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> Geoana új pártot hoz lét-
re. Mircea Geoană volt PSD-elnök 
2012 első felében bejegyzi új pártját, 
és tervei szerint márciusra már saját 
parlamenti frakciója lesz – állítják 
parlamenti források. 20-25 szenátort 
és képviselőt szándékozik toborozni 
pártjába, mivel egy frakcióhoz 7 sze-
nátor és 12 képviselő kell. Ugyancsak 
várható, hogy 4-5 megyei tanácselnök 
is csatlakozik az új párthoz. A Geoană 
által elképzelt párt centrumpárt len-
ne; első lépésben politikai mozgalom-
ként indulna, a második lépés lenne a 
pártbejegyzés. Az új párt saját jelöl-

tekkel indulna a helyi és parlamenti 
választásokon.

> Magyarországon gyakorlatoztak 
a neonácik? A Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung értesülése szerint ré-
gebben Magyarországon is tartózkod-
tak azok a neonáci terroristák, akiket 
legkevesebb tíz, idegengyűlölet által 
vezérelt gyilkosság elkövetésével vádol-
nak. A lap címoldalas tudósításában 
német nyomozói forrásokra hivatkozva 
arról számolt be, hogy a magát Nemze-
tiszocialista Illegalitásnak nevező, újfa-
siszta terrorcsoport két férfi tagja 1998 

szeptemberében Budapesten, 2000 
augusztusában pedig Bulgáriában tar-
tózkodott. A hatóságok lehetségesnek 
tartják, hogy a neonáci csoport tagjai 
Magyarországon és Bulgáriában „lőgya-
korlatokat” végeztek. Németországban 
a közelmúltban derült fény arra, hogy 
a háromtagú szélsőjobboldali terrorcso-
port 2000 és 2007 között különböző 
német városokban nyolc török és egy 
görög kisvállalkozót, valamint egy né-
met rendőrnőt gyilkolt meg. 

> Irán fenyegetőzik. Irán megtá-
madja a NATO törökországi rakéta-

védelmi rendszerét, ha úgy érzi, hogy 
veszély fenyegeti Izrael vagy az Egyesült 
Államok részéről – közölte az orosz 
RIA Novosztyi hírügynökség Amir Ali 
Hajizadeh, az Iszlám Forradalmi Gárda 
légügyi parancsnokának bejelentését. 
Hajizadeh azzal fenyegetőzött, hogy 
„amennyiben veszély áll fenn, készen 
állunk csapást mérni a NATO-ra Tö-
rökországban, majd más régiókra is. 
Hozzátette, hogy az USA és Izrael Irán-
nal kapcsolatos politikája kényszerítette 
Teheránt arra, hogy áttekintse védelmi 
politikáját és ezentúl „fenyegetésre fe-
nyegetéssel fog válaszolni”.hí
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Putyin hivatalosan is elnökjelölt lett

1,1 millióra apadhat a közalkalmazottak száma

Újabb tömeges leépítések a közszférában?

Ország – világ

romániában 2012 végéig to-
vábbi 300 ezer fővel csökkentik 
a közalkalmazottak létszámát – 
közölte Traian Băsescu államfő 
egy gazdasági konferencián.

Újabb közszférai leépíté-
seket helyezett kilátásba 
Traian Băsescu államfő: a 

lépéssel a jelenlegi 1,4 millióról 1,1 
millióra apadna a közalkalmazot-
tak száma, miután 2010. január és 
2011. október között 180 ezer fős 
leépítést hajtottak végre a közszfé-
rában. Erre azért volt szükség, mert 
a kormány a márciusban kötött 
nemzetközi hitelmegállapodásban 
egyebek mellett azt is vállalta, hogy 
csökkenti az állami kiadásokat, és 
további állami vállalatokat ad tel-
jesen vagy részben magánkézbe. 
Az államfő kiemelte, azért van 

szükség az alkalmazottak számá-
nak csökkentésére, mert az állam 
„megfullad a túlméretezett köz-
szférától”. Elmondta, hogy a le-
építésre „természetes úton” kerül 
sor, azaz nem fognak tömeges 
elbocsátásokat eszközölni, csak 
a létszámstopot tartják tovább-
ra is érvényben. Băsescu szerint 
elsősorban a belügyminisztéri-
umnál van szükség a közalkalma-
zottak számának csökkentésére. 
– A rendszerből kikerülő minden 
hét személy után csak egyet lehet 
alkalmazni, ennek révén termé-
szetes úton valósul meg a leépí-
tés. A közszférából kilépők vagy 
nyugdíjba mennek, vagy a ver-
senyszférában helyezkednek el. A 
folyamat révén 120 ezerrel csökken 
a közalkalmazottak száma jövőre – 
mondta az államfő.

Vlagyimir Putyin kormányfőt 
egyhangúlag választotta állam-
főjelöltnek az Egységes Oroszor-
szág párt vasárnapi kongresszu-
sa. Putyin a kongresszus előtt 
mondott beszédében figyelmez-
tette a külföldi országokat, ame-
lyek „megpróbálják befolyásolni 
az Orosz Föderációban tartandó 
választások kimenetelét”, hogy 
mindez „felesleges munka, ki-
dobott pénz”, és azt javasolta, 
hogy helyette együtt küzdjenek 
meg a kor kihívásaival és fenye-
getéseivel.

Tudom, hogy közvetlenül az 
Állami Dumát (a törvény-
hozás alsóházát) érintő vá-

lasztások és az elnökválasztás előtt 
néhány külföldi állam képviselői ösz-
szehívják azokat, akiknek fizetnek, és 
ráhangolják őket, hogy befolyásolják 
országunkban a választási kampányt 
– jelentette ki Putyin.

A kormányfő szerint mindez 
hiábavaló. – Először is, mert Júdás 
nem a leginkább tisztelt bibliai sze-
mély. Másodszor pedig jobb lenne, 
ha ezeket a pénzeket államadóssá-
guk visszafizetésére fordítanák és fel-
hagynának a haszontalan és költsé-
ges külpolitikával – mondta Putyin.

Hangsúlyozta, hogy Oroszor-

szág nyitott a partnerségre és a pár-
beszédre minden barátjával, minden 
országgal. – Ugyanakkor a dialógus 
Oroszországgal csak egyenrangú 
lehet – figyelmeztetett, hozzátéve: 
„nem akarjuk, hogy bárki ránk eről-
tessen modelleket, és meghatározza, 
hogyan viselkedjünk. Minden kül-
földi partnerünknek meg kell érte-

nie, hogy Oroszország demokrati-
kus állam, megbízható, kiszámítható 
partner, amellyel lehet és szükséges 
megállapodni.”

Az Egységes Oroszország párt 
12. kongresszusán államfőjelöltté 
választott orosz kormányfő arról is 
beszélt, hogy az orosz vezetés nem 
tér el tervétől: a hadsereg és a tenge-

ri flotta fejlesztésétől. „A következő 
5-10 évben új szintre kell emelnünk 
fegyveres erőnket. Az a feladatunk, 
hogy az ország gazdaságát nem alá-
ásva, ellenkezőleg, azt sokszorosan 
megtöbbszörözve olyan hadsereget 
és flottát, olyan hadiipari komplexu-
mot hozzunk létre, amely lehetővé 
teszi Oroszország számára a tartós 
béke biztosítását” – hangsúlyozta a 
kormányfő.

Belpolitikai kérdésekről szólva 
Putyin kifejtette: „evolúciós fejlő-
désre, stabilitásra és következetes-
ségre van szükségünk bármilyen 
politikai átalakulást illetően. Ezért 
óvatosan és a legnagyobb felelős-
séggel kell politikai rendszerünkhöz 
viszonyulni”. „Oroszország meg-
rázkódtatásokkal teli történelmét 
tekintetbe véve ez fontos feladat, 
amelyet értelemszerűen demokra-
tikus alapokon kell végrehajtani” – 
tette hozzá. A kongresszus ellensza-
vazat és érvénytelen voks nélkül vá-
lasztotta meg Putyint elnökjelöltté. 
A politikus, aki 2000–2008 között 
már betöltötte az orosz államfői 
posztot, megköszönve a bizalmat 
kijelentette: ha 2012-ben megvá-
lasztják, minden erejével az ország 
fejlődését fogja elősegíteni. Az 
Orosz Föderációban 2012. március 
4-én lesz az elnökválasztás. Vladimir Putyin erős vezetőt ígér a föderációnak. 2012-ben ajánlja magát

Băsescu: „természetes úton”, az alkalmazási stop fenntartásával történnének a leépítések
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Útnak indították a floridai Cape 
Canaveral űrrepülőtérről a Cu
riosity (Kíváncsiság) nevű új 
amerikai marsjárót szombat 
délután egy Atlas Vhordozóra-
kétával.

A rakétát a terveknek megfe-
lelően, közép-európai idő 
szerint délután négy óra 

két perckor lőtték fel. A Curiosity 
– hivatalos nevén Mars Science 
Laboratory (Mars Tudományos 
Laboratórium) – 8,5 hónapig tar-
tó, 570 millió kilométeres út után 
2012 augusztusában érkezik meg a 
Marsra. A NASA 2003-ban kezd-
te el tervezni a 2,5 milliárd dollá-
ros összköltségű projektet. A közel 
egytonnás Curiosity kétszer olyan 
hosszú és legalább ötször olyan ne-
héz, mint a korábbi marsautók bár-
melyike. A tervek szerint a marsi 
egyenlítő környékén lévő, 155 ki-
lométer átmérőjű Gale-kráterben 
landol. A csaknem kétéves misszi-
óra érkező marsautó leszállóhelye-
ként a kráter közepén magasodó 5 
kilométeres, rétegzett szerkezetű 
hegy környékét választották ki, 
ahol a vizes eredetet feltételező 
agyagásványok és szulfátok fordul-
nak elő. A marsjáró fedélzetén tíz 
műszer működik majd, közülük 
kettő a robotkarok által begyűjtött 
kőzetminták elemzését végzi. A 
Curiosity feladata kideríteni, hogy 
létezhettek-e valamikor a vörös 
bolygón olyan feltételek, amelyek 
lehetővé tették a mikrobiális élet-
formák kifejlődését. A következő 
hónapokat az amerikai űrkutatási 
hivatal 240 kutatója és munkatársa 
lázas munkával tölti, hogy felké-
szüljenek a marsjáró irányítására. 
Ehhez a NASA bolygókutató labo-
ratóriumának a Pasadenában mű-
ködő Jet Propulsion Laboratory 
modelljét használják, hogy megta-
pasztalják, miként viselkedik majd 
a Curiosity a vörös bolygó felszí-
nén. „Arra is fel kell készülnünk, 
hogy gyorsan ki tudjuk értékelni 
a marsjáró műszerei által küldött 
adatok sokaságát” – magyarázta 
Michael Meyer, a program egyik 
kutatója, aki szerint tudniuk kell 
meghatározni a vizsgálatok prio-
ritását is. A marsjáró ugyanis csak 
meghatározott mennyiségű ener-
giát használhat fel naponta. „Elég 
lehet mindössze néhány száz mé-
tert haladnia ahhoz, hogy az egész 
kutatási tervet teljesítsük” – tette 
hozzá Michael Meyer.


