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„Áttörésértékûnek” nevezte
tegnap lapunknak Winkler

Gyula európai parlamenti képvi-
selõ azt a kisebbségek védelmérõl
szóló határozatot, amelyet ked-
den este fogadott el Brüsszelben
tartott kongresszusán az Európai
Néppárt (EPP). „A politikai hatá-
rozat az Európában õshonos
nemzeti kisebbségek védelmérõl
szól. Elfogadása azért is áttörés,
mert a páneurópai politikai csalá-
dok közül mindeddig a néppárt
viszonyult a legmerevebben a ki-
sebbségi kérdéshez” – mondta a
politikus. Folytatása a 2. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2347 ▼
1 amerikai dollár 2,8737 ▲
100 magyar forint 1,5548 ▲

Félúton az Ígéret Földje felé

„Húsz év elteltével még nem történt meg
az igazi rendszerváltás, de a Mózes által
vezetett zsidók is csak negyven évi ván-
dorlás után érkeztek az Ígéret Földjére”
– élt a bibliai hasonlattal  Tõkés László 
a szerda este Bukarestben tartott értelmi-
ségi kerekasztalon. 
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Sínen az új menetrend

December 13-tól változik a vasuti menet-
rend, sokakat érhet meglepetés. Több nem-
zetközi vonatot kivettek, csökkentették a se-
bes- és gyorsvonatok, valamint az intercity
szerelvények számát, viszont jelentõsen több
személyvonat közlekedik bõvített útvonalon.

Kultúra 8

HIRDETÉS

Újracsavarozzák Mátyást

Jól haladnak a kolozsvári Mátyás-szobor-
csoport restaurálási munkálatai, tudtuk meg
Kolozsi Tibortól, a Fadrusz-alkotás bronz-
részeinek restaurálását vezetõ szakembertõl.
Most erõsítik meg a szobor belsõ vázát és
cserélik ki a hibás alkatrészeket, valamint
folynak a tárgyalások a süttõi bányával a
mészkõdarabok megvásárlásáról.

„Új kormány alakításában az
RMDSZ továbbra is a PNL-

vel szeretne együttmûködni, de
egy jól átlátható kormánytöbbség
létrehozásának érdekében más
pártok irányában is nyitott ma-
rad” – nyilatkozta Markó Béla
szövetségi elnök tegnap a TEKT
ülése után. A PSD és a PD-L is a
liberálisok felé kacsingat, Anto-
nescuék „helyezkedése” határoz-
hatja meg a következõ kormány
összetételét. 3. oldal

A liberálisoknak
csapják a szeletÁtvették tegnap elismeréseiket

a stockholmi Nobel-bizottság
idei díjazottjai, köztük a romániai
születésû Herta Müller írónõ. Ba-

rack Obama amerikai elnök az el-
sõ olyan vezetõként vehette át a
békedíjat Oslóban, akinek orszá-
ga háborúban áll. 2. oldal 

Esélyek
…legalább 35 ezer szavazatról kellene ki-
deríteni, hogy csalás eredményeként ke-
rült az urnába. Egyenként, bizonyítékok-

kal alátámasztva, ami kilenc
ember számára – ennyi tagja
van az Alkotmánybíróság-
naknak – a törvényes 48
órán belül lehetetlen. Követ-

kezésképp az újabb for-
duló felett napirendre
lehet térni, az Ab. is
ezt teszi nagy valószí-
nûséggel.

Herta Müllernek XVI. Károly Gusztáv svéd király gratulál

Szõcs Levente

Átadták a Nobel-díjakat

A válság hullámai mára elérték az alkalmazottakat, ugyanis a felvett hitelek utáni elmara-

dások duplájára nõttek 2008 hasonló idõszakához képest. A banki szakemberek nem 

számítanak arra, hogy a hátralékot felhalmozó ügyfelek száma ugyanilyen ütemben fog

tovább növekedni. Ennek oka, hogy vége szakadt a tavaly karácsonykor még megfigyelhe-

tõ hitelláznak, sokkal kevesebben vállalják az eladósodás kockázatait. Ráadásul a bankok

is összehasonlíthatatlanul óvatosabban helyeznek ki pénzt. 6. oldal 
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Fotó: Agerpres

Rakódó hátralékhegyek 
Egy év alatt megkétszerezõdött a romániai lakosság banki adóssága 

Néppárti áttörés
kisebbségügyben



Hírösszefoglaló

Barack Obama amerikai el-
nök – az elsõ vezetõként, aki-

nek országa háborúban áll – teg-
nap Oslóban átvette a idei Nobel-
békedíjat. Az oslói városházán
tartott ünnepségen a norvég kirá-

lyi család jelenlétében Thorbjorn
Jagland, a norvég Nobel-bizott-
ság elnöke – mielõtt átadta a 18
karátos aranyérmet, az oklevelet
és 10 millió koronás (közel 1 mil-
lió euró) csekket – védelmébe vet-
te a sokak által bírált döntést.
Hangsúlyozta, hogy a díjjal kí-
vánják támogatni Obama elnök
elképzeléseit, a nukleáris leszere-
lés, a klímaváltozás és a világ
problémáinak párbeszéd útján
történõ megoldására irányuló
erõfeszítéseit.

Az Egyesült Államok alig egy
éve hivatalban lévõ elnöke, aki-
nek országa háborúban áll Irak-
kal és Afganisztánnal, és eddig
nagyobb diplomáciai sikert nem
tudott felmutatni, nagy meglepe-
tésre lett a 2009. év Nobel-békedí-
jának kitüntetettje.

Obama elnök beszédében
hangsúlyozta: hálával és alázattal
fogadja a megtiszteltetést. Hang-
súlyozta: háborúra néha szükség
van, hogy leküzdjék a rosszat a
Földön, és szavatolják az Egye-
sült Államok biztonságát, még
ha magas is az ára. Megerõsítet-
te: 2011 júliusában megkezdõdik
az amerikai csapatok kivonása
Afganisztánból. „Egy erõszak-
mentes mozgalom nem tudta
volna megállítani Hitler seregeit.
Tárgyalással nem lehet az al-

Kaidát rábírni, hogy letegye a
fegyvert. Nem cinizmus, hanem
a történelem megértése annak el-
ismerése, hogy néha szükség van
erõre” – mondta az elnök, fájlal-
va, hogy a háború emberi tragé-
diákkal jár. Obama kiemelte: tar-
tós béke nem lehet az egyének

emberi jogai és gazdasági lehetõ-
ségei nélkül, viszont a nemzetkö-
zi jogot megsértõ államokat
szankcionálni kell. 

Norvégia a díjátadásra
egyébként történelmének leg-
nagyobb biztonsági intézkedé-
seivel készült.

Stocholmban délután sorra
vették át a svéd királytól a
Nobel-bizottság idei díjazottai,
köztük a romániai születésû
Herta Müller, aki az irodalmi
Nobel-díjat kapta meg. 
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Moszkva megorrolt Bãsescura

Moszkva arra figyelmeztetett tegnap, hogy
Traian Bãsescu román államfõ elnökválasz-
tási kampánya során „több alkalommal ba-
rátságtalan kijelentéseket engedett meg
Oroszországról”, amelyek csak árthatnak a
kétoldalú kapcsolatoknak. Andrej Nyesz-
tyerenko orosz külügyi szóvivõ felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a politikai ellenlábasok-
kal vetélkedve Bãsescu megkísérelte kiját-
szani az „orosz kártyát”, és azzal vádolta
Moszkvát, hogy megpróbál beavatkozni
Románia belügyeibe. A moszkvai diplomá-
cia a román államfõnek a választási kam-
pány alatt elhangzott egyik kijelentésére re-
agált. Bãsescu szóváltásba keveredett a bu-
karesti orosz nagykövettel. Alekszandr
Csurilin azt mondta: nem érti, miért keltett
akkora felhördülést, hogy Mircea Geoanã
szociáldemokrata elnökjelölt tavasszal ma-
gánemberként Moszkvába látogatott.
Bãsescu válasza nem sokat váratott magára.
„Oroszország nem engedheti meg magá-
nak, hogy politikai támaszpontokat hozzon
létre Romániában. Ha mégis, akkor ezeket
felszámoljuk” – mondta az államfõ.

A cégbíróságok helyükön maradnak

Az alaptörvénnyel ellentétesnek nyilvání-
totta tegnap az Alkotmánybíróság azt a tör-
vényt, amely az igazságügyi tárcától a ke-
reskedelmi kamarák hatáskörébe utalta a
cégbíróságokat. A jogszabályt korábban
nagy szavazattöbbséggel fogadta el a parla-
ment, ám Cãtãlin Predoiu igazságügyi mi-
niszter már akkor kijelentette: alkotmá-
nyossági aggályai vannak a törvénnyel kap-
csolatban. Mint ismert, a cégbíróságok
évente több millió euróval gazdagították a
költségvetést, a kamarákhoz utalásukkal
bevételeik magánkézbe kerültek volna.

Együttmûködésre léptek 
a közép-európai médiahatóságok

Együttmûködési megállapodást írtak alá
hat közép-európai ország médiahatóságai-
nak képviselõi tegnap Prágában – közölte a
dokumentumot az Országos Rádió és Tele-
vízió Testület (ORTT) nevében aláíró Szalai
Annamária az MTI-vel. A testületi tag köz-
lése szerint a cseh, a lengyel, a magyar, a
román, a szerb és a szlovák testület együtt-
mûködésének lényege, hogy összehangolják
monitoringtevékenységüket.

Sólyom: példás a szerbiai törvény

Példaértékûnek nevezte Sólyom László
köztársasági elnök csütörtöki vajdasági lá-
togatásán a kisebbségi önigazgatás szervei-
nek, a nemzeti tanácsoknak a megalakítá-
sáról szóló szerbiai törvényt. A jogszabály
„óriási lehetõséget ad az itteni kisebbségek-
nek a teljes kulturális önigazgatásra; ez az
autonómiának rendkívül jelentõs teljesít-
ménye” – jelentette ki az államfõ, miután
felkereste a szabadkai püspökséget. Elõzõ-
leg  kijelentette: „Példaszerû, hogy a hatá-
ron túli magyar közösség megkapja ezt a
lehetõséget az önigazgatásra, hiszen ez
több más országban, ahol nemzetrészeink
élnek, elképzelhetetlen”.

Megkezdõdött az EU-csúcs

A hónap elején életbe lépett Lisszaboni
Szerzõdés gyors gyakorlatba ültetésére szó-
lítottak fel egyebek között az Európai Unió
tagországainak állam- és kormányfõi teg-
nap kezdõdött kétnapos találkozójuk kez-
detén tett nyilatkozataikban. Fredrik
Reinfeldt, a találkozón elnöklõ svéd mi-
niszterelnök azt is bejelentette: a péntek ko-
ra délután befejezõdõ ülésen szeretné elér-
ni, hogy a tagországok konkrét felajánláso-
kat tegyenek arról, mekkora összeggel kí-
vánják segíteni a fejlõdõ országok éghajlat-
változás elleni fellépését a következõ há-
rom évben. A csúcsértekezlet témái között
szerepel a nemzetközi gazdasági válság, a
bel- és igazságügyi együttmûködés újabb
ötéves programja.

Röviden

ÚMSZ

„Húsz év elteltével még nem
történt meg az igazi rendszer-

váltás, de a Mózes által vezetett
zsidók is csak negyven évi ván-
dorlás után érkeztek az Ígéret
Földjére” – élt a bibliai hasonlat-
tal  Tõkés László a szerda este
Bukarestben tartott értelmiségi
kerekasztalon. A Társadalmi Pár-
beszédért Csoport (Grupul pen-
tru Dialog Social) által a rend-
szerváltás huszadik évfordulója
alkalmából tartott megbeszélé-
sen Tõkés az 1989-es események
tanulságairól beszélt. Az európai
parlamenti képviselõ kifejezte re-
ményét, hogy nem kell negyven
évet várni arra, hogy a valódi
rendszer- és szemléletváltás meg-
történjen Romániában. 

A bukaresti találkozó résztve-
või – többek közt Andrei Oiº-
teanu történész, Ion Caramitru
színmûvész, Adrian Cioroianu
történész, Stere Gulea rendezõ és
Nestor Ratesh újságíró – a húsz
évvel ezelõtti eseményeket értel-
mezték. Boros Zoltán bukaresti
újságíró hozzászólásában emlé-
keztetett arra, hogy a médiában,
az 1989. december 22-én felsza-
badult Román Televízióban már az
elsõ percektõl kezdve megkezdõ-
dött a forradalom kirobbanása
helyszínének, Temesvárnak, vala-
mint Tõkés László szerepének el-
hallgatása. 

Átadták a Nobelt

F
o

tó
: 

S
a
la

m
o

n
 M

á
rt

o
n

 L
á
sz

ló

Félúton az Ígéret Földje felé

Barack Obama olyan ország vezetõjeként kapta a Nobel-békedíjat, amely hadban áll más államokkal Fotó: Agerpres

Folytatás az 1. oldalról

Winkler tájékoztatása szerint a
dokumentumot – amely a továb-
biakban hivatkozási alapul is
szolgálhat az Európai Unióban –
az RMDSZ és a szlovákiai Ma-
gyar Koalíció Pártjának kezde-
ményezésére fogadták el a nép-
párti küldöttek. A határozat töb-
bek között kéri, hogy induljon
meg a kisebbségi jogok európai
szintû keretszabályozásának ki-
dolgozása. Leszögezi: az Euró-
pai Unió lakosságának 10 száza-
lékát kitevõ õshonos, nemzeti ki-
sebbségek fontos kulturális, intel-
lektuális, gazdasági és szociális
értékei az Európai Uniónak, vé-
delmük, kultúrájuk és nyelvi sok-
színûségük megõrzése alapvetõ
érdeke az egységét keresõ Euró-
pai Uniónak. Emellett szentesíti
az anyanyelvû oktatás szükséges-
ségét az óvodától az egyetemig,
és megállapítja, hogy a kisebbsé-
gek védelmének egyik eszköze a
pozitív diszkrimináció. Winkler
elmondta, az RMDSZ és az
MKP kezdeményezése összekap-
csolódik azzal, hogy december
elsejétõl az Európai Unióban
életbe lépett a Lisszaboni Szerzõ-
dés. „Ennek egyik cikkelye sze-
rint a kisebbségek értéket képvi-
selnek az unióban” – tájékozta-
tott. Megtudtuk, a néppárti kül-
döttek egyhangúlag fogadták el a
határozatot. „Csupán a doku-
mentumot elõkészítõ szakbizott-
sági ülésen voltak viták. Elsõsor-
ban a görögök akadékoskodtak, a
németek konstruktívnak bizo-
nyultak” – mondta az EP-
képviselõ. Az EPP kongresszusa
egyébként tegnap az elnökök
megválasztásával folytatódott.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is-
mét elnyerte a tisztséget. 

Néppárti áttörés
kisebbségügyben

Egyhetes eseménysorozattal emlékeznek Te-
mesváron a rendszerváltozás huszadik évfordu-
lójára december 14-e és 20-a között. Hétfõn
megnyitják a Temesvári Mementó címû kiállítást,
Szûrös Mátyás volt magyar köztársasági elnök
és Németh Miklós egykori miniszterelnök jelen-
létében. A Csiky Gergely Állami Magyar Szín-
ház Stúdiótermében sajtóklubot moderál Füzes
Oszkár bukaresti magyar nagykövet, részt vesz-
nek Chrudinák Alajos, Sugár András, Gyõri Bé-
la, Salamon Rudolf, Cselényi László és Szõczy
Árpád újságírók. Kedden nemzetközi kerekasz-
tal-konferenciát tartanak a Temesvári Nyugati
Tudományegyetemen Lech Walesa és Emil
Constantinescu volt lengyel, illetve román ál-

lamfõ, valamint Orbán Viktor volt magyar mi-
niszterelnök és Tõkés László jelenlétében. Bemu-
tatják Szõczy Árpád Drakula árnyékában címû do-
kumentumfilmjét, majd ünnepi gálaest követke-
zik az opera nagytermében. Szerdán felavatják a
Mozgó Villamos Múzeumot, csütörtökön a húsz
évvel ezelõtti véres események helyszínein koszo-
rúznak. Pénteken este kerekasztal-beszélgetést
tartanak a Tõkés család jelenlevõ tagjainak rész-
vételével, szombaton felavatják a felújított Belvá-
rosi Református Templomot, vasárnap pedig a
Csiky Gergely Színház nagytermében a Bánsági
Magyar Demokrata Szövetség megalakulásának
20. évfordulójának szentelt emlékezõ fórummal
zárul a rendezvénysorozat. (S. M. L.)

Húsz év a rendszerváltás óta – Lech Walesa Temesváron

A bukaresti találkozó résztvevõi (Tõkés László a mikrofonnal) a húsz évvel ezelõtti eseményeket értelmezték
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Kevés vagy nulla az esélye a
Szociáldemokrata Pártnak,
hogy elérje az Alkotmány-
bíróságon (Ab.) az elnökvá-

lasztás második fordu-
lójának megismétlé-
sét. A törvény sze-
rint erre akkor nyí-
lik lehetõség, ha a

választás eredményét megváltoztató meny-
nyiségben „térítenek el” szavazatokat. A
mai konkrét helyzetben legalább 35 ezer
szavazatról kellene kideríteni, hogy csalás
eredményeként került az urnába. Egyen-
ként, bizonyítékokkal alátámasztva, ami
kilenc ember számára – ennyi tagja van az
Ab.-nak – a törvényes 48 órán belül lehetet-
len. Következésképp az újabb forduló felett
napirendre lehet térni, az Ab. is ezt teszi
nagy valószínûséggel. Érdemes viszont felfi-
gyelni egy jelenségre, amely a fentiekkel el-
lentétben csupán érdekes.
Politikusok szokták mondogatni, hogy a
választás a legjobb közvélemény-kutatás.
Múlt vasárnap azonban történt valami,
ami a megállapítás hatálya alól kivonja az
idei elnökválasztás második fordulóját.
Egy felmérés akkor mérvadó, ha a minta,
amelyen készül, reprezentatív. Vagyis tük-
rözi a teljes lakosság véleményét bizonyos
– meghatározott, megengedett és elfoga-
dott – valószínûséggel. Ehhez képest a vá-
lasztásokon a legapróbb bizonytalanság is
megszûnik. Már ha elfogadjuk, hogy bár-
mekkora is a jelenléti arány, a szavazási
hajlandóság független a pártszimpátiától,
vagyis az otthon maradtak arányosan
éppúgy szavaznának, mint politikai szem-
pontból aktívabb honfitársaik. De ez a fel-
tevés csak akkor igaz, ha az egyes táborok
szavazási hajlandóságát ugyanazok a té-
nyezõk alakítják.
Mindegyik választó szeretné, ha a kedven-
ce nyerne. Ezért ha valaki egyébként nem
menne voksolni – ezernyi okból –, de az
urnazárás elõtt három órával megtudná,
hogy a választottjának mindössze egy apró
segítségre lenne szüksége a gyõzelemhez,
biztosan venné magának a fáradtságot és
elmenne szavazni. Baj akkor van, ha egyik
jelölt szavazói nagyobb arányban értesül-
nek a küzdelem állásáról. Ebben az eset-
ben ugyanis az illetõ fél támogatói na-
gyobb arányt képviselnek a tényleges sza-
vazók között, mint amennyi arányuk a tel-
jes népességben. Múlt vasárnap márpedig
éppen ez történt: az internet-hozzáféréssel
rendelkezõk folyamatosan nyomon követ-
hették az exit poll eredményeket. Az ered-
mény: a városi szavazókörzetek elõtt az ur-
nazárásig sorban álltak, akiknek feltett
szándékuk volt megfordítani az eredményt.
Azt az eredményt, amelyet ellentétben a
másik fél potenciális szavazóinak nagy
többségével, õk ismertek.
A konkrét helyzethez visszatérve, a Szoci-
áldemokrata Párt érthetõ módon nem
erõlteti a szavazatok újraszámlálását. Õk
is tudják, hogy nincs mit újraszámolni.
Ismételni kellene a megtanult leckével a
tarsolyban, de azt már feltehetõen csak öt
év múlva lehet.

Román lapszemle

Esélyek

Szõcs Levente

Fleischer Hilda

„Egy új kormány alakításában
az RMDSZ továbbra is a

Nemzeti Liberális Párttal (PNL)
szeretne szorosabban együttmû-
ködni, de egy jól átlátható, vitat-
hatatlan, és fõleg meggyõzõ kor-
mánytöbbség létrehozásának ér-
dekében természetesen más pár-
tok irányában is nyitott marad” –
nyilatkozta Markó Béla szövetsé-
gi elnök tegnap Bukarestben, a
Területi Elnökök Konzultatív Ta-
nácsának (TEKT) ülése után. 

Nem jutalom a kormányzás

A területi elnökök által megfo-
galmazott konklúziók gyakorlati-
lag megegyeznek a kedden lezaj-
lott Szövetségi Állandó Tanács
(SZÁT) álláspontjával. „Egy ki-
sebbségi vagy egy kis parlamenti
többséggel rendelkezõ kormány
létrehozása lehetséges, de ez
kényszermegoldás lenne a fenn-
álló válságban” – fogalmazott
Markó, aki szerint azon pártok,
amelyek most a kormányzást el-
vállalják, nem részesülnek juta-

lomban, ugyanis nagy áldozato-
kat kell majd hozniuk. „Egy
ilyen helyzetben semmi szükség
nincs arra, hogy a kormány, a
parlament és az elnökség között
folyamatosan politikai viták dúl-
janak. A mai ülésen nem is be-
széltünk a kormányalakításról,
hisz ez nem az RMDSZ dolga
lesz, mi csak hozzájárulunk majd
a megalakulásához” – tette hoz-
zá a szövetségi elnök, akitõl azt is
megtudtuk, hogy tegnap találko-
zott Mircea Geoanával, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) elnöké-
vel is, aki az Alkotmánybíróság

döntését várja. „Jó kapcsolatban
vagyunk a szociáldemokraták-
kal, s bár egy erõs közös pontot
veszítettünk el Klaus Johannis
visszalépésével, a két párt közötti
közremûködés nem fog meg-
szûnni, folyamatosan tárgyaláso-
kat folytatunk arról, hogy ez a
többség fennmaradhat-e vagy
sem” – magyarázta Markó Béla,
a TEKT után. Elmondta, a PNL-
tõl eltérõen, az RMDSZ egyelõre
semmiféle kormányalakításra
utaló levelet nem kapott a
Demokrata–Liberális Párttól
(PD-L), s bár kedden találkozott

az alakulat elnökével, Emil Boc-
kal, konkrét tárgyalási dátumot
nem tûztek ki. 

Elemezték 
az eredményeket

A TEKT tegnapi ülésén a terü-
leti képviselõk többek között a vá-
lasztások második fordulójának
eredményeire is kitértek. „Jelen
pillanatban a lakosságnak nin-
csen kellõ politikai kultúrája, és
nagyon könnyen befolyásolható.
Azzal is szembe kell néznünk,
hogy az RMDSZ egy középjobb-
oldali irányba mutató szervezet
és a lakosságban nem tudatosult,
hogy mi a „Johannis-pro-
gramot”, illetve annak az elveit
támogattuk. Traian Bãsescut
azon egyszerû oknál fogva nem
támogathattuk, hogy banánköz-
társaság fele vezeti Romániát. A
jelenlegi gazdasági válságban
nem lehet felépíteni egy országot
populizmussal és demagógiával”
– fogalmazott tegnap szintén a
TEKT-ülés után lapunknak Bu-
dai Richárd, az RMDSZ bukares-
ti szervezetének elnöke. 

Kérdésünkre, az ülésen felme-
rült-e az, hogy a székelyföldi
Bãsescut-párti szavazatokért
felelõsségre vonják a helyi területi
elnököket, Budai elmondta: nem
nyilatkozik a székelyföldi területi
szervezetek hibájáról, és annak
sem híve, hogy a szomszéd kecs-
kéjérõl beszéljen. „Tény, hogy
mindannyian valahol hibásak va-
gyunk, mert mindig lehetne job-
ban és többet tenni” – magyarázta
az ÚMSZ-nek Budai. 

Fizetésképtelen lett a Flamingo-csoport,
az elektronikai termékek harmadik legna-
gyobb hazai forgalmazója. A vállalat vé-
delmet kér a hitelezõkkel szemben, miköz-
ben az ING Bank a kölcsönadott 17,5 mil-
lió eurójának visszaszerzését sürgeti.
(Ziarul Financiar) Egy teherautónyi lejárt
szavatosságú élelmiszert és higiéniai ter-
mékeket szállítottak a dâmboviþai Fioeni
városának szeméttelepére. A helyiek meg-
rohamoztak a lerakatot, hogy hazavigyék
az arucikkeket. (Jurnalul Naþional)  A bí-
róság elõtt kell felelnie három krakkói or-
vosnak, amiért nem tettek meg mindent
Claudiu Crulic életének megmentése érde-
kében. A román férfi tavaly januárban
hunyt el egy lengyel börtönben, miután
éhségsztrájkot folytatott. (Gardianul)

PNL-közelben az RMDSZ

Cs. P. T.,  M. Á. Zs.

„A demokrata-liberálisok
annyit csaltak, hogy még

Oszama bin Ladent is kihozták
volna elnöknek” – nyilatkozta
Dan Nica szociáldemokrata alel-
nök, majd megköszönte azok-
nak, akik a december 6-i válasz-
tások alkalmával tapasztalt, elõ-
re eltervezett csalásokra vonat-
kozó bizonyítékokat küldtek ala-
kulatának. „Rendkívül fontos,
hogy az Alkotmánybíróság a
rendelkezésre bocsátott bizonyí-
tékok alapján gyors és helyes
döntést hozzon annak érdeké-
ben, hogy a lakosság visszanyer-
je bizalmát a demokratikus já-
tékszabályok iránt” – tette hozzá
Nica. A PSD-s keresetet összeál-
lító Daniel ªova szenátor tegnap
újabb magyarázó iratokat adott
át az Alkotmánybíróságnak „a
taláros testület munkájának

könnyítése céljából”. ªova azzal
a magyarázattal utasította el a
sajtó érdeklõdését, hogy nem
akar az alkotmánybírák elõtt
nyilatkozni a bizonyítékokról. 

Az Alkotmánybíróság tegnap
délután kezdte el a PSD által
összegyûjtött bizonyítékok ki-
elemzését. Puskás Bálint szerint
a testület munkája elhúzódhat, s
nem tudni még, mikorra várható
ítélethirdetés. „Ez még megjósol-
hatatlan, de szinte kizárt, hogy
még ezen a héten el tudjuk bírál-
ni a PSD óvását. Valószínûbb,
hogy jövõ héten születik ítélet” –
mondta tegnap a tárgyalások
megkezdése elõtt lapunk kérdé-
sére az alkotmánybíró. Tájékoz-
tatása szerint tanúkat is behívhat-
nak a tárgyalásra, ha „a bírák en-
nek szükségét érzik”. Korábban
Puskás Bálint lapunknak elma-
gyarázta: csupán akkor döntenek
a második forduló megismétlésé-

rõl, ha a PSD bizonyítani tudja,
hogy „az eredményeket döntõ
módon befolyásoló csalások”
történtek a választásokon.

Marcel Opriº, a választások
eredményeinek összesítéséért fe-
lelõs Különleges Távközlési
Szolgálat (STS) igazgatója teg-
nap a szenátus védelmi bizottsá-
ga elõtt tagadta, hogy az általa
vezetett intézmény összejátszott
volna a Demokrata–Liberális
Párttal (PD-L), a politikai alaku-
lat rendelkezésére bocsátva inf-
rastruktúráját. „Bizonyítékokkal
támasztottam alá, hogy a PD-L
nem használta szolgálatunk erõ-
forrásait a párhuzamos szavazat-
számláláshoz” – mondta el
Opriº. A STS igazgatója azt is
cáfolta, hogy az intézménye által
a választási körzetek elnökeinek
rendelkezésére bocsátott mobil-
telefonokon pártüzeneteket köz-
vetítettek volna. 

A taláros testület jövõ héten dönt
a szociáldemokraták óvásáról 

A Szociáldemokrata Párt fel van készülve mind a
kormányzati, mind pedig az ellenzéki szerepre –
fejtette ki Mircea Geoanã PSD-elnök, hozzátéve:
alakulata soha sem fog egy olyan kormányt támo-
gatni, amelynek demokrata-liberális a miniszterel-
nöke. Geoanã szerint a parlamenti többségnek
kell kormányt alakítania, és a jelen állás szerint
ezt alakulata a PNL-vel közösen biztosítani tud-
ná, az RMDSZ támogatása nélkül is. „Amennyi-
ben az elnökválasztások eredményét illetõen az
Alkotmánybíróság nem dönt a javunkra, de to-
vábbra is fennáll a PSD–PNL parlamenti többség,

akkor a taláros testület döntését kérjük majd azzal
kapcsolatban, hogy kinek áll jogában kormányt
alakítani, a parlamenti többségnek vagy az állam-
fõnek” – mondta el a PSD-elnök. Geoanã emlé-
keztetett a Crin Antonescu liberális elnökkel kiépí-
tett jó kapcsolatra, kétségeit fejezve ki azzal kap-
csolatban, hogy ezt Bãsescu elnöknek sikerülne
megbontania „holmi udvarolgatással”. A PD-L
stratégái mindeközben azt a lehetõséget is mérlege-
lik, hogy az RMDSZ, nemzeti kisebbségek és a
csúcsvezetéssel elégedetlen liberális honatyák tá-
mogatásával alakítsanak kormányt. 

A szociáldemokraták és a demokrata-liberálisok is a liberálisoknak udvarolnak

A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa továbbra is a liberálisok mellett tartaná az RMDSZ-t A szerzõ felvétele

ÚMSZ

Erotikus felhangokat kapott
az a rejtély, amelyet Traian

Bãsescu dobott be a köztudatba
pár nappal a december 6-i elnök-
választások elõtt. Ekkor az ál-
lamfõ elmondta: birtokában van
egy Mircea Geoanát kompromit-
táló kazettának, és azzal fenye-
gette stábját, hogy ha felhasznál-
ják a kampányban, azonnal visz-
szalép.  Tegnap a La Vanguardia
címû spanyolországi lapnak
adott interjúban Horia Roman
Patapievici, a Román Kulturális
Intézet igazgatója azt sugallta,
hogy a kazettán a szociáldemok-
rata elnök orális szexet folytat.
Utólag Patapievici közlemény-
ben pontosított: soha nem mon-
dott ilyet. Tegnap az államfõ szó-
vivõje is tagadta, hogy Traian
Bãsescu birtokában lenne ilyen tí-
pusú felvételeket tartalmazó ka-
zetta. Geoanã szerint Patapievici
„malacságokkal foglalkozik”, a
kazettára vonatkozó információ
szemenszedett hazugság.

Román szexgate?



MTI

Csehszlovákiában 1989
decemberében viharos

gyorsasággal követték egy-
mást a „bársonyos forrada-
lom” eseményei, jóllehet az
1968. évi „prágai tavasz” le-
verését követõ visszarendezõ-
dés során Csehszlovákiában
a diktatúra minden egyéni
megnyilvánulást, kezdemé-
nyezést gyanakodva figyelt.

Az elsõ jelek

A rendszer gyengülésének
jelei a nyolcvanas évek máso-
dik felében kezdtek mutat-
kozni. 1987-ben félmillióan
írtak alá egy vallásszabadsá-
got követelõ petíciót, 1988.
március 25-én pedig Po-
zsonyban „illegális vallási
csoportok provokatív tünte-
tését” verte szét brutálisan a
rendõrség. Augusztusban
1968 huszadik évfordulóján,
októberben a csehszlovák ál-
lam létrejöttének hetvenéves

ünnepén demonstrált Prágá-
ban az ellenzék. A Milos
Jakes fõtitkár vezette Cseh-
szlovák Kommunista Párt
mindazonáltal ragaszkodott
a szocializmus dogmáihoz,
az engedményeket elutasító
politikához, s idegenkedve
szemlélte a szovjet pereszt-
rojkát. A rendszer tûrõképes-
ségét feszegetõ 1988-as pró-
bálkozások után 1989 hozta
meg az áttörést, a két évtize-
de óhajtott rendszerválto-
zást. Az év folyamán több
hatalmas megmozdulás ren-
gette meg a kommunista be-
rendezkedést, amely a csapá-
sok súlya alatt végül össze-
omlott. 1989. január 15-én a
prágai Vencel téren tüntetõk
emlékeztek Jan Palachra, aki
a „prágai tavasz” leverése
után tiltakozásul választotta
az önkéntes tûzhalált. A több
napig tartó megmozdulások
során a rendõrség brutálisan
lépett fel: gumibotokkal,
könnygázzal, rendõrkutyák-
kal támadt a tömegre, mint-

egy 800 embert letartózta-
tott, köztük Václav Havel
drámaírót, a Charta ’77
egyik vezetõjét.

A december – 
októberben kezdõdött

A kommunista rendszer-
nek a kegyelemdöfést meg-
adó eseménysorozat október
28-án kezdõdött. A csehszlo-
vák állam létrejöttének 71.
évfordulója alkalmából ha-
talmas tüntetés rázta meg
Prágát, amelynek megint
csak a rendõrség vetett véget
tömegoszlatással, brutalitás-
sal, letartóztatásokkal. Hiá-
ba volt az elítélõ nemzetközi
visszhang, egy hónappal ké-
sõbb, – nyolc nappal a berlini
fal leomlása után – a fõváros
utcáin megint tobzódott az
erõszak. November 17-én a
nemzetközi diáknap alkal-

mából rendezett, engedélye-
zett megmozdulás hatalmas,
békés tüntetéssé vált, mely-
nek résztvevõi gyökeres poli-
tikai változásokat, új kor-
mányt, szabad választáso-
kat, a vezetõk távozását kö-
vetelték, válaszként gumibo-
tot kaptak és kutyákat enged-
tek rájuk. Ezután már egy-
mást követték a tüntetések,
amelyeken immár a több-
pártrendszert, a szabad vá-
lasztásokat, a társadalmi
párbeszédet és az erõszak fe-
lelõseinek megbüntetését kö-
vetelték. Még november 17-
én megalakult Prágában
Havel vezetésével a Polgári
Fórum, Vágsellyén létrejött
a Független Magyar Kezde-
ményezés, 20-án pedig újabb
diáktüntetés után Pozsony-
ban a Nyilvánosság az Erõ-
szak Ellen polgári kezdemé-
nyezés.

Meghátráló kommunisták

November 21-én párbe-
széd kezdõdött a hatalom és
az ellenzék között, ami 26-
án kerekasztal-tanácskozás-
sal folytatódott. A tünteté-
sek hatására november 24-
én lemondott a kommunista
párt vezetõsége, az új veze-
tés pedig elhatárolta magát
az 1968-as intervenciótól és
a sztálini modelltõl. 26-án a
Polgári Fórum felhívására
750 ezres tömeg demonst-
rált a Vencel téren, 27-én
kétórás országos általános
sztrájkot tartottak, a tünteté-
seken a tömeg „Késõ, késõ”
kiáltással nem hagyta a kor-
mány képviselõit szóhoz
jutni.

A szövetségi parlament no-
vember 29-én törölte az al-
kotmányból a párt vezetõ
szerepére vonatkozó cik-
kelyt. December 6-án lefegy-
verezték a munkásõrséget, 7-
én lemondott Ladislav
Adamec kormányfõ, és a
kommunista párt központi
bizottságának elnöksége ki-
zárta a pártból Milos Jakes
volt fõtitkárt. December 10-
én megalakult a Nyilvános-
ság az Erõszak Ellen politi-
kusa, Marián Calfa kormá-
nya, 1948 óta az elsõ, amely-
ben kisebbségben voltak a
kommunisták. Az új kor-
mány kinevezése után le-

mondott Gustáv Husák köz-
társasági elnök, aki 1975 óta
töltötte be a posztot. A beje-
lentéseket 200 ezer ember
ünnepelte Prágában, az el-
lenzéki szervezetek pedig le-
fújták a másnapra tervezett
általános sztrájkot. Csehszlo-
vákiában vérontás nélkül
gyõzött a „bársonyos forra-
dalom”.

A politikai hatalomváltás
a régi államberendezkedés
lebontásával, s az új megte-
remtésével folytatódott.
Megkezdõdött a vasfüggöny
lebontása is a csehszlo-
vák–osztrák határon. De-
cember 21-én a CSKP rend-
kívüli kongresszusa bocsá-
natot kért az állampolgárok-
tól a korábbi rendszer bûne-
iért, kivonult a munkahe-
lyekrõl, 22-én megszûnt a
titkosrendõrség. December
28-án a „prágai tavasz” le-
gendás vezetõje, Alexander
Dubcek lett a parlament, a
Szövetségi Gyûlés elnöke,
majd 29-én a 70 százalék-
ban még kommunista testü-
let az ellenzék népszerû ve-
zérét, Václav Havelt válasz-
totta államfõvé. 1990. ápri-
lisában az állam neve Cseh
és Szlovák Köztársaságra
változott, az elsõ szabad vá-
lasztásokat 1990. június 8-9-
én a Polgári Fórum és a
Nyilvánosság az Erõszak
Ellen nyerte meg. 
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A trend hónapok óta egy-
értelmû volt: egyfelõl

Traian Bãsescu fokozatosan
veszített népszerûségébõl,
másfelõl Mircea Geoanã ki-
tartóan növelte hívei számát.
Mi volt az, ami megfordítot-
ta a trendet?

„Pünkösdi elnökség”

A legkézenfekvõbb válasz
erre a kérdésre: a szociálde-
mokrata jelölt saját melléfo-
gásai miatt, nem kevésbé pe-
dig stábja hibájából veszített.
November 26-án elvileg már
Románia elnöke volt – ez de-
rült ki mind a szociáldemok-
raták, mind a demokrata-li-
berálisok belsõ elemzéseibõl.
Geoanã legalább öt százalék-
kal vezetett Bãsescuval szem-
ben, és a szociáldemokraták
szerint ezt az elõnyt az ál-
lamfõ már nem dolgozhatta
le. December hatodikán, az
urnazárást követõen bemuta-
tott exit poll eredmények
után pedig 11 órán át tényle-
gesen is Románia elnökének
tekintette magát, annak elle-
nére, hogy Traian Bãsescu –
lovagiatlanul, nem melléke-
sen pedig törvénytelenül is –

négy perccel megelõzte õt be-
jelentésével: „Gyõztem!”

A nagy kérdés: mit tudott
Bãsescu, amit nem tudott
Geoanã? Az államfõ „becsü-
letes felmérésekre” hivatkoz-
va igyekezett alátámasztani
meglepõ kijelentését. Politi-
kai megfigyelõk értesülései-
nek megfelelõen az államfõ a
szociáldemokrata Vasile
Dâncu által végzett exit poll
felmérésre utalt, amelyet a B1
tévé rendelt meg tõle. 

„Mogulok”, 
melléfogások

Hol veszített tehát
Geoanã, miután a Crin
Antonescuval megkötött szö-
vetsége nyomán gyakorlati-
lag verhetetlennek tûnt? Bár
az elsõ menetet Traian Bãs-
escu nyerte, politikai körök-
ben szinte egyértelmû volt,
hogy a politikailag teljesen
elszigetelõdött államfõ esély-
telenként vág bele a döntõ
megmérettetésbe. AZ IRES
november 26-i felmérése sze-
rint Geoanã a szavazatok
54,3 százalékára számítha-
tott Bãsescu 45,7 százaléká-
val szemben, majd – ugyan-
csak az IRES adatai alapján
– két nappal a szavazás elõtt

50-50 százalékosra módosult
az arány. Politikai elemzõk
egyértelmûnek tartják, hogy
Mircea Geoanának sok rosz-
szat okoztak saját „mogul-
jai” is.

Az elsõ hibát Dinu Patri-
ciu követte el híres, 19 má-
sodperces filmecskéjével,
amelyen Traian Bãsescu lát-
szólag bántalmaz egy kisko-
rú fiút. A képsort nyilvános-
ságra hozói döntõ csapásnak
szánták Traian Bãsescu el-
len, számításuk azonban
nem jött be, jóllehet a „mo-
gulok” tévéi naponta több-
ször is leforgatták. A nyo-
mukban végzett felmérések
szerint azonban a megkérde-
zetteknek alig egyharmada
tartotta a filmecskét eredeti-
nek, 40 százaléka hamisít-
ványnak nevezte, további
több mint 20 százaléknak
egyszerûen nem volt vélemé-
nye ennek kapcsán. Patriciu
akciója mozgósította a PD-L
választóit, így, bumeráng-ha-
tást kifejtve, Mircea Geoanã
ellen fordult.

Temesvártól Vântuig

Igencsak nagy hibának
bizonyult Mircea Geoanã
és kampánycsapata részérõl

az a döntés is, hogy decem-
ber elsejét Temesváron ün-
nepeljék meg, egyben párt-
közi paktumot aláírva,
nemzeti megbékélést szol-
gáló nemes lépésnek tüntet-
ve fel egy egyszerû kam-
pányakciót. A nagy hiba az
volt, hogy Geoanáék nem
mérték fel: a Szociálde-
mokrata Párt a jobboldal,
de különösképpen a temes-
váriak és a forradalmárok
szemében még mindig
egyet jelent Ion Iliescuval,
azaz azzal a személlyel, aki
miatt még mindig nem de-
rítették ki és nem vonták fe-
lelõsségre a gyilkosokat,
akik így még mindig közöt-
tünk járnak, sõt, virágoz-
nak. Ezzel a szociáldemok-

rata jelöltnek „sikerült” az
antikommunista kemény
magot is aktiválnia.

Mircea Geoanã veresége
szempontjából szinte döntõ-
nek mondható titkosnak
szánt látogatása Sorin Ovid-
iu Vântunál. Azt jóformán
senki sem hitte el, hogy alig
néhány nappal a választások
elõtt éppen a kétes hírû üzlet-
embernél keresett volna
megnyugvást, amolyan wel-
ness-szolgáltatást nyomasztó
gondjaira, stresszére. Míg
Patriciu voltaképpen nem te-
kinthetõ „vegytiszta mogul-
nak”, hiszen politikus is, ad-
dig Vântu kimondottan a
Bãsescu mogulmumusát
megtestesítõ üzletember, aki
médiabirodalmával valóban

befolyásolni akarja a politi-
kai életet. Geoanã számára
így lehetetlen feladatot jelen-
tett meggyõzni a választót,
hogy nem „eligazításra”
ment Vântuhoz. (És ha vala-
milyen csoda vagy szinte
csodával határos spontanei-
tásnak köszönhetõen talált is
volna valamilyen elfogadha-
tó választ, ellenfelének bizo-
nyára gondja lett volna arra,
hogy elhiteltelenítse azt).
Egymástól független felmé-
rések adatait összegezve le-
vonható a következtetés, mi-
szerint ezt követõen 5 száza-
lékkal nõtt meg a szavazási
kedv, és nem férhet kétség
hozzá, hogy ez az öt száza-
lék nagyrészt Traian Bãses-
cura voksolt. 

Húszéves a „bársonyos forradalom”

Miért veszített Mircea Geoanã?

Prága a „bársonyos forradalom” napjaiban

Politikai elemzõk még mindig keresik a választ a kérdésre,
miszerint miként volt lehetséges az, hogy Mircea Geoanã –
miután ledolgozta hátrányát az államfõvel szemben, sõt az
elnökválasztások két fordulója között 4-5 százalékkal veze-
tett is ellenfelével szemben – végül veszített.

Húsz évvel ezelõtt alakult meg az új
szövetségi kormány Csehszlovákiában.
A kabinetben – Lengyelország után a
szocialista táborban immár másodszor
– kisebbségbe került az országot több
mint négy évtizedig uraló kommunista
párt.

A mámor pillanatai. Mircea Geoanã csak tizenegy órán át volt az ország államfõje Fotó: Fleischer Hilda



A zsidóság sikerei és kudarcai abból fakadtak, amihez aligha van
köze a genetikának. Azt, hogy kinek van hajlama bizonyos beteg-
ségekre, bizonyos devianciákra, abban nagy eredményeket várok a
genetikától, de a kirívó esetektõl eltekintve, azaz társadalmi szem-
pontból sokszorta nagyobb szerepe van, és lesz a születés utáni
életvitelnek. A népek sikerének és kudarcainak okai között a társa-
dalmi körülmények az elsõdlegesek. (…)
Száz év óta egyre erõsödik az a felismerés, hogy egy-egy nép telje-
sítménye elsõsorban, és egyre inkább a kulturális örökségétõl függ.
Ezt Max Weber fogalmazta meg elõször azzal, hogy a protestáns
etikát a tõkés demokráciák létrehozása feltételének tekintette. Jobb
lett volna, ha a protestáns etika helyett puritán erkölcsöt mond.
Felismerését azonban a tõkés közgazdaságtan és különösen a ma-
terializmus képtelen volt megemészteni. Ennek ellenére általános
elfogadást nyert az a nézet, hogy a szellemi tõke rendkívül fontos.
Tekintettel arra, hogy ezt a tényt a tõkés közgazdaságtannak kel-
lett tudomásul vennie, az szellemi tõkérõl beszél. Amit szellemi
tõkének hív a tudomány, az nemcsak tõke, hanem vagyon. Tehát
az nemcsak a gazdaságban közvetlenül résztvevõ szereplõ, hanem
annak része minden humán érték, a vallásoktól, az örökölt erköl-
csi normákon keresztül a humán tudomány minden ágáig. Ezért
én tudatosan mindig szellemi vagyonról beszélek. 
A társadalom szellemi vagyonát további három részre kell bonta-
ni: a tudásra, a tehetségre és az erkölcsre. 

Kopátsy Sándor: A magyar marslakók titka

1. A választások gyõztese kijelentette, hogy
„szitává lõtte” ellenfeleit, és mégis õ a vesz-
tes, mert még öt évig dolgoznia kell, míg
amazok közben pihenhetnek. Mit tett az el-
nök ezért a rá váró mérhetetlen szenvedé-
sért? Mitõl viselkedik úgy, mintha az ittho-
ni lakosságtól nem kapott volna kevesebb
szavazatot, mint az ellenfele? Mintha nem
történt volna minden eddiginél tömegesebb
csalás! Mintha teljes lenne a legitimitása!
Mintha valamilyen koncepciót javasolt vol-
na, s most az országnak csak azt kellene
követni?! Azt tette, amit erkölcsromboló
mandátuma után tehetett. Elterelte a figyel-
met a kudarcairól: referendumot hirdetett,
felvette a korrupció elleni harcos és az anti-
kommunista pozícióját. Legfõbb fegyvere a

populizmus és a diverzió volt. 

2. Egy politikai kommentátor
szerint az idei elnökválasztá-
sokon – ugyanúgy, mint 2004-

ben – a Szekuritáté legyõz-
te a Pártot. Vagyis az ok-
kult érdekek legyõzték a
doktrínát és az ideológiát,
illetve a meghaladásukra

létrehívott szövetsé-

get, annak projektjét. A parlament egyka-
marássá válása után az antidemokratikus,
személyes hatalomkoncentrációra törekvõ
elnök és a titkosszolgálatok végképpen
mindent ellenõrzésük alá vonnak. Persze
aki nem érdekes számukra és akit nem ér-
dekel mindez, érezheti
magát szabad embernek. 

3. Még egy korábbi elõíté-
let megcáfolódott: hogy
egy politikus sohasem
gyõzheti le a sajtót. Ha a
sajtónak egy része a titkos-
szolgálatok befolyása alatt van, a másik ré-
sze igenis legyõzhetõ. Az állam elnöke,
amikor nyíltan hadat üzent a „mogulok-
nak”, nem maradt mediatikus támasz nél-
kül, sõt. Intim barátságba, lelki rokonságba
került például a választási manelék és a
szubkultúra csatakos tévécsatornáival (OTV,
Taraf, Etno). Igaz, a sajtó ellenzéki része
meg fanatikus elnökellenességével játszott
alá annak, hogy az áldozatként tûnhetett
fel. Meghatározónak mégis két mozzanat
tekinthetõ: a.) az ország egyik magasrangú
tisztségviselõje, egy korrupcióellenes fõ-
ügyész (ANI) szekus módjára lehallgatott

és megbuktatott két jól informált, oknyo-
mozó elnökellenes újságírót; b.) az államfõ
által leginkább gyalázott sajtótulajdonos
végzetes csapdába csalta annak döntõbeli
ellenfelét. Machiavellinek fülig ér a szája.
Most már a megmaradt ellenzéki

sajtó(soka)t gyermekjáték
lesz semlegesíteni. Az em-
lített tulajdonos be is jelen-
tette elnökellenes napilap-
jának beszüntetését. Csend
lesz és nyugalom. Kesereg-
ni lehet még egy rekordon.
Szitává lõtték Románia

legdemokratikusabb intézményét is. 

4. A csalási formák a maguk teljes változa-
tosságában ismertek. Ám a nagy titok, az
igazi manipulációs eszköz, a Módszer: egy-
elõre csak az egyik félnek van a birtokában.
(Lásd az alap-paradigmát a 2. pontban.)
Különben az Alkotmánybíróság most sem
lesz bátrabb, mint például akkor, amikor az
elnök felfüggesztésérõl volt szó. Nem fogja
megismételtetni a második fordulót, még
csak újraszámoltatni sem a szavazatokat.
De a lakosság úgyis tudja, hogy csalás tör-
tént. Hiszen eddig is az döntötte el a vá-

lasztást, hogy ki volt az agresszívabb, ki
adott többet. Ez egy ilyen ország, és kész.
A tolvajlás megcáfolta a tudományt is. Mi-
csoda marhaság szociológiailag elõre meg-
állapítani, hogy ötven százalékot meghala-
dó jelenlét esetén az egyik adott jelölt gyõz!
Az gyõz, akinek gyõznie kell! Hogy a mi-
niszterelnök és az államelnök korábban ép-
pen a választási csalások elõkészületeire fi-
gyelmeztetõ kijelentései miatt menesztette a
szocialista belügyminisztert? Hogyne me-
nesztette volna!? Vagy hogy Párizsban egy
szavazóhelyen tizennégy másodpercenként
zajlott le egy szavazat tizennégy órán át?
Ha a külügyminisztérium ügyes volt!? Mar-
haság, hogy mindez bizonyítéka lenne a
csalásnak! Gyõzzél, s ármányod erénnyé
válik, megdicsõül. 

5. Itt él egy látszat: hogy Románia Európá-
ban van! Errõl szokjunk le. Aki uralni tudja
hányingerét és tehetetlenségérzését, azzal
azért nagy baj nem lehet. Legfeljebb kikap-
csolja a tévét, amikor egy bizonyos ember
kacag – vagy sír. Kivándorolni pedig kocká-
zatos: elõfordulhat, hogy külföldön az em-
ber tudta és akarata ellenére arra a jelöltre
„voksol”, aki elõl elmenekült. 

Rekordok könnye
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A magyar felmenõkkel rendelkezõ amerikai George
Friedman, a Stratfor stratégiai elemzõ cég vezetõje
érdekes rálátással rendelkezik a „játsszunk Iránnal
szankciósdit” folyamatra. A The Next 100 Years címû
könyvében (amely idén románul is megjelent) arra
vállalkozik, hogy megjósolja az USA e századi töret-
len világszupremáciáját. Meglepõ vélemény, hiszen
nem számol Kínával, amely még meglepetést okoz-
hat a többpólusú világ keleti repolarizációjával.
Ugyanakkor, könyvétõl függetlenül, Friedman meglá-
tásai érdekesek az amerikai-európai szankció körüli
hoci-nesze kapcsán, hiszen a témáról értekezve kide-
rül, hogy újvilági-meggyõzõdése szerint Európa csak
tessék-lássék vállalkozik a gazdasági, kereskedelmi
blokád alkalmazására, és hogy ez a vacilláló Orosz-
ország és Kína esetében nyilvánvaló. Túl sok érdek
fûzõdik a kõolajban és gázban gazdag országhoz, és
Iránban leginkább az energetikai együttmûködésben
élen járó oroszok, kínaiak érdekeltek (de India is
mint feltörekvõ világhatalom). Sok érdek köthetõ a
nyílt konfrontáció elkerüléséhez, amit például éppen
szankciókkal lehet elérni. 
Ezek hatásának hiánya esetén lehet-e katonai csapás-
ra számítani Amerikától, Izraeltõl? Tel-Aviv részérõl
talán, hiszen létükbe vág, hogy egy felcseperedõ nuk-
leáris arzenál esetén, ne rajtuk próbálják ki a töltettel
szerelt Shahab 3-as rakétákat, de az USA-tól még kár
lenne katonai akciót várni. Ennek egyelõre ellent-
mond az obamai közel-keleti békeálláspont, meg az,
hogy a legutolsó Gallup-felmérésben az államelnök
belpolitikai ázsiója már csak 49 százalékos, s mindez
az iraki félsiker, valamint a nyúlékony afgán ügy mi-
att is. Nehéz elképzelni, hogy a kétfrontos harc lo-
gisztikai, kül- és belföldi akadályai mellett a 44. el-
nök belemenne egy iráni invázióba. Mi több, úgy néz
ki, hogy a szankciófóbiától mentes teheráni rezsim-
felelõs sikerre vitte latin-amerikai ámokfutását, s az
atomsorompó alatti ide-oda bujkálása közben otthon
légvédelmice gyakorlatoztak Tel-Aviv és Washington
ellen. Tovább is ment, hisz annak ellenére, hogy a
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség legutóbbi ha-
tározata ismét elítéli az iráni atomprogramot és a
Kúm melletti üzem leállítását sürgeti – nem is be-
szélve arról, hogy tán az Iránra sandán nézõk sora

az eddig „teheranofil” Moszkvával
is gyarapodik –, Ahmadinezsád bejelen-
tette, hogy kész tíz új urándúsító terve.
Kérdés, hogy ha az Észak-Korea

módjára fellépõ Irán ellen már bizo-
nyítottan nem fognak semmit érni a

Friedman által (is) enyhén lenézett
szankciók, akkor mit lehet majd
még kitalálni a konfrontáció elke-

rülésére. Ady András

Lap-top
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Machiavellinek fülig ér a
szája. Most már a meg-
maradt ellenzéki sajtó(-
soka)t gyermekjáték
lesz semlegesíteni.

Ágoston Hugó

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha nem tudod, melyik az igazabb két nézet
közül, válaszd a becsületesebbet.” 

Joseph Joubert

Politikusfeleség

Magyar zsidó zsenik

Megvadult
irán(ytû)?

A nap címe. Románia olajért, puliszka-
lisztért, cukorért, rizsért és pénzért szava-
zott, Cornel Ivanciuc, Gardianul.

Magyarázat. Azok pedig, akiknek nem
jutott vagy nem kellett olaj, maláj, stb. va-
laki ellen szavaztak. Erre mondtuk mi,
hogy ha egyedül indul, egyik jelölt sem
gyõz december 6-án. 

Kombinációk. Érdekes interjút ad
Lãzãroiu, az elnök szociológusa, vezetõ
tanácsosa az Evenimentul zileinek, az el-
nök lapjának. Sebastian – hiába titkolja
az újság a keresztnevét, mi kikutattuk –
kifejti, hogy „a PSD hosszú távú terve az
elnök újabb felfüggesztése”. Ötletnek nem
rossz, fontosabb azonban az elnök rövid
távú terve, amely tanácsosa szerint egy
PD-L– RMDSZ kormányképlet. Nem
akarunk beleszólni, de figyelembe véve a
jelenlegi parlamenti többségre alapozó po-
litikai projektet (amelynek lényege Johan-
nis nélkül is érvényes), az RMDSZ, „el-
hajolva”, belesétálhat abba a csapdába,
amelyik még meglévõ parlamenti éveire a
tartós ellenzékbe szorulást biztosítja szá-
mára az említett projekt sikere esetén. De
ha nem, tényleg öröm lesz a Traian Bãs-
escu vezette kormányban válságot és tár-
sadalmi elégedetlenséget kezelni, balhét
elvinni, hiszen közismert, hogy a PD-L
szavatartó és kompetens emberekbõl áll.
Igaz! Kezdünk Bösze-pártivá lenni! A la-
pok kéjesen idézik Románia – egyelõre –
kétszeres elnökének gondolatát. Nem,
nem arról van szó, hogy sohasem herélt
ki éhgyomorra egyetlen kommunistát
sem, hanem politikai gondolkodásának
gyöngyszemérõl: „Inkább egy játékos el-
nök, mint egy játékszer elnök.” Biztosak
vagyunk benne, hogy Emil Boc párt- és
miniszterelnök erre sem tud mást, mint
lelkesen bólogatni. 

A nap álhíre. Robert Turcescu, az elnök-
jelöltek tévévitájának mûsorvezetõje is ka-
pott vasárnap jó néhány szavazatot, mert
voltak, akik õt találták a vitaest legjobbjá-
nak. Robert elmondta, hogy ennek ellené-
re még nem gondol az államfõségre, sza-
vazatait pedig egyenlõen elosztva átadta a
két volt kommunistának (71.825 jutott
Bãsescunak, 17.258 Geoanának). 



Fleischer Hilda

Duplájára nõtt a kilenc-
ven napnál nagyobb el-

maradást felhalmozó ügyfe-
lek száma októberben 2008
hasonló idõszakához képest,
a Banki Kockázatok Köz-
pontjának legújabb felmérése
szerint. Ennek ellenére Diósi
László, az OTP Románia
igazgatója optimista, lapunk-
nak elmondta: semmiképp
nem számítanak arra, hogy a
hátralékok növekedése ilyen
ütemben folytatódik tovább.
„Három évvel ezelõtt még ki-
fogástalan volt a romániai
ügyfelek fizetõképessége. A
helyzet lassan kezdett romla-
ni, s a konkrét fizetésképte-
lenség idén januárban vált tö-
megessé. Ezt elsõsorban a lej
legyengülése, a bónuszok,
sõt, sok esetben az alapfizeté-
sek levonása, illetve a válság-
nak az alkalmazottakig való
eljutása eredményezte” –
magyarázta lapunknak az
OTP igazgatója, aki szerint a
magánszemélyeknél már
egyfajta stabilizálódást ész-
leltek. 

Nincs földcsuszamlás

Véleményét Nagy Ágnes,
a Román Nemzeti Bank
igazgatótanácsi tagja is oszt-
ja, aki lapunknak adott nyi-
latkozatában elmagyarázta,
hogy bár a késedelmes, nem
fizetõ ügyfelek számának nö-
vekedési üteme valóban gon-
dot jelent, a jelenlegi állás
szerint ez nem fog egy-két
hónapnál tovább romlani.
„Az egész azzal kezdõdött,
hogy 2007–2008-ban a ban-
kok rengeteg rövid távú fo-
gyasztási hitelt adtak magán-
személyeknek, aminek a vé-
ge most kezd lecsengeni” –
magyarázta az Új Magyar
Szónak Nagy Ágnes. El-

mondta, a tavalyi év végétõl
a bankok sem fogyasztási,
sem pedig ingatlanhitelt nem
adtak már olyan könnyen,  s
ennek eredménye hamaro-
san érzékelhetõ is lesz. „Nem
látjuk, hogy nagyon beomla-
na a romániai piac, fõleg más
országokhoz képest, ahol
igazi földcsuszamlások van-
nak. Szerintem közeledünk a
rossz idõszak végéhez” – tet-
te hozzá Diósi. 

Elherdált pénz

A banki szakember szerint
a tény, hogy a román állam
újabb 1,2 milliárd eurós hitel-
felvételre készül, nem fogja
megbolygatni a bankpiacot,
hisz nem ez lesz az elsõ ilyen
alkalom, s a bankoknak al-
kalmazkodniuk kellett a
fennálló krízishelyzethez.
(Más hitelfelvételi lehetõsége
az államnak nincs, mivel a
költségvetés nem készült el, s
a Nemzetközi Valutaalaptól

esedékes hitelrészlet késik – a
szerk.) „Sajnos nem történtek
meg azok a strukturális intéz-
kedések, amelyekkel le lehe-
tett volna szorítani az állam
éves eladósodásának mérté-
két. Amíg ez nem változik,
valahogy fizetnie kell az or-
szágnak az államháztartás
hiányát, és ez a bankokon ke-
resztül valósulhat meg” –
nyilatkozta az ÚMSZ-nek
Diósi. Elmondta, az egész-
ben a rossz hír az, hogy az
aktuális deficit finanszírozá-
sára megy el a felvett pénz, és
nem gazdasági fejlesztésre, és
nem teremt munkahelyeket.  

Hitelképes cégek

„Úgy gondolom, a banko-
kat nem kell félteni, van elég
forrásuk az ügyfelek finanszí-
rozására, és végtére is, nekik
is fontos, hogy a központi
költségvetés ne omoljon en-
nél is jobban össze” – mond-
ta Diósi, aki szerint a magán-

szektor hitelezését egyáltalán
nem a forráshiány gátolja,
hanem az, hogy kevés a hitel-
képes cég, amelynek bizton-
ságos kölcsönt kihelyezni.
„Szerencsére egyre több cég
jelentkezik vállalható üzleti
tervvel” – fogalmazott az
igazgató. 

Segítõ hozzáállás

Kérdésünkre, miszerint a
romániai bankokat továbbra
is szociálisnak látja-e, vagyis
a tartozóknak ajánlanak-e
személyre szabott lehetõsége-
ket, Diósi László kifejtette:
annak ellenére, hogy a romá-
niai jogszabályok nem bizto-
sítanak végtelen lehetõséget
arra, hogy a pénzintézetek el-
nézõek legyenek, senkinek
nem érdeke, hogy tömeges
végrehajtásokra, kilakoltatá-
sokra kerüljön sor. „Termé-
szetesen azok esetében, akik
nem mûködnek együtt, nincs
más megoldás, de a bankok

igyekeznek figyelmeztetni az
ügyfeleket, hogy ne vegyenek
fel hiteleket meggondolatla-
nul” – nyilatkozta a bankár. 

Tanultunk kárunkon

„Vannak, akik kétség-
beesésükben több kölcsön-
höz nyúlnak, mint amennyit
valójában megengedhetnek
maguknak, igaz, ez a tavaly
karácsonyi szezonnal nagy-
jából lezárult. Rengetegen
nagy összegeket vettek fel,
mert egyszerûen nem tudato-
sították magukban, hogy vál-
ság van, és, hogy mit is jelent
az eladósodottság. Ez év
március–áprilisában a köl-
csönfelvétel hátulütõit saját
bõrükön tapasztalták meg az
emberek, aminek az lett az
eredménye, hogy mára gya-
korlatilag nullára csökkent a
hitelezések száma” –  magya-
rázta az OTP romániai veze-
tõje. Hozzátette, hogy napja-
inkban azért a bankok is óva-
tosabbak a kínálattal, a sze-
mélyi kölcsönökkel, hisz sok
ízben megégették magukat. 

Pislákol a megtakarítás

A lakosságnak a körülte-
kintõbb kölcsönfelvevéseket
ajánlja Nagy Ágnes is, aki el-
mondta,  határozottan kiraj-
zolódik az a folyamat, misze-
rint a hitelek volumene csök-
ken, és ezzel párhuzamosan
a megtakarítási folyamatok
növekvõ trendet mutatnak.
„Egy trendcserének is tanúi
voltunk: azt figyeltük meg,
hogy a megtakarítási ütem
valutában nagyobb, mint lej-
ben, az emberek igyekeznek
eurós megtakarítást felhal-
mozni, vagyis kevésbé bíz-
nak a lejben, félnek kockáz-
tatni” – tette hozzá a Román
Nemzeti Bank igazgatótaná-
csi tagja. 

ÚMSZGAZDASÁG www.maszol.ro   2009. december 11., péntek6

HIRDETÉS

A bankok és az ügyfelek is óvatosabbak, mindkét fél megégette magát év eleje óta a hitelválságban
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Lejárt tegnap a Nemzet-
közi Valutaalap (IMF) ál-

tal haladékként adott végsõ
határidõ Románia 2010-es
költségvetésének elfogadásá-
ra, az ügyvezetõ Boc-kor-
mány azonban nem volt haj-
landó benyújtani a büdzsé
tervezetét a parlamenthez.
Emil Boc októberben bizal-
matlansági indítvánnyal
megbuktatott kormányfõ
szerdai indoklása szerint ez
azért nem történt meg, mivel
– bár tartalmilag már 95 szá-
zalékban készen állt volna a
dokumentum – egy ilyen
fontos döntés meghozatalá-
nak felelõsségét egy új, teljes

hatáskörrel mûködõ kor-
mánynak kell vállalnia. Mint
ismeretes, a parlament a
múlt hónapban módosított
az ügyvezetõ kormány mû-
ködését szabályozó törvé-
nyen, éppen annak érdeké-
ben, hogy a jövõ évi büdzsé
tervezetét be lehessen nyújta-
ni a törvényhozáshoz. Az
IMF feltételeinek megszegé-
se miatt a román kormány
kénytelen volt magánbank-
októl felvett kölcsönökkel
pótolni a nemzetközi pénz-
intézettõl várt hitelrészlet ös-
szegét; a decemberi bérek és
nyugdíjak kifizetéséhez
szükséges mintegy 1,5 milli-
árd eurót várhatóan szintén
magas kamatlábbal folyósí-
tott kereskedelmi bankköl-
csönökbõl fedezik majd. 

Ma járt le az
IMF határideje 

Kovács Zsolt

Erdély fenntartható fej-
lesztési lehetõségeire ke-

resi a válaszokat az Erdély
2015 konferenciasorozat,
melynek tegnapi nyitóren-
dezvénye a házigazda Sepsi-
szentgyörgy és a háromszéki
régió problémáit vizsgálta.
Kiemelt szerepet kapott a
Háromszék márkanév jövõje
és a többi székely régióval va-
ló együttmûködés.

„Interaktív módon próbál-
juk közelebb hozni azokat,
akik kiemelten kezelik Er-
dély önálló fejlesztési straté-
giáját” – fogalmazta meg a
rendezvény filozófiáját Far-
kas András, a szervezõ Pont
Csoport vezetõje. A prog-
ramban olyan üzleti-stratégi-
ai kérdésekre keresték a vá-
laszt, hogy Hargita vagy
Brassó megyével kötött gaz-
dasági partnerség lendítene-
e többet a háromszékiek
ügyén.  

„Székelyföldben érdemes
gondolkodni. Gazdasági, ok-
tatási és szociális téren egyez-
tetni kell a regionális érdeke-

ket” – hangsúlyozta Vajda
Lajos, az Asimcov kis- és kö-
zépvállalkozások szövetségé-
nek ügyvezetõ igazgatója.  

Az elõadók között volt
Korodi Attila parlamenti
képviselõ, volt környezetvé-
delmi miniszter is. Az elõ-
adások alatt egyöntetûen
megfogalmazódott a részt-
vevõkben: a túlzott állami
beavatkozás, valamint a de-
centralizáció hiánya fékezi a
fejlõdést. A résztvevõk úgy
látják, Háromszék legfonto-
sabb erõsségei a földrajzi
adottságokból fakadó turisz-
tikai lehetõségek, így döntõ
jelentõségû ezen ágazat fej-
lesztése. Mint korábban
többször is beszámoltunk
róla, a székelyföldi régió ak-
tívan dolgozik egy saját tu-
risztikai stratégia megvalósí-
tásán. Nemrég indult útra a
tizenhárom székelyföldi te-
lepülést érintõ, PHARE-
alapokból finanszírozott
Borvíz útja elnevezésû be-
ruházás. A közel tízmillió
eurós program a vidék tu-
risztikai infrastruktúráját
fejlesztené. 

Turizmusban az erõ

Rakódnak a hátralékhegyek

Emil Boc miniszterelnök



ÚMSZ

Kellemes és kellemetlen
meglepetéseket is tarto-

gat a december 13-án életbe
lépõ új menetrend, melyben
a Román Vasúti Társaság
(CFR) a következõ évre
több, lényeges változtatást is
eszközölt. Egyik legszembe-
tûnõbb, hogy jövõre a kisebb
komfortfokozattal, rövidebb
távon utazók számára ked-
veznek elsõsorban. Ötven já-
rattal több lesz a személyvo-
nat, viszont hetven szerel-
vénnyel kevesebb lesz a se-
bes, a gyorsvonat illetve az
intercity. Jövõre 253 kiemelt
kategóriájú, 70 nemzetközi,
1166 személy-, 33 idény- és
36 idõszakos vonat közleke-
dik a hazai vasutakon. A 36
idõszakos szerelvényt csúcs-
idõben állítja forgalomba a
CFR: elsõsorban a vallási
ünnepek, az iskolai vakáci-
ók, a hétvégék idején, illetve
akkor, amikor egy adott út-
szakaszon nagyobb forga-
lom várható. A jövõ évben
új járatként a Craiova-
Kolozsvár útszakaszon, Bu-
karest Északi pályaudvar –
Arad között Petrozsény érin-
tésével, Bukarest Északi pá-
lyaudvar – Kolozsvár között
szintén Petrozsény  érintésé-
vel, Brassó – Csíkszereda-
Madéfalva vonalon, Szeben
– Bukarest Északi pályaud-
var Râmnicu Vâlcea érinté-
sével, Bukarest Északi pálya-
udvar – Kolozsvár között Se-
gesvár érintésével közleked-
nek új járatok.

Vigyázat, nem indul!

A román vasúti nemzet-
közi forgalom révén elérhetõ
Budapest, Szófia, Tessza-
loniki, Kisinyov, Moszkva,
Isztambul, München, Bécs
és Belgrád, de ezeken az út-
szakaszokon több módosítás
is történt. Kolozsvárt kedve-
zõen érinti a változtatás, egy
nemzertközi – Budapestig
közlekedõ – járattal bõvül az
eddigi kínálat.  Az új járat
15 óra 40 perckor indul Ko-
lozsvárról és este 21 óra 10
perckor ér Budapestre. Így
az eddig megszokott három

szerelvény helyett négy biz-
tosítja majd a Budapest és
Kolozsvár közötti összeköt-
tetést.  Marosvásárhely ke-
vésbé szerencsés, itt az egyik
budapesti járatot törölték.
Megszûnik a a Marosvásár-
hely–Budapest között közle-
kedõ 642-es vonat, amely
22:08-kor indult Marosvá-
sárhelyrõl Déda–Kolozs-
vár–Nagyvárad érintésével
Budapest felé. A Maros-
vásárhely–Kürtös–Budapest
között közlekedõ 376-os vo-
nat megmarad ugyan, de 5
perccel késõbb indul, vagyis
6:10-kor. 

Balesetveszélyes 
a vasút

A közlekedésügyi minisz-
térium adatai szerint a vál-
toztatásokat nem csak a vas-
útvonalak igénybevétele in-
dokolta, hanem a vasutak
technikai állapota is. E sze-
rint a meglévõ 20 385 kilo-
méter hosszú vasúthálózat
38 százaléka, mintegy 5148
km nagyon rossz állapotban
van, és sürgõs felújítást igé-

nyel. A használatban lévõ
18170 több mint fele felújí-
tásra szorul, 209 hidat telje-
sen újra kell építeni. A külö-
nösen veszélyesnek minõsí-
tett útszakaszok száma ezer
fölött van, 119 ebbõl fõvo-
nalon található, itt csak se-
bességkorlátozással közle-
kedhetnek a vonatok

Elõre bejelentett késés

A jövõ évi menetrend új-
donsága, hogy figyelembe
veszi a technikai problémák-
ból adódó késéseket, és azo-
kat eleve beleszámítja a me-
netidõbe. A Iaºi–Temesvár
között közlekedõ gyors pél-
dául eddig 15 óra 32 perc
alatt tette meg hivatalosan
ezt a távot, jövõre viszont 17
órás menetidõt ígér a menet-
rend. A Bukarest-Szatmár
gyors menetideje egy órával,
a Bukarest-Arad között köz-
lekedõ intercity fél órával
„bõvült”. A menetidõ rugal-
mas kezelésére azért volt
szükség a lapunknak nyilat-
kozó Oana Brânzan CFR
szóvivõ szerint, mert a ki-

számíthatatlan késések mi-
att az utasok is rendszeresen
panaszkodtak. A vasúti vál-
lalat most enyhített a prob-
lémán, és kiszámíthatóvá
tette a csúszást. „A CFR el-
járása csak látszólag tûnik
tisztességesnek. Én mit
nyerek azzal, hogy az új
menetrend már a valós me-
netidõvel számol? Csak a
vasúti kalauz nyer, mert
már nem kell annyit ma-
gyarázkodnia a késések mi-
att. Én pedig másfél órával
többet utazok ugyanannyi
pénzért” – panaszkodott la-
punknak egy fõvárosi férfi,
aki havonta egyszer vonat-
tal utazik Kolozsvárra. El-
mondta: az utóbbi egy év-
ben minden egyes alkalom-
mal legalább 70-80 perces
késéssel jutott el a célállo-
másra. „Többször tanúja
voltam annak, amint a fel-
háborodott utasok a jegyü-
ket mutatták a kalauznak,
amelyen írja az érkezés idõ-
pontját. Most már nem mu-
togathatják, hiszen a kését
törvényesítették” – panasz-
kodott a csalódott utas. 
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Meglepetés érheti azokat az utasokat, akik nem követik a menetrend módosításait

Röviden

Napi influenzamérleg

Újabb két halálos áldozata
van az új típusú influenzá-
nak, az áldozatok száma ez-
zel elérte a tizenhatot, a re-
gisztrált megbetegedések
száma pedig megközelítette
a négy és félezret. Mára-
maros megyében két váran-
dós nõ került kórházba
H1N1 fertõzéssel. A 31 és
32 éves nõ állapota kielégítõ,
de az érintetteket folyamatos
megfigyelés alatt tartják.

Harc az akadályok ellen

Az akadálymentes közleke-
désért indított programot a
Testi Fogyatékkal Élõk
Egyesülete Hargita megyé-
ben. Az uniós forrásból 57
500 euróval támogatott pro-
jekt célja a közintézmények
és közterek akadálymentesí-
tése. A kezdeményezés tá-
mogatója a Soros Oktatási
Központ és a Hargita Me-
gyei Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság. A kezdeményezõk
az önkormányzatok figyel-
mét kívánják felhívni arra,
hogy nem adható ki építési
vagy területrendezési enge-
dély abban az esetben, ha a
célobjektum nincs akadály-
mentesítve.

Visszafizetési 
kötelezettség

Vissza kell fizetniük a tavalyi
pótlékokat a Maros megyei
tanács alkalmazottainak. A
számvevõszék szerint 2008-
ban jogtalanul kaptak étke-
zési- és ruhatámogatást az
alkalmazottak. 150 beosztott
mintegy 3 ezer lejt kell visz-
szafizessen az államnak. 

Lopott karácsonyfák

Több mint 400 származási
bizonylat nélküli fenyõfát
foglalt le a Fehér megyei
rendõrség. A zárolt áru érté-
ke megközelíti a húszezer
lejt. A tettesekre tizenegy
büntetést róttak ki összesen
tízezer lej értékben. A fenyõ-
fák eredetét országszerte fo-
lyamatosan vizsgálják a ha-
tóságok, hogy megelõzzék
az illegális kereskedelmet és
érvényesítsék a környezetvé-
delmi szabályokat.

Sínen az új menetrend

Fotó: Darvas Beáta

S. M. L.

Romániában is él már
az egységes európai

gyermek-segélyhívószám, a
116 111-es – jelentette be
tegnap, az Emberi Jogok Vi-
lágnapján a bukaresti „Tele-
fonul Copilului” Egyesület
igazgatója, Cãtãlina Florea.
Az Európa Tanács bukaresti
Információs és Dokumentá-
ciós Központja és a Divers
Egyesület által szervezett
tegnapi rendezvényen Flo-
rea elmondta, a speciális hí-
vószámot legtöbbször ma-
guk a gyermekek veszik
igénybe, és kevésbé felnõttek
– szülõk, családtagok, illetve
a gyermekekkel foglalkozó
intézmények képviselõi. Ak-

kor fordulnak az érintettek a
segítségkérésnek ehhez a
formájához, ha krízishely-
zetbe kerülnek és egyéb in-
tézményes formában nem
tudnak támogatást, tanácsot
kérni.  A telefonos segítség-
kérés elõnye az anonimitás,
a bántalmazott személyiségi
jogainak fokozott védelme.
„A leggyakoribb, a hívószá-
mon jelzett esetek a kiskorú-
ak – szüleik vagy más sze-
mélyek általi – munkára fo-
gására vonatkoznak, de nem
ritkák az egyéb gyermekjogi
visszaélések sem, mint pél-
dául vallási okokból történõ
diszkrimináció vagy csalá-
don belüli erõszak a kiskorú-
val szemben – sorolta a civil
szervezet képviselõje. – A

külföldön dolgozó szülõk
gyakran hagyják otthon
gyermekeiket, akik kisebb
testvéreikre kell vigyázza-
nak, ezért nem járnak isko-
lába sem.  Más esetekben az
elszigetelt iskolák bezárási
szándékáról értesítettek,
amit sikerült megakadályoz-
nunk. Egyszer pedig öngyil-
kosságra készülõ 15 éves ka-
maszt sikerült lebeszélnünk
a szándékáról”.

A „Telefonul Copilului”
Egyesület a Romtelecom
szolgáltatóval közösen nyer-
te meg az egységes hívó-
szám mûködtetésére vonat-
kozó versenytárgyalást; a hí-
vószám a Romtelecom és a
Cosmote hálózatokban in-
gyenes.

Antal Erika

Kormányhatározat szü-
letett a napokban 2338,

2008 április 24. elõtt épült
ANL-s lakás áruba bocsátá-
sáról. A jogszabály értelmé-
ben azok vásárolhatnak
ilyen ingatlant, akik több
mint három éve bérlõi a lak-
részeknek. A megvásárolha-
tó tömbházlakások Arad,
Argeº, Botoºani, Krassó-
Szörény, Konstanca, Gorj,
Hargita, Hunyad, Ialomiþa,
Iaºi, Ilfov, Maros, Neamþ,
Suceava, Teleorman, Tulcea
és Vaslui megyékben kerül-
nek forgalomba. A most el-
adásra kerülõ lakások mel-
lett már megvásárolhatóvá
vált 6963 ANL-s ingatlan. A
fiatalok számára indított la-
kásépítési programban
résztvevõ kedvezményezet-
tek akkor élhetnek vásárlási
jogukkal, ha a lakás árát egy
összegben kifizetik, több
mint három éve folyamato-
san bérlõk a megvásárolni
kívánt ingatlanban, nincs a
tulajdonukban más ingatlan
és jövedelmük nem haladja
meg az országos átlagjöve-
delmet. A szabályok értel-
mében a vásárlást követõ öt
évben az ANL-s lakás to-
vábbadására nincs mód.  Az
adás-vételt értékbecslés elõ-
zi meg, de az eladási ár nem
haladhatja meg az építkezés
önköltségét és nem lehet ki-
sebb az ingatlan leltári érté-
kénél. A program lebonyolí-
tása a helyi önkormányzatok
együttmûködõkészségétõl is
függ. Marosvásárhelyen Peti
András tanácsos már kezde-
ményezte az ANL-lakások
eladását az önkormányzat-
nál. A lakók megkeresésére
állította össze a szükséges
dokumentációt, amelyet a
szakbizottság elé terjesztett,
de azt többszöri próbálkozás
után is elutasították. „Ma-
rosvásárhelyen 200 lakásról
van szó, a lakók 99 százalé-
ka megvásárolná ezeket, de
még a napirendi pontok közé
sem sikerült beiktatni a ter-
vet, ugyanis már a bizottság-
ban szembenállással talál-
tam magam” – mondta el la-
punknak a jogászként tevé-
kenykedõ önkormányzati
képviselõ. 

Majdnem 
eladó lakások

Ingyenes gyereksegélyvonal



Sipos M. Zoltán

A látszat ellenére jól ha-
ladnak a kolozsvári Má-

tyás szoborcsoport restaurá-
lási munkálatai, tudtuk meg
Kolozsi Tibor szobrászmû-
vésztõl, a Fadrusz alkotás
bronz részeinek restaurálá-
sát vezetõ szakemberétõl. A
múlt hét eleje óta lázas
munka folyik a szoborcso-
port lovas alakjának belsejé-
ben: a szakemberek most
erõsítik meg a szobor belsõ
vázát és cserélik ki a hibás
alkatrészeket. 

„A restaurálási munkála-
tok jelenlegi fázisában a szo-
bor elemeit egymáshoz rög-
zítõ csavarokat cseréljük ki
rozsdamentes acélcsavarok-
ra” ismertette a felújítás je-
lenlegi munkálatait a szob-
rászmûvész. Kolozsi Tibor-
tól lapunk azt is megtudta,
hogy a közel ötven darabból
álló szoborcsoport nagyon
rossz állapotban van, így
több csavar kicserélése is idõ-
igényes folyamat. 

A múlt század elején, mi-
kor a szoboregyüttes elké-
szült még nem volt ismere-
tes a heggesztés módszere,
ezért a lovas alakot és a ló
elemeit belülrõl bronz és vas
csavarokkal erõsítették egy-

máshoz. A több mint száz
évig érintetlenül álló szobor-
csoportot igencsak megvi-
selték az idõjárási viszon-
tagságok, így több csavar is
– fõleg a ló alsó felében,
ahol az esõ meg a hóvíz job-
ban elõídézte a szobor anya-
gának rozsdásodását – a fel-
ismerhetetlenségig megron-
gálódott. Sõt találtak olyan
részt is a ló belsejében ahol
a csavar már hiányzott. A
szobrászmûvész szerint a

restaurálási munkálatok épp
idejében kezdõdtek el, a
szobor belseje komoly káro-
sodásokat szenvedett az
idõk során. „Meglepõdve
tapasztaltuk, hogy a szobor-
csoport lovas alakja már na-
gyon gyengén áll a talapza-
ton, ebben az állapotában
már szinte csak a gravitáció
tartotta. Szerencsére még
idõben el tudtuk kezdeni a
restaurálási munkálatokat,
így meg tudjuk elõzni a to-

vábbi károsodásokat” –
mondta Kolozsi. A szobor
bronz részeinek felújításáért
felelõs szakember elmond-
ta, terveik szerint a téli idõ-
szakban sem állnának le a
felújítási munkálatok: jelen-
leg egy acélállvány elkészülé-
sére várnak, amelynek segít-
ségével védeni tudnák a téli
idõjárástól a szobrot és
ugyanakkor a munkások szá-
mára is biztosítani lehet így a
fûtést. „Egy acélból készülõ,

kalitkaszerû szerkezetrõl van
szó, aminek kettõs funkciója
lenne: egyrészt ehhez lehet
kikötni majd a szoborcsoport
lovas alakját. Ez azért elen-
gedhetetlenül fontos, mert a
kõelemekhez csak így lehet
majd hozzáférni és a talapzat
belsõ magjának a megerõsíté-
sét is csak így lehet majd el-
végezni. Másrészt ez az áll-
vány biztosítaná a feltételt
ahhoz, hogy téli idõszakban
itt el tudjunk helyezni egy fû-
tõtestet és stabilizáljuk az
acélállványon belüli hõmér-
sékletet” - mondta el Kolozsi
Tibor. A szóban forgó acél-
állványt a munkálatokat kivi-
telezõ nagyszebeni Concefa
Rt. készíti el. 

Miközben a szakemberek
haladnak a szoborcsoport
bronz elemeinek a restaurálá-
sával, folynak a tárgyalások a
süttõi bányával a mészkõda-
rabok megvásárlását illetõen
is, tudtuk meg Nagy Benjá-
min marosvásárhelyi kõfara-
gótól, akit a Concefa Rt. a
szoborcsoport kõelemeinek
restaurálásával bízott meg. A
kõfaragó mûvész szerint a
munkálatok jól haladnak és a
kövek sem késnek, hisz a ta-
lapzat restaurálását csak a lo-
vas biztonságos rögzítése
után lehet elkezdeni. 
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Vendégségben 
a temesváriak 

A temesvári Csiky Gergely
Állami Magyar Színház
vendégszerepel Nagyvára-
don holnap az Ájlávjú cí-
mû musicallel, melyet 17 és
20 órától mutatnak be a
színház nagyszínpadán. A
nagyváradi önkormányzat
szervezésében, a Szigligeti
Társulat közremûködésével
létrejött elõadásra a belépés
ingyenes. 

Holnap osztják ki 
az Európai Filmdíjakat

Szombat este osztják ki az
Európai Filmdíjakat Bo-
chumban; a német városban
összesen 17 kategóriában
adják át az európai Oscar-
nak is nevezett elismerése-
ket. Az elsõfilmes rendezõk
számára kiírt kategória je-
löltjei között szerepel a Ka-
talin Varga címû, brit–ro-
mán–magyar koprodukció-
ban készült alkotás is. 

A BRKI magyar 
kitüntettetjei

A magyar tudomány, a szín-
házmûvészet és a média
képviselõinek munkásságát
ismeri el az idei nívó- és kul-
túradíjjal, valamint a jubile-
umi (1989–2009) médiadíj-
jal a budapesti Román Kul-
turális Intézet december 16-
án Budapesten – írja az
MTI. A nívódíjat Rév István
professzor veheti át, a kultú-
radíjat Alföldi Róbert szín-
mûvész-rendezõ kapja . A
médiadíjat idén az intézet
megnégyszerezte, tekintettel
a rendszerváltás 20. évfor-
dulójára. Újságírói munkája
elismeréseként Orbán Györ-
gyit, a Magyar Távirati Iroda
munkatársát, Klein Juditot,
a Magyar Televízió Kisebbsé-
gi Mûsorainak szerkesztõ-
ségvezetõjét, Kaupert Edit
Júliát, a Magyar Rádió szege-
di stúdiója román nyelvû
szerkesztõségének vezetõjét
és Hegedûs Istvánt, a Ma-
gyar Televízió Kárpát Expressz
címû mûsorának szerkesztõ-
jét jubileumi médiadíjban
részesíti az intézet.  

Röviden

Jelenleg a szobor elemeit egymáshoz rögzítõ csavarokat cserélik ki rozsdamentes acélcsavarokra
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Újracsavarozzák Mátyást

N6N7 – nyolc napon át
Kánya Gyöngyvér, Budapest

Nyolc napon át tartó,
nagyszabású, összmûvé-

szeti fesztivál kezdõdik ma a
régi pesti zsidó negyedben,
azaz Budapest VI. és VII. ke-
rületében, az ott található ét-
termek, cukrászdák, szórako-
zóhelyek, kiállítóterek, zsina-
gógák, múzeumok és közös-
ségi házak részvételével. 

A Marom Egyesület koor-
dinálásával és a JDC (Ame-
rican Jewish Joint Distribu-
tion Committee) támogatá-
sával a hanuka alkalmából
idén elsõ ízben megvalósuló
Negyed6 Negyed7, azaz rö-

viden N6N7 nevû fesztivál
harminckét helyszínen száz-
harminc programot kínál.
„Arra gondoltunk, hogy egy
városrész arculata, hangula-
ta, élete nagyban függ attól,
hogy azok, akik közösségi te-
reit üzemeltetik, hogyan is vi-
szonyulnak a terület sajátos-
ságaihoz, hagyományaihoz.
A Negyed6 Negyed7 Feszti-
vált ezért is a hanuka nyolc
napján rendezzük meg. Nem
csupán a városrész zsidó tör-
ténetére való utalásként, ha-
nem az ünnep fontossága mi-
att mindenki számára. Hi-
szen a hanuka az összefogás
és a fények ünnepe” – részle-

tezte a fesztivál létrejöttét a
fõszervezõ Marom Egyesü-
let. Így december 11. és 19.
között a régi pesti zsidó ne-
gyed több mint harminc kö-
zösségi tere kisebb-nagyobb
fényforrásként koncerteket,
beszélgetéseket, elõadásokat,
gyermek- és gasztropro-
gramokat, valamint kiállítást,
filmvetítést és színházi elõ-
adásokat szervez. A fesztivál
egyik különlegessége az úgy-
nevezett tematikus túrák, pél-
dául a történelmi zsidó ne-
gyed emblematikus részén, a
Király utcán, mely egykor
Budapest legnépesebb utcája
volt. A vezetett túra során

ezen a történelmi utcán vé-
gigsétálva megismerhetjük az
elmúlt kétszáz év helyi törté-
netét, lakosait, különös tekin-
tettel a jelen helyzetre, vagy
arra, hogy hol helyezkedik el
ma a Király utca Budapest és
a negyed kulturális-közösségi
térképén. A hanuka a hit, a
várakozás és a bizalom ünne-
pe is egyben, egyik legfõbb
kelléke a nyolc plusz egy ágú
gyertyatartó, a hanukai
menóra, amelyben minden
nap egy újabb gyertyát, egy
újabb lángot gyújtanak meg.
„Ritka esemény a világtörté-
nelemben a gyõztes szabad-
ságharc, különösen ritka a

zsidó világtörténelemben.
Nem véletlen, hogy a
makkabeus hõsök emlékün-
nepe, a hanuka mindmáig az
egyik legkedveltebb, legmeg-
hittebb zsidó ünnep világ-
szerte. A tél derekán, amikor
az éjszakák a leghosszabbra
nyúlnak, apró lángokat gyúj-
tunk, amelyek beragyogják
otthonainkat és szíveinket” –
magyarázta Raj Tamás törté-
nész, nyugalmazott fõrabbi.
Nem véletlen tehát, hogy a
láng meggyújtása fontos ré-
szét képezi a fesztiválnak,
még akkor is, ha a hanukai
lámpás apró gyertyái legfel-
jebb fél óráig égnek. 

HIRDETÉS

Új Magyar Szó 2010-es elõfizetési akciók*

NYEREMÉNYAKCIÓ – FÕNYEREMÉNY 
EGY FUJITSU MÁRKÁJÚ LAPTOP!
További nyereményeink: 2 db., két személyre szóló

hétvégi üdülés a székelyudvarhelyi Gondûzõ és a gyimes-
középloki Fatányéros Panzióban; 10 db., egyenként 100 le-
jes könyvcsomag, valamint 25 db., egy éves elõfizetés az Új
Magyar Szóra.

Fizessen elõ 2010-re az Új Magyar Szóra  és nyerje meg a
fenti ajándékok egyikét. Aki legalább egy hónapra elõfizet,
és december 22-ig beküldi szerkesztõségünkbe az elõfize-
tést igazoló nyugta másolatát, már részt vehet a sorsolá-
son. Sorsolás december 29-én!

1. KEDVEZMÉNNYEL EGÉSZ ÉVRE
Most csak 120 lejbe kerül az egyéves elõfizetés annak,

aki a szerkesztõségünk címére beküldött postai utalvány-
nyal, elõfizetésszervezõinknél vagy közvetlenül a szerkesz-
tõségben fizet elõ az Új Magyar Szóra, és egyben megspó-
rolja a postának fizetendõ szállítási költséget is. 

2. SZOCIÁLIS KEDVEZMÉNY -50% **

Idén is gondoltunk azon hûséges olvasóinkra, akik anya-

gi nehézségeik miatt nem tudnak teljes áron elõfizetni lap-

jainkra. A kisnyugdíjasok (havi 500 lej alatti jövedelem),

fogyatékkal élõ személyek az elõfizetési ár felét fizetik,

amennyiben az elõfizetési nyugta mellé másolatot csatol-

nak a legutóbbi nyugdíjszelvényrõl, illetve a szociális tá-

mogatást igazoló szelvényrõl. 

1. Áraink évek óta nem változtak, mert ragaszkodunk

olvasóinkhoz.

2. Úgy alakítottuk ki árainkat, hogy minél hosszabb pe-

riódusra fizet elõ, annál kevesebbe kerül egy lap ára.

3. Egységes áraink vannak magánszemélyeknek és jogi

személyeknek.

BÕVEBBEN A POSTAI UTALVÁNYRÓL

Lapunkra legegyszerûbben postai utalvánnyal fizethet elõ,

mert így igénybe veheti kedvezményeinket, részt vehet a nye-

reményakcióban és a szállítási költséget is megspórolja. 

A postai utalvány („mandat poºtal”) kitöltési módja:  

Destinatar: Lázár Zoltán, Prenume: Editura Scripta,

cím: Piaþa Presei Libere, nr.1, OP. 33, CP. 17., Bucureºti.

A szelvény hátlapján: Abonament Új Magyar Szó, perioa-

da ............ (itt megjelölendõ az elõfizetés idõtartama).

TOVÁBBI ELÕFIZETÉSI LEHETÕSÉGEK:

1. A postásoknál, illetve postai hivatalokban 
2. Magánterjesztõknél
3. Elõfizetésszervezõinknél

Postacímünk: 014820 Bucureºti, P-þa Presei Libere, nr.1, 
OP. 33, CP. 17.

ELÕFIZETÉSI VONAL: 031 405 4088

ELÕFIZETÉSI ÁRAK:

*  Akcióinkban csak a postai utalvánnyal, az elõfizetés-
szervezõinknél és közvetlenül a szerkesztõségben elõfize-
tõk részesülhetnek. A levélben kérjük pontosan feltüntetni
személyi adataikat.

**  A szociális kedvezményben részesülõk az év végi sor-
soláson kívül egyéb akciókat nem vehetnek igénybe.

1 hónapra

15 RON

3 hónapra

38 RON

6 hónapra

75 RON

12 hónapra

148 RON
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A nagy ember nem nyög a baj-
ban, nem panaszkodik a vég-
zetérõl, tudja, honnan jött, és
hová tart, méltányos minden-
kivel szemben, inkább elnézõ,
mint követelõzõ, lelkét nem
háborgatják a kellemetlensé-
gek, nem zúgolódik rozoga tes-
te miatt. A romlott lélek leg-
árulóbb jele a hullámzás, a
szüntelen hánykódás az eré-
nyek tettetése és a bûnök imá-

data között, míg a nagy ember
mindig egy és ugyanaz marad,
vagyis állandó. Ez az egyetlen
igazi nagyság. Figyelmünket
magára vonja, mi pedig jól lát-
juk, ahogy fényével bevilágítja a
sötétséget. Mindenki válhat
naggyá a maga helyén: a csa-
ládjában, a munkájában, leg-
szûkebb közösségében. Hiszen a
nagyságot nem a körülmények
adják, hanem belülrõl adatik.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Régen a társának mindig sike-
rült bûntudatot ébreszteni ön-
ben. Ha bármelyikük változta-
tást kezdeményez, az óhatatla-
nul a kapcsolat átalakulását
vonja maga után. 
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Nem árt tudni, hogy a lélek, a
tudat nagyon erõsen befolyá-
solja testi közérzetünket is.
Naponta néhány óra kikapcso-
lódás csodákra képes, vissza-
adja az életerejét és a munka-
kedvét. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A jó szex óriási mértékben
megjavíthatja kihûlõfélben lé-
võ kapcsolatát. De ha a szexet
takaréklángra teszik, nehéz a
szenvedélyhez visszatalálni. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ha érzelmi sebei miatt hajla-
mos másokat okolni, nézzen
mélyebben magába, és gyó-
gyítsa be még fel nem dolgo-
zott sérelmeit. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Bár ez a nap a gyermekek ün-
nepe, azért a felnõttek sem sér-
tõdnek meg, ha kapnak vala-
mi különleges meglepetést. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha mélyebbre ás érzelmeiben,
rájöhet, hogy elõítéletei mögött
az áll, hogy képtelen elfogadni
a többiek másságát. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

A jó kommunikáció nemcsak

arra alkalmas, hogy feloldja a
partnerek között keletkezõ kis
feszültséget, hanem a régi sé-
relmek feldolgozására is lehe-
tõséget ad. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ha felismeri, hogy negatív
gondolatai, rejtett vagy ki-
mondott neheztelései hogyan
provokálják ki az elutasítást,
akkor talán képes lesz elfelejte-
ni elõítéleteit. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ha neheztel, akkor a másik fél
mindig készenlétben lesz, hogy
megvédje magát. Könnyebben
feloldhatja nehezteléseit, ha tö-
kéletesen megérti, miképpen
felel ön a kapcsolataiért. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ma kissé magányosnak érzi
magát, de a rágódás helyett in-
kább igyekezzen kikapcsolód-
ni. Igazságérzete felébred, de
ebbõl bizony rokoni vagy hiva-
talos konf liktusai adódhat-
nak. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Határtalan vakmerõséggel rea-
gál a világ kihívásaira. A mai
napon mindent ki lehet pró-
bálni! Nem jelent különösebb
nehézséget, hogy kapcsolatait
mások és önmaga számára is
elviselhetõbbé tegye. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Habozik a tekintetben, hogy
elfogadjon-e egy állásajánla-
tot. Gondolja végig, mit nyújt-
hat a családnak a többletkere-
settel. 

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Árpád nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
Az Árpád régi magyar
férfinév, az árpa szó -d ki-
csinyítõképzõs származé-
ka. A -d képzõ a valami-
ben bõvelkedõt is jelenti,
így jelentése azonos lehet
az árpás-árpácska jelen-
téssel.
Holnap Gabriella napja
van.
Vasárnap a Lucák ünne-
pelnek.
Hétfõn a Szilárdákat kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1806-ban I. Napóleon
francia császár királyság-
gá emelte Szászországot.
December 12., szombat
• 1863-ban született
Edvard Munch norvég
expresszionista festõmû-
vész, grafikus.
December 13., vasárnap
1998-ban Puerto Rico né-
pe az USA-hoz való csat-
lakozás ellen szavazott.

Recept
Fûszeres fasírtfalatkák
Hozzávalók: 25 dkg da-
rált sertéshús, 1 tojás, 1
kk. õrölt kömény, 1 kk.

curry, 1 ek. apróra vágott
snidling, 1 ek. tárkony ap-
róra vágva, 2 ek. menta, 12
salátalevél, õrölt bors, só.
Elkészítése: A húst a tojás-
sal, csipetnyi sóval, borssal
összedolgozzuk, majd 4
részre osztjuk. Az egyik
adagba keverjük a kö-
ményt, a másikba a curryt,
a harmadikba a snidlinget
és a tárkonyt, a negyedikbe
a mentát. A masszából 24
golyót formálunk (mind-
egyikbõl hatot), és mind-
egyik fajtát külön dobozba
téve, 1 napra fagyasztóba
tesszük. A fogyasztás nap-
ján 15 percig szobahõmér-
sékleten állni hagyjuk. Köz-
ben a salátaleveleket 1 per-
cig gõzben fõzzük, hogy
megpuhuljanak, majd a ke-
mény erüket kivágjuk, és
minden levelet kettévá-
gunk. Minden fasírtgolyót
fél salátalevélbe csomago-
lunk, és 15 percig gõzben
fõzzük. 

Vicc
Az utcán egy férfi megszó-
lít egy rendõrt:
– Ne haragudjon, az állo-
mást keresem...
– Nem haragszom, keresse!

December 11., péntek
Az év 50. hete, eltelt 345 nap, hátravan 20 nap
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8.05 Magyar népmesék
10.20 Cimbora
10.50 Léptünk koppan
ódon köveken
11.15 Aranyszarvas
12.15 Divathét
12.45 Híradó
13.00 Déli harangszó
13.05 Isten kezében
13.35 Élő népzene
14.00 Adventi Kalendárium
14.05 Kincskereső kisköd-
mön (filmdráma)
15.35 Anzix a búzamezők-
ről
16.25 A világörökség kin-
csei
16.40 Mekkora a szülőföld
határa?
17.55 Talpalatnyi Zöld
18.30 Mese
19.00 HÍRÓRA
Sport, Időjárás
19.30 Kirakat
20.05 Talam
21.00 Állomás (magyar
filmsor.)
21.30 A korzikai testvérek
(olasz-francia kalandfilm)
23.15 Lélek Boulevard
0.05 Nóbel Béke-díj kon-
cert

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.00 Híradó
9.05 Válaszd a tudást!
10.05 Sándor Mátyás
11.05 Én táncolnék veled
12.10 Derek, a fenegyerek
(kan. tévéfilm sor.)
12.30 Mit susog a fehér
akác
13.00 Déli harangszó
13.01 Szabadlábon a Szi-
getközben
14.20 Taljánok
Csizmaországban
14.50 Magyarok az em-
berevők földjén
15.20 Múzeumtúra
16.10 Az öcsém cipői
16.55 Telesport
19.00 Hitvallók és ügynö-
kök
19.55 Haydn – Az Ester-
házyak zenemestere
20.20 Pufóka
20.35 Karácsonyi kalen-
dárium
20.40 A jazz születésétől
napjainkig
21.30 Híradó
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 Az öt zsaru (ma-
gyar tévéfilm sor.)
22.55 Műsorszünet

7.20 Tini nindzsa teknőcök
7.45 Kölyökklub
Benne: Csőrcsapat, A men-
tőcsapat
10.10 Disney rajzfilmek
11.25 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.25 Házon kívül – Heti
magazin
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia - Autós-
magazin
13.45 Miss Earth – A Föld
legszebb lánya 2009
15.30 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.30 Szökésben (am.
krimisor.)
17.25 Szóbeszéd (am. rom.
vígjáték)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 Fókusz Plusz Maga-
zin
20.30 Csillag születik
2009
23.05 Kígyók a fedélzeten
(am. akciófilm)
1.10 Alias (am. akciófilm-
sor.)
2.05 Fókusz Plusz
2.35 Műsorszünet

7.25 Tv2 matiné
10.40 414-es küldetés
11.00 Szurikáták udvarhá-
za
11.30 Így készült a
Poligamy című magyar
film
12.35 Kalandjárat
13.10 Charly, majom a
családban (filmsor.)
14.10 Hegylakó (kan.-fran-
cia kalandf. sor.)
15.15 Bajnokok Ligája ma-
gazin
15.50 A kiválasztott - Az
amerikai látnok (am. film-
sor.)
16.55 90210 (am. tévé-
film sor.)
17.55 Calcium kölyök
(am. vígj.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Magellán - ismeret-
terjesztő magazin
20.35 Jól áll neki a halál
(am. vígj.)
22.35 Ütközetben eltünt
(am. akcióf.)
0.35 007 – Halálvágta
(akcióf.)
2.45 Drága testek (am.
sor.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Befutó – Az utánpót-
lás magazinja
9.30 BBC Reporters (ism.)
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik (ism.)
15.05 Garázs
15.30 BBC Hard talk
16.05 Ősök tere (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
21.05 Civil kaszinó - Hús-
bavágó kérdések, civil vá-
laszok (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
0.05 Vetítő
0.06 Se künn, se benn…
(magyar dokumentumf.)
1.00 Műsorszünet

TV2
6.50 Hajnali gondolatok
7.00 Híradó
8.05 Főtér
9.10 Mézga család
9.35 Spuri
10.05 A Black Rose vár
titka (kalandf. sor.)
11.00 Városrajzolatok
11.30 A világ legjobb
konyhafőnökei
12.00 Autóguru
13.00 Déli harangszó
13.01 Hírek
13.10 Fogadóóra
13.40 Egészség ABC
14.10 A csúnya lány
15.45 Az aranyrózsa bar-
langja (kalandf.)
17.25 Extra –
Kultúrháttér
17.55 Visszajátszás
19.25 Úri házak titkai
20.30 Híradó
20.50 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.05 Maupassant törté-
neteiből (francia filmsor.)
23.10 Hírek
23.15 Sporthírek
23.30 Műsorszünet

7.00 Pro patria
7.25 Az emlékek éneke
7.55 Jelek
8.25 Világraszóló előadás
9.00 Disney Klub
10.00 Noé bárkája
10.30 Zöld csapat
11.00 Jó, mint az élet
(ism.)
11.30 Hannah Montana
(filmsor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Nikita Mihalkov
13.30 Zenedíjak Gálája
14.00 Hírek, időjárásje-
lentés
14.20 Sziluett-recept
14.55 Testvérek között
(filmsor.)
15.25 Találkozunk a TVR-
en (talk show)
17.30 Tévéenciklópédia
18.30 Folklórkincsek
19.30 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Egyéjszakás dal (ka-
nadai filmdráma, 2007)
22.45 100%-os jótállás
(talk show)
23.55 Történelmi 
emlékek

TVR 1

7.15 Magyar vagyok és eg-
ri
8.15 Cimbora
9.00 Illemberke
9.50 Az Úr angyala
11.25 Jukasóra
12.10 Kalandozó
12.45 Híradó, időjárás-je-
lentés
13.01 Élő egyház
13.30 Élő népzene
14.00 Csellengők
14.25 Egy szoknya, egy
nadrág (magyar vígj.)
15.45 A világ konyhái
16.20 Vannak vídékek
17.20 A szeretet árvái
18.45 Mese
19.00 Híróra
20.00 Kikötő programaján-
ló
21.00 Heti Hírmondó –
Közéleti magazin
22.00 A királynő (dráma)
23.40 Illúziók nélkül
(portréf.)
0.25 Dunasport
0.35 Időjárás-jelentés
0.40 Beavatás (ism.)
0.50 Az amerikai biroda-
lom bukása (kan. vígj.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.05 Gino, a vírtuális kis-
kakas
9.10 Tudásakadémia
11.15 Titkok kertje (am.
családi film)
13.00 Déli harangszó
13.01 Sokszínű vallás
13.10 „Így szól az Úr!“
13.20 Engedjétek hozzám
13.25 Katolikus krónika
13.50 Egyházi naptár
14.05 Református maga-
zin
14.30 Református ifjúsá-
gi műsor
15.05 Papírhordón
15.30 Katolikus válaszok
16.25 Kézfogás
19.00 Hitvallók és  ügy-
nökök (magyar dok. f.)
20.15 Pufóka kalandjai
20.30 Karácsonyi kalen-
dárium
21.30 Híradó este
22.00 Silver (am.
thriller)
23.50 Portréfilm Fekete
Jánosról
1.15 A jazz születésétől
napjainkig
2.00 Radnóti 100 éve

6.30 Top Shop
7.00 Slayers - A kis boszor-
kány
7.40 Kölyökklub
11.00 Recept Klub
11.20 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.35 meneTrend - Utazási
magazin
13.00 RTL Klub Híradó
13.40 Doki (am. filmsor.)
14.35 Tuti gimi (am. tévé-
film sor.)
15.30 A dadus (am. vígj.
sor.)
16.50 Titkos küldetés (am.
akciófilm-sor.)
Közben: Hatoslottó-sorsolás
17.55 Stuart Little kisegér
(német-am. vígj.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 (német ak-
ciófilm-sor)
21.00 Pókember (am. sci-fi
akcióf.)
23.30 Heti hetes (talk
show)
2.00 Portré - Riportmaga-
zin
2.30 A Mick Jagger projekt
(am. filmsor.)

7.45 Tv2 matiné
10.15 Nagy Vagy! (szór.
műsor)
11.15 Joey (am. tévéfilm
sor.)
11.45 Két TestŐr - Élet-
módmagazin
12.20 Stahl konyhája
12.55 Borkultusz – Bor-
kultúra magazin
13.25 Száguldó vipera
(am.-német akció-sor.)
14.25 Psych - Dilis detek-
tívek (am. krimisor.)
15.25 Smallville (am. ak-
ciófilm-sor.)
16.25 Tequila és Bonetti
(am. tévéfilm sor.)
17.30 Idétlen időkig (am.
vígj.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló - Mérlegen a
valóság
21.05 Az 50 első randi
(am. vígj.)
22.55 Pitch Black (am.
sci-fi)
0.50 A gyilkos csapat
(am. horror)
2.40 Napló - Mérlegen a
valóság

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Kő kövön (ism.)
9.30 Felfedező (ism.)
10.05 Péntek 8 (ism.)
11.05 Célpont (ism.)
Oknyomozó riportműsor
11.30 Napról napra
Belpolitikai összefoglaló
12.05 Civil kaszinó (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Közvetlen ajánlat
14.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadásban
16.05 Arcok a liftben
(ism.)
16.30 Befutó (ism.)
17.05 Garázs
17.30 GyógyHír - Egészség-
ügyi magazin
18.00 Híradó
18.30 Napról napra (ism.)
19.05 Keresztmetszet
20.00 Híradó
20.30 Hírvilág
21.05 Kontraszt
22.00 Híradó 21
22.30 Értékmentés más-
ként
23.05 Vetítő
0.05 Kontraszt (ism.)

TV2
7.10 6 órai tea
10.00 „Így szól az Úr!“
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Katolikus krónika
11.05 Egyházi naptár
11.15 Református magazin
11.45 Református ifjúsági
műsor
11.50 Útmutató
13.01 Hírek
13.05 UtaZóna
13.40 Tüskevár
14.50 Teknőc a láthatáron
15.20 Légfrissítő
16.20 Múlt-kor
17.25 Euro-Taxi
17.55 Panoráma
18.25 Magyarország törté-
nete
18.55 Találd ki magad!
19.30 Yorkshire-i szív-
ügyek (angol drámasor.)
20.30 Híradó este, Sport-
hírek
21.00 Maupassant törté-
neteiből
22.05 Szólás szabadsága
23.10 Kultúrház
0.05 Berlin drágám
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek

7.10 A hit világa
9.00 Disney Klub
10.00 Mondd, mi fáj
10.40 Akárcsak a köny-
vekben
11.30 A falu élete
13.00 Politikai ágenda
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.20 Maximális forma
14.40 Átváltozás
15.30 Utazó egy életen át
16.00 Cliff Richard Kon-
cert
17.00 Danutz Kft.
18.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
18.10 Danutz Kft.
19.20 Loto 6/49 és
Noroc sorsolás
19.30 Sport Plusz
19.40 Sport
20.00 Hírek, Sport, Időjá-
rás
21.10 Jól áll neki a halál
(amerikai vígjáték, 1992)
23.10 Csillagközi romboló
(am.-angol filmsor.)
0.00 Tudsz sportot?
0.40 Danutz Kft. (ism.)
2.50 Sport

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.05 Kirakat
9.35 Léptünk koppan ódon
köveken
9.55 Aranyszarvas
10.55 Állomás
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Viaszfigurák és gon-
dolatok
16.00 Ezerarcú Balaton
16.15 Csupa nyalánkság
17.05 Heuréka! Megtalál-
tam!
17.35 Váratlan utazás
(kan. tévéfilm sor.)
18.25 Mese
18.50 Példa-Képek
19.00 HÍRÓRA
19.30 Térkép
20.00 Sportaréna
21.00 Közbeszéd
21.25 Időjárás-jelentés
21.30 Rolls-Royce, a luxus
és minőség szimbóluma
22.20 Háború rövidhullá-
mon (rom.-német-lux. doku-
mentumf.)
0.10 Váltó
0.25 Sport

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Slovenski Utrinki
10.55 A Nagy vita (talk
show)
11.25 Mérföldkövek a ma-
gyar technika történeté-
ben
11.55 A tudás hazája
12.25 Szép magyar tánc
12.30 Átjáró - Sorsok és
történetek a Kárpát-me-
dencében
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.35 Ez történt ma reg-
gel
19.05 Magyar rock
20.05 Az időjárás titkai
20.20 A mikulástanonc
20.35 Karácsonyi kalen-
dárium
21.30 Híradó este
21.50 Sporthírek
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 A bíró (am. filmdrá-
ma, 2001)
23.30 Záróra
0.20 Magyar rock
1.20 Matilde (olasz film-
dráma, 2005)

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
12.30 Disney-rajzfilmso-
rozat
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő – Maga-
zin a legjobb történetek-
kel
15.15 Antwone Fisher tör-
ténete (am. életr. dráma)
17.20 Második esély
(am.-mex.kol. sor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar filmsor.)
22.20 Benkő feleséget
keres - Valóságshow
23.25 Showder Klub
Utána: RTL-hírek
0.40 Hullámhegy (nagol-
olasz vígj.)
2.15 Reflektor Sztárma-
gazin

7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.25 Teleshop
12.25 Keselyűk karmai-
ban (kalandf.)
14.15 Kvízió
15.45 Dokik (am. filmsor.)
16.15 Bostoni halottké-
mek (am. krimisor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(am. filmsor.) 
18.20 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények
20.05 Áll az alku – A já-
ték show
21.15 Jóban Rosszban
(filmsor.)
21.50 Hal a tortán – Tel-
jes gőzzel
22.25 Ne szólj szám! (am.
akcióf.)
0.55 Különleges ügyosz-
tály (am. krimisor.)
1.55 Tények Este - Hírmű-
sor
2.25 Melegházi átverés
(auszt. vígj.)
4.00 Holló (kan. akciófilm-
sor.)

7.30 Soroló (ism.)
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Kontraszt
10.05 Különkiadás (ism.)
A kultúra különb kiadásban
12.05 Kő kövön (ism.)
12.30 Hírvilág (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 Soroló (ism.)
14.30 Garázs (ism.)
15.05 Európai híradó
(ism.)
15.30 Napról napra (ism.)
16.05 Péntek 8 (ism.)
17.05 Célpont
17.30 Paletta
18.00 Híradó
18.30 Panaszkönyv
19.05 Vonalban - politikai
show (ism.)
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta - Vitamű-
sor újságírókkal
23.05 Ősök tere
23.30 Pálya
0.05 World Híradó
0.30 Panaszkönyv

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
10.00 Afrika gyöngyszeme
10.55 Nappali
11.55 Parlamenti Napló
12.45 Sokszínű vallás
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Afrika gyöngyszeme
14.50 Roma Magazin
15.20 Domovina
15.55 Átjáró
16.55 Autóguru
17.20 Prizma
17.40 Hírek
17.45 Körzeti híradó
18.00 A Fagyos folyó lova-
sa
18.50 6 órai tea
20.00 Párizsi jóbarátok
20.28 Föld TV
20.30 Hírek
20.55 Sporthírek
21.00 Időjárás-jelentés
21.10 Kék fény
22.05 Sztársáv
22.40 Este - Hétfő
23.10 Memento
23.20 Elveszett bizalom
(am. film)
0.50 Hírek – Időjárás-jelen-
tés
1.00 Telesport 

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 Szuperlabdarúgás -
UEFA Champions League
Magazin
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (filmsor.)
11.15 Egyszer az életben
(ism.)
13.00 Déli óra
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Rajzfilmek
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.10 Vihar a palotában
(filmsor.)
18.25 1989
19.40 No Comment
19.50 Sport
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
21.10 TVR Díjak Gálája
23.00 Családi bonyodal-
mak (amerikai filmsor.)
23.30 Jó, mint az élet
0.00 No Comment
0.05 Hírek, Sport

TVR 1
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5.15 Happy Hour (ism.)
7.00 Felkészülni, kész,
főzz! (ism.)
8.00 ProTv hírek, Sport
10.00 Mi történik, dok-
tor úr?
10.30 Átváltoztatjuk
(reality show, ism.)
12.00 Pro Motor – au-
tós műsor (ism.)
13.00 ProTv hírek
13.15 A pletykafészek
(am. filmsor.)
14.15 Boszorkányok
(angol fant. kalandf.,
1990)
16.00 Nő a baj (ameri-
kai-ausztrál vígjáték,
2001)
18.00 A kereső legendá-
ja (sor.)
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek
20.30 Reszkessetek be-
törők! 2. (amerikai vígjá-
ték, 1992)
23.00 A 13-as rendőrőrs
(am.-francia
akcióthriller, 2005)
1.00 K1 Praga
3.00 Mr. Majestyk (am.
film, 1974)

7.00 Híradó, Sport, idő-
járás
9.00 Reggeli műsor: Jó
reggelt, szomszéd!
10.00 Villám Spencer, a
karibi őrangyal (amerikai
filmsor.)
11.00 Lassie (filmsor.)
12.00 Motors!
12.30 Felicia
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
13.30 Zorro álarca
(amerikai kalandfilm,
1998, ism.)
14.00 Legenda (am.-
angol kalandfilm, 1985)
16.00 Híradó, Sport, idő-
járás
16.35 Pénzügyi hét
17.00 Herkules (am.-
újzélandi kalandfilm,
1994)
19.00 Híradó, Sport
20.30 Szórakoztató mű-
sor
22.00 A hatodik napon
(amerikai-kanadai akció-
film, 2000)
0.45 A Las Vegas-i lovas
(amerikai vígjáték,
1979)

7.30 Kandikamera
8.00 Flash Gordon
(amerikai filmsorozat,
ism.)
9.00 Yin yang yo
9.30 Saman király (ja-
pán animációs film)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és
egy sztár
12.00 Cirkuszi legendák
13.00 Karácsonyi doboz
(amerikai tévéfilm,
1995, ism.)
15.00 A mobiltelefon -
reality show (ism.)
16.00 Anyacsere (reali-
ty show) (ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán (reality show)
20.30 Doktor Szöszi
(amerikai vígjáték,
2001)
22.30 Mondenii Show
0.00 Pénzed vagy éle-
ted (amerikai filmdráma,
2005)

7.00 A túlélés törvényei
8.00 Piszkos munkák
9.00 Végzetes másodper-
cek
10.00 Mega motorok
12.00 Tuningőrület – Ber-
lin: Ajándék
13.00 A túlélés törvényei
– Lakatlan sziget
14.00 Piszkos munkák
Peter Schmeihellel
15.00 Végzetes másod-
percek
16.00 Állítólag –
Nindzsák
17.00 Piszkos munkák
18.00 Amerikai favágók –
Hurrikán közeleg
20.00 Smash Lab – Tűz-
biztos ház
21.00 Brainiac
22.00 Time Warp – Ami-
kor megáll az idő
23.00 Hogyan készült?
0.00 Katasztrófa: ahogy
én láttam
0.30 Végzetes másodper-
cek
1.00 Rács mögött külföld-
ön
3.00 A túlélés törvényei –
Kimberley, Ausztrália

6.15 Teleshopping
7.00 Utópia (ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
10.00 Ég és föld között
10.35 Szabad a szembe-
jövő sáv
11.30 Alpesi sívilágbaj-
nokság
12.30 Természet és ka-
land
12.55 Rögbi: Stejarii
Bucuresti - Leeds
Carnegie
14.45 Figyelem, énekel-
nek
16.00 Ökologika
16.35 Sikerkép
17.00 Gitárok ideje
18.00 Ballykissangel
(filmsor.)
19.00 Kézilabda
20.40 Stúdió 24 (sor.)
21.10 Veszélyes (sor.)
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 Maszk (amerikai
rom. film, 1985)
1.35 A gitárok ideje (ism.)
2.25 Hoppon maradt play-
boy (kanadai rom. vígjá-
ték, 2004, ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Hírek  9.05 Horgászok
10.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás  13.00
Sport.ro Hírek  14.00
Europa League: Sturm Graz
- Dinamo, Dinamo - Sturm
Graz  15.00 American
Gladiators 16.00 Mitica Li-
gája  17.00 Sport.ro Hírek
19.30 Local Kombat Praga
20.00 K1 Yokohama, döntő
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling SMACK
23.00 Fogadás a félelem-
mel  0.00 Sport Hírek

8.45 Dona Barbara (film-
sor.)  10.00 Rút kiskacsa
(filmsor.)  12.00 Sohasem
feledlek (filmsor.)  14.00
Blanco özvegy (filmsor.)
15.30 Átkozott paradi-
csom (filmsor.)  17.30 A
szerelem nevében (film-
sor.)  19.30 Dona Barbara
(filmsor.) 20.30 St.
Trinian’s - Nem apácazárda
(angol vígjáték, 2007)
22.30 A rút Betty (film-
sor.) 23.30 Terra Nostra
(filmsor.)    

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.00 Csavargó kutya
(kalandf.)  10.00 Televíziós
vásárlás  13.10 Csavargó
kutya  2. (kalandf.)  14.55
Dirty Dancing (am. dráma)
16.50 Murdoch nyomozó
rejtélyei (kan. krimisor.)
18.25 …és megint dühbe jö-
vünk (olasz vígj.)  20.30
Csonthülye (am.-dél-af.
vígj.)  22.25 Az elveszett
sziget kalandorai  23.50
Holtak tava (horror)  1.35 A
múlt titka (horror)   

6.00 Angyali érintés (am.
filmsor.)  8.00 Az álcsalád
(am. vígj.)  10.00 Őrangyal
(am. filmsor.)  12.00
Partiőrség (auszt. filmsor.)
13.00 Az álcsalád (am.
vígj.)  15.00 Lángoló szívek
(am. rom. dráma)  17.00
Angyal a családban (am.
filmdráma)  19.00 Parti-
őrség (auszt. sor.)  22.00
Esküdt ellenségek (am. sor.)
0.00 Egy őrült elme játékai
(am. thriller)   

7.00 Felkészülni, kész,
főzz! (ism.)
8.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
Mi történik, doktor úr?
10.00 Húsz év után
11.00 Nő a baj (ameri-
kai-ausztrál vígjáték,
2001)
13.00 ProTv hírek,
sport, időjárásjelenés
13.15 Apropo tv
14.30 Shrekből az an-
gyal (amerikai animációs
film, 2007)
15.15 Reszkessetek be-
törők! 2. (amerikai vígjá-
ték, 1992, ism.)
18.00 Románia, szeret-
lek
19.00 Hétvégi Pro Tv 
hírek
20.45 Divertis - Land 
of Jokes
21.45 Divertis
22.45 Jugaru Shukaru’
(reality)
23.15 Hibátlanok (angol-
lux. krimi, 2007)
1.30 Apropo tv (ism.)
2.30 Hibátlanok (ism.)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Jó reggelt, szom-
széd!
10.00 Villám Spencer, a
karibi őrangyal (amerikai
sor., ism.)
11.00 Vidám történetek
12.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kalandfilmsor.)
13.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
13.30 Énekelj, ha tudsz!
(ism.)
14.00 Kazaam (amerikai
vígjáték, 1996)
16.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
16.30 Szórakoztató mű-
sor
18.00 Divertis Mall
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 Labdarúgás:
Dinamo - FC Vaslui
22.00 SuperBingo Metro-
polis
1.00 Shaolin Kung Fu
(filmsor.)
2.00 Fekete nyíl (olasz
kalandfilmsor.)

7.30 Kandikamera
8.00 Yin yang yo
8.30 Saman király
9.00 Sport, diéta és egy
sztár
9.30 A ház. építkezés és
design
10.00 Teleshopping
10.30 Flavours – 3 sza-
kács – szórakoztató műsor
11.00 Doktor Szöszi (am.
vígj., 2001, ism.)
13.30 Feleséget keres a
farmos (reality show, ism.)
15.00 Kötekedők króniká-
ja
18.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Anyacsere (reality
show)
22.00 Effektus 30
23.00 Megcsaltak – szere-
lemben (reality show)
0.00 CSI - Helyszínelők
(filmsor.)
1.00 Hírek
2.00 A cseresznye a tor-
tán (reality show)

7.00 Hogyan készült?
8.00 Mérnöki műtárgyak
9.00 Time Warp – Fűnyí-
rók
10.00 Tuningőrület
11.00 Autókereskedők
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 Amerikai favágók
– Elakadás
15.00 Smash Lab – Elsza-
badult pótkocsi
16.00 Állítólag – Vakon
vezetni
17.00 A túlélés törvényei
– Tűzgyűrű
18.00 Hogyan készült
19.00 Mérnöki műtár-
gyak
20.00 Time Warp – Ami-
kor megáll az idő
21.00 Nagy durranások -
Foxberg
22.00 Megrázó történe-
tek – Az arc nélküli ember
23.00 Halálos fogás –
Homárhalászok
0.00 Egy toronyház szü-
letése – Szerkezet-építők
1.00 Ross Kemp gengsz-
terbandák nyomában -
Kenya

7.00 Esély és esélytelen-
ség
8.00 Természet és kaland
8.30 A románok kincsei
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly négy keréken
10.00 Farm - magazin
11.00 Falu Tv
11.30 Csavargó horgász
(ism.)
12.00 Arabella visszatér
(filmsor.)
12.35 Gyermekműsor
13.30 Egy kölyök Arthur
király udvarában
(amerikai-magyar-angol if-
júsági kalandfilm, 1995)
15.05 Lehet, hogy nem
tudtad
15.30 Jamie (sor.)
16.00 Atlasz
16.35 Zene
18.00 Ballykissangel (film-
sor.)
19.00 Kézilabda
20.40 Stúdió 24 (filmsor.)
21.00 Eureka (filmsor.)
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.10 San Franciscoi kró-
nikák (minisor.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.30 ProMotor 8.00
Sport.ro Hírek  9.00 Sport
Hírek 10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Mitica Ligája  12.00
Sport.ro Hírek  12.15
Boxbuster: Diaz - Malignaggi
13.00 Sport.ro Hírek  14.00
Europa League 15.00 Foga-
dás a félelemmel 16.00
Mitica Ligája  20.00 A fény
harcosai  21.00 Sport.ro Hí-
rek 22.00 Mitica Ligája
23.00 Ultimate Fighting
Championship: Penn -
Sanchez    

7.30 A szerelem nevében
(sor.) 8.30 Teleshopping
8.45 Dona Barbara (sor.)
10.00 Rút kiskacsa (sor.)
12.00 Sosem feledlek
(sor.)  14.00 Blanco öz-
vegy (sor.)  15.30 Átko-
zott paradicsom (sor.)
17.30 A szerelem nevében
(sor.)  19.30 Dona Barba-
ra (sor.) 20.30 Terítéken a
nő (amerikai romantikus
vígjáték, 2000) 22.30
Meséljünk!  23.30 Terra
Nostra (sor.)

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.00 Holdfény (am. drá-
ma)  10.00 Televíziós vá-
sárlás  13.15 PIROSSZka
(am. anim. film)  14.40
Mell-bedobás (am. vígj.)
16.20 Extralarge: Mozgó
célpont (akció-vígj.)  18.00
Ocean’s Eleven (akció-vígj.)
20.00 Élet vagy halál
22.15 Gyilkos összeeskü-
vés (kan.-angol akcióf.)
0.10 Üvegcsapda (am. sci-
fi akcióf.)  

9.00 A vadon bűvöletében
10.00 A Partiőrség (sor.)
11.00 Karácsonyi kalandok
(családi vígj.)  13.00 Angyal
a családban (dráma)  15.00
Viharos vizeken (thriller)
17.00 Kisvárosi gyilkossá-
gok (sor.)  19.00 Nyughatat-
lan Jordan (sor.)  20.00
Nyughatatlan Jordan (sor.)
21.00 Viktória titka (dráma)
23.00 A médium (am. sor.)
1.00 Esküdt ellenségek (sor.)

7.00 Pro Tv hírek,
Sport, Mi történik dok-
tor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.15 Apropo tv 
(ism.)
11.15 Mi történik, dok-
tor úr?
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
13.45 Jugaru Shukaru’
14.15 Karácsonyi üdvöz-
let (amerikai családi
film, 2006)
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek
17.45 Happy Hour
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárás
20.30 Kenguru Jack
(am.-auszt. akció-vígjá-
ték, 2003)
22.15 State és Románia
(filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek
0.00 CSI Miami (film-
sor.)
1.00 Karácsonyi üdvöz-
let (ism.)

6.00 Híradó, Sport, idő-
járás
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Vidám történetek
12.00 Villám Spencer, a
karibi őrangyal (filmsor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (filmsorozat)
14.30 Columbo: Kézirat
vagy halál (amerikai kri-
mi, 1974)
16.00 Híradó, Sport,
időjárás
17.00 Közvetlen hozzá-
férés
19.00 Híradó, Sport, idő-
járás
20.30 A vonatból kidob-
va (reality show)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Dan Capatos szó-
rakoztató műsora
1.00 Egy rém rendes
család (amerikai film-
sor., ism.)
1.30 Sport 
(ism.)

7.30 Levintza bemutatja
(ism.)
8.00 Flavours, három
szakács
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.00 Farmos. Feleséget
keresek (reality show)
11.30 Flash Gordon (ame-
rikai sorozat)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Extralarge: Mozgó
célpont (amerikai-német-
olasz akció-vígjáték,
1990)
16.00 A cseresznye a tor-
tán
17.00 Lököttek
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A gyermekek me-
rész dolgokat mondanak
20.30 Farmos. Feleséget
keresek (reality show)
22.15 Lököttek
23.00 Doktor Zsivágó
(minisor.)
1.00 Farmos. Feleséget
keresek (reality show,
ism.)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
9.00 Hogyan készült?
10.00 Állítólag... – Mo-
biltelefonok a repülőn
11.00 Újjáépítők
12.00 LA Ink – Orbi tit-
ka
13.00 Hogyan csinál-
ják?
14.00 Fúrótornyok min-
dennapjai
15.00 Nagy durranások
16.00 Hogyan készült?
17.00 Egy írtó jó csapat
18.00 Amerikai
hotrodok
19.00 Újjáépítők! – Autó
az iskolának
20.00 LA Ink – Musink
fesztivál
21.00 Hogyan készült?
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 Rács mögött kül-
földön
23.30 A világ legkövé-
rebb embere házasodik
0.30 Katasztrófa: ahogy
én láttam
1.00 Végzetes másod-
percek

7.00 Farm (ism.)
8.10 Egy kölyök Arthur
király udvarában (ifjúsági
kalandfilm, 1995, ism.)
9.50 Lehet, hogy nem
tudtad
10.10 Szórakoztató mű-
sor
11.30 Hírek, Sport, Időjá-
rás
12.00 Falu tv (ism.)
12.45 Detektív tanárnő
(filmsor.)
13.45 Fedezd fel a romá-
nokat
14.00 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európában
16.00 Carabinieri (sor.)
17.00 A klasszikusok lá-
zadása
17.30 A világ városai
18.00 Euronews
18.10 Csodák (sor.)
18.40 Berlin, Berlin (sor.)
19.20 Vissza a feladónak
(ausztrál romantikus víg-
játék, 1998)
21.00 Az én költségveté-
sem
21.30 Közelről a világ
22.00 Hírek

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

8.00 Sport.ro Hírek  10.00
Sport Hírek  10.05 Mitica
Ligája 12.00 Sport Hírek
12.05 Europa League
13.00 Sport Hírek 13.30
Darts Világbajnokság
14.00 Sport Hírek  15.00
Külön kiadás  16.00 Mitica
Ligája  17.00 Sport.ro Hírek
19.00 Információk  20.00
A fény harcosai  21.00
Sport Hírek  22.00 K1
Praga  23.00 Vidám lányok
23.30 Sport Hírek  0.00 Pó-
ker Világbajnokság      

6.30 A szerelem nevében
8.30 Dona Barbara 9.45
Híresség (sor.)  11.00 Szere-
lempárlat  12.15 Sosem fe-
ledlek 13.30 Teleshopping
13.45 Aniela 15.30 Elra-
bolt sorsok  16.30 Átkozott
paradicsom  17.30 Igaz tör-
ténetek  18.30 A szerelem
nevében  19.30 Dona Bar-
bara  20.30 Aniela  22.00
Csajok, szilikon, ez lesz a Pa-
radicsom!  23.00 Éjszakai
történetek 0.00 Terra
Nostra      

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.25 Hé haver, nyomd a
verdát! (vígj.)  10.00 Televí-
ziós vásárlás  13.05 Mély-
tengeri kalandorok (am. sci-
fi)  14.35 Veszélyes tere-
pen (kan. thriller)  16.15
Ocean’s Eleven (akció-vígj.)
18.15 Rabbi a vadnyuga-
ton  20.25 A kelet zsoldosa
22.00 A király nevében
(kalandf.)  0.20 Halloween
2 (horror)  2.00 Testvér-
bosszú  3.50 Az elveszett
sziget kalandorai 

9.00 Foyle háborúja (sor.)
11.00 Halálos ismeretség
(am. krimi)  13.00 McLeod
lányai (auszt. sor.)  14.00
Amy-nek ítélve (sor.)
15.00 Foyle háborúja (sor.)
17.00 Jane Doe: A szemta-
nú  19.00 A Partiőrség
20.00 Amy-nek ítélve (sor.)
21.00 Őrangyal (am. tévé-
film sor.)  22.00 Balhüvely-
kem bizsereg (angol krimi)
0.00 Viharos vizeken (kan.-
am. thriller)     

BUKARESTI RÁDIÓ  magyar
nyelven a regionális stúdiók
középhullámú adásában
15.00 Híradó  15.10 Hétvé-
gi magazin      

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Hír-
adás, Telefontársasjáték,
Nyelvőr, Világjárók  10.05
Térerő  14.00 120 perc. A hét-
vége eseményei, Jó rájuk em-
lékezni, Templomaink  15.00
Híradó, Portréműsor, Kabaré,
Vetélkedő  16.00 Híradó, Ötó-
rai tea: Megy a magnó, Súrlott
grádics, Régi rádiósok a mik-
rofon előtt, A hét zeneműve,
Versműsor, Gramofon, A hét
zeneműve, Színek és formák     

2.00 Éjszakai váltás  8.00
Hírek, műsorism., sport
8.30 Körhinta, Zenenegyed
9.25 Cifra palota  9.55 Hí-
rek, műsorims.  15.00 Slá-
gerlista  16.00 Hírek,
műsorism.  16.10 Lemezlo-
varda  16.30 Érintő  17.00
Láthatár  17.30 Sorsok az
operaszínpadon  

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ  magyar
nyelven a regionális stúdiók
középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár
15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Kulturális mozaik      

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság - Hasznos tudni-
valók  12.00 Híradás  12.10
Művelődési hírek  12.35 Kis-
pad - sportműsor  13.05 Ze-
nés üzenetek  14.00 Délutá-
ni váltás - tájékoztató és szó-
rakoztató műsor  Hírnegyed-
óra, Örömeregető – interak-
tív műsor  16.00 Híradás,
Sport, Rádióújság  17.00 Hír-
adás, Közérzet, Törvénytár
17.55 A nap hírei röviden  

2.00 Éjszakai váltás.  8.00
Hangoló  9.50 Hírek,
műsorism.  15.00 Sláger-
óra  16.00 Hírek, rendez-
vényajánló, műsorism.
16.15 Hétköznapok igazsá-
ga  17.00 Nap-óra  17.30
Zenelánc  17.55 Hírek,
műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ  ma-
gyar nyelven a regionális stú-
diók középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor      

10.00 Híradás, Ultrarövid
ráadás  11.00 Híradás,
Gyermekműsor  12.00 Hír-
adás  12.05 Igehirdetés,
Délkör  13.00 Híradás
13.05 Itthon Erdélyben –
faluműsor: Kisbacon,
Kovászna megye (ism.)
Szól a nóta  14.00 Zenés
üzenetek  16.00 Híradó
16.10 Zenés üzenetek
17.00 Vasárnapra válo-
gattuk      

2.00 Éjszakai váltás  14.00
Műsorism.  14.05 Dalposta
15.40 Vidékről vidékre
16.25 Körhinta, Zenene-
gyed  17.15 Rádióistentisz-
telet, baptista egyházi mű-
sor  17.58 Műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ
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Röviden
Várad gyõzött Egerben

A Nagyváradi VSK férfi vízilabdacsapata
7-4-re gyõzött Magyarországon az Eger
ellen az Interligában. A szerb, román,
szlovák és magyar csapatokat felvonultató
torna másik összecsapásán a Szeged 9-6-ra
legyõzte az újvidéki Vojvodinát.
Szombaton és vasárnap a hazai élvonalbeli
bajnokság „odavágóinak” utolsó fordulóját
rendezik, Kolozsvár–Nagyváradi Criºul,
Arad–Sportul Studenþesc, Dinamo–Rapid
és Nagyvárad–Steaua párosításban.

Brassóba látogat a Temesvári FC

A Brassói FC pályáján szerepel vasárnap 18
órától a Temesvári FC élvonalbeli futball-
csapata az élvonalbeli bajnokságban. A
találkozót a DigiSport közvetíti. A 17. for-
duló többi párosítása: ma: Tg. Jiu–Gyula-
fehérvár (18 óra, GspTV), Beszterce–Rapid
(20 óra, DigiSport); holnap: Galac–Craiova
(14 óra, DigiSport), Kolozsvári CFR–Pt.
Neamþ (18 óra, GspTV); vasárnap: Medgyes
–Ploieºti-i Astra (14 óra, GspTV), Steaua
–Curtea de Argeº-i Internaþional (16 óra,
GspTV), Dinamo–Vaslui (20 óra, Antena 1);
hétfõ: Urziceni–Iaºi (20.30 óra, GspTV).

Megtört a szebeni sikerszéria

Bepótolták az élvonalbeli férfi kosárlabda-
bajnokság tizedik fordulójából elmaradt
Medgyes–Nagyszeben-mérkõzést, s a
házigazdák 91-59 arányú gyõzelmükkel
megtörték az Atlassib korábbi siker-
szériáját. A hétvégi 14. forduló párosítása:
Kolozsvári Gladiator–Brassó, Bukaresti
CSM–Marosvásárhely, Medgyes–Dinamo,
Otopeni–Craiova, Kolozsvári U-Mobitel-
co–Temesvár, Nagyvárad–Rovinari, Plo-
ieºti–Nagyszeben, Piteºti–Steaua. A nõi
pontvadászatban a 13. fordulót rendezik,
az északnyugati csoportban Nagyvárad–
Gyulafehérvár, Szatmárnémeti–Brassó,
Temesvár–Arad és Kolozsvár–Sepsi-
szetgyörgy párosításban játszanak.

A Steauát fogadják a szatmáriak

A Steaua férfi kézilabdacsapatát fogadja
ma 18 órától a Szatmárnémeti alakulata az
élvonalbeli bajnokság 13. fordulójában. A
további program: holnap: Suceava–Resica-
bánya (12 óra), Székelyudvarhely–Med-
gidia (18 óra), Kolozsvár–Tg. Jiu (18 óra);
vasárnap: Brassó–Bákó (11 óra),
Temesvár–Nagybánya (11 óra),
Dinamo–Konstanca (12 óra).

Messi az év játékosa

Az argentin Lionel Messi kapta az év
játékosa címet a World Soccer magazinnál.
Az évtized futballistája címet a brazil
Ronaldinhónak ítélte meg a brit szaklap.

Programváltoztatás Londonban

Felkerült a 2012-es londoni nyári olimpia
programjára a teniszezõk vegyespáros-
küzdelme, továbbá a pályakerékpárosoknál
cserélõdtek a számok. Errõl a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó
tanácsa döntött tegnap. A NOB tájékoz-
tatása szerint a programváltozás azt a célt
szolgálja, hogy több nõi sportoló vegyen
részt az ötkarikás játékokon, ugyanis a
mostani döntés nyomán a pályakerék-
párosoknál a pekingi 35 résztvevõrõl 84-re
nõ ez a szám Londonban. Ez azt is jelenti,
hogy a sportág olimpikonjainak 45 száza-
lékát adja a gyengébbik nem a pekingi 19-
cel szemben.

Búcsúzott a házigazda

Az új-zélandi Auckland 2-0-ra gyõzött a
hazai közönség elõtt szereplõ al-Ahli ellen,
ezzel bejutott a negyeddöntõbe az Abu-
Dzabiban zajló labdarúgó-klubvilágbajnok-
ságon. Az európai Bajnokok Ligája-
gyõztes Barcelona csak szerdán csatlakozik
a sorozathoz.

Elmaradt a BL-csoda

Labdarúgás

V. Ny. R.

Nem sikerült sporttörténel-
met írnia az Urziceni-i

Unirea futballcsapatának a lab-
darúgó-Bajnokok Ligájában, a
csoportkör utolsó fordulójában
ugyanis 3-1-re kikapott idegen-
ben a Stuttgarttól. A német csa-
pat gyakorlatilag a szerda esti
mérkõzés elsõ tíz percében el-
döntötte a továbbjutást. Elõször
épp Ciprian Marica (5. perc) volt
eredményes, majd Trasch (8. p.)
és Pogrebnyak (11. p.) is betalált
a román bajnok kapujába. A
ialomiþaiak erejébõl csak a szépí-
tésre futotta, amikor is Semedo a
46. percben nagy erõvel belõtte a
labdát Lehmann mellé a hálóba.
„Nagyon nehéz 3-0-ról fordítani.
Nagyon könnyen kaptuk azt a
három gólt” – nyilatkozta a talál-
kozó végén Dan Petrescu, az
Urziceni edzõje, aki fõleg a hi-
ányzói számlájára írja a veresé-
get. „Megéreztük az alapembere-
ink hiányát. Elsõsorban Mafteit
volt nehéz nélkülöznünk, kényte-
len voltam változtatni a játék-
rendszerünkön. Ha számíthat-
tunk volna rá, más lett volna. Ne-
héz a Bajnokok Ligájában csak
két középhátvéddel játszani.
Meggyõzõdtem arról, hogy
olyan nagy csapatok ellen, mint a
Stuttgart vagy a Sevilla esélyed
sincs, ha nem küldesz pályára öt
hátvédet” – magyarázta a szak-
ember, aki így is megdicsérte ta-
nítványait, hiszen az Urziceni
már az utolsó elõtti fordulóban
teljesítette célkitûzését, s a G cso-
port harmadik helyén zárt. Ezért
az Európa Ligában folytathatja
nemzetközi szereplését, a hat BL-
forduló során összegyûjtött nyolc
pontjáért pedig 13,7 millió eurót
fog majd kapni az Európai Lab-
darúgó-szövetségtõl (UEFA).

A kvartett másik mérkõzésén a
Sevilla Kanouté nyolcadik perc-

ben lõtt tizenegyes góljával 1-0-ra
legyõzte a vendég Glasgow
Rangerst, s így a végeredmény: 1.
Sevilla 13 pont, 2. Stuttgart 9, 3.
Urziceni 8, 4. Rangers 2.

Az E csoportban a Debrecen
4-0-ás vereséggel búcsúzott a

nemzetközi porondtól, a hajdú-
ságiak Lyonban kaptak ki szerda
este. „Jól játszottunk az elsõ fél-
idõben, ugyanakkor két hatal-
mas egyéni hiba elõzte meg a be-
kapott gólokat – értékelte
Herczeg András, a hajdúságiak
vezetõedzõje a találkozót.  – A
második félidõben kijött a na-
gyobb tudás, ráadásul vélemé-
nyem szerint a második gól lé-
lekben megtörte a játékosokat.
Amikor olyan gólokat kapunk,
hogy az ellenfél kijátszik min-
ket, azt az ember tudomásul ve-
szi, ha a saját hibáink eredmé-
nyezik a hátrányt, azt nehezebb

feldolgozni. Nyilván a Lyon ak-
kor is megnyerte volna a mecs-
cset, ha nincsenek ezek a kiha-
gyások, de akkor a gólkülönbség
nem lett volna ilyen.” De a gól-
különbség nagy lett, olyannyira,
hogy a pont nélküli sereghajtó-
ként záró magyar bajnok hat
mérkõzésen összesen öt gólt
szerzett, miközben tizenkilencet
kapott. Utóbbival pedig beállí-
totta a BL egy negatív rekordját:
a kapott gólok szempontjából.
2007-ben a Kijevi Dinamo,
1995-ben pedig a Ferencváros

kapuját vették be ugyanennyisz-
er az ellenfelek.

A kvartett másik mérkõzésén
Adrian Mutu csapata, a Fio-
rentina 2-1-re gyõzött Angliában
a Liverpool ellen, ám ennek a
mérkõzésnek sem volt különö-
sebb jelentõsége, hiszen a tovább-
jutás már korábban eldõlt. A cso-
port végeredménye: 1. Fio-
rentina 15 pont, 2. Lyon 13, 3. Li-
verpool 7, 3. Debrecen 0.

A szerdai játéknap többi ered-
ménye: F-csoport: Kijevi Di-
namo–Barcelona FC 1-2, Inter-
nazionale–Rubin Kazany 2-0; a
csoport végeredménye: 1. FC

Barcelona 11 pont, 2. Inter-
nazionale 9, 3. Rubin Kazany 6,
4. Kijevi Dinamo 5 . H-csoport:
Olympiakosz Pireusz–Arsenal 1-
0, Standard Liege–AZ Alkmaar
1-1; a csoport végeredménye: 1.
Arsenal 13 pont, 2. Olimpiakosz
10, 3. Standard Liege 5, 4. AZ
Alkmaar 4.

A Bajnokok Ligája nyolcad-
döntõiben tehát három spanyol
(Barcelona, Real Madrid, Sevil-
la), három olasz (Internazionale,
AC Milan, Fiorentina), három
angol (Chelsea, Manchester

United, Arsenal), két francia
(Girondins Bordeaux, Olym-
pique Lyon), két német (Stutt-
gart, Bayern München), egy por-
tugál (Porto FC), egy görög
(Olympiakosz Pireusz) és egy
orosz (Moszkvai CSZKA) csapat
képviselteti magát. Az Urziceni
és a Bölöni László edzette Stan-
dard Liege mellett a Liverpool
(angol), a Rubin Kazany (orosz),
a Juventus (olasz), a Wolfsburg
(német), a Marseille (francia) és
az Atlético Madrid (spanyol)
folytatja az Európa Ligában.

A BL-nyolcaddöntõ sorsolását
jövõ pénteken tartják. 

Az Urziceni védelme gyengének bizonyult Stuttgartban, a németek gyorsan megszórták a románok kapuját

Nem sikerült a Bajnokok Ligája nyolcad-
döntõibe jutnia az Urziceni futballcsapatá-
nak, de csoportharmadikként az Európa
Ligában folytathatja a nemzetközi szerep-
lést. A Debrecen pont nélkül búcsúzott. 

Fotó: Agerpres

Középdöntõsek a magyarok is
Kézilabda

ÚMSZ

„Most már bevallhatom,
nagy kõ esett le nemcsak az

én, hanem a játékosok szívérõl
is” – mondta Mátéfi Eszter, Ma-
gyarország nõi kézilabda-válo-
gatottjának szövetségi kapitá-
nya, miután tegnap 35-38-ra le-
gyõzték Japánt, s azzal tovább-
jutottak a kínai világbajnokság
középdöntõjébe. A magyar szö-
vetség elnöksége elõzetesen épp
ezt várta el a csapattól. Az erdé-
lyi származású tréner elmondta:
„Kellemetlen stílusban játszot-
tak a japánok, nehéz volt felven-
ni a ritmust. A csapatmunka
igazi diadala volt ez. Már az ele-
jén elhúzhattunk volna, ekkor
sajnos, kimaradtak a ziccerek.
Ám a második félidõben lát-
szott, mekkora morális tartása
van az együttesnek. A folytatás-

ban a spanyolok, a dél-koreaiak
és a kínaiak következnek, nehéz
lesz, de nem annyira, mint a ro-
mánok és a norvégok voltak.”

Románia végül csoportmá-
sodikként jutott tovább a közép-
döntõbe, ahová a magyarok el-
leni gyõzelmet és a norvégok el-
leni vereséget viszi magával.
Merthogy Radu Voina tanítvá-
nyai tegnap 25-24-re alulmarad-
tak az olimpiai és Európa-baj-
nok skandináv válogatottal
szemben, így elkövetkezõ há-
rom mérkõzésén nyernie kell
majd ahhoz, hogy az elõdöntõ-
be jusson. A C csoport végered-
ménye: 1. Norvégia 10 pont, 2.
Románia 8, 3. Magyarország 6,
4. Japán 3 (144-155), 5. Tunézia
3 (137-155), 6. Chile 0.

Az utolsó forduló többi ered-
ménye: A csoport: Svédor-
szág–Dánia 27-23, Franciaor-
szág–Németország 29-15, Bra-
zília–Kongó 36-28; a végered-

mény: 1. Dánia 8 pont, 2. Fran-
ciaország 6, 3. Németország 6, 4.
Svédország 6, 5. Brazília 4, 6.
Kongó 0. B csoport: Oroszor-
szág–Angola 23-21, Ukraj-
na–Ausztria 32-31, Thaiföld–
Ausztrália 25-18; a végered-
mény: 1. Oroszország 10 pont, 2.
Ausztria 6, 3. Angola 6, 4. Ukraj-
na 6, 5. Thaiföld 2, 6. Ausztrália
0. D csoport: Spanyolország
–Koreai Köztársaság 28-27, Ka-
zahsztán–Argentína 28-24, Kína
–Elefántcsontpart 35-21; a vég-
eredmény: 1. Spanyolország 10
pont, 2. Koreai Köztársaság 8, 3.
Kína 6, 4. Elefántcsontpart 3, 5.
Kazahsztán 2, 6. Argentína 1.

A csoportok elsõ három he-
lyezettje a középdöntõben, a
legjobb 12 között folytatja, míg
a többiek a 13-24. helyért küzde-
nek tovább. Románia a második
középdöntõs csoportban harma-
dik helyezettjével, a házigazda
Kínával játszik szombaton. 

Úszás

ÚMSZ

Bravúros világcsúccsal lett
aranyérmes Verrasztó Evelyn

200 méter vegyesúszásban, az isz-
tambuli rövidpályás Európa-baj-
nokságon tegnap. A magyar válo-
gatottból tegnap csak Cseh Lász-
ló okozott csalódást, s a hetedik
lett a 200 méter vegyes döntõjé-
ben. A számot az osztrák Markus
Rogan nyerte. 200 méter pillangó-
úszásban a francia Aurore
Mongel nyert, míg Mutina Ágnes
a hatodik, Jakabos Zsuzsanna a
hetedik lett. A többi aranyérmes:
200 m hát: Sztanyiszlav Donyec
(orosz); 400 m gyors: Paul
Biedermann (német). Gyurta Dá-
niel közben Európa-csúcsot
úszott 100 méter mellen a elõfu-
tamban. A kontinensviadal finá-
léit az m2 élõben közvetíti. 

Verrasztó Evelyn
Európa-bajnok


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10-11
	p12

