési
támogatásra. Ez utóbbi kité-
tel valóságos mennyei manna
a rendszerint seregnyi gyer-
mekkel Angliába érkezõ ro-
mániai roma családok szá-
mára.

Friss eset – a romániai saj-
tót is bejárta a hír –, hogy
mindezt kihasználva, a négy-
gyermekes Firuþa Vasile egy
brit bíróságon a számára

megítélt évi 25 ezer fontster-
linges segély mellett még szo-
ciális lakás kiutalását is ki-
harcolta magának.

De román bevándorlók
nagy visszhangot váltottak ki
azzal is, hogy teljes mérték-
ben kisajátították a Big issue
címû lap terjesztését: szinte
teljes egészében sikerült le-
nyúlniuk a kiadvány bevéte-
leit, amelyekbõl munkanél-
küliek megélhetését finanszí-
rozták.

Kétszeres növekedés

Franciaországban az utób-
bi évben a román állampol-
gárok bûncselekményeinek
száma szinte megkétszerezõ-
dött, egészen pontosan 95
százalékkal nõtt meg. Ezzel
– a bûnözés országos alaku-
lását felmérõ hivatalos fran-
ciaországi jelentésnek megfe-
lelõen – jócskán felülmúlták
az idegenek által elkövetett
összes bûncselekmény szá-

mának alakulását, amely sze-
rényebb mértékben, 2008 és
2011 között országos átlagos
viszonylatban csupán 50 szá-
zalékkal emelkedett. Ez
azonban önmagában is ag-
gasztó számadat, hiszen a
bûnözési hullám évi 10 szá-
zalékos átlagos növekedését
jelenti. A francia rendfenn-
tartó erõk közel 53 ezer kül-
földi személyt vettek õrizet-
be, különösképpen a lopások
és a betörések részaránya
nõtt meg, elõbbi több, mint
105 százalékkal, utóbbi csak-
nem 80 százalékkal.

Az utóbbi két esztendõ-
ben közel 5000 román ál-
lampolgárt helyeztek vád
alá lopás, csaknem 1500-at
pedig rablás gyanújával. Az
ország területén 2008-ban
elkövetett rablások és betö-
rések egészében 2010-ben a
román állampolgárok bûn-
cselekményeinek részará-
nya úgyszintén kétszeresére
emelkedett, 3 százalékról

6,5 százalékra ugrott. 
A bankkártya-klónozás 
mesterei

Az utrechti Multikulturális
Problémák Intézete, a Forum
kimutatásai szerint Hollandi-
ában úgyszintén megkétsze-
rezõdött a román állampol-
gárságú bûnözõk által elkö-
vetett bûncselekmények szá-
ma, annak ellenére, hogy a
romániai bevándorlók az or-
szágot inkább csak „tranzit-
területnek” tekintik. Õk a
klónozott bankkártyák fel-
használásában váltak fekete-
lista-vezetõvé. A holland fõ-
ügyész által nyilvánosságra
hozott adatoknak megfelelõ-
en a hamis bankkártyákkal
elkövetett csalások mintegy
60 százalékáért román ál-
lampolgárok a felelõsek, akik
csupán 2009-ben 356 millió
lejjel károsították meg a
bankkártyák tulajdonosait.

A holland bûnüldözõk
nagyrészt tehetetlenek velük
szemben, a bankbetéteket le-
nyúlók módszerei ugyanis
rendkívül leleményesek, a
bûncselekmények elkövetõi
pedig rendszerint hamarosan

Román bûnözõk, rettegõ Európa

MTI/ÚMSZ

Elfogadta a kormány Ma-
gyarország nemzeti biz-

tonsági stratégiáját. A hatá-
rozat tegnaptól lépett hatály-
ba.

A biztonság nem 
a határoknál kezdõdik

A stratégia Magyarorszá-
got földrajzi és gazdasági ér-
telemben nyitott országként
határozza meg, amelyet,
földrajzi adottságai kiemel-
ten sebezhetõvé tesznek, kü-
lönösen az energiabiztonság-
gal, az ellátási útvonalakkal
és a környezeti biztonsággal
összefüggésben

Egyben megállapítja: egy
Magyarország, illetve szövet-
ségesei elleni, hagyományos
fegyverekkel végrehajtott tá-
madás veszélye jelenleg ele-
nyészõ, de továbbra sem le-
het figyelmen kívül hagyni
bizonyos hagyományos fe-

nyegetéseket. Még az euroat-
lanti térségben sem sikerült
mindenhol lezárni az elmúlt
évtizedek konfliktusait, és –
amint a közelmúlt eseményei
is példázzák – Európában és
szomszédságában a 21. szá-
zad elején is elõfordulhat,
hogy a katonai erõ kap elsõd-
leges szerepet egy regionális
konfliktusban.

A dokumentum leszögezi:
a globalizált világban a biz-
tonság nem a határoknál kez-
dõdik, a terrorizmus, a tö-
megpusztító fegyverek és
hordozóeszközök globális
terjedése, valamint egyes ré-
giók erõteljes fegyverkezése
is növekvõ veszélyt jelentent
Magyarország és az euroat-
lanti rendszer biztonságára
nézve. 

Nincs ellenséges állam

Magyarországnak a világ-
ban betöltött helyérõl és érde-
keirõl szólva a dokumentum

mindenekelõtt kiemeli, hogy
az ország egyetlen államot
sem tekint ellenségének, vitás
kérdéseit az ENSZ alapok-
mányának elveivel és a nem-
zetközi jog normáival össz-
hangban, békés eszközökkel
kívánja rendezni. Alapvetõ
biztonsági érdekének tekinti
szuverenitásának, területi ép-
ségének és alkotmányos
rendjének védelmét, az or-
szág stabilitását, gazdasági,
társadalmi és kulturális fejlõ-
dését, az emberi jogok és
alapvetõ szabadságjogok ér-
vényesülését. Magyarország
az erõs, egységes és sikeres
integrációs pályán maradó
Európában érdekelt, ahol a
„gazdasági nehézségek ide-
jén is erõs marad a kohézió,
és érvényesül az egymás
iránti szolidaritás”. A doku-
mentum szerint Magyaror-
szág biztonsága szempontjá-
ból kiemelt jelentõségû keleti
és déli szomszédságának sta-
bilitása, a demokratikus érté-

kek térnyerése. Az országnak
határozott érdeke, hogy az
EU és a NATO továbbra is
kiemelten foglalkozzon ezek-
kel a régiókkal. A magyar
szomszédságpolitika fontos
része, hogy Magyarország
valamennyi szomszédja tel-
jes jogú tagságot kapjon,
vagy a lehetõ legszorosabb
partneri viszony fûzze ehhez
a két szervezethez. 

Önkormányzatiság, 
autonómia

„A szomszédos országok-
ban élõ magyar közösségek
helyzete iránti felelõsségbõl
adódóan ugyanez nemzetpo-
litikai érdekünk is” – áll a
stratégiában, amely a továb-
biakban leszögezi: a határon
túli magyarság különleges
helyet foglal el Magyarország
biztonságpolitikájában; te-
kintettel a szomszédos álla-
mokban honos magyar kö-
zösségek jelenlétére, sajátos
helyzetükre és kapcsolatukra
az anyaországgal, ezen álla-
mok biztonsága elválasztha-
tatlan Magyarország bizton-
ságától és fordítva. Magyar-
ország támogatja, hogy a ha-
táron túli magyarok – az eu-
rópai gyakorlattal összhang-

ban – közösségként, szülõ-
földjükön megmaradva él-
vezhessék az önkormányza-
tiság és az autonómia sajátos
helyzetüknek leginkább meg-
felelõ formáit és az ezekbõl
eredõ jogokat.

E célok megvalósítása el-
választhatatlan azon orszá-
gok társadalmi, gazdasági és
pénzügyi fejlõdésétõl és biz-
tonságától, amelyekben ma-
gyar kisebbségek élnek. Ma-
gyarország a határon túli ma-
gyar közösségekkel fenntar-
tott kapcsolataival, a magyar
közösségek legitim törekvé-
seinek támogatásával hozzá-
járul a térség stabilitásához és
erõsíti harmonikus kapcsola-
tait szomszédjaival.

Szerepel a stratégiában az
is, hogy a kulturális sokszínû-
ség tiszteletét Magyarország
biztonságpolitikai szempont-
nak is tekinti. 

A terrorizmus globális 
fenyegetés

A regionális konfliktusok
rendezésével kapcsolatban a
dokumentum hangsúlyozza:
Magyarország aktívan részt
vesz a stabilizáció segítésé-
ben a Nyugat-Balkánon, tá-
mogatja a posztszovjet térség

befagyott konfliktusainak
megoldására irányuló erõfe-
szítéseket, valamint a közel-
keleti és észak-afrikai térség-
ben megindult átalakulás de-
mokratikus jellegének erõsí-
tését. 

Magyarország osztja azt a
nézetet, hogy amíg nukleáris
fegyverek léteznek, a NATO-
nak rendelkeznie kell a ha-
gyományos és nukleáris fegy-
verek megfelelõ kombináció-
jára épülõ hiteles, elrettentõ
képességgel.

Megállapítva, hogy a terro-
rizmus „korunk jelentõs glo-
bális fenyegetése marad”, a
stratégia rámutat: a jelenség
csak összehangolt intézkedé-
sekkel küzdhetõ le. Magyar-
ország nemzeti érdeke, hogy
továbbra is részt vegyen a ter-
rorizmus elleni nemzetközi
fellépésben, a nemzetközi
terrorellenes szervezetrend-
szer fejlesztésében, valamint
az ENSZ, az EU és a NATO
vonatkozó erõfeszítéseiben.
A terrorizmus megelõzésé-
ben kiemelt szerepet kap a
terrorizmust kiváltó okok ke-
zelése, a szélsõségek elleni
fellépés, a szegénység elleni
küzdelem – olvasható Ma-
gyarország nemzetbiztonsági
stratégiájában. 

Határon túli magyarok: különleges helyen
Magyarország támogatja, hogy a határon túli magyarok –
az európai gyakorlattal összhangban – közösségként, szülõ-
földjükön megmaradva élvezhessék az önkormányzatiság és
az autonómia sajátos helyzetüknek leginkább megfelelõ for-
máit és az ezekbõl eredõ jogokat.

Rettegésben tartják Nyugat-Európát a
Romániából „átvándorló” bûnözõk:
Anglia ennek nyomán bûnözési hul-
lámtól tart, Franciaországban a bûn-
cselekmények részaránya tekintetében
megelõzték az algériaiakat, Hollandiá-
ban pedig a sajtó a bankautomaták va-
lóságos román ostromáról ír.

Letartóztatott román bûnözõk „arcképcsarnoka” egy kanadai lapban

Ország Bûnözõk száma
Lengyelország 4742
Románia 3952
Litvánia 2561
Írország 2503
Jamaica 2323
India 1902
Szomália 1384
Franciaország 1384
Olaszország 1357
Portugália 1202

London legveszélyesebb 
bûnözõi – országaik szerint



Nagy sokára az érintettek is elismerték,
amit egy ideje mindenki lát: az ellenzéki
Szociálliberális Unió (USL) vezetõinek stí-
lusa nem passzol. A tény elsõ alkalommal
a román demokráciáról az Európai Parla-
mentben rendezett vitán vált szembetûnõ-
vé. Victor Ponta visszafogottan, egy-két
erõsebb hangsúlyt leszámítva tárgyilagosan
beszélt – angolul – a romániai helyzetrõl,
miközben Crin Antonescu ide-oda csapon-
gott, sõt fröcsögött – románul.
Természetesen a stílus elsõsorban személyi-
ségfüggõ, de esetünkben nem választható
el a két vezetõ számára az ellenzéki szövet-
ségben kijelölt szereptõl sem: Antonescu
államelnöknek készül, Ponta miniszterel-
nöknek. Az elnökválasztásokig még sok

van hátra, Antonescu nem la-
zíthat, ébren kell tartani a vá-
lasztókban az indulatot 2014-
ig. Ponta már idén kormá-
nyozhat, kormányozni pedig

nem lehet indulatból.
Pontosabban lehet, de
csak úgy, ahogy állító-
lag Antonescu maga
sem szeretné. Nem is

olyan rég, éppen az

említett EP-vitán Ponta és Antonescu töb-
bek közt azzal vádolta Traian Bãsescut és a
kormányát – jogosan egyébként –, hogy
évek óta lesöpri az asztalról az ellenzék ja-
vaslatait, kizárja a döntéshozatalból az el-
lenzéket és vele a választóikat. Az USL
azért hirdetett törvényho-
zási bojkottot, mert nem
hajlandó tovább a statisz-
tát játszani. Szerepet kér!
Erre jön az új miniszterel-
nök, és szerepet kínál.
Meddig lehet visszautasí-
tani azzal, hogy korábban a kormány volt
a párbeszéd ellen?
A kormányprogram vitáján elmondott be-
szédével, a Mihai Rãzvan Ungureanunak
– feltételesen – felajánlott együttmûködés-
sel Victor Ponta megingatta az ellenzéki
pártszövetséget. (Ezt nem a kormánypro-
paganda mondja, hanem a leginkább kor-
mányellenes ellenzéki média, az Intact
csoporthoz tartozó Antennák, és minde-
nekelõtt maguk a liberálisok.) Pedig a szo-
ciáldemokrata elnök nem csinált egyebet,
mint – ahogy maga is mondta – tett egy
lépést a normalitás felé. Lehet azt monda-
ni, hogy inadekvát volt most megtenni ezt

a lépést, de egyszer csak el kell kezdeni,
és a Ponta szempontjából ez volt az utolsó
elõtti pillanat, ha miniszterelnök akar len-
ni.
A Boc-kormány helyzete ugyanis azért vált
tarthatatlanná, mert fokozatosan körbesán-

colta magát, elvágta az
összes szálat önmaga és a
társadalmi szereplõk,
szakmai és szakszerveze-
tek, pártok között. A
helyzetét súlyosbította,
hogy a 2008-as parlamen-

ti, majd a 2009-es elnöki gyûlöletkampány
radikalizálta a választókat, és így Boc-nak
esélye sem volt megszólítani az ellenzék
szavazóit.
Együttmûködés és társadalmi párbeszéd
nélkül nincs demokrácia és demokratikus
kormányzás. Amikor a választó elutasítja
az egészségügyi reformot, nem azért teszi,
mert elolvasta a törvénytervezetet és hely-
teleníti az abban foglaltakat, hanem mert
nem hiszi el a „reformálónak”, hogy a ja-
vát akarja. Emil Boc pártjának most a vá-
lasztók tizenöt százaléka hisz, másoknak –
beleértve a rendszerellenes, parlamenten kí-
vüli ellenzéket is – nyolcvan százaléka. Ha

most lennének a választások, az USL-re
voksolna a választók több mint fele. (A
szövetséget alkotó pártok vezetõinek bizal-
mi indexe jóval alacsonyabb; érdekes, hogy
a szavazati szándék összeadódott, a biza-
lom nem.) 
A miniszterelnökségre készülõ Pontának
számolnia kell azzal, hogy a kormányzás
elkerülhetetlenül erodálni fogja a jövendõ
kormányt is, különösen, hogy a gazdasági
helyzet aligha különbözik majd gyökeresen
a mostanitól. Egy-másfél évbe sem telik, és
ugyanott lehet, ahol a hónap elején Emil
Boc volt, hacsak nem csinál valamit más-
ként. Ha, miközben óhatatlanul elveszíti
saját választóinak egy részét, meg tud szó-
lítani másokat. Ez azonban nem sikerül-
het, ha a kormány képtelen a párbeszédre.
Ellenzék és hatalom együttmûködése
egyébként nem ördögtõl való egy kam-
pánystratéga számára sem, mint ahogy
nem is példa nélküli. A Szociáldemokrata
Párt 2008 elõtt éppen a liberálisok kormá-
nyát támogatta ellenzékbõl, úgy, hogy köz-
ben tudott készülni a választásokra is. (A
PSD kapta a legtöbb szavazatot 2008-ban.) 
Konstruktív ellenzék igenis létezik – bár
kétségtelenül nem való akárkinek.

Ebben a helyzetben a törpe, aki eddig nesztelenül járt a nyomuk-
ban, és buzdította õket az izgalom fokozására, megragadta lán-
caikat ott, ahol a kört átmérõként, derékszögben keresztezve,
metszették egymást. A gondolatnál is gyorsabban beakasztotta
ide a csillár kampóját, a lánc annyira felhúzódott, hogy az oran-
gutánok, egymással szemben, egyre jobban összeszorultak.
Az álarcosok ekkorra bizonyos fokig leküzdötték ijedségüket,
lassan észrevették, hogy jól kieszelt tréfáról van szó, és hangosan
kacagtak a majmok kínos helyzetén.
– Bízzátok csak rám õket - rikoltotta most Bice-Béka, és metszõ
hangja túlharsogott minden zajt. – Bízzátok õket énrám. Azt hi-
szem, én sejtem, kik ezek. Ha jól megnézhetem õket, hamar
megmondom, mifélék.(…) 
És most, amikor az egész vendégsereg (maguk a majmok is) ráz-
kódott a kacagástól, a bolond hirtelen éleset füttyentett, mire a
lánc felszaladt vagy harminc lábnyira, magával rántotta a kétség-
beesetten kapálódzó orangutánokat, és azok ott lógtak a levegõ-
ben, a padló és a tetõablak között. (…)
A felemelkedésen annyira megrökönyödött az egész társaság,
hogy egy pillanatra halálos csend támadt. Halk, érdes, csikorgó
hang törte meg a némaságot, ugyanaz, amelyre a király és taná-
csosai fölfigyeltek, amikor a király Trippetta arcába loccsantotta
a bort. De ez alkalommal nem volt vitás, hogy honnan ered a
hang. A törpe agyaraitól származott, ahogy összeszorította és
csikorgatta, közben a szája habzott, és arcán õrjöngõ dühvel néz-
te a királynak és hét társának fölfelé fordított arcát.

Edgar Allan Poe: Bice-béka. Fordította Kucszka Péter

Megállapodásos kibontakozás?
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Általában gesztusok nélkül nem mennek a dolgok
elõre. Bár a rendszerváltás óta az erdélyi magyar-
ság több sérelmét orvosolták, az európai jogok sze-
rint még mindig sok mindennel tartoznak. Ennek
ellenére olykor nekünk is gesztusokat kell tennünk
a románság felé, ha azt akarjuk, hogy ezeket a tar-
tozásokat nagyobb részt kiegyenlítsék, hisz így na-
gyobb az igényünk erkölcsi súlya...
Az ÚMSZ a minap beszámolt a szatmárnémeti Kál-
vária templom renoválásának befejezésérõl és meg-
szentelésérõl. A többszáz éves neogótikus templom
(uniós pénzekkel támogatott) teljes felújítása igazi
sikertörténet. Az ünnepségen jelenlévõ országos
szakfelügyelõk és meghívott politikusok elragadta-
tással szóltak róla. S csak úgy áradoztak: mennyire
példamutató, hogy a Kálváriában három nyelven
(románul, németül, magyarul) énekeltek és imád-
koztak! Sokunk szerint legszebben és legerõteljeseb-
ben a magyar katolikusok éneke zengett: „Jézus szí-
ve, szeretlek én / vezess át az élet tengerén...” Éne-
kükbõl könnyû volt kihallani e gyönyörû templom-
hoz való ragaszkodásukat, hûségüket a magyar ka-
tolikus valláshoz! De az aggodalmat is kiérezhettük:
vajon nem kell-e tartaniuk attól, hogy a magyar ima
és ének egy idõ múlva kiszorulhat a román és a né-
met mellõl? Ráadásul abból a templomból, amelyet
a szatmári egyházmegye mindeddig legnagyobb
püspöke, Hám János épített az itteni magyar katoli-
kusoknak.
Érezhette ezt Schönberger Jenõ püspök is, mert ige-
hirdetése végén külön kitért rá, hogy mennyire kötõd-
nek a magyar hívõk érzelmileg ehhez a templomhoz
és mit jelent mindnyájuknak a Kálvária saját ünnepe,
a Jézus szíve búcsú! A szertartást követõen kérdésem-
re megerõsítette: a magyar szó és ének kiszorítása fel
se merülhet, erre õ személyesen is nagyon ügyel!
Nem lévén külön temploma, a ma már több száz
fõt kitevõ helyi román római katolikus közösség a
Kálváriában kapott helyet a német anyanyelvû hí-
vekkel együtt. A két közösség kinevezett lelkipász-
tora, Román János és Schupler Tibor tökéletesen
beszél magyarul, olyannyira, hogy az alkalmi ma-
gyar miséket is többnyire õk tartják. 
Többen gondoljuk, hogy az ünnepségen jelen lévõ
Vasile Blaga szenátusi elnök fejében is felmerült,
hogy a szatmári magyar katolikusok gesztusát vi-
szonozni illik. S nem elsõsorban azért, mert felesé-

ge szatmári katolikus magyar, hanem
azért, mert a tisztesség, az európai
szellemiség ezt kívánja! Õ csak tud-
ja hol kell ezért zörgetni! A másik
neves vendég, Ioan Timiº kulturális

államtitkár felvetésemre határozott
igennel válaszolt: ezért nyugodtan
lehet magyar csángó miséket kér-
ni! Oké! Csak legyen, aki kérje!
Ehhez kívánunk bátorságot és kö-

vetkezetességet! Sike Lajos
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Ellenzék és hatalom
együttmûködése nem ör-
dögtõl való egy kampány-
stratéga számára sem. 

Horváth Szekeres István

Minden napra egy mondás

„Az emberek valamely tapasztalatból jellemüknek
megfelelõ következtetésre jutnak.” 

Paul Georgescu

Váratlan találkozás

Fogcsikorgatás

Gesztusok
A nap címe. A magyar kitolás, Evenimentul
zilei. 

Magyarázat. A Vegyépszer szélhámosságáról
van szó, tudják, az útépítéssel kapcsolatban. A
cím így folytatódik: „Az EVZ leleplezéseinek
hatása: Alexandru Nazare szállításügyi mi-
niszter visszakéri a pénzt Magyarországtól”.
Az EVZ megtanulhatná, másokkal együtt,
hogy nem szabad az országgal azonosítani
embereket, intézményeket, vállalatokat stb. Jól
is nézne ki a Názáre (ti. a miniszter), ha Ma-
gyarországtól kellene bármit visszakapnia...

Több nyelv többet ér. A Caþavencii címlapsz-
torija a kormány(fõ) egyfajta hivatalbeli konti-
nuitását illusztrálja. Az új miniszterelnök az
udvari bolond szerepébõl mondja az államfõ-
nek, Traian királynak: „Fõnök, tettre készen
állok. Négy idegen nyelvet ismerek. Tessék
mondani, amikor le tetszik ülni, érezni kü-
lönbség Bochoz képest?” A képaláírás szerint
Mihai Rãzvan Claungureanu hármas halálug-
rást hajt végre: a KISZ-bõl a PNL-be, a kül-
ügybõl az elhárításba, és a kormányból az ál-
lamelnökségbe. Az a lenyûgözõ, hogy mindez
természetesnek és elkerülhetetlennek tûnik
máris...

Á, árvíz... Miközben itthon mindenki nyug-
tatja a jónépet, hogy nem lesznek áradások,
az ENSZ maga figyelmezteti a Duna-menti
kelet-európai országokat, hogy „riasztó jelek”
vannak „pusztító árvizekrõl, amelyek ember-
áldozatokat és anyagi károkat okozhatnak”.
Köszönjük, ENSZ, de mi majd akkor is meg-
lepõdünk!

Höhöhõ, de nem vicc. Az általunk is sokat
idézett legutóbbi felmérés a politikusok bizal-
mi indexérõl a mélyén meglepetést tartogat.
Valóban, vesszük sorra a lista élén állókat,
Ungureanut, Oprescut, Antonescut, Pontát és
így tovább, de bezzeg lejjebb, az alsóbb régiók-
ba nem merészkedünk. Pedig ott is vannak ám
érdekességek! A România liberã például észre-
vette, hogy a románok most már Gigi
Becaliban is jobban megbíznak, mint Traian
Bãsescuban. Persze a csobán ettõl vérszemet
kapott: máris kijelentette, hogy ha lenne párt-
ja, „szétverné” ellenjelöltjeit és elnyerné az ál-
lamelnökséget. Ismerjük tõle az ilyesmit,
hányszor nem hitette el azt is, hogy ha lenne
csapata, megnyerné a bajnokságot. 

Szõcs Levente



Röviden

ÚMSZ

Legfelsõbb, minisztériu-
mi szinten kapcsolódtak

be a román hatóságok a ha-
zai Vegyépszer-ügybe, miu-
tán a sajtó – köztük az Új
Magyar Szó is – a minap be-
számolt arról, hogy a csõd-
közelbe jutott magyarországi
cég nehézségei miatt több ro-
mániai útépítési projekt áll,
és több száz alvállalkozó vár
az elvégzett munkálatokért
járó pénzére.

Alexandru Nazare minisz-
ter kedden megbeszélést
folytatott Füzes Oszkárral,
Magyarország bukaresti
nagykövetével, akinek kifej-
tette elégedetlenségét és je-
lezte: a tárca jogi úton fog
kártérítést követelni a
Vegyépszer által Romániá-
ban el nem végzett útépíté-
sek, valamint a csak részlege-
sen befejezett útszakaszok
megrongálódása miatt. Fü-
zes az MTI-nek elmondta,
tudomásul vette a miniszter
közlését, és jelezte neki,
hogy továbbítja az ügyben
érintett magyar cégeknek. 

Dupla veszteség

A magyar társaság, amely
jelenleg csõdvédelem alatt
áll, az elmúlt években több
„zsíros” infrastrukrúra-beru-
házásra szerzõdött Románi-

ában, elsõsorban az Orszá-
gos Út- és Autópályaépítõ
Társaság (CNADNR) által
finanszírozott útépítésekre.
Becslések szerint ezekre a
munkákra a cég román köz-
pénzekbõl több tízmillió
eurónak megfelelõ összeg-
hez jutott hozzá – idõben.
Mivel a munkák egy része

még nem, vagy csak hiányo-
san készült el, a sajtó felve-
tette a hatóságok felelõsségé-
nek kérdését is, amiért nem
tájékozódtak idõben a köz-
beruházási pályázat odaíté-
lésekor. A szállításügyi mi-
niszter kedden úgy fogalma-
zott: „elfogadhatatlan”,
hogy Románia ennyi pénzt

veszítsen. Mint kifejtette, az
államkasszát duplán rövidí-
tette meg az ügy: hiányzik az
építésért kifizetett közpénz,
de nem folytak be a költség-
vetésbe azok az adólejek
sem, amelyek a kárvallott al-
vállalkozók tevékenysége
után jártak volna.

„Úttalan” utakon

A hazai Vegyépszer-pro-
jektek egyik legproblémá-
sabb pontjának számít a ko-
lozsvári körgyûrû építése,
amelynek eredeti, 50 milliós
költségvetése mára 115 mil-
lióra duzzadt. A földcsu-
szamlásoktól fenyegetett au-
tóút egy szakasza január fo-
lyamán azonban beszakadt
és – habár a megyei útépítõ
hivatal szerint ez az állam
számára nem jelent többlet-
költséget – a javítás megkez-
désére tavaszig kell várni. A
miniszter azért is szemrehá-
nyást tett, hogy a DN 66 jel-
zésû országút Rovinari és
Bumbeºti Jiu közötti szaka-
szának rehabilitálására a
céggel megkötött szerzõdés
felbontása nyomán egy ma-
gyar bank „nem hiteles tech-
nikai okokra” hivatkozva
megtagadta a minõségi ga-
rancia kifizetését. Elmondá-
sa szerint az ügyben már
megtették az elsõ jogi lépé-
seket. 

Amint arról korábban be-
számoltunk, a magyar cég
Romániában zömmel alvál-
lalkozóknak adta ki leszerzõ-
dött útépítéseinek munkála-
tait – ezek közül azonban
több mint 300, jórészt
Kolozs megyei cég máig
nem kapta meg a kivitelezés-
ért járó munkadíjat. A jelek
szerint egy darabig nem is re-
ménykedhetnek a kifizetés-
ben, miután a Vegyépszer
felszámolásával megbízott
cég képviselõi számukra vi-
lágossá tették: vagy elfogad-
ják most a tartozás 7–10 szá-
zalékát, vagy még évekig kell
várniuk. 

Szerettük volna megtudni,
hogy a kárvallott vállalko-
zók valamilyen formában je-
lezték-e ilyen irányú gondja-
ikat a Kolozs Megyei Ta-
nácsnak (amire korábban
volt példa más befektetõk
esetében), illetve az önkor-
mányzaton belül merült-e
fel a Vegyépszer kivitelezé-
seivel kapcsolatos probléma,
ám az általunk megkeresett
tanácsosok számára az ügy
ismeretlen volt.

A magyar vállalkozást
máshol, Bihar és Hargita
megyékben is „visszasírják”,
mivel romániai kirendeltsé-
gei révén (amelyeket idõköz-
ben bezártak) komoly mun-
kaadónak számított, és néha
mecénásszerepet is vállalt. 

HIRDETÉS
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Román gázlelõhely

Jelentõs földgáztartalékra
bukkant a Fekete-tenger Ro-
mániához tartozó részén
végzett fúrás alkalmával az
OMV Petrom és az Exxon
Mobil társaság – tudatták
tegnap közleményben a cé-
gek. A 3000 méter mélység-
ben feltárult, 42–84 milliárd
köbméterre becsült altalaji
kincs Románia éves földgáz-
szükségletének 3-6-szorosát
teszi ki.

EU-pénz bányabezárásra

Az Európai Bizottság 1,17
milliárd lej értékû állami tá-
mogatást hagyott jóvá az
Országos Kõszén Vállalat-
hoz tartozó három, nem ver-
senyképes kõszénbánya
(Petrilla, Uricani és Paroºe-
ni) bezárására –  tájékozta-
tott tegnap Borbély Károly
gazdasági államtitkár. Hoz-
zátette, Romániának ugyan-
akkor további kiegészítõ in-
tézkedéseket kell hoznia tár-
sadalmi és környezetvédelmi
következmények csökkenté-
sének érdekében.

Ismét recesszió?

Az Európai Unió gazdasá-
gát újra fenyegeti  a recesszi-
óba való visszacsúszás ve-
szélye, miután a feldolgozó-
ipar visszaesése után febru-
árban gyengült a szolgáltatá-
sok szektora is – írta a Reuters.

Minõségbõl elégtelen. A tavaly szeptemberben átadott 
kolozsvári körgyûrû védõfalainak egyes szakaszai már beszakadtak

Számon kérik a Vegyépszert
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ÚMSZ-összeállítás

A máramarosszigeti rob-
banás hírére kisebb pánik

lett úrrá, elsõsorban az or-
szág északi, északnyugati
megyéinek gázalapú fûtést
vagy tûzhelyet használó la-
kosain: a szaküzletekbõl két
nap alatt elkapkodták a szi-
várgásjelzõ berendezéseket.
A pánikot fokozza, hogy
újabb – szerencsére kedvezõ
kimenetelû – esetek is sajtó-
nyilvánosságot kaptak: egy
piteºti-i óvodában a tetõrõl
lezúduló jeges hó megrepesz-
tette a gázvezetéket, ezért
megszakították a foglalkozá-
sokat, illetve a Piatra Neamþ-i
Megyei Kórház sebészeti
osztályának második emele-
térõl is evakuáltak mintegy
20 beteget, mivel a nõvérek a
fõelosztó környékén gázsza-
got éreztek. Szakértõk szerint
a 17 ember sebesülésével járó
baleset is megelõzhetõ lett
volna, ha az épületet felsze-
relték volna érzékelõvel.

Többletbiztonság

A jelzõberendezés besze-
relése többletbiztonságot
jelent a fogyasztóknak –
nyilatkozta lapunknak
Adela Boþan, az E.ON Gaz
sajtószóvivõje, aki elmond-
ta, a vonatkozó törvény
szerint ott szükséges ennek
a mûszernek a használata,
ahol hõszigetelõ termopán
ablak van. A gázjelzõ ára
minõségtõl függõen, 90 és
200 lej között mozog, a
mûszer beszerelése – me-
lyet csak engedéllyel ren-
delkezõ szakember végez-
het – kevesebbmint egy
órát vesz igénybe, és hoz-
závetõleg 100 lejbe kerül.
A költségek a fogyasztót
terhelik. A gázérzékelõnek
rendelkeznie kell az EU-s
szabványt igazoló irattal,
használati utasítással, és a
mûszaki jellemzõk leírásá-
val. Az E.ON Gaz feladata
ebben a procedúrában a
mûszaki terv ellenõrzése és

jóváhagyása, a mûszer mû-
ködésének idõszakos ellen-
õrzése – tudtuk meg a szó-
vivõtõl. Adela Boþan arra
is felhívta a figyelmet,
hogy ha valaki gázszagot
érez a lakásban, kerülje a
nyílt láng használatát,
nyissa ki az összes ablakot
és ajtót, ne használjon
elektromos készüléket, va-

lamint telefonon kérje a
gázszolgáltató segítségét.

A hagyományos nyílászá-
rókkal rendelkezõ lakásban
jobb a szellõzés, az égett
gáz is könnyebben távozik,
illetve, ha szivárgás van, az
sem annyira veszélyes – je-
lentette ki az egyik hõköz-
pont-szereléssel foglalkozó
marosvásárhelyi cég vezetõ-
je, aki arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a tömbhá-
zlakások konyháiban nem
hiábavalók azok a szellõzte-
tõnyílások, amelyeket so-
kan egyszerûen kiiktatnak,
beépítenek. „Ezek arra va-
lók, hogy mindig legyen
egy kis légmozgás a lakás-
ban, még akkor is, ha min-
den ajtó és ablak be van
csukva” – mondta lapunk-
nak a szakember.

Sokan beszerelték

Tudósítónk elkísérte az
E.ON munkatársát egy – a
gázzal felszerelt lakások
esetén évente esedékes – el-
lenõrzésre is. A vizsgált
lépcsõházban a lakók mint-
egy fele rendelkezik gázér-
zékelõvel. „Sokba került,
de beszereltettük a kazán-
nal egyszerre, mert így na-
gyobb biztonságban érez-
zük magunkat” – mondta
lapunknak az egyik lakó.
Míg a szomszédja nem
adott ki ekkora összeget,
mert, mint mondja, alig
tudta a kazánt is megfizet-
ni, különben is hagyomá-
nyosak az ablakai, nem szi-
getelnek teljesen. 

Kolozsvár lakói sem fordí-
tanak túl nagy figyelmet a
balesetek megelõzésére.
„Aki nálunk vásárol köz-
ponti fûtéses kazánt, vagy
fûtõtesteket annak minden
alkalommal felhívjuk a fi-
gyelmét ennek a készülék-
nek a fontosságára, ám tu-
domásom szerint nem köte-
lezõ a beszerelése. Így csak
nagyon kevesen vásárolják
és szereltetik be ezeket a de-
tektorokat. Idén még egyet
sem sikerült eladni. Nincs rá
kereslet. A legtöbb ember-
nek kellõ biztonságérzetet
nyújt az évenkénti ellenõr-
zés” – panaszkodott lapunk-
nak egy kolozsvári szaküzlet
alkalmazottja. 

Gázpánikot keltett a … Röviden

A gázdetektort egy óra alatt felszereli egy szakember Fotó: ÚMSZ

Bár a tulajdonos testvérének kérésére elõ-
ször megszakították a munkálatokat, vé-
gül mégis a máramarosszigeti tragédiá-
ban 75 százalékosan sérült épület lebon-
tása mellett döntöttek a szakemberek. A
polgármesteri hivatal kérésére tegnap a
városba érkeztek az E.ON és a GDF gáz-
szolgáltatók szakértõi csapatai, hogy
megvizsgálják a 48 kilométeres vezeték-
rendszert. A városban továbbra is szüne-

tel a gázszolgáltatás, 40 háztartás érin-
tett, amelyekben vasárnap óta villany-
áram sincs. A kettõs detonáció utcájá-
ban, ahol a városháza, az adóügyi ható-
ság és a törvényszék is található, szünetel
a munka, miután a hatóságok megtiltot-
ták az alkalmazottaknak, hogy belépje-
nek az épületekbe. A helyszíni vizsgálat
eredményeit várhatóan tíz nap múlva
hozzák nyilvánosságra.

Lebontják a máramarosszigeti tragédia helyszínét

Kovács Zsolt

A hatóságok tavalyi erõ-
teljes ellenõrzési kam-

pánya miatt csökkenõben
van a feketén dolgozók szá-
ma Háromszéken. Az el-
múlt évben mindössze 137
munkaszerzõdés nélkül
foglalkoztatott személyt ta-
láltak, közülük 21-et egy
szépmezõi mezõgazdasági
vállalkozásnál – jelentette
be Liliana Balmuº, a
Kovászna Megyei Mun-
kaügyi felügyelõség helyet-
tes fõfelügyelõje. Bár a
rendõrséggel és pénzügyõr-
séggel közösen idén is aktí-
van vadásznak a fekete-
munkásokra, már csak el-
vétve találtak rendellenes-
ségeket. A javuló tendencia
nagyban köszönhetõ a szi-
gorú szabályozásnak: egy
feketemunkás miatt akár 10
ezer lejes pénzbírság is ki-
szabható, ötnél több sze-
mély illegális foglalkoztatá-
sa pedig bûncselekmény-
nek számít. Tavaly 160 bír-
ságot róttak ki összesen 910
ezer lej értékben, a döntés
ellen 72 vállalkozó fellebbe-
zett. Az õ esetükben a bír-
ságot figyelmeztetésre mó-
dosították, figyelembe vé-
ve, ha nem volt korábban
hasonló kihágásuk, vagy ha
a kiszabott bírság a vállal-
kozás mûködését ellehetet-
lenítette volna.

Ördög Lajos, Munkaügyi
fõfelügyelõ szerint a sza-
bálykövetõ magatartás el-

terjedését a tavaly beveze-
tett úgynevezett napszá-
mostörvény is elõsegítette,
107 cég, közel 37 ezer al-
kalmazott esetében élt a le-
hetõséggel a megyében. A
törvény szerint egy vállal-
kozás 90 napra alkalmaz-
hat idénymunkásokat,
akiknek 2 lejtõl 10 lejig ter-
jedhet a napibére. Az ad-
minisztráció végtelenül
egyszerû: a munkáltató
mindennap bevezeti az ak-
tuálisan dolgozó napszá-
mosok adatait és fizetését
egy, a felügyelõségtõl igé-
nyelhetõ regiszterbe, mely
alapján aztán minden hó-
nap 5-éig megfizeti a 16
százalékos adót. Ez a fog-
lalkoztatási forma fõként a
mezõgazdaságban elter-
jedt, de jelentettek már be
ilyeténképpen sáncásókat,
rakodómunkásokat, illetve
önkormányzatok által fog-
lalkoztatott hómunkásokat
is. A fõfelügyelõ rámuta-
tott a törvény legfõbb hiá-
nyosságára is: hogy az csak
jogi személyekre, tehát cé-
gekre és intézményekre vo-
natkozik és a mezõgazda-
ságban nagy számban tevé-
kenykedõ engedélyes ma-
gánszemélyekre nem, illet-
ve a napszámosokat kizár-
ja a szociális segélyezésbõl.
A Kovászna Megyei Mun-
kaügyi Felügyelõség veze-
tõsége a törvény módosítá-
sát kezdeményezte, hogy a
fenti hiányosságokat ki-
küszöböljék. 

Kevesebb a feketemunkás

Védik a zöldövezeteket

Elfogadta képviselõház
Édler András és Olosz Ger-
gely RMDSZ-es képviselõk
a helységek belterületének
zöldövezeteit szabályozó
kezdeményezését. A jogsza-
bály célja a meglévõ zöld-
övezetek megõrzése, beépíté-
sük megakadályozása. A tör-
vény értelmében a belterület
kiterjesztése csak minimum
20 m2/fõ zöldövezetet elõ-
író urbanisztikai terv esetén
lehetséges, és emellett a
szankciók is súlyosbodtak.

Esély a fiatal 
fogorvosoknak

A képviselõház elfogadta
a 2006. évi egészségügyi
törvény módosítására Se-
res Dénes képviselõ által
benyújtott javaslatot. A
változtatás értelmében a
frissen végzett fogorvosok-
nak nem kell tétlenül vár-
niuk az egyetemi oklevél
kézbevételéig. A diplomák
kinyomtatása akár 1 évig
is eltarthat, minek követ-
keztében a szakképzett
fogorvosok kénytelenek
voltak munkanélküli- segé-
lyért folyamodni mind-
amellett, hogy a hazai
egészségügy orvoshiány-
nyal küszködik. Az új sza-
bályozás lehetõvé teszi,
hogy a kezdõ fogorvosok
már az egyetem által kibo-
csátott – sikeres záróvizs-
gát tanúsító – igazolással
állás után nézzenek.

ÚMSZ

A kolozsvári Babeº–
Bolyai Tudományegye-

tem szenátusának tegnapi
ülésén Magyari Tivadar, a
magyar tagozat vezetõje jó-
váhagyatta az intézmény
szenátusával azt az új sza-
bályozást, miszerint az
egyes karok vizsgabizottsá-
gai elfogadhatják a korábbi
években megszerzett azonos
vizsgák eredményeit. „A
múlt évtized elsõ felében az
egyetem központi vezetõsé-
ge és a bölcsészkar hozzá
nem értõ felelõsei katasztro-
fális hibája folytán, éveken
keresztül nem engedélyezett
szakra írattak be több mint
száz magyar és mintegy har-
minc román tagozatos diá-
kot. Azóta a hátrányosan
érintett tanulóink egy része
visszairatkozott, viszont új-
ra záróvizsgázniuk kellene.
A most keresztülvitt szabály
révén ez most elkerülhetõvé
vált. Arra kértem a böl-
csészkar magyar tagozatát,
hogy a korábbi vizsgaered-
ményeket ismerjék el” – is-
mertette a döntés gyakorlati
hasznát a jövõ héten lekö-
szönõ tagozatvezetõ. A
BBTE szenátusa megsza-
vazta az egyetemi záróvizs-
gák új szabályzatát is, mely-
nek értelmében, a szakdol-
gozat mellett ezután még
egy külön vizsgát is kell ten-
niük a végzõsöknek. 

ÚMSZ

Szigorúan büntetik majd
azokat, akik nem az arra

kijelölt helyeken piknikez-
nek. Errõl a képviselõházban
kedden elfogadott törvény
rendelkezik, amelyet hama-
rosan kihirdethet az államfõ.
A jogszabály a következõ-
képpen határozza meg a pik-
nik fogalmát: „bármely köz-
területen zajló szabadidõs te-
vékenység, amely élelem és
ital elfogyasztásával, eseten-
ként pedig tûzgyújtással jár”.

A törvény elõírása szerint
a helyi önkormányzatoknak
piknikezésre alkalmas közte-
rületeket kell kijelölniük a
parkokban vagy a települé-
sekhez közeli erdõk szélén.
A helyhatóságok feladata az

is, hogy ezeket a területeket
tûzvédelmi szempontból biz-
tonságossá tegyék, és lehetõ-
vé tegyék a hulladékok ösz-
szegyûjtését és elszállítását.

A jogszabály tiltja az edé-
nyek és evõeszközök elmo-
sogatását a folyóvizekben.
Kitér arra is, hogy tilos etet-
ni a vadállatokat és elpusztí-
tani a növényzetet.

A törvény korlátozza a
piknikezés közben hallga-
tott zene hangerejét. A meg-
fogalmazás szerint a zene
„nem zavarhatja a környé-
ken élõk nyugalmát”.

A pikniktörvényt a szená-
tus már tavaly elfogadta.
Borbély László környezet-
védelmi miniszter korábban
kifejtette, a jogszabályt min-
denképpen hasznosnak tart-

ja, hiszen ha másképp nem
lehet, legalább a büntetések
révén kordában tartható a
környezet rombolása.

Az önkormányzatok ed-
dig nem lelkesedtek azért,
hogy a kormány újabb fel-
adatokat ró rájuk. Antal At-
tila, Csíkszereda alpolgár-
mestere a tisztázatlan hatás-
körökre hívta fel korábban a
figyelmet. „Az önkormány-
zatnak nincs saját területe,
amivel rendelkezhetne. Igaz,
nálunk Csíkban nem jellem-
zõ, hogy az emberek csak
úgy az erdõ szélére kimenje-
nek szalonnát sütni. Itt ha
valaki a hétvégéjét a termé-
szetben akarja tölteni, akkor
egy hétvégi házat választ,
vagy panziót” – mondta az
alpolgármester. 

Flekkensütés törvényesen

Csupán az célra kijelölt zöldövezetekben lehet majd ezentúl piknikezni Fotó: archív

Elismerik 
a régi vizsgákat



Antal Erika

Gotthold Ephraim Les-
sing Bölcs Náthán címû

drámai költeményének pre-
mierjére készül a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata.
Az eredetileg ötfelvonásos
drámai költemény 1779-ben
jelent meg, és elõször 1783-
ban mutatták be Berlinben.
Gotthold Ephraim Lessing
eme utolsó mûvében a vallá-
si toleranciával foglalkozik,
a felvilágosodással, az em-
beriességgel, a másság elfo-
gadásával. A cselekmény
hátterében az a vita áll, ame-
lyet Lessing a hamburgi ve-
zetõ lelkésszel, Johann
Melchior Goezével folyta-
tott, és amely odáig fajult,
hogy a szerzõt részleges
publikációs tilalom fenyeget-
te. A vita következtében
Lessing a deizmussal kap-
csolatos nézeteteit ebben a
darabban fejezte ki, vagyis
azt, hogy elismeri ugyan Is-
ten létezését, de a szükséges-
ségét nem, nézete szerint
ugyanis a teremtést követõ-
en az Isten magára hagyta a
világot, amivel a háborúkat
és egyéb katasztrófákat is
magyaráz. A darab cselek-
ménye a keresztes háborúk
idején játszódik, és a keresz-
ténység, zsidóság, iszlám
egyenjogúságát hangsúlyoz-
za. Fõhõse az okos Náthán,
akit Lessing barátjáról és fi-
lozófustársáról Mendels-
sohn Mózesrõl mintázott. 

A darab bemutatójára a
tervek szerint áprilisban ke-
rül sor, a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagyter-
mében. 
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A darabot Lator László fordításában mu-
tatja be a Tompa Miklós Társulat,
Harsányi Zsolt rendezésében. Címszerep-
lõ: László Csaba, a szereposztás további
tagjai: Gecse Ramóna, Korpos András,
Berekméri Katalin, Bányai Kelemen
Barna, Moldován Orsolya, Bartha Lász-
ló Zsolt, Ördög Miklós Levente, Tollas

Gábor, Kovács Botond és Meszesi Osz-
kár. dramaturg: Csép Zoltán, díszletter-
vezõ: Adrian Ganea, jelmeztervezõ:
Alina Herescu, a jelmeztervezõ asszisz-
tense: Kupás Anna e.h., zene: Vlaicu
Golcea, fénytervezõ: Bányai Tamás, szín-
padi mozgás: Kis Luca Kinga, asszisz-
tens: Bezsán Noémi e.h.

Szereposztás, rendezõ, dramaturg, díszletek és jelmezek

Náthán „bölcsködései”
a vásárhelyi színpadon

Éves erdélyi magyar
eseménynaptár készült

Elkészült az erdélyi és
csángóföldi magyar ese-
ménynaptár, amelyben na-
pi bontásban olvasható
több mint 1500, 2012-ben
már lezajlott vagy a követ-
kezõ hónapokban sorra ke-
rülõ rendezvény megneve-
zése, helyszíne, szervezõ
intézménye és programfele-
lõse. A 224 oldalas összeál-
lítás kiadója az RMDSZ
fõtitkárságának kulturális
fõosztálya, amelynek az
adatgyûjtésben partnere
volt a Communitas Alapít-
vány és az EMKE is. A
több mint másfélezer ese-
ményt önkormányzatok,
egyházak, alapítványok,
egyesületek, ifjúsági szerve-
zetek szervezik. A rendez-
vények témája változatos:
közönségtalálkozók, elõ-
adások, koncertek, kiállítá-
sok, fesztiválok, a magyar
nemzeti ünnepekrõl való
megemlékezések.

Kakuts Ágnes-elõadóest
Nagyváradon

A nagyváradi Városi Mû-
velõdési Házban látja ven-
dégül holnap 19 órától a
Szigligeti Színház egykori
tagját, színmûvészét,
Kakuts Ágnest, aki Árva
élet címû egyéni mûsorát
mutatja be a nagyváradi
közönségnek. Kakuts Ág-
nes, férjével Czikéli Lász-
lóval együtt 1968 és 1976
között volt a nagyváradi
színház tagja. Emlékeze-
tes alakítások maradtak
utána, mint a Vaszilissza
az Éjjeli menedékhelybõl,
Helga a Varsói melódiából,
Mirigy a Csongor és Tündé-
bõl, Leány a Hé, jóemberek-
bõl, Madelaine Bejárt a
Képmutatók cselszövésébõl,
Marcella Az utolsó utáni éj-
szakából. 

HIRDETÉS

Röviden Kultúrmenet 
Háromszéken
Kovács Zsolt

Névadójáról emlékezik
meg ma a sepsiszentgyör-

gyi Bod Péter könyvtár. Há-
romszáz éve, 1712. február
22-én született a háromszéki,
felsõcsernátoni származású,
meghatározó fontosságú iro-
dalomtörténész, író, reformá-
tus lelkész, egyházi jog- és
egyháztörténész Bod Péter.
Az évforduló tiszteletére ma
két rendezvényt is szervez az
intézmény, így 11 és 14 óra
között a könyvtár olvasóter-
mében kerül sor a Kultúra és
társadalom kapcsolata és kihívá-
sai – Bod Péter három évszázada
címû mûhelytalálkozóra és
beszélgetésre. Ugyancsak a
sepsiszentgyörgyi könyvtár
Gábor Áron terme ad otthont
a ma 17 órakor kezdõdõ,
Könyvkaland elnevezésû olva-
sásnépszerûsítõ vetélkedõ-
nek, majd díjkiosztónak. A
rendezvény nyitányában be-
szédet mond Kelemen Hunor
kulturális miniszter, Mélykuti
Ferenc, Magyarország csík-
szeredai vezetõ konzulja, il-
letve Tamás Sándor, Kovász-
na Megye Tanácsának elnö-
ke. A sepsiszentgyörgyi ese-
ményt a Georgius kamaraze-
nekar koncertje zárja. Kele-
men Hunor kulturális minisz-
ter ezt követõen Kovászna
városban nyitja meg az egy-
kori mozi kétmillió lejbõl fel-
újított épületét. Lõrincz Zsig-
mond polgármester elmond-
ta, a fürdõvárosi önkormány-
zat két évvel ezelõtt kapta
meg az épületet, és tavaly 500
ezer eurós hitelt vett fel a mo-
zi épületének rehabilitálására
és korszerûsítésére. A több
mint 300 férõhelyes terem
nem csak filmvetítésre, ha-
nem színházi elõadások meg-
tartására is alkalmas lesz,
mondta A mozit elsõsorban a
fürdõvárost évente felkeresõ
többezer turista számára sze-
retnék újraindítani. 

A darab bemutatóját áprilisban tartják a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében

„Obskúrus filmek” klubja
Sipos M. Zoltán

Örülhetnek a filmritkasá-
gok és kevésbé ismert fil-

mek rajongói: két év szünete-
lés után ismét beindult Ko-
lozsváron a Lugosi Béla
Filmklub. A filmklub 2010-
ben indult útjára, ám megfe-
lelõ helyszín és technikai fel-
szerelés híján abbamaradt a
filmnézõ estek szervezése,
egészen idén február elejéig,
amikor a magát obskúrus fil-
mek klubjaként meghatározó
filmklub az Insomnia kávé-
zóban talált új otthonra.
„Olyan filmeket vetítünk itt,
amelyek a nagyközönség szá-
mára teljesen ismeretlenek.
Ezek a filmek valamiért meg-
születésük pillanatától kezd-
ve kihullottak a rostán, nem
igazán vetítették mozikban, a
tévék képernyõjén sem voltak
láthatók, pedig érdekesek, el-
gondolkodtatóak” – magya-
rázta lapunknak az obskúrus
filmek klubja meghatározást
Jakab-Benke Nándor, a film-
klub mûködtetõje. Jakab-
Benke Nándor, aki egyébként
a Filmtett filmes szaklap mun-

katársa, a Lugosi Béla film-
klubot oktató-ismeretterjesz-
tõ célzattal mûködteti. „Az itt
levetített alkotások rétegfil-
mek, aránylag szûk közösség-
hez szólnak. Keddenként este
fél nyolctól többnyire egyete-
misták és a filmritkaságok
kedvelõi gyûlnek össze. Okta-
tó jellegûnek szánom ezt a
filmklubot, fontosnak tartom,
hogy ilyen jellegû filmeket is
lássanak a kolozsvári fiata-
lok” – hangsúlyozta a klub
mûködtetõje. A filmrendezõ-
ként is ismert Jakab-Benke
Nándor szerint a filmklub a
mozihoz hasonlóan a tech-
nológia robbanásszerû fejlõ-
dése ellenére is megõrízte lét-
jogosultságát. „Teljes mér-
tékben logikátlan jelenség, de
mozikra és filmklubokra még
mindig szükség van. Annak
ellenére, hogy minden tech-
nikai felszerelés adott az ott-
honi filmnézéshez, még min-
dig elmegyünk moziba és el-
járunk a filmklubokba. A kö-
zösségi filmnézés fontos, ezt
az élményt nem pótolja sem-
mi” – tette hozzá Jakab-
Benke Nándor. 

Fotó: Barta László



ÚMSZ-összeállítás

Brad Oltmanns és Rick
Rosas, az Oscar-szavazás fö-

lött õrködõ PwC pénzügyi ta-
nácsadó cég szakemberei elõtt
lassan már körvonalazódik, hogy
az idén Oscar-díjra jelölt 188 fil-
mesbõl kik azok, akik vasárnap
este megkapják a 34 centis arany-
szobrocskát, amely mérete ellené-
re a filmvilág legnagyobb elisme-
rése. Egyes filmes szakemberek
szerint a tavalyi erõs mezõny he-
lyett egy jóval gyengébb vonul fel
az idei Oscar-gálán. „Az elmúlt
esztendõben a Király beszéde, a
127 óra, A gyerekek jól vannak, a Fe-
kete hattyú azóta kultfilmekké vál-
tak, ám a 2012-es év várományo-
sai között nem lelünk hasonló
horderejû alkotásokra” – véle-
kednek az Oscar–szkeptikusok,
akik szerint a nagy nevek sem
mentik meg a gálát.

Borítékolható gyõzelem?

A 84. Oscar-díjátadót beharan-
gozó reklámfilmben Megan Fox
és Josh Duhamel azt a feladatot
kapja William Fichtnertõl, hogy
kerítsék elõ az ünnepség leendõ
házigazdáját, a remeteként élõ
Billy Crystalt, aki Eddie Murphy
helyett vállalta el, immár nyol-
cadszor a díjátadó levezénylését. 

Az idei év legnagyobb esélyese
a kritikusok szerint minden kétsé-
get kizáróan A némafilmes (The
Artist) címû alkotás, amely össze-
sen 10 jelölést tudhat magának,
köztük a legfontosabbakat: leg-
jobb film, legjobb rendezõ, leg-
jobb színész, legjobb eredeti for-
gatókönyv, legjobb fényképezés.

A Bukarestben figyelmeztetõ fel-
irattal vetített film különlegessé-
ge, hogy a 3D-s filmek dömping-
jében a filmtörténet kezdeti idõ-
szakába kalauzolja a nézõt, a né-
mafilmek hangulatát idézve meg.
Ha viszont a jelölések számát
vesszük alapul, Scorsese A lelemé-
nyes Hugó címû filmje is jó esé-
lyekkel száll versenybe.

A legjobb rendezõ kategóriá-
ban Michel Hazanavicius, Ale-
xander Payne, Martin Scorsese,
Woody Allen és Terrence
Malick között dõl majd el, hogy
ki kapja szobrot. Legesélyesebb

talán az elsõ három rendezõ, de
nagy valószínûséggel azé lesz az
Oscar, akinek alkotása a legjobb
filmnek járó szobrot nyeri el.
Nem várható nagy versengés a
legjobb férfi fõszereplõ kategóri-
ában, ahol minden bizonnyal az
Arany Glóbuszt elnyerõ George
Clooney kapja a szobrot, vagy
pedig barátja, Brad Pitt. De mi-
vel a filmkadémia útjai kifür-
készhetetlenek, megtörténhet,
hogy Jean Dióujardin, A néma-
filmes fõszereplõje kapja a leg-
fontosabb filmes elismerést. A
nõk mezõnye sokkal szorosabb,

mint a férfiaké: a Margaret
Thatchert alakító Meryl Streep,
a Marilyn Monroe bõrébe bújt
Michelle Williams, a fekete ház-
vezetõnõ, Viola Davis, a tetovált
hacker lány, Rooney Mara és a
komornyikot alakító Glenn
Close „mérkõznek meg”. A fo-
gadóirodák szerint Meryl Streep
viszi haza a szobrocskát Los
Angelesbõl.

Produceri 
„figyelmeztetés”

A gála producerei nemrégi-
ben elárultak egy érdekességet a
díjkiosztóról: a mozi érzelme-
ket felnagyító varázsát akarják
ünnepelni, ez a motívum több-
ször is megjelenik majd az este
alatt, és ezzel összhangban a
díjátadó helyszínét is átalakítják
majd, hogy úgy nézzen ki, mint
egy régi, klasszikus moziterem.
Ugyanakkor figyelmeztették a
jelölteket, hogy amennyiben
nyernek, próbáljanak vicces, ér-
dekes és rövid köszönõbeszéde-
ket mondani. A filmakadémia
promóvideójában Tom Hanks
magyarázza el a tökéletes kö-
szönõbeszéd négy fõ szabályát:
1. legyél gyors, mert neked is ci-
ki, ha zenével keverik le a kö-
szönõbeszéded végét, 2. ha töb-
ben együtt nyeritek a díjat, egy
elõre kiválasztott ember mond-
jon csak beszédet, 3. ne olvass
fel köszönõlistát papírról, mert
a közönség a szemedbe szeretne
nézni, nem pedig a kopaszságo-
dat akarja ellenõrizni, 4. találj
ki valami vicceset vagy megha-
tót, amire emlékezni fognak az
emberek. 
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Röviden

2011 gyászos esztendõ volt a zsurnalizmus szá-
mára. Az Újságírók Védelmére alakult Bizottság
(CPJ) 46 olyan médiaszakemberrõl tud, amely
munkavégzése következményeképpen veszítette
életét. Pakisztán Irak és Líbia területén veszítet-
ték a legtöbben életüket, ám sok haláleset volt,
amelyet nem lehet egyértelmûen a zsurnaliszta
tevékenységéhez kötni (értsd: néhány esetben si-
került eltüntetni a nyomokat). Bármily borzasztó
is, de ez a statisztika mégis arról árulkodik, hogy
világunkban léteznek még felelõs médiaszakem-
berek, akik szánnak energiát arra, hogy kiderít-
sék: mily szennyek folynak bele létezésünkbe. Te-
vékenységük nem szélmalomharc, hisz a média
mozgósító erejével országokat is meg lehet remeg-
tetni, ám, sajnos, legtöbbször az ún. jó oldalon
állókból lesznek az áldozatok. Azokból, akik
nem a háborúk, hanem a béke oldalán állnak.
És általában ott éri el õket az örökkévaló béke is. 

(prier)

Kettõs tükör 

Postafiók

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:..........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 030032, Bucureºti, Lipscani nr.29–31, O.P. 15, C.P. 40

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

„Olyan rossz magyarnak lenni?”

Tisztelt szerkesztõség! Az utóbbi idõben
rengeteg negatív cikk jelent meg a lapban,
amelyeket a Népszabadságból, Népszavából,
HVG-bõl és Élet és Irodalomból vettek át
Magyarországról. Aki a cikkeket elolvassa,
úgy érzi, hogy az utóbbi idõben nagyon
rossz magyarnak lenni. Ehhez még hozzá-
járul az is, hogy önök az utóbbi évben ke-
vésbé kaptak támogatást a magyar kor-
mánytól, tehát csak az a jó, ami az Orbán-
kormány elõtt volt. Ennek ellensúlyozására
mellékelek egy cikket, amely a Háromszék
napilap 2012. január 28-i számának Hétvége
mellékletében jelent meg. Ha Önök való-
ban tárgyilagosan látják a magyarországi
helyzetet, akkor remélem, hogy ezt a cik-
ket is leközlik. , fõleg.

Nagy Lajos, Sepsiszentgyörgy

Tisztelt Nagy Lajos úr! Az Ön által emlí-
tett és leveléhez csatolt cikk a La Revue
Critique címû francia havilapban jelent
meg, január 5-én, és a Le Monde-nak a ma-
gyar kormánnyal kapcsolatos sorozatos bí-
rálataival száll vitába. Színkép mellékle-
tünkben ezzel együtt helye lehetne, ha nem
telt volna el szinte két hónap az eredeti
cikk megjelenése óta. Köszönjük az észre-
vételeit,

A szerk.

Oscar-díjak véghajrában  

Kovács Zoltán: Magyarországon 
„virul” a szólásszabadság

Magyarországon a szólásszabadság „él és
virul”, a kormány megkap minden lehetsé-
ges bírálatot – mondta Kovács Zoltán kor-
mányzati kommunikációs államtitkár az
Euronews tévécsatornának adott nyilatko-
zatában. Az államtitkár szerint mindig le-
het példát találni szélsõséges véleménynyil-
vánításra, de ebbõl nem helyes általánosító
következtetéseket levonni. 

✁

Hírösszefoglaló

Ed Sheeran és Adele nyerték
Nagy-Britannia legnagyobb

zenei díjátadóját, a Brit
Awardsot, amelyrõl két-két díjjal
tértek haza. A legesélyesebbként
Ed Sheeran indult négy jelölés-
sel, õt követte Jessie J és Adele
három-három jelöléssel. Adele a
díj átvételekor elmondta, hogy
nincs is jobb hat Grammy meg-
nyerése után saját hazájában is
elismerésben részesülni, és na-
gyon büszke britségére. Ezután
azonban kínos incidens követke-
zett, mivel a gála kisebb csúszás-

ban volt. Ez nem tetszett az azt
közvetítõ televíziónak, így a mû-
sorvezetõ fülére súgtak, hogy
szakítsa félbe Adele-t, aki két
mondat után felnézett a rende-
zõhöz és  beintett neki. A közön-
ség ekkor már pujolt. „Bemutat-
tam a középsõ ujjam. Ez azon-
ban nem a közönségnek szólt,
hanem a producereknek. Sajná-
lom, ha bárkit is megsértettem”
– nyilatkozta az esetrõl a BBC-
nek Adele. Rajta és  Ed
Sheeranon kívül trófeával térhe-
tett haza többek közt a Coldplay,
a Foo Fighters és Rihanna is, aki
idén újra megnyerte a legjobb

nemzetközi nõi elõadónak járó
díjat. A legjobb új brit elõadó az
esten nagyot taroló Ed Sheeran
lett, míg a legjobb új nemzetközi
elõadó Lana Del Rey. A gálát a
Coldplay fellépése nyitotta meg,
majd utánuk színpadra lépett
még a Florence and The
Machine, Olly Murs és Rizzle
Kicks, a Noel Gallagher’s High
Flying Birds és Chris Martin,
Adele, Bruno Mars, Rihanna és
végül a Blur is. A díjátadón meg-
emlékeztek két nemrég elhunyt
csodálatos énekesnõrõl, Amy
Winehouse-ról és Whitney
Houstonról is. 

Brit Awards: Adele nyert

Hírösszefoglaló

Rakétatámadásban halt meg
kedden egy amerikai és egy

francia újságíró a szíriai Homsz
városában, amelyet a kormány-
csapatok tartanak tûz alatt. Az
amerikai Marie Colvin a The
Sunday Times tudósítója volt, a
francia Remi Ochlik pedig fotós-
ként dolgozott – írta a Reuters je-
lentése alapján a holland NRC
Handelsblad. A Reuters szír akti-
visták beszámolója alapján azt ír-
ta, hogy egy ideiglenes sajtóköz-
pontba csapódott be rakéta
Homsz Baba Amr nevû részén.
„A két újságíró tapasztalt haditu-

dósító volt. A támadásban rajtuk
kívül mások is meghaltak, illetve
megsebesültek” – olvasható a
cikkben. A támadásban egyéb-
ként a nem végleges adatok sze-
rint feltehetõen negyvennél is töb-
ben vesztették életüket. Múlt hé-
ten ugyanakkor – feltehetõen
asztmarohamban – elhunyt Szíri-
ában a The New York Times címû
amerikai lap munkatársa,
Anthony Shadidn is, aki titkos ri-
portúton volt az országban.

A haditudósítók munkája egy-
általán nem veszélytelen – a Szí-
riában elhunyt újságírók esetén
kívül jól mutatja ezt a Bizottság
az Újságírók Védelmérért ala-

kult (CPJ) nevû, New York-i
székhelyû független csoport a
hét elején nyilvánosságra hozott
jelentése, amely szerint a világon
legkevesebb 46 újságíró halt meg
tavaly feladata teljesítésével ösz-
szefüggésben, kettõvel több,
mint egy évvel korábban. A je-
lentés szerint az arab tavasszal
rekordszámúra nõtt a kockáza-
tos interjúk során történt halál-
esetek száma. A legveszélyesebb
országok a meghalt újságírók
száma szerint: Pakisztán (hét ha-
lott), Irak és Líbia (öt-öt halott).
17 újságíró halt meg úgy, hogy
veszélyes eseményekrõl tudósí-
tott, sokan közülük olyan kaoti-

kus összecsapások közepette,
amelyek a hatóságok és tiltako-
zók között zajlottak le. Az áldo-
zatok mintegy 40 százaléka fo-
tós, illetve operatõr, és ez kétszer
akkora arány, mint amilyet vala-
ha is mértek azóta, hogy 1992-
ben a CPJ publikálni kezdte évi
jelentéseit. A csoport megjegyez-
te még, hogy nõtt az internetes
újságírók haláleseteinek száma –
õk 2008 elõtt nemigen szerepel-
tek a statisztikákban. Harmincöt
tavalyi halálesettel kapcsolatban
még vizsgálatot folytat a CPJ,
hogy megállapítsa, kapcsolód-
nak-e valamilyen módon az új-
ságírók munkavégzéséhez. 

Halállal dacoló haditudósítók

Készülnek az aranyozott szobrocskák a vasárnap esti díjátadásra



6.55 Ma Reggel
10.00 Natúra
10.25 Kő, papír, olló
10.50 Jelfák 
11.00 Válaszd a tudást!
12.00 Magyar bulizene 
13.01 Híradó délben
13.19 Sporthírek
13.25 Kárpát Expressz
13.55 Négyszázezer nap
(s)
14.20 Magyarországi
néptáncok
14.35 Mérföldkövek...
15.05 Kamaszkorunk leg-
szebb nyara: Amerika(s)
15.30 Vigyázz! Kész!
Jazz!
16.05 A tánc legendája
16.30 Innováció 
az emberért
17.00 Sírjaik 
hol domborulnak...
17.25 Világokon át
18.20 English 4U
18.45 Família Kft. (s)
19.10 Angyali érintés (s)
19.55 Esti mese
20.15 Veszélyes szerelem
(amerikai sor.)
21.00 Híradó este
21.29 Sporthírek
21.35 Rocca parancsnok
(s)
22.25 Maradj talpon!
23.20 Stingers 
(auszt. sor.)
0.10 Drága doktor úr
(vígj. sor.)

m2

8.05 Televíziós vásárlás
11.10 Az arany markában
(am.-kan. film) 13.10 A he-
tedik tekercs (am.-olasz ka-
landfilm, 1. rész) 14.55 A
vihar rabjai (amerikai
thriller) 16.40 Cry-Baby
(amerikai zenés vígj.)
18.15 A hetedik tekercs
(amerikai-olasz kalandf., 3.
rész) 20.00 Láncreakció
(amerikai akciófilm)
22.00 Még drágább az éle-
ted! (am. akcióf.) 0.15
Hegylakó (angol-amerikai
kalandfilm)

FILM+

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

9.00 Híradó ism. 9.30 Har-
gita magazin 10.00 Made in
Hungary 10.30 Kárpát Exp-
ressz 16.00 Híradó 16.15
Tájkép 16.35 Kárpát Expres-
sz 17.00 Hargita magazin
17.30 Híradó 17.50 Egész-
séges percek 18.00 Értéke-
ink 18.30 Híradó 19.00
Kultúrcsepp 19.30 Híradó
20.00 Többszemközt 20.30
Vékás Péter: A Divaldok
21.00 Híradó 21.30 Kultúrc-
sepp (ism.) 22.00 Több-
szemközt (ism.) 22.30 Hír-
adó 0.00 Zene

ETV

9.15 Titkok a múltból (me-
xikói sorozat) (ismétlés)
10.45 Elárult lélek (soro-
zat) 12.15 Eva Luna
(sorozat) 14.30 Esmeral-
da (sorozat) 15.30 Érzéki
ölelések (sorozat) 16.30
Igaz történetek 17.30 Tit-
kok a múltból (mexikói
sorozat) 19.30 Elárult lé-
lek (sorozat) 20.30 Eva
Luna (sorozat) 22.00 Lola
(amerikai sorozat) 23.30
Hét bűn (brazil sorozat)
0.30 Igaz történetek (is-
métlés)

8.45 Pilótafeleségek
10.00 Kedves barátnőm
12.30 Hírek 13.15 Légy
az enyém 15.15 Egy lé-
pés a boldogságig (török
sor.) 16.45 Célpontban
18.45 A nap híre 19.00
Kanal-D Hírek, Időjárásje-
lentés 20.00 Akarsz milli-
omos lenni? 21.00 Hét év
otthon (reality show)
22.30 Észvesztő (ameri-
kai filmdráma, 1999)
1.00 Kanal-D Hírek (is-
métlés) 2.00 Hét év ott-
hon (ismétlés)

KANAL D
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7.30 Híradó
7.35 Rondó
8.30 Híradó
8.35 Korea, Kína és Japán
kultúrájának története
9.30 Híradó
9.35 Térkép (ism.)
10.05 MacGyver (ism.)
11.00 Család-barát
11.50 1 könyv
12.00 Magyar elsők
12.20 Kisváros 
(magyar sor.) (ism.)
13.02 Híradó
13.20 Kívánságkosár
15.15 Nyelvőrző (ism.)
Nyelv-szöveg-játék
15.45 Hazajáró (ism.)
16.10 Vigyázó szemekkel
a világ körül
17.10 Az autózás legendái
17.40 Ízőrzők: Káva
18.20 Kisváros (sor.)
19.00 Híradó
19.30 Közbeszéd
20.00 Alkotmány utca 
20.10 Térkép
20.40 MacGyver 
(am.-kan. sor.)
21.30 Sólyom és galamb
(olasz sor.)
22.20 Híradó
22.35 Pleasantville 
(am. vígj., 1998)
0.40 Dunasport
0.45 Beavatás
1.15 Rost Andrea és a Bu-
dapesti Vonósok Kamara-
zenekar

TVR1, 21.10
Férjhez mész, mert azt mondtam

Daphne három lány édesanyja, irántuk érzett szeretete nem
ismer határokat. Maggie pszichológusként dolgozik, ő a leg-
érettebb a nővérek közül. Mae szemtelen és szexis; a bizony-
talan, de imádnivaló Milly pedig légypapírként vonzza magá-
hoz a férfiakat. Daphne elhatározza, hogy megakadályozza
legkisebb gyermekét abban, hogy ugyanazokat a hibákat kö-
vesse el, amiket ő is elkövetett annak idején.

DUNA Tv, 22.35
Pleasantville

David megszállott rajongója a “Pleasantville” című régi, fe-
kete-fehér sorozatnak. Abban semmi probléma nincs, min-
denki boldog, elégedett. Egyik este megjelenik egy fura tévé-
szerelő, aki új TV-távirányítót ad a fiúnak. Mikor bekapcsol-
ja vele a TV-t, nővérével együtt belekerül a sorozat fekete-fe-
hér világába. Ők lesznek a filmbeli mintacsalád mintagyere-
kei, Bud és Mary Sue.

Pro Tv, 22.45
A pankrátor

Randy Robinson, “a Kos”, a nyolcvanas évek végén a pank-
ráció ünnepelt királya volt. Most, 20 évvel később és öre-
gebben épp hogy a kenyérre valót össze tudja verekedni ma-
gának New Jersey-i középsulik tornatermében és művháza-
kban. Mivel képtelen bármiféle emberi kapcsolat fenntartá-
sára, a lányával is már régen eltávolodtak egymástól.

DUNA TV

ACASÃ

m1 RTL KLUB HÍR TV

7.05 Jó reggelt, skacok!
Benne: Pindúr pandúrok,
Boci és Pipi, 
Star Wars
8.40 Reflektor Reggel
Sztármagazin
8.50 Reggeli 
- Csak csajok
9.25 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
10.20 Második esély
(amerikai-mexikói-kolumbi-
ai sor.)
11.15 Top Shop
13.10 Asztro Show
14.10 A szív útjai 
(török sorozat)
15.10 Sarokba szorítva
(am. sor.)
16.10 Döglött akták 
(am. krimisor.)
17.15 Marichuy 
- A szerelem diadala 
(mex. sor.)
18.20 Teresa (mex. sor.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.15 Fókusz
21.15 Barátok közt 
(magyar sor.)
22.00 ValóVilág (élő) 
– Valóságshow, Párbaj
0.50 Reflektor 
- Sztármagazin
1.05 Törzsutas (ism.)
1.30 Odaát (amerikai sor.)
2.25 Autómánia (ism.)
Autósmagazin
2.55 Sue Thomas 
- FBI (am. sor.)

8.10 Gyilkos sorok (is-
métlés) 10.05 Gyilkos szá-
mok (ismétlés) 11.05 A
nagy csapat 3. (am.
vígjáték) 12.55 A dadus
(sorozat) 13.50 Gordon
Ramsay (ismétlés) 14.45
Monk (ismétlés) 16.35 CSI
(sorozat) 17.30 Esküdt el-
lenségek (sorozat) 18.25
Gyilkos számok (s) 19.25
Gordon Ramsay (s) 20.20
Jóbarátok (s) 21.15 Két pa-
si (s) 22.10 Bérgyilkosok
(am.-francia akcióthriller)
0.45 CSI (s) (ism.)

9.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.00 Sport.ro Hírek
13.15 Europa League
14.00 Prosport óra (live)
16.00 Sport.ro Hírek
(live) 16.30 Pontos sport-
idő 18.00 Sport.ro Hírek
(live) 19.00 Pontos sport-
idő 19.05 Információk
20.00 Europa League ös-
szefoglaló 21.00
Wrestling RAW 23.00
Sport.ro Hírek 23.10 Pok-
erstars Big Game

TV2
6.55 Ma Reggel
10.00 A Silla királyság
ékköve (s)
11.05 DTK (talk show)
(ism.)
12.00 Namíbia (dok. sor.)
12.30 Múzeumtúra 
- francia módra
13.01 Híradó délben
13.25 Kárpát Expressz
13.55 P’amende Roma
kultúra
14.25 Esély
14.55 Valóságos kincses-
bánya (s)
15.25 Elcserélt lányok (s)
(ism.)
16.10 Angyali érintés (s)
17.00 Veszélyes szerelem
(s)
17.45 MM A megoldások
magazinja
18.40 Család csak egy
van (s)
19.30 Maradj talpon! 
20.30 Híradó este
21.00 Sporthírek
21.15 Poén Péntek 
- Szájhősök
22.10 Mindenből egy van
23.05 Az Este
23.40 Négy szellem
0.35 Családom és egyéb
emberfajták (s)
1.00 Melissa és Joey (s)
1.25 Sporthírek
1.35 Esély a lángok között
2.25 Család csak egy van
(ism.)

7.00 Reggeli híradó
8.00 Románia, nap mint
nap! (live)
10.10 A palota titkai 
(drámasor.)
11.25 100%-ban garantált
(ism.)
12.20 Ha újra szeretné
nézni
12.40 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai drámasor.)
14.00 Hírek
14.45 Közelebb hozzád
15.15 Teleshopping
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Románia parla-
mentje
17.00 Hírek
17.30 La vie en rose 
(magazin)
18.25 Az eltévedt lovas
legendája 
(dél-koreai kaland sor.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
21.10 Férjhez mész, mert
azt mondtam 
(amerikai romantikus víg-
játék, 2007)
21.55 Túl a hírnéven
23.10 Mi a gond velem?
(am. filmdráma, 2006)
1.10 Wolf Creek
- A haláltúra 

(ausztrál horror, 2005)
(ism.)
2.50 Ha újra szeretné néz-
ni (ism.)

5.30 Nevess csak! 
(ism.)
6.00 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
(ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
sport
10.00 Esernyőtrükk 
(francia vígjáték, 1980)
(ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
13.45 Nevess csak! 
(amerikai sor.)
14.15 A múlt hazugságai
(kanadai f. dráma, 2008)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- Cătălin Măruţă szórakoz-
tató műsora
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
20.30 A románok 
tehetségesek 
– verseny show
22.45 A pankrátor 
(amerikai filmdráma,
2008)
1.15 A múlt hazugságai
(kanadai f.dráma, 2008)
(ism.)
3.15 A pankrátor 
(amerikai f. dráma, 2008)
(ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
(live)
8.00 Reggeli matiné 
- Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
10.50 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
11.30 Columbo: 
Gyönyörű gyilkos 
(amerikai krimi, 1973)
13.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
14.00 Menyasszony 
a fiamnak 
– reality show
16.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - talk show Simona
Gherghe-vel
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 A testőr 
(amerikai akciófilm,
2009)
22.20 Időzsaru 
(amerikai akciófilm,
1994)
0.30 A testőr 
(amerikai akciófilm,
2009) (ism.)
2.15 Columbo: 
A becsületbeli ügy 
(amerikai krimi, 1976)
3.45 Közvetlen hozzáfé-
rés - Simona Gherghe-vel
(ism.)

7.00 Mindent az anyákról
(ism.)
8.00 Levintza bemutatja
(ism.)
8.30 Stílustitkok (ism.)
9.00 Teleshopping
9.30 Szívek talákozása
(ism.)
10.30 A médium 
(amerikai sorozat) (ism.)
11.30 Teleshopping
12.00 Családban
(román sorozat)
13.00 Teleshopping
13.30 Sport, diéta és egy
sztár
14.00 Teleshopping
14.15 Szívek talákozása
(indiai sor.)
15.00 Mindent az anyák-
ról
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek
(román sorozat)

18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye 
a tortán
20.30 Szívtiprók 
(am. rom. vígj., 2001)
23.00 Lököttek 
(román sorozat)
0.00 Elárultak a szerelem-
ben (ism.)
1.00 A Hold és a csillagok
(magyar-olasz-angol rom.
dráma)
3.00 Hírek (ism.)

7.00 Amerikai hotrodok 
- Újraélesztés
8.00 Autókereskedők 
- Jeep CJ7
9.00 Hogyan készült?
10.00 Sci-Fi tudomány 
- Az őrültség fizikája
10.30 Hogyan csinálják?
- Utak/
érmék
11.00 Állítólag...
- Vízen járás
12.00 Szén
13.00 Autókereskedők 
- Mini Moke
15.00 Újjáépítők
16.00 Hogyan csinálják?
- GPS/Alumínium
16.30 Hogyan készült?
Mini GP motorkerékpár,
fügés keksz, 
szerszámos láda, 
könyökcső
17.00 Mérnöki műtárgyak
- Hadigépek
18.00 A túlélés 
törvényei
- Lakatlan sziget
19.00 Autókereskedők
úton - Bentley
21.00 A tenger 
gladiátorai
22.00 Egyszer egy ilyet
vezetni!
- Eleanor nagytestvére
23.00 Újjáépítők
0.00 Amerikai hotrodok
1.00 Autókereskedők
- Triumph Stag
2.00 Bandaháborúk

8.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
8.55 Egészségpasztilla
9.10 Agatha Christie: 
A mérges pálca 
(francia krimi, 2009)
(ism.)
10.50 Vallomások
11.50 Bazár
12.25 Biznisz óra 
(ism.)
13.15 Késhegyen (ism.)
14.00 Teleshopping
14.35 Együtt Európában
15.30 Teleshopping
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai vígjá-
téksor.)
17.00 Vallomások
18.00 Hírek
18.25 Egészségpasztilla
18.35 Agatha Christie:
Veszélyes ház 
(francia-svájci krimi,
2009)
20.20 Biznisz óra
21.10 Topping 
(life-style magazin)
22.00 Hírek
23.00 Egyeseknek 
ez tetszik
0.00 Csillagközi romboló
(amerikai sor.)
0.55 Egészségpasztilla
(ism.)
1.00 Csavargó halász
(ism.)
1.30 Vértestvérek (ism.)
2.00 IT zon@ (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

PÉNTEK
2012. február 24.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.00 Hírek 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.05 Élhető világ 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli kró-
nika 13.40 Magánhangzó 14.05 Rádiószínház 14.30 Tanú-
im lesztek! 15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 16.45 Zöld-
övezet 18.30 Krónika 19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magán-
hangzó 19.30 Határok nélkül 20.25 Tetten ért szavak
20.50 Jó éjszakát! 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ

6.25 Teleshop
7.00 Alexandra Pódium
(ism.)
Kulturális magazin
7.25 Tények Reggel Hír-
magazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli magazinmű-
sora
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
11.45 EZO.TV
13.25 Szerelemcsapda
(am. filmdráma, 1999)
15.20 Marina 
(mex.-am. sor.)
16.20 Rex felügyelő
(osztrák-olasz krimisorozat)
17.20 La Pola (kolumbiai
drámasorozat)
18.20 Update Konyha
18.25 Eva Luna
(amerikai-mex. sor.)
19.30 Tények
20.30 Aktív
21.30 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.00 Megasztár 6.
(magyar szór. műsor), 

A válogatás
23.35 Grimm (am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.35 (ism.)
A TV2 magazinja
1.35 Tények Este
2.10 EZO.TV (ism.)
3.10 Életf ogytig zsaru
(am. krimisor.)



Ma Alfréd és Ottó napja
van.
Az Alfréd germán eredet?
férfinév. Elemeinek jelen-
tése: tündér + tanács. 

Az Ottó a német Otto
névbõl származik, amely
az Ot- kezdetû germán
eredetû nevek beceneve, a
jelentése birtok, vagyon.
Holnap a Mátyás és Etel-
ka nevûeket köszöntjük. 

Évforduló
• 1455 – Johannes Guten-
berg nyomtatni kezdi az
emberiség elsõ nyomtatott
könyvét, a Bibliát.
• 1903 – Az Amerikai
Egyesült Államok kormá-
nya örökös bérleti szerzõ-
dést köt a Guantánamo-
öbölbeli katonai támasz-
pont használatáról Kubá-
val.
• 1919 – Gróf Károlyi Mi-
hály köztársasági elnök sa-
ját birtokán, Kápolnán
megkezdi a földosztást.
• 1997 – Skót tudósok be-
mutatják a sajtónak

Dollyt, az elsõ sikeresen
klónozott emlõst.

Vicc
– Hogyan lett tûzoltó?
– Égett a kezem alatt a mun-
ka.

Recept
Kefires-meggyes süti
Hozzávalók: 2 dl kefir, 6 dl
liszt, 1 dl olaj, 3 dl porcukor,
2 tojás, 1 csomag sütõpor, 1
üveg magozott meggybefõtt
(természetesen lehet friss
meggy, de szilva, barack is).
Elkészítése: Egy tálba önt-
jük a lisztet, a sütõport hoz-
zákeverjük, majd a kefirt, az
olajat, a porcukrot és a to-
jást adjuk hozzá, jól össze-
dolgozzuk. 
A masszát papírral bélelt
tepsibe öntjük, a tetejét
megrakjuk leszûrt meggyel,
és közepes hõmérsékletre
elõmelegített sütõben kb. fél
óra alatt készre sütjük.
Kihûlés után hosszúkásra
szeleteljük, a tetejét vaníliás
porcukorral megszórhatjuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Lehet, hogy ma bal lábbal kelt
fel, de a rossz érzés hamar el-
hagyja. Hajlamos lehet ugyan
mindenkibe belekötni.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A mai nap percei mintha csiga-
lassúsággal múlnának a Bika je-
gyûek számára. Szerencsére ez az
érzése estére elmúlik: valahogy fel-
pörögnek ön körül az események.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A mai nap kedvez a kommuni-
kációnak és a kapcsolatok építé-
sének, ápolásának. Ma még
olyanokkal is szót érthet, akikkel
azelõtt sehogy sem találta meg a
hangot. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Eddig talán azt hitte, hogy az
életének minden lépését kezében
tartja, mindent irányít és ural.
Ma rá kell jönnie, hogy a sors-
nak is van hatalma ön felett.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Többet kellene törõdnie az egész-
ségével. Az apró bajok is, ha so-
káig szemet huny felettük, óriási
problémává duzzadhatnak. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A mai napot tényleg a pihenés-
nek kellene szentelnie. Ha mun-
kája miatt ezt napközben nem is
teheti meg, igyekezzen minél
elõbb hazamenni, és otthon ide-
jében ágyba dõlni. 

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ön irigylésre méltóan szorgal-
mas, de az ügybuzgalma néha
már túlzásnak tûnik. Tartson
mértéket, és csak azzal foglalkoz-
zon, ami valóban a maga dolga,
hatásköre. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ma olyan helyet kell meglátogat-
nia, amit legszívesebben elkerül-
ne. Legyen óvatos, talán nem vé-
letlen, hogy viszolyog attól, aho-
va menni kell. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Olyasmiken tépelõdik, amin
már rég túl kellett volna tennie
magát. Fájlalja, hogy a barátsá-
gai megkoptak, megromlottak,
vagy jelentõségüket vesztették. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Alighanem a mai napon jött el
az ideje a nagybevásárlásnak.
Nem halogathatja tovább, hogy
a legszükségesebb dolgokat besze-
rezze. Ne hagyja, hogy a látvány
megtévessze!
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Ma jó napja lehet. Végre abban
a szerepben tetszeleghet, amit
mindig is szeretett: a nagylelkû
tanácsadó, útmutató vezéregyé-
niség szerepét öltheti magára. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Nem túl jó hírekkel kezdõdik a
nap: az anyagiakat illetõen tu-
datnak önnel kellemetlen infor-
mációkat. Kesergés helyett gon-
dolkozzon a megoldásokon. 
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Lapunk megjelenését támogatja a

és a Szabad Sajtó Alapítvány

Nem szabad megengedni, hogy
mindenki azt cselekedje, amit
akar. Az emberek ugyanis elkez-
dik utánozni egymást, ráadásul
nem az okos dolgokat fogják
utánozni, hanem az ostobasá-
got. Minden butaság félelmetes
erõvel és sebességgel terjed ezen a
világon és nagy hatalma és be-
folyása van. Nem lenne ilyen
erõs, ha az emberek nem utá-

noznák egymást. Az utánzás
minden ostobaság melegágya.
Ostobaságot lehet egyedül is kita-
lálni, de az ilyen ostobaság ha-
mar megmutatja képtelenségét és
szépen lassan eltûnik az életünk-
bõl. Ám az utánzás nem engedi
elpusztulni az ostobaságot, ha-
nem életben tartja és terjeszti azt.
A közös munka nem utánzást,
hanem megosztást jelent. 

Gondolatjel Visky István rovata



Labdarúgás 

T. J. L. 

Két hét múlva ítélet vár-
ható a súlyos következ-

ményekkel járó csalással,
pénzmosással és adócsalás-
sal vádolt „nyolcak” ügyé-
ben. Cristian Anghel
ügyész kisebb-nagyobb idõ-
tartamú, de minden képpen
letöltendõ börtönbüntetést
sürget Gheorghe Copos,
Ioan (Giovanni) Becali,
Victor Becali, Mihai Stoica,
Jean Pãdureanu, Gheorghe
Popescu, Gheorghe Neþoiu
és Cristian Borcea számára. 

A 2008. október 2-án kez-
dõdött per vádiratában a ha-
zai labdarúgók törvénytelen
átigazolásaiból származó
kár 1,5 millió euró a román
állam esetében és további 10
millió négy érdekelt klub
esetében. A vizsgálat befeje-
zõdött, minden tanút kihall-
gattak, így több halasztás
már nem várható, március
elején ítélet viszont igen. 

A bizonytékok ellenére
mind a nyolc vádlott kitart
ártatlansága mellett. A pert

tizenkét játékos kizárólag
határokon túli csapatokhoz
való átigazolása kapcsán
inditották több mint három
évvel ezelõtt, a vádirat sze-
rint 1999. és 2005. között
két bukaresti csapat, a
Dinamo és a Rapid, a Besz-

tercei Gloria, valamint a
2010-11-es idény bajnoka, a
Galaci Oþelul „ügyeske-
dett” a pénzügyek kapcsán.
A Dinamótól Cosmin
Contra (1999 júniusában a
spanyol Deportivo
Alaveshez), Paul Codrea

(2001. januárjában az olasz
Genoához), Florin Cernat
(2001. februárjában az uk-
rán Dinamo Kijevhez),
Bogdan Mara (2001. júliu-
sában a Deportivo Alaves-
hez), Nicolae Mitea (2003.
augusztusában a holland

Ajax Amsterdamhoz), Dan
Alexa (2004. júniusában a
kínai Guan Pekinghez) és
Adrian Mihalcea (2005. jú-
liusában a dél-koreai Chun-
nam Dragonshoz) cserélt
törvénybe ütközõ módon
csapatot, míg a Rapid
Cristian Dulca (1999. janu-
árjában a dél-koreai
Pohang Steelershez) és
Florin Bratu (2003. szep-
temberében a Galatsaray
Isztambulhoz), a Gloria
Ionel Ganea (1999. júliusá-
ban a német VfB Stuttgart-
hoz) és Lucian Sânmãrtean
(2003. augusztusában a gö-
rög Panathinaikoszhoz), az
Oþelul pedig Iulian Arhire
(1999. márciusában a
Pohang Steelershez) átiga-
zolása ügyében számíthat a
törvény szigorára. 

Nagyvonalakban arról
van szó, hogy az átigazolási
összegekbõl kisebb-nagyobb
hányadok sikkadtak el, a
játékosok adás-vétele virág-
zó üzletnek bizonyult
játékosügynökök, klubelnö-
kök, ügyvezetõ igazgatók és
klub-részvényesek számára
egyaránt. 
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Börtönt a „nyolcaknak”! Kikapott a Brassó 

Tegnap a nõi kosárlabda-
bajnokság elmaradt mérkõ-
zései közül pótoltak hármat
Bukarestben. A Rapid 72-
66-ra nyert a Kolozsvári U,
az Olimpia 69-62-re a Poli
Naþional Iaºi, a CSM Spor-
tul Studenþesc pedig 88-66-
ra Brassói Olimpia ellen.
Lapzárta után a férfi baj-
nokság 22. fordulója kereté-
ben is játszottak.   

Remizett az MTK

Az MTK 2-2-t játszott a
Kecskeméttel a magyar lab-
darúgó Ligakupa negyed-
döntõjében, a párharc elsõ
mérkõzésén. Tegnap Ka-
posvár–Pápa és Diós-
gyõr–Videoton mérkõzése-
ket rendeztek. Az MVM
Paks–Debreceni VSCV
meccset február 28-án pó-
tolják, a visszavágókat pe-
dig március 7-én rendezik.

Diósgyõri vádlott 

Újabb gyanúsítottja van a
nemzetközi fogadási csalá-
sokkal kapcsolatos ügynek:
egy diósgyõri labdarúgót
állítottak elõ és vettek õri-
zetbe. A gyanúsítottként
kihallgatott L. Ákossal
négy rendbeli gazdálkodó
szervezet dolgozója által
kötelességszegéssel és üz-
letszerûen elkövetett vesz-
tegetés bûntettének a meg-
alapozott gyanúját közöl-
ték.

Egyenlített a Ljubljana

A Sapa Fehérvár AV19
kedden este hosszabbítás
után 2-1-re kikapott a szlo-
vén Olimpija Ljubljana ott-
honában, így a két csapat
párharca 1-1-re áll az oszt-
rák jégkorongliga (EBEL)
negyeddöntõjében. A pár-
harc az egyik gárda negye-
dik sikeréig tart.

Röviden

Labdarúgás 

Turós-Jakab László

Senki sem tudja, hogy
miként áll ki a Steaua a

Twente elleni Európa Liga-
mérkõzés ma esti visszavá-
góján: a csapat pénzelõje
ugyanis nem utazott el Hol-
landiába, miután peres
ügyek miatt itthon kellett
maradjon. 

Mindez azok után, hogy
hét eleji cirkuszokat követõ-
en vezetõedzõnek nevezte ki
magát. Erre azután került
sor, hogy Ilie Stan edzõ saj-
tónyilvánosság elõtt pana-
szolta el, hogy beleszólnak a
munkájába és nem is fizet-
nek idejében. „Én mondom
meg, hogy ki játszik, amíg
én adom a pénzt, én dön-
tök”, dörögte Gigi Becali
még hétfõn este, amikor Ilie
Stan fellázadt. A tréner azu-
tán teljesen behódolt, s azt
is elfogadta, hogy a mecé-
nás vegye át a vezetõedzõ

szerepét! Mint mondotta, õ
távlatokban gondolkozik,
elsõsorban a bajnokságot
szeretné megnyerni, s min-
den egyéb siker bónusz le-
hetne. Becali azonban min-
dent akar, halmozna, és el
sem tudja képzelni, hogy
csapata nem jut a legjobb 16
közé az EL-ben. 

Bár hivatalosan senki sem
ismertette, a Steaua kezdõ
tizenegye az alábbi lehet:
Tãtãruºanu (Stanca) –
Martinovici, Chiricheº,
Geraldo, Latovlevici –
Prepeliþã, Bourceanu,
Brandan, Cr. Tãnase - Tatu,
Rusescu. A Twente–Steaua
visszavágó 1-0-ról indul
22.05 órakor, s a Pro Tv szá-
mol be róla élõben. 

A tegnapi esti Manchester
City–FC Porto mérkõzésen
a házigazdák az idegenbeli
2-1-et kellett megvédjék. Ma
este további 15 mérkõzést
rendeznek az EL-ben. A
Dolce Sport 20 órától a
PAOK Szaloniki–Udinese

(0-0) görög-olasz párharc
második felvonását közvetí-
ti élõben, 22.05 órától pedig
a Manchester United–Ajax
Amsterdam (2-0) slágermér-
kõzést. 

Gelsenkirchenre is odafi-
gyelnek, ott ugyanis a né-
met FC Schalke 04 az ide-
genbeli 1-1-et követõen fo-
gadja a cseh bajnok Viktoria
Plzent. Aki innen továbbjut
a Twentével vagy a Steauá-
val játszik a legjkobb 16 kö-
zött. 

A további mûsor, zárójel-
ben az elsõ mérkõzések
eredményei: Valencia (spa-
nyol)–Stoke City (angol) (1-

0), Athletic Bilbao (spany-
ol)–Lokomotiv Moszkva (1-
2), PSV Eindhoven (hol-
land)–Trabzonspor (török)
(2-1), FC Bruges (belga)–
Hannover 96 (német) (1-2),
Standard Liege (belga)–
Wisla Krakkó (lengyel) (1-
1), Besiktas (török)–Braga
(portugál) (2-0), Sporting
Lisszabon–Legia Varsó (2-
2), Metaliszt Harkiv
(ukrán)–Salzburg (osztrák)
(4-0), Olimpiakosz (görög)–
Rubin Kazany (orosz) (1-0),
RSC Anderlecht (belga)–
AZ Alkmaar (holland) (0-
1), Atlético Madrid–SS
Lazio (3-1). 

Vezetõedzõ nélkül a kispadon?

Labdarúgás 

Hírösszefoglaló 

A CSZKA Moszkva
kedden este 1-1-es dön-

tetlent játszott a Luzsnyiki
Stadionban a Real Madrid
együttesével a labdarúgó
Bajnokok Ligája nyolcad-
döntõjének elsõ mérkõzé-
sén. 

Az oroszoknál bekerült a
kezdõcsapatba két friss iga-
zolás, Pontus Wernbloom és
Ahmed Musa, csatárként
egyedül Seydou Doumbia
kapott lehetõséget. A kispa-
don foglalt helyet az a Honda
Keiszuke, aki térdsérülés mi-
att november óta nem játsz-
hat, továbbá Igor Akinfejev
csapatkapitány. A Realban
ugyan José Mourinho erede-
tileg a kezdõcsapatba jelölte
Kakát, végül José Callejón
kapott bizalmat. Az egyedüli
csatár Karim Benzema volt,
Gonzalo Higuaín a kispadon
foglalt helyet.

A vendégek Cristiano
Ronaldo 28. percben szer-
zett góljával szereztek veze-
tést, majd a portugál légiós
az utolsó negyedórában két-
szer is növelhette volna a
vendégek elõnyét, ám nem
tudott élni a lehetõségekkel.
Már úgy tûnt, gyõzelemmel
távoznak a spanyolok, ám
Pontus Wernbloom pillana-
tokkal a lefújás elõtt, a 93.
percben egy kavarodás után
betalált a hálóba, és egyenlí-
tett.

Az összecsapást mínusz
négy fokos hidegben, mûfü-
ves pályán bonyolították le.
A Real Madrid tétmérkõzé-
sen eddig egy alkalommal
tudott gyõzni az orosz fõvá-

rosban: 2003-ban a brazil
Ronaldo góljával 1-0-ra
nyert a Lokomotív Moszk-
va ellen.

A nap másik mérkõzésén
az SSC Napoli hazai pályán
3-1-re gyõzte le a Chelsea-t,
így kedvezõ helyzetbõl vár-
hatja a londoni visszavágót.

A Napoli edzõje, Walter
Mazzarri négy helyen vál-
toztatta meg kezdõcsapatát
a Fiorentina elleni pénteki
bajnokihoz képest: Morgan
De Sanctis, Salvatore
Aronica, Walter Gargano
és Juan Zúniga került be,
míg Antonio Rosati, Miguel
Britos, Blerim Dzsemaili, il-
letve Andrea Dossena a kis-
padon maradt. 

A vendégeknél Ashley
Cole vádlisérülése nem ja-
vult meg teljesen, így rájuk
nem számíthatott Villas-
Boas edzõ. Meglepetésre
kispados lett Michael
Essien, John Obi Mikel és
Frank Lampard is, bekerült
viszont a kezdõbe a hétvé-
gén pihenõ José Bosingwa,
Florent Malouda, valamint
Didier Drogba.

A találkozót a nápolyiak
kezdték jobban, mégis a
Chelsea jutott vezetéshez az
elsõ félidõ derekán, miután
elsõ helyzetét gólra váltotta,
Mata (26. perc) révén. A
londoniak ennek ellenére
hátrányban mehettek pihen-
ni, ugyanis a hazaiak két
sztárjátékosa, Lavezzi (38.
perc) és Cavani (45+2 perc)
is betalált a játékrész hajrá-
jában. A második félidõben
a Chelsea mindent megtett
az egyenlítésért, de az ola-
szok találtak újra - Lavezzi
(65. perc) révén - kapuba, s
végül két góllal gyõztek. 

Fagypont alatti Real-remi
az orosz fõvárosban Tenisz

T.  J. L. 

Gyõzelemmel kezdett a
2 millió dolláros dubai

keménypályás tenisztornán
Simona Halep: 6-4, 6-2 az
orosz Anasztaszja Pavlju-
csenkovával. A selejtezõbõl
érkezett és a világrangsor-
ban 53. román játékos kö-
vetkezõ ellenfele a dán
Caroline Wozniacki: a volt
világelsõ a dubaji WTA-
torna harmadik kiemeltje.
Az elsõ számú favorit Du-

baiban a világrangsort veze-
tõ Victoria Azarenka, aki-
nek veretlenségi sorozata
immár 17 mérkõzést szám-
lál. 

A 220 ezer dollár összdí-
jazású monterreyi (Mexikó)
salakpályás nõi tenisztorna
elsõ fordulójában Sorana
Cirstea 6-3, 2-6, 7-5-re verte
a svájci Stefanie Vögelét és a
legjobb 16 között magyar el-
lenfele lesz: Babos Tímea a
mexikói Ximena Hermoso
elleni 6-2, 6-3-mal kezdett. 
Ugyanazon a WTA-tornán
a hatodik helyen kiemelt

magyar Arn Gréta 6-1, 6-4-
re nyert a kínai Csang Suaj
(Zhang Shuai) ellen és a
nyolcaddöntõben a horvát
Maria Abramovic ellen lép
majd pályára.

Alexandra Dulgheru a
nyolcadöntõben búcsúzott,
miután 3-6, 3-6-ra kikapott
Silvia Soler-Espinosától. A
spanyol következõ ellenfele
is román, Alexandra
Cadantu. Kiesett a selejte-
zõkbõl fõtáblára jutott ma-
gyar Marosi Katalin is, akit
a cseh Eva Birnerová
gyõzõtt le 7-6 (3), 6-4-re. 

Halep vitézkedik Dubaiban 

Aggódva dörzsöli a tenyerét. Gigi Becali, a Steaua labdarúgóklub tulajdonosa

A Twente Enschede továbbjutására 1,1-es szorzó mel-
lett lehet fogadni, a holland csapat gyõzelmére pedig
1,44-gyel. Aki fogadni mer a Steaua bravúros továbbju-
tására, siker esetén a tét hétszeresét vághatja zsebre.
Becali csapata 3-1-es gyõzelmére fogadna, ez pedig 51-
szeres nyereséget jelentene. A Steaua bármilyen arányú
gyõzelmének szorzója 7,50, a román csapat kétgólos si-
kere azonban már 15,5-tel szoroz. 

A hollandok az esélyesebbek 


