
Ma érkezik Bukarestbe a
Nemzetközi Valutaalap (IMF)

és az Európai Bizottság (EB) kép-
viselõi alkotta küldöttség, hogy
tárgyaljon az ügyvivõ kormány-
nyal a jövõ évi költségvetésrõl –
ezt Gheorghe Pogea pénzügymi-
niszter közölte hétvégén. El-
mondta, hogy a nemzetközi hite-
lezõkkel folytatott tárgyalás után
a kormány napirendre tûzi a bü-
dzsét. A parlamentnek december
10-ig kellett volna elfogadnia a
költségvetést, azonban az még a
kormány asztalán van. 6. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2477 ▲
1 amerikai dollár 2,8774 ▲
100 magyar forint 1,5561 ▲

Hanukát „ünneplõ” 
ortodoxok Chiºinãu-ban

Köztéren kiállitott zsidó szimbólumot sze-
reltek le Chiºinãu-ban ortodox egyházi em-
berek és hivek, helyére görögkeleti fakeresz-
tet állitva. A hanuka ünnepét szimbolizáló
nyolcágú gyertyatartót pénteken  állitották
fel a moldovai fõváros központi parkjában.
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„Behurcolta” a DNA 
Cãtãlin Voicu szenátort

Kihallgatta a hétvégén Cãtãlin Voicu szo-
ciáldemokrata szenátort a korrupcióellenes
ügyészség (DNA). A politikust – akit
állítása szerint erõszakkal vittek be a DNA
székhelyére – kétrendbeli befolyással
történõ üzérkedéssel gyanúsítják.

Kultúra 8

HIRDETÉS

Tévéünnep – múltról és jövõrõl 

Lenne kivel, lenne mivel, lenne hol – még
sincs egész napos erdélyi magyar tévécsa-
torna Romániában. A romániai magyar
televíziózás negyvenedik évfordulóját a
hétvégén Csíkszeredában ünneplõ média-
személyiségek a múlt visszaidézése mellett
a jövõ lehetõségeit mérlegelték.

A miniszterelnök-jelöltek
megszavazásától volt hangos

a hétvégén Budapest. Az MSZP
kongresszusa, hetvenszázalékos
szavazattöbbséggel felállította or-
szágos listáját, majd kilenc-
venszázalékos szavazattöbbséggel
Mesterházy Attilát választotta
meg miniszterelnök-jelöltnek.
Mindeközben az MDF választ-
mánya 61 igen, egy nem szava-
zattal, öt tartózkodás mellett,
több mint kilencvenszázalékos
többséggel Bokros Lajost válasz-
totta meg miniszterelnök-jelölt-
nek, aki Orbán Viktor kihívójá-
nak tekintenek. A Fidesz szerint
mind az MSZP, mind pedig az
MDF a múlt embereit kínálja
Magyarországnak. 4. oldal 

Kormányfõ-
jelöltek hétvégéje

Hírösszefoglaló

Õrizetbe vettek tegnap Kop-
penhágában közel 200 klíma-

védelmi aktivistát, akik megpró-
bálták blokád alá venni a dán fõ-
város kikötõjét. A hatósági intéz-
kedés egy nappal azután történt,
hogy szombaton több tízezren
követeltek határozott lépéseket az
éghajlatváltozás ellen az ENSZ

klímakonferenciájának résztvevõ-
itõl. A demonstráción történt
rendbontások miatt csaknem ezer
személyt – köztük magyar állam-
polgárokat – állítottak elõ, tegnap
azonban szabadon engedték õket.
Köztük volt az a több száz, fekete
ruhába öltözött fiatal is, aki szom-
baton téglákat dobált és kirakato-
kat tört be Koppenhágában, mi-
közben zajlott a klímacsúcs részt-

vevõit cselekvésre buzdító tünte-
tés. A rendõrök azonnal közbe-
léptek, többeket a földre tepertek
és elõállítottak. A rendbontók
igyekeztek öt-hat fõs csoportokra
oszlani és ismét csatlakozni a tün-
tetõk menetéhez, ahonnan kivál-
tak. A rendõrség közlése szerint
egy rendõr megsebesült, és a tün-
tetõk négy autót felgyújtottak.
Folytatása a 2. oldalon 

Festina lente
Nézzük meg elõbb, hogy az SZKT-n mi
lesz a többség akarata. Kemény idõkben

az elvi-eszmei-erkölcsi poli-
tizálásnak van helye.
Vagy legalábbis az elvi-
eszmei-erkölcsi követ-

kezetességnek. Amely
fölülírja a pillanatnyi,
egyéni  érdekeket a

távlati, közösségi
érdekek javára. 

Ágoston Hugó

A dán rendõrség közel ezer tüntetõt állított elõ szombaton; tegnap szabadon bocsátották õket Fotó: Agerpres/AP

Klímacsúcs forró hangulatban Újra Bukarestben
a Valutaalap

„Néppárti magú” kormány-
koalíció jöhet létre, ha az Al-

kotmánybíróság hitelesíti az el-
nökválasztások eredményeit, és
Traian Bãsescu marad államfõ.
A megfogalmazás Emil Boctól,
a Demokrata–Liberális Párt
(PD-L) elnökétõl származik, aki
a hétvégén kétszer is tárgyalt a
PD-L–RMDSZ-kormány meg-

alakításáról Markó Béla szövet-
ségi elnökkel. „Szándéknyilat-
kozatok szintjén a kormányra
lépés valóban reális perspektíva,
minthogy a hajlandóság kölcsö-
nös” – összegezte lapunk kérdé-
sére a tegnapi tárgyalásokat
Markó, aki szerint azonban
készpénznek venni csak akkor
lehet az RMDSZ kormányra lé-

pését a PD-L oldalán, amikor a
koalíció már meg is valósult.
Emil Boc a hétvégén tárgyalt a
kisebbségek parlamenti képvise-
lõivel és a független honatyák-
kal, s úgy tûnik, sikerült elnyer-
nie mindkét frakció támogatását
is. Ennek jelentõsége az, hogy a
parlamenti aritmetika szerint a
kisebbségek és a függetlenek sza-
vazataival együtt a PD-L–
RMDSZ-kormánynak már csak
három további szavazatra lenne
szüksége ahhoz, hogy hivatalba
léphessen, ha a liberálisok nem
hajlandók belépni a „néppárti”
koalícióba. A PNL egyelõre
megvárná, hogy az Alkotmány-

bíróság hitelesítse a választások
eredményeit. Ez azonban a szo-
ciáldemokraták fellebbezése mi-
att még elhúzódhat. A hétvégén
a taláros testület elrendelte az ér-
vénytelenített szavazatok újra-
számlálását, s kiderült: az elnök-
választások második fordulójá-
ban a Romániában leadott ér-
vénytelenített szavazatok közül
2135 érvényes volt, s ezekbõl
1169-en a jelenlegi államfõ, 968-
on pedig szociáldemokrata je-
lölt nevén szerepel pecsét. A
szociáldemokraták a csalások
ködösítésének tartják az érvény-
telen szavazatok újraszámolá-
sát. 3. és 4. oldal 

„Néppárti” kormány?
Az RMDSZ koalícióra készül lépni Traian Bãsescu demokrata-liberálisaival

Kétszer is tárgyalt az RMDSZ a hétvégén
a Demokrata–Liberális Párttal a közös
kormányzásról. A két alakulat koalícióját
támogatnák a kisebbségek képviselõi 
és az úgynevezett függetlenek is.



Folytatás az 1. oldalról

A tüntetésen részt vevõ Climate
Justice Action (CJA) nevû szerve-
zet azt állította közleményében,
hogy a dán rendõrség megsértette
az emberi jogokat az elõállítások
során. A csoport szerint a hatósá-
gok „válogatás nélkül” vettek õri-
zetbe több száz aktivistát, akiknek
órákig kellett bilincsben ülniük a
hidegben az utcán és a járdákon,
mielõtt elszállították õket.

A rendõrség szerint 30 ezer, a
szervezõk szerint mintegy 100
ezer ember vonult fel Koppenhá-
ga utcáin, határozott lépéseket
követelve a klímacsúcson tárgya-
lóktól a globális felmelegedés
megfékezésére. A 67 ország ösz-
szesen 515 szervezete által meg-
hirdetett demonstráció résztvevõi
a dán parlament épületétõl vonul-
tak át a klímaértekezletnek helyt
adó Bella Centerhez.

A világ minden részérõl érkez-
tek emberek a felvonulásra,
amelyen részt vett mások mellett
Helena Christensen dán modell
és klímaaktivista, Rahul Bose in-
diai színész és Kumi Naidoo, a
Greenpeace International ügyve-
zetõ igazgatója is. „Bla Bla Bla.
Cselekedjünk azonnal!", „Nincs
B bolygónk”, „Változtass a politi-
kán, ne a klímán!” – volt olvasha-
tó a felvonulók transzparensein,
amelyek közt egy-egy „felfújható
hóember” is felbukkant. Egyesek
jegesmedvének, mások pandá-
nak öltöztek – írta a Reuters. A
szombaton megrendezett nem-
zetközi akciónap keretében világ-
szerte – Bukarestben és erdélyi
városokban is – megmozdulások
zajlottak, határozott klímavédel-
mi intézkedéseket követelve a vi-
lág vezetõitõl. 

Tiltakozó gazdagok

A klímacsúcson eközben köz-
zétették a találkozó zárónyilat-
kozatának tervezetét, amelyet
számos bírálat ért, elsõsorban a
fejlett országok részérõl. Szerin-
tük ugyanis a megállapodás nem
szab elég szigorú feltételeket a
fejlõdõ országoknak az üvegház-
gáz-kibocsátás csökkentésé-
re. Többek között az Egyesült
Államok, az Európai Unió, Ja-
pán és Norvégia delegáltjai is
egyetértettek ebben. A gazdag
országok ugyanakkor maguk is
megosztottak bizonyos kérdések-
ben. Tokió például azt kifogásol-
ja, hogy a tervezet szerint az
Egyesült Államokra – amely
nem ratifikálta a Kiotói Jegyzõ-
könyvet – nem vonatkoznának

azok a megkötések, amelyek
más fejlett ipari országok kibo-
csátását korlátozzák.

Az amerikai fõtárgyaló a fejlõ-
dõ országok támogatásáról szóló
részt is elfogadhatatlannak tartot-
ta, hangsúlyozva, hogy a szöveg-
rész „nem jelenthet tárgyalási ala-
pot”. Todd Stern már korábban
világossá tette, hogy az Egyesült
Államok Kínát például nem te-
kinti támogatására szoruló or-
szágnak. 

Merkel feltételei

Az Európai Unió csak akkor
hajlandó 30 százalékkal vissza-
fogni az üvegházhatású gázkibo-
csátást, ha más országok is ha-
sonló erõfeszítéséket tesznek –
jelentette ki egy tegnapi lapinter-

júban a német kancellár. Angela
Merkel a Bild am Sonntag címû
lapban megjelent interjúban
hangsúlyozta: „Nem fogjuk
megengedni azt, hogy Németor-
szág és más európai országok
konkrét lépéseket tegyenek a klí-
mavédelem érdekében, és köz-
ben mások ne tegyenek sem-
mit.” A kancellár emlékeztetett:
a 2007 elsõ félévében a német
uniós elnökség idején a tagál-
lamok kötelezettséget vállaltak
arra, hogy az üvegházhatású gá-
zok kibocsátását 2020-ig 20 szá-
zalékkal csökkentik az 1990-es
szinthez képest. A kancellár úgy
vélte, hogy Európa számára
akár a 30 százalékos csökkentés
is lehetõvé válik, ha a világ más
régióiból is megfelelõ hozzájáru-
lások lesznek. 
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Röviden

Hírösszefoglaló

A környezetvédelem, a nem-
zetközi gazdasági válság, vala-

mint a bel- és igazságügyi együtt-
mûködés területén hozott elõrelé-
péseket az európai uniós csütör-
töki és pénteki csúcstalálkozó
Brüsszelben, szenzációval azon-
ban nem szolgált. Az ülés résztve-
või üdvözölték az unió intéz-
ményrendszerét és mûködését
korszerûsítõ Lisszaboni Szerzõ-
dés hatályba lépését, és fontosnak
mondták a szerzõdésben foglal-
tak gyors gyakorlatba ültetését.
Ennek megfelelõen a következõ
hónapok során meg kell születni-
ük az uniós külügyi szolgálattal,
az Európai Parlamentre vonatko-
zó változtatásokkal, valamint a
polgárok kezdeményezési jogá-
nak gyakorlatba ültetésével össze-
függõ szabályoknak - emelte ki a
találkozó zárónyilatkozata. A
korszerûsített intézményrendszer
teljes körû mûködésének megte-
remtése – a személyi döntések
múlt hónapi megszületését köve-
tõen – elsõsorban a következõ há-
rom félév uniós elnökségére, Spa-
nyolországra, Belgiumra és Ma-
gyarországra vár. A mostani ta-
lálkozón a 27 tagország három
évre (2010–2012) szólóan össze-
sen 7,2 milliárd euró támogatást
ajánlott fel a fejlõdõ országok klí-
maváltozás elleni harcához.

Klímacsúcs forrongásokkal

Kis lépések 
EU-csúcsa

Salamon Márton László

„Nem találok szavakat” – hü-
ledezett Aurel Vainer zsidó

parlamenti képviselõ annak halla-
tán, hogy a hanuka ünnep máso-
dik napján Chiºinãu-ban közté-
ren kiállított zsidó szimbólumot
szereltek le ortodox egyházi em-
berek és hívek, helyére görögkele-
ti fakeresztet állítva. A hanuka
ünnepét szimbolizáló nyolcágú
gyertyatartót pénteken, az ünnep
elõestéjén állították fel a moldo-
vai fõváros ªtefan cel Mare mold-
vai uralkodóról elnevezett köz-
ponti parkjában, az uralkodó
szobrának szomszédságában. Az
ortodox hívek, összesen mintegy
százan, piros-sárga-kék trikolór-
okkal és fakeresztekkel felfegyver-
kezve jelentek meg tegnap a té-
ren, majd zsidóellenes jelszavakat
kezdtek skandálni. Az Anatolie
Cibric, a „Sfânta Paraschiva”
chiºinãu-i ortodox templom espe-
rese vezette csoport végül a tettek
mezejére is lépett: kiszakították
talapzatából a bronzból öntött
zsidó gyertyatartót, és helyére egy
fakeresztet szúrtak be.  

„Moldova egy keresztény orto-
dox ország, amelyet ªtefan cel
Mare megvédett a jöttment zsi-
dóktól. Errefel most oda jutot-
tunk, hogy ezek a szent fejede-
lem szobra mellé menórát tûznek
ki, Ez egy törvénytelen, önké-
nyes tett, amely ellen az ortodox

keresztényeknek fel kell emelni a
szavukat” – hangoztatta az espe-
res. A helyi zsidó közösség veze-
tõje, Ilia ªaþ tiltakozott az orto-
doxok tette ellen, és elmondta, a
hanuka szimbólumának számító
gyertyatartót a törvényes keretek
betartásával helyezték el a
chiºinãu-i köztéren. A zsidó ve-
zetõ antiszemitának minõsítette
az akciót, és kifejtette, tudomása
szerint a Moldovai Ortodox Egy-
ház felsõ vezetése nem hagyta jó-
vá azt. Ezt támasztja alá maga a
keresztény egyházi intézmény
szóvivõjének nyilatkozata is. A
chiºinãu-i városi rendõrség szóvi-
võje ugyanakkor azt állitotta,
hogy a rendõrök „megpróbálták”
megakadályozni a tüntetõket a
szobor eltávolításában, de nem
sikerült nekik. 

„Hallatlan, hogy egy olyan or-
szágban, amely az Európai Unió

felé szeretne közeledni, ilyesmi
megtörténhet” – fogalmazott la-
punknak az eset kapcsán Aurel
Vainer. A képviselõ hangsúlyozta,
a hanuka az egyistenhit gyõzel-
mének ünnepe a politeizmus fö-
lött, ezért a három nagy monote-
ista vallásnak egyformán ünne-
pelnie kellene. „Szolidárisak va-
gyunk moldovai zsidó testvére-
inkkel, akik a holokauszt után
hatvan évvel újabb antiszemita
cselekedetek áldozatai” – tette
hozzá Vainer.

Moldovában jelenleg harminc-
ezres lélekszámú a zsidó közös-
ség. 1900-ban ezen a földrajzi te-
rületen mintegy 300 ezer zsidó
élt, akiknek jelentõs része a cári
pogromok, majd a második vi-
lágháborúban a zsidókat és cigá-
nyokat Transznisztriába depor-
táló román Antonescu-rezsim
áldozatává vált. 

Hanukát „ünneplõ” ortodoxok

A dán fõvárosban egyes források szerint több mint százezer ember tüntetett szombaton Fotó: Agerpres/AP

A függetlenségérõl 
szavazott tegnap Katalónia

Népszavazást tartottak tegnap Katalóniá-
ban az északkelet-spanyolországi régió
függetlenségérõl. Több mint 160 város-
ban és községben, 700 ezer szavazónak
tették fel a kérdést: egyetért-e azzal,
hogy Katalónia független jogállam, az
Európai Unió önálló tagja legyen. A sza-
vazás eredménye nem kötelezõ erejû. A
spanyol kormány nem ismeri el a refe-
rendumot, arra hivatkozva, hogy az al-
kotmány szerint hivatalosan csak Madrid
írhat ki népszavazást. 

Már 146 áldozata van 
a permi diszkótûznek

Permben az emberek az orosz szokások-
nak megfelelõen tegnap virágokat vittek a
december 5-re virradó éjszaka kigyulladt
Sánta Ló klubhoz, és gyertyákat gyújtot-
tak a helyszínen. A virágok és gyertyák
között az áldozatok fényképét helyezték
el. A város ortodox templomaiban gyász-
istentiszteleteket tartottak a halottak emlé-
kére. Az ügyészség közlése szerint a ka-
tasztrófát a tûzrendészeti felügyelõ ha-
nyagsága okozta. Az ügyészség a klubot
2007-ben vizsgáló felügyelõ nevét említet-
te meg, aki pusztán formális ellenõrzést
hajtott végre, és nem tanulmányozta a
mûszaki adatokat. Még így is hét szabály-
sértést rögzített. Például megállapította,
hogy a mennyezetet fûzfavesszõkbõl ké-
szült szövedékkel díszítették. 

Times: Barack Obama 
az évtized embere

Barack Obama amerikai elnököt válasz-
totta az évtized legkiemelkedõbb közéleti
személyiségének a The Times. A vezetõ
konzervatív brit napilap szombati ismerte-
tése szerint összeállított listájuk egyértel-
mû éllovasa az amerikai elnök lett, a zsû-
rinek mindössze egyetlen olyan tagja volt,
aki nem Obamát sorolta az elsõ helyre. A
21 tagú zsûri, köztük az újság saját szer-
kesztõi és a brit média más neves szereplõi
ötven fõs listát állítottak össze az utóbbi
tíz év legbefolyásosabb embereirõl. A név-
sorban politikusok, uralkodók, valóság-
show-k sztárjai, nagybefektetõk, az inter-
net és a média moguljai ugyanúgy megta-
lálhatók, mint elítélt bûnözõk és tömeg-
gyilkos terroristák.

Véget ért 
a Fülöp-szigeteki túszdráma

Elengedték a még fogságukban lévõ 47
túszt az emberrablók a Fülöp-szigetek dé-
li részén, miután ígéretet kaptak a kor-
mánytól, hogy nem tartóztatják le õket
gyilkosság vádjával – közölte tegnap San-
tiago Cane, Agusan del Sur tartomány
helyettes kormányzója. A 17 és 62 év kö-
zötti túszok két katonai teherautón hagy-
ták el a távolesõ õserdei tábort, és kór-
házba vitték õket kivizsgálásra. Ezután a
fegyveresek átadták lõfegyvereiket, gráná-
tokat és lõszert. Joebert Perez, az ember-
rablók vezetõje egyezményt írt alá a kor-
mány tárgyalóküldöttségével a foglyok el-
engedésérõl annak fejében, hogy a ható-
ságok nem tartóztatják le õket gyilkossá-
gok korábbi vádjai alapján.

Blair: Szaddámot 
el kellett távolítani

Tony Blair szerint még akkor is helyes
döntés lett volna eltávolítani Szaddám
Huszein néhai iraki elnököt, ha annak ide-
jén biztosan tudja, hogy Iraknak nincse-
nek tömegpusztító fegyverei. A korábbi
brit miniszterelnök a BBC televízió tegnapi
politikai magazinmûsorának adott, részle-
teiben már szombaton ismertetett interjú-
ban nyíltan kijelentette, hogy a fegyverek
létezését valószínûsítõ értesülések nélkül
„más érveket kellett volna alkalmazni” az
iraki katonai beavatkozás igazolására. 

Az ortodok hívek leverték a zsidó szimbólumot, és helyére fakeresztet tûztek
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Az RMDSZ kormányozni ké-
szül azzal a párttal, amely-
nek kormányát megbuktat-
ta. A döntésnek bizonyára
megvannak a kényszerítõ

okai is, az elõnyei is – de
ezek a mi földközeli szem-
szögünkbõl nem látszanak.
Mi úgy látjuk, hogy a
még le sem zárult elnök-
választással több kérdés

keletkezett, mint amennyi megoldódott, és
ilyen körülmények között egy elsietett dön-
tés nem a megoldás, hanem a probléma ré-
szévé tenné szövetségünket. 
Innen, alulról másképp látszik múlt, jelen
és jövõ. 
A múltról annyit, hogy egy évvel ezelõtt
már bevettük egyszer a cselt, miután a kor-
mányzást egy gesztussal vállaltuk – volna.
Jók voltunk rá, hogy feloldjuk a patthelyze-
tet (azok közül, akik akkor ellenezték, most
némelyek erõltetik a kényszerházasságot),
aztán nem kellettünk. És miután liberális
partnereinkkel a jó közös kormányzást kö-
vetõen ellenzékbe kerültünk, ott is megcsi-
náltuk a bravúrt: menesztettük az eltelt két
évtized legsilányabb kormányát, és a nyílttá
váló parlamenti többség kidolgozott egy ko-
herens és ígéretes politikai projektet. Ismer-
jük a körülményeket, amelyek miatt ez nem
ütött át. 
A jelenrõl annyit, hogy az országnak van
egy megcsappant hitelû-tekintélyû és legiti-
mitású elnöke, aki megosztotta a romániai
magyarságot (lepaktált érdekvédelmi szerve-
zetünk elvtelen belsõ ellenzékével), aki vala-
hányszor teheti, visszautasítja és kigúnyolja
az RMDSZ autonómiatörekvéseit, aki ön-
kényesen felfüggesztette tehetséges fiatal mi-
niszterünket; akin rajta az antidemokrati-
kus, törvény fölött álló és teljhatalomra tö-
rõ, céljait zsarolással és a titkosszolgálatok
felhasználásával elérõ vezér bélyege; akit
(szlovákiai források szerint) legutóbb brüsz-
szeli tudósítók az Unió második legrosszabb
politikusának nyilvánítottak (Silvio
Berlusconi mögött). 
A közeljövõrõl csak annyit, hogy rendkívül
cudar idõszak következik, nemhogy
Bocokkal és Udreákkal, de még kompetens
emberekkel is nehéz lenne eleget tenni a vál-
ság kihívásainak, a kitörni készülõ társa-
dalmi elégedetlenségnek. A parlamentet pe-
dig szellemi túlerejével és a választási csalá-
sok gyanúja miatt megerõsödött erkölcsi fö-
lényével a szocialista-liberális ellenzék fogja
uralni, akár a mostani lépést ellenzõ ma-
gyar képviselõk támogatásával. 
Így hát talán nem is az válik el most, hogy
ki lesz egy darabig (áldozati) kormányon,
hanem az, hogy ki lesz majd tartósan ellen-
zékben. Ezért nem kellene elhamarkodni
ezt a kormányra kerülést. Siessünk lassan –
nézzük meg elõbb legalább azt, hogy a pén-
teki SZKT-n mi lesz a többség akarata. Ke-
mény idõkben az elvi-eszmei-erkölcsi politi-
zálásnak van helye. Vagy legalábbis az elvi-
eszmei-erkölcsi következetességnek. Amely
fölülírja a pillanatnyi, egyéni (taktikai) ér-
dekeket a távlati, közösségi (stratégiai) érde-
kek javára. 
… Persze lehet, hogy a magas politikának
nem kell törõdnie az ilyen laikus aggodal-
makkal. De eddig mintha törõdött velük.
És jó volt. 

Román lapszemle

Festina lente

S. M. L.

Készpénznek venni csak akkor
lehet az RMDSZ kormányra

lépését a Demokrata– Liberális
Párt (PD-L) oldalán, amikor a ko-
alíció már meg is valósult – nyilat-
kozta lapunknak Markó Béla teg-
nap, Emil Boc PD-L-elnökkel tar-
tott, immár második hétvégi talál-
kozója után. „Két feltételnek kell
elõször teljesülnie: az Alkotmány-
bíróságnak érvényesítenie kell a
december 6-i elnökválasztások
eredményeit, illetve végig kell tár-
gyalnunk az összes olyan feltételt,
amely ehhez kapcsolódik – prog-
ramegyeztetés, kisebbségjogi kér-
dések, kormánystruktúra” – intett
óvatosságra az RMDSZ elnöke.
Markó ugyanakkor elismerte,
„szándéknyilatkozatok szintjén a
kormányra lépés valóban reális
perspektíva, minthogy a hajlandó-
ság kölcsönös”. Mint az ÚMSZ-

nek elmondta, a tegnapi találko-
zón a felek nekifogtak a politikai
jellegû egyeztetéseknek, „leg-
alábbis ami a majdani kormány-
koalíció döntéshozatali mechaniz-
musait illeti”. Kérdésünkre Markó
cáfolta, hogy szó esett volna már a
lehetséges kormánystruktúráról,
miniszteri tisztségekrõl. „Nem tár-
gyaltunk sem a miniszterelnök
személyérõl, sem a miniszteri po-
zíciókról, kifejezetten kerültük ezt
a témát” – szögezte le Markó, cá-
folva a román sajtóban a hétvégén
megjelent spekulációkat, hogy
Boc három tárcát ígért az
RMDSZ-nek. 

Az ÚMSZ kérdésére, miszerint
kér-e olyan jellegû garanciákat a
szövetség a Traian Bãsescu ál-
lamfõ pártjának tartott PD-L-tõl,
mint amilyent a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) a kormányfõi
tisztség vindikálásával kért,
Markó úgy vélte: az RMDSZ

helyzete más, mint a PNL-é. „Mi
nem vagyunk versenyhelyzetben
a román pártokkal, nincs az a ve-
szély, hogy az erõsebb párt elcsá-
bítja a gyengébb szavazóit” – je-
lentette ki. Felvetésünkre, hogy
Traian Bãsescunak már van „pri-
usza” ami a magyar szavazókkal
való közvetlen kommunikációt
és az RMDSZ kiiktatásának kí-
sérletét illeti, Markó úgy nyilat-
kozott: „ez valóban zavarna ben-
nünket is, de egyelõre ez a pró-
bálkozás nem járt komoly aggo-
dalomra okot adó következmé-
nyekkel”.

A demokrata-liberálisok elnö-
ke, Emil Boc, a Markóval folyta-
tott tárgyalások után azt mondta:
reméli ugyan, hogy a liberálisokat
is sikerül bevonni a kormányzás-
ba, de azt sem titkolta: a „néppár-
ti magú”, a PD-L és az RMDSZ
(mindketten az Európai Néppárt
tagjai –  szerk. megj.) közti koalí-

ció is életképes lehet. Az ügyvivõ
miniszterelnök annak tudatában
beszélt errõl, hogy úgy tûnik, sike-
rült elnyernie a kisebbségek parla-
menti képviselõinek, illetve a füg-
getlen honatyák támogatását is.

Függetlenekkel 
és kisebbségekkel

Boc ugyanis a hétvégén találko-
zott Varujan Pampucciannal, a ki-
sebbségek, illetve Gabriel
Opreával, a függetlenek frakcióve-
zetõjével is. Pambuccian valószí-
nûsítette: kisebbségi képviselõtár-
sai támogatják majd a parlament-
bõl a PD-L-RMDSZ-kormányt. 

Gabriel Oprea szintén reméli,
hogy a PNL is csatlakozik az ala-
kulóban lévõ kormánykoalíció-
hoz, ám leszögezte: frakciója haj-
landó támogatni a PD–L–
RMDSZ-kormányt is. „Ehhez
még feltételeket sem szabunk. Az
ország érdekei megkövetelik,
hogy mielõbb stabil kormányunk
legyen” – magyarázta. Mint is-
mert, Gabriel Oprea bukott bel-
ügyminiszterként kilépett a Szoci-
áldemokrata Pártból (PSD) és a
jelenlegi államfõt támogatta az el-
nökválasztásokon. 

Ismét Boc alakít kormányt?

A hétvégén elterjedt az a hír,
hogy az államfõ Mugur Isãrescut
is megkörnyékezte, vállalja el a
miniszterelnöki tisztséget, ám a
jegybanki kormányzó elutasította
az ajánlatot. Ezután több demok-
rata-liberális pártvezetõ is jelezte,
Emil Boc a legesélyesebb arra,
hogy az új kormány vezetõje le-
gyen. „Olyan politikus, aki már
bizonyított” – jelentette ki a PD-L
elnökérõl Gheorghe Flutur, a párt
alelnöke. Emil Boc minderrõl hét-
végén csak ennyit mondott: ígéri,
hogy az országnak karácsonyig
lesz kormánya. 

Nõ az autóeladás – 12 százalékkal több
új gépkocsit jegyeztek be Romániában
novemberben az elõzõ hónaphoz képest,
összesen 8 490-et, derül ki a Gépjármû-
és Gépjármûvezetés-ellenõrzõ Hivatal
(DRPCIV) adataiból. Ha az elõzõ év no-
vemberéhez hasonlítjuk az új autók be-
jegyzését, ötezerrel kevesebbet adtak el
idén. (Evenimentul zilei)  Több, mint
2400 extasytabletta tûnt el egy holland
gyûjtõ lakásából, adta hírül az AFP hír-
ügynökség. A zsákmány a rendõrség sze-
rint tízezer-tizenkétezer eurót ér.
(Evenimentul zilei)

„Néppárti” kormány?

Cs. P. T.

Újabb „gyõzelmet” aratott
Traian Bãsescu Mircea

Geoanã fölött tegnap este, amikor
kiderült: az elnökválasztások má-
sodik fordulójában a Romániában
leadott érvénytelenített szavaza-
tok közül 2135 érvényes volt, s
ezekbõl 1169-en a jelenlegi állam-
fõ, 968-an pedig szociáldemokra-
ta ellenjelöltje nevén szerepel pe-
csét. Az adatok a Központi Vá-
lasztási Irodától (BEC) szivárog-
tak ki, amely egész hétvégén szá-
molta az érvénytelenített szavaza-
tokat. Az újraszámolást az Alkot-
mánybíróság rendelte el pénte-
ken, amikor tárgyalta a Szociálde-
mokrata Párt (PSD) óvását. Mint
ismert, a PSD nem ismerte el
Traian Bãsescu gyõzelmét, és a
választások megismétlését kérte a
taláros testülettõl.

Az Alkotmánybíróság máig
adott határidõt a BEC-nek arra,
hogy számolja újra a december 6-
án érvénytelenített szavazatokat,
összesen 138 476 cédulát. Tegnap
estig a BEC a Romániában ér-
vénytelenített szavazatokat vizs-
gálta át, ma végeznek a – kis szá-
mú – külföldi voksok megszámlá-
lásával is. A szociáldemokraták
még az újraszámlálási eredmé-

nyek kiszivárgása elõtt, szomba-
ton ködösítésnek nevezték az Al-
kotmánybíróság pénteki döntését.
A PSD szóvivõje, Bogdan
Niculescu Duvãz azt mondta: az
újraszámolással nem derülnek ki
azok a csalások, amelyek szerin-
tük urnazárás után Bãsescu javára
történtek. „Urnazárás után újra-
pecsételéssel több, Mircea Geoanã
nevére szóló érvényes szavazat
vált érvénytelenné” – magyarázta
Duvãz, azt azonban nem mondta
el, mire alapozza kijelentését. A
szóvivõ szerint csupán szakértõi
vizsgálatok mutathatják ki a csa-

lást. „Lehet, valóban sok idõt fel-
emészt, de csupán szakértõi vizs-
gálattal mutatható ki, hogy az ér-
vénytelen szavazaton lévõ két pe-
csét közül az egyik az urnazárás
után került a cédulára” – magya-
rázta a politikus.

A Demokrata-Liberális Párt el-
nöke, Emil Boc szerint a PSD csu-
pán a vereséget próbálja elfeledtet-
ni akadékoskodásaival. A politi-
kus azt mondta: a szociáldemok-
ratáknak valamennyi szavazókör-
zetben voltak embereik december
6-án, mégsem jeleztek rendelle-
nességeket. 

BEC: Bãsescu második gyõzelme

Újra együtt? Markó Béla és Emil Boc pártja már volt koalíciós társ a Tãriceanu-kormányban

ÚMSZ

Kihallgatta a hétvégén Cãtã-
lin Voicu szociáldemokrata

szenátort a korrupcióellenes
ügyészség (DNA). A politikust –
akit állítása szerint erõszakkal
vittek be a DNA székhelyére –
kétrendbeli befolyással történõ
üzérkedéssel gyanúsítja a vádha-
tóság. Több órás kihallgatása
után Voicu nem árult el részlete-
ket bekísérésének pontos okairól.
Kközölte: 30 napig nem hagy-
hatja el Bukarestet, és az ügyé-
szek megtiltották számára, hogy
ez idõ alatt felvegye a kapcsola-
tot a PSD több vezetõ politikusá-
val, így Viorel Hrebenciuckal,
Marian Vangheliével és Dan
Ioan Popescuval. „Amikor pén-
teken kijöttem a házamból és a
gépkocsimba ültem, egy rendõr-
autó vágta el az utam. Megfe-
nyegettek, hogy bilincsbe ver-
nek, ha nem vagyok hajlandó be-
menni a DNA-hoz” – panaszko-
dott a politikus. Párttársai, elsõ-
sorban Hrebenciuc és Vanghelie,
azonnal védelmükbe vették.
Elõbbi szerint ügyészségi túlka-
pás történt, mert „egy szenátort
nem lehet úgy kezelni, mint egy
közönséges tolvajt”. 

Kihallgatták
Cãtãlin Voicut 

Ágoston
Hugó

Hétvégén folyamatosan szállították a BEC-hez az érvénytelen szavazatokat

Fotók: Agerpres
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Bogdán Tibor

Bár hivatalosan még
nem érvényesítették az

elnökválasztások december
6-i, második fordulójának
eredményét, Traian Bãsescu-
nak nincs oka az aggodalom-
ra: a jelek szerint az újraérvé-
nyesített szavazatokból is
több jut neki, mint vetélytár-
sának, Mircea Geoanának,
így végül is kezében van a
politikai döntés az új kor-
mányt illetõen.

Kormány – 
jobboldali erõkbõl

Traian Bãsescunak több le-
hetõsége is van. A legkézen-
fekvõbbnek az mutatkozik,
hogy megvárja, ameddig a
parlament – igen nagy való-
színûséggel – elutasítja a
Negoiþã-kormányt is. Addig

is igyekszik rávenni a Nem-
zeti Liberális Pártot (PNL) a
Demokrata–Liberális Párttal
(PD-L) való újabb kormány-
zásra, amivel voltaképpen új-
ra életre hívná a DA liberá-
lis–demokrata szövetséget.
Ez 245 mandátumot jelente-
ne, ami elégséges lenne a
többségi kormányzáshoz,
amelyhez legkevesebb 236
voks szükséges a (még) 471
fõs és kétkamarás parlament-
ben. Ez esetben nem lenne
föltétlenül szükség más poli-
tikai erõk támogatására. A
„pártvándorlásokra”, átsza-
vazásokra való tekintettel
azonban a nagyobb bizton-
ság kedvéért a jobboldali szö-
vetség kiegészülhetne az
RMDSZ-szel, ami 276-ra nö-
velné a mandátumok szá-
mát. Ha ehhez a koalícióhoz
csatlakoznának a nem ma-
gyar kisebbségeket képviselõ

honatyák is, 294 fõs többség
alakulhatna ki.  

Az RMDSZ partner lenne
ebben a kombinációban, fõ-
leg, hogy a PNL-vel együtt-
mûködési megállapodást is
aláírt. Egy ilyen szövetség lét-
rejöttét megnehezíti viszont
az a tény, hogy a nemzeti li-
berálisok maguknak követe-
lik a miniszterelnöki tisztsé-
get, amelyet pártelnöküknek,
Crin Antonescunak szánnak,
az pedig még mindig nagy
kérdés, hogy Traian Bãsescu
hajlandó lenne-e a PNL szí-
neit képviselõ kormányfõt
nevesíteni. Sokkal valószí-
nûbbnek látszik az, hogy ra-
gaszkodni fog a legtöbb par-
lamenti hellyel rendelkezõ
tömörülés, a PD-L miniszter-
elnök-jelöltjéhez, legfeljebb
független kormányfõ kineve-
zését fogadná el kompro-
misszumként. Sajtóforrások

szerint már tárgyalt Mugur
Isãrescuval, a Román Nem-
zeti Bank kormányzójával,
aki azonban tanácsosán,
Adrian Vasilescun keresztül
visszautasította a javaslatot,
leszögezve: a jelenlegi gazda-
sági-pénzügyi válsághelyzet-
ben õrá nagyobb szükség van
a jegybanknál. 

Az Antonescu mögött álló
csapat nem egységes, Cãlin
Popescu-Tãriceanu volt párt-
elnök és kormányfõ szinte
feltétel nélkül átállna az ál-
lamfõi párt oldalára, így Tra-
ian Bãsescu akár a PNL ket-
tészakításával is megpróbál-
kozhatna. Egyébként a PNL-
ben sokan attól tartanak,
hogy a közös kormányzás
ürügyén a PD-L egyszerûen
magába olvasztaná tömörü-
lésüket.

Prsze, a PD-L kormányoz-
hatna az RMDSZ-szel is,
ami összesen 197 honatyát
jelentene a parlamentben.
Ebben az esetben Emil Boc
pártja maga mellé állíthatná
a nem magyar kisebbségek
18 fõs képviselõházi csoport-
ját, valamint az ugyanennyi
tagot számláló „függetlenek”
frakcióját is, és így már csak
3 voksra lenne szükség a mi-
nimális parlamenti többség-

hez. Ezt könnyen megszerez-
heti nemzeti liberális vagy
szociáldemokrata honatyák-
tól. Politikai körökben
amúgy is úgy tudják, hogy a
PD-L nem hagy fel a hon-
atyák átcsábításának gyakor-
latával, éppen ennek nyomán
jött létre a 18 fõs, Traian Bã-
sescuhoz és pártjához húzó
„független” csoport. 

Valószínûtlen változatok

Elméletileg kényelmes
többséget biztosítana a kor-
mány számára a PD-L és a
Szociáldemokrata Párt
(PSD) koalíciója, létrejötté-
nek azonban csekély az esé-
lye, bár Romániában minden
elképzelhetõ. Traian Bãsescu
azonban több ízben is hang-
súlyozta, hogy jobboldali
kormányt kíván, amelyet a
romániai jobboldal két párt-
ja, a PD-L és a PNL biztosít-
hatna. Egyébként is a PSD és
a PD-L egyaránt rossz emlé-
keket õriz elõzõ kormányzá-
suk idõszakából, amikor is
sokkal inkább ellenségei,
mint szövetségesei voltak
egymásnak. 

Traian Bãsescu megteheti
azt is, hogy kierõszakolja az
elõrehozott választásokat.

Ehhez elegendõ, ha kétszer
egymás után olyan politikust
bíz meg kormányalakítással,
akiket a parlamenti többség –
amely, bár az elnökválasztá-
sok második fordulója után
széthullani látszik – nem sza-
vaz meg. Az alkotmány értel-
mében ekkor a két ház elnö-
keivel és a parlamenti frakci-
ók vezetõivel tartott tanács-
kozás után feloszlathatja a
parlamentet, ha ez az elsõ
felkéréstõl számított 60 na-
pos határidõn belül nem sza-
vazott bizalmat a kormány-
alakítás tekintetében, de
csakis legalább két bizalmi
szavazati kérelem elutasítása
után.

Az államfõ arra számíthat,
hogy az új törvényhozási tes-
tületben a PD-L nagyobb
többséget szerezhet magá-
nak, ami leegyszerûsítené a
kormányalakítási tárgyaláso-
kat. Politikai megfigyelõk
szerint azonban a demokra-
ta-liberálisok legfeljebb 3-4
mandátummal szerezhetné-
nek többet jelenlegi helyeik-
nél, a parlamenti erõviszo-
nyok pedig nem változnának
számottevõen. Az elõreho-
zott választások lehetõségét
tehát senki sem tartja komoly
alternatívának. 

Kormánykoalíciós kombinációk 

Miniszterelnök-jelöltek szombatja

Lokodi Imre

Lendvai Ildikó, az MSZP
elnöke elégedett pártja

kormányfõjelöltjével, azt nyi-
latkozta, a fiatal jelöltre esett
szavazás bizonyítja, hogy a
magyar baloldalnak van jövõ-
je. Hozzá hasonlóan Dávid
Ibolya, az MDF elnöke is di-
csérte Bokros Lajost, a párt
miniszterelnök-jelöltjét, sze-
rinte a párt egységes, az or-
szágnak pedig gazdaságpoliti-
kai fordulatra van szüksége.

A szocialisták elnöke a
még tavaly beharangozott ra-
dikális pártfiatalításról nem
sokat nyilatkozott, viszont
Mesterházy korára való te-
kintettel nyomban átüzent a
nagy riválisnak, vagyis a Fi-
desz MPP-nek: pártja mi-
niszterelnökének minden-
képpen nehéz dolga lesz,
mert „a politika veteránjá-
val”, a múlt emberével kell
megküzdenie. A kongresszu-
son részt vevõ Bajnai Gor-
don miniszterelnök is megle-
hetõsen egyértelmûen fogal-
mazott: nem annyira a to-
vábbi reformintézkedésekkel
járó megszorítások lesznek
fájdalmasak az országnak, a
nagy kárt az okozza, aki fele-
lõtlenséggel, szemfényvesz-
téssel, populizmussal vagy
csodavárással vág neki a vá-
lasztásnak. Bajnai csatár tí-
pusú embernek nevezte
Mesterházyt, mert szerinte

gyors és kemény, de egyben
csapatjátékos is; amikor pe-
dig a miniszterelnök-jelölt a
pályára lép, akkor a minisz-
terelnöknek már csak egy
dolga maradt: „átpasszolni”
a labdát.

Mindenkinek fáj Trianon

Mesterházy Attila szerint a
munka becsületének vissza-
állítása, az erõs szolgáltató
állam, a nemzeti modernizá-
ció, a nemzeti minimumokra
épülõ összefogás, az új ki-
egyezés megteremtése kell
hogy jellemezze a baloldal
politikáját, a majdani minisz-
terelnöknek a válság utáni
Magyarország talpra állításá-
nak politikáját kell szem elõtt
tartania. Mesterházy Attila
kongresszusi beszédében a
nemzeti minimumok közé
sorolta annak követelmé-
nyét, hogy az egész politikai
elit a szegénység elleni küz-
delmet tekintse legfontosabb
feladatának egymás lejáratá-
sa helyett, továbbá, hogy az
állam szerepet vállaljon az
egészségügyben, az oktatás-
ban, a munkahelyteremtés-
ben. Ugyancsak nemzeti mi-
nimumnak nevezte a balol-
dali politikus azt is, hogy elis-
merjék: mindenkinek fáj Tri-
anon, csak éppen eltérõ vá-
laszt adnak erre gondra.
Lendvai Ildikó, az MSZP el-
nöke azt mondta: az MSZP-

nek baloldali gyûjtõpártnak,
néppártnak kell maradnia, de
ha kell, a demokratikus gyûj-
tõpárti szerepet is vállalnia
kell. Az MSZP kongresszusa
kézfeltartással fogadta el a
párt választási programját. 

Mozgalmas pálya

Mesterházy Attila 1974.
január 30-án született Pé-
csett. 1997-ben a Budapesti
Közgazdaságtudományi
Egyetem közgazdasági sza-
kán szerzett diplomát. 1997-
tõl az egyetem nemzetközi
kapcsolatok Ph.D.-pro-
gramjának ösztöndíjasa az
EU regionális és támogatási
politikája területén. 1999-
ben doktori szigorlatát sum-
ma cum laude minõsítéssel
tette le. Ösztöndíjasként a

spanyolországi valladolidi
egyetemen, a bécsi Diplo-
máciai Akadémián, a hol-
land gröningeni egyetemen,
illetve a berlini Európai
Akadémia szemináriumán
vett rész az Európai Unió
témakörével foglalkozó tan-
folyamokon. 1997 szeptem-
berétõl oktatói és vizsgázta-
tói tevékenységet folytatott
a budapesti Közgazdaságtu-
dományi – ma Corvinus
Egyetem – világgazdaság-
tan tanszékén, illetve 1998
decemberétõl a Külkereske-
delmi Fõiskola szakdiplo-
mácia karán. 1999–2000 kö-
zött a közgazdasági egye-
tem világgazdaságtan tan-
szék tanársegéde volt.
1997–98-ban a miniszterel-
nöki kabinet gazdasági, eu-
rópai integrációs területé-

nek osztályvezetõje,
1999–2001 között a Hill and
Knowlton PR- és kommuni-
kációs cég projektigazgató-
jaként tevékenykedett.
2001-2002-ben Medgyessy
Péter kormányfõjelölt sze-
mélyes tanácsadó testületé-
nek tagja, 2001 februárjától
külsõ tanácsadója az
MSZP-frakció mellett mû-
ködõ kommunikációs mun-
kacsoportnak. Mesterházy
2002-tõl a Gyermek-, Ifjúsá-
gi- és Sportminisztérium,
2004–2006-ban pedig az If-
júsági, Családügyi, Szociá-
lis és Esélyegyenlõségi Mi-
nisztérium politikai állam-
titkáraként dolgozott. 2004
augusztusától országgyûlési
képviselõ, amikor az Euró-
pai Parlamentbe távozott
képviselõk helyén az orszá-

gos listán szerzett mandátu-
mot. 2006–2009-ben a kül-
ügyi és határon túli magya-
rok bizottságának tagja,
2006-tól frakcióvezetõ-he-
lyettes volt, 2009. április 20-
a óta frakcióvezetõ. 2005-tõl
ellátja a Sportegyesületek
Országos Szövetségének el-
nöki tisztségét is. Angol és
spanyol nyelven beszél. 

Az MDF Bokros Lajosra 
esküszik

A Magyar Demokrata Fó-
rum (MDF) Országos Vá-
lasztmánya 61 igen, 1 nem
szavazattal, 5 tartózkodás
mellett, több mint 90 száza-
lékos többséggel Bokros La-
jost választotta meg minisz-
terelnök-jelöltnek szomba-
ton. Akárcsak a szocialista
Lendvai Ildikó, Dávid Ibo-
lya MDF-es pártelnök is elé-
gedett Bokrossal, megfogal-
mazása szerint a szavazás is
mutatja a párt egységét és az
ország érdekében elindítan-
dó reformok iránti elkötele-
zettségét. Dávid a közlemé-
nyében nem állít se többet,
se kevesebbet, mint hogy:
„Bokros Lajost az MDF Or-
bán Viktor kihívójának te-
kinti. Õ az a személyiség,
aki mögé fel tud sorakozni
minden választó, akik sze-
rint az elmúlt nyolc év kor-
mányzása elvesztegetett idõ
volt és aki úgy érzi, az or-
szágnak józan, normális,
konzervatív gazdaságpoliti-
kai fordulatra van szüksé-
ge.” Bokros Lajos a Népsza-
badságnak kijelentette: az
MDF nem gondolkodik
pártszövetségben.  

Lázas politikai életet él ezekben a napokban az ország. A
Központi Választási Iroda érvénytelen szavazatok újraszám-
lálásával töltötte a hétvégét, a szociáldemokraták a választá-
si eredmények érvénytelenítésén fáradoznak, a parlamenti
politikai pártok pedig nyíltan és titokban egymással tárgyal-
nak, kormányrecepteket gyártanak a politikai boszorkány-
konyhákban. 

Az MSZP hétvégi kongresszusa
Mesterházy Attilát választotta a párt
miniszterelnök-jelöltjének, az MDF
pedig Bokros Lajost.

Mesterházy Attila                                                  Bokros Lajos



Súlyosabb válság jele, ha az elit elkezdi hamisan értékelni az átla-
gos, egyszerû, „köz”-népben rejlõ értékeket. Olyan elit, mely
tudatában van a maga erejének és a reá bízott értékeknek, mindig
tisztában van azzal az elemi társadalmi ténnyel, hogy a tár-
sadalom legfontosabb értékeit vagy az elit õrzi jól, vagy senki sem.
(…) 
Csak megzavarodott társadalmi viszonyok között igaz az, hogy a
nemzet, a közösség, a társadalom értékei az „egyszerû” nép
tömegeiben rejlenek. Lehet igaz egy társadalomban, hogy csak az
egyszerû nép beszél zamatos és romlatlan nyelven, hogy a nép
más rétegeket felülmúló politikai bölcsesség és józanság
letéteményese, hogy falusi kupaktanácsokban méltóságteljes
pátriárkák s a bölcsesség szoborba öntött példányai ülnek. Lehet
az is igaz, hogy mindez naiv vagy fellengzõs legenda. Akár
igazak, akár nem, az ilyen állítások mindenképpen az elit csõdjét
jelentik: vagy azt, hogy a társadalom igazi értékeit kisszerû vis-
zonyok közé szorítja, s érdemtelenül elfoglalja elõlük a helyet;
vagy azt, hogy elvesztette önbizalmát és bátorságát (…) 
Jól rendezett társadalomban, jó egyensúlyú közösségben az elit
beszél legszebben, az elit a politikai bölcsesség letéteményese, s a
falusi kupaktanácsokban olyanok ülnek, akiknek képességei a
falusi közösség szükségleteinek felelnek meg. (…) Jól rendezett
közösség számon tartja õket az elit tagjaiként, s ha szüksége van
rájuk, az eke szarva mellõl is, mint megannyi Cincinnatusokat a
közösség szolgálatába tudja hívni és állítani õket.

Bibó István: Elit és szociális érzék, 1942  

Mindössze az enyhén táncoló képek és
egy szélvédõ-törlõ utalnak rá: gépkocsi
bukdácsol végig egy falu, meglehetõsen te-
kintélyes házakkal szegélyezett fõutcáján,
majd minden más bevezetés helyett han-
gos csecsemõsírás tör fel. Csép Sándornak,
a bukaresti magyar televízió egykori mun-
katársának a kalotaszegi egykézésrõl készí-
tett, immár klasszikussá vált dokumen-
tumfilmje kezdõdik így, és nem véletlen,
hogy a magyar adás megszületésének év-
fordulóin ezt a dokumentumfilmet, vagy
annak részleteit mindig bemutatják. Ez a
film ugyanis még nem volt futószalagon
gyártott televíziós termék, hanem a televí-
zió mûszaki eszközeivel készített alkotás –
és a két megfogalmazás között alighanem
ott rejlik az az óriási szakadék, amely a

múlt és jelen, sõt még inkább a
jövõ tévézését elválasztja. 

Többek között ilyesféle
gondolatok forogtak a fe-
jemben, miközben az el-
múlt pénteken, a Csíki

Játszékszín színpadán fi-
gyeltem a hazai magyar te-

levíziózás negyvenedik
születésnapjára készí-

tett mûsort és természetesen arra hegyez-
tem a fülem, az egykori és mai fõszerkesz-
tõk, Bodor Pál, Boros Zoltán, Kacsó Sán-
dor a mûsorvezetõ Nagy István kérdésére
hogyan látják a romániai magyar televízió-
zás jövõjét. Az alapító fõszerkesztõ a köz-
szolgálatiság nélkülözhe-
tetlenségét emelte ki, a
rendszerváltás utáni romá-
niai magyar tévézés egyik
újraindítója régi vágyáról,
a különbözõ stúdiókat
összekapcsoló, magyar
nyelvû mûholdas televízi-
ózásról beszélt, a mai mûsorok irányítója
pedig valahogyan így fogalmazott: lényeg
az, hogy gyártsunk mûsorokat, majd meg-
látjuk, hova kerülnek. És alighanem ezek-
ben a véleménykülönbségekben ott rejle-
nek az elmúlt évtizedek társadalmi és mû-
szaki változásai is, amelyeket a hazai ma-
gyar tévézés tekintetében sem lehet figyel-
men kívül hagyni. 
Negyven esztendõvel ezelõtt a romániai
magyar televíziónak nagy szerepe volt ab-
ban, hogy az itt sugárzott riportokon ke-
resztül a Székelyföld elõször fedezte fel
Kalotaszeg vidékét, Szilágyságot, Mezõsé-

get, a Partiumot, az ottlakók pedig elõször
szembesültek a sajátosan székelyföldi élet-
formával. Következésképpen az akkori tár-
sadalmi körülmények között – akárcsak a
szépírás a maga eszközeivel – valóban se-
gített erõsíteni a romániai magyar nemzet-

tudatot. A mai nyitott,
mindinkább egyénekre
szabdalt és mindenféle
kommunikációs eszközök-
kel zsúfolt társadalomban
azonban, akár tetszik ne-
künk, akár nem, ez a
funkció háttérbe szorult.

A nosztalgiázók szívesen emlékeztek visz-
sza az egykori színházi közvetítésekre, szí-
nész-interjúkra is, csakhogy ma már ennek
is vége: amíg évtizedekkel ezelõtt általá-
ban a televíziók hagyományosnak számító
formákat igyekeztek újratermelni, addig
manapság az egymásba kapaszkodó, kizá-
rólag tévés mûfajnak számító mûsorok a
maguk álvalóságával korántsem népet ne-
velnek, hanem egyre sokrétûbb fogyasztói
igényeknek tesznek eleget, még akkor is,
ha nem szórakoztatónak, hanem közszol-
gálatinak, közéletinek vagy akár hírteleví-
zióknak mondják magukat. A kábelháló-

zatokon vagy mûholdon fogható tematikus
csatornák erre az egyre inkább széttörede-
zõ keresletre nyújtanak megoldást, a digi-
tális televízió pedig már hozza magával a
következõ lépést: mindenki olyan mûsort
állít otthon össze magának, amilyent akar
és csak azt fizeti meg a szolgáltatónak,
amit megrendelt. És ráadásul ránk terpesz-
kedett a személyre szabott mûsorszolgálta-
tás ingyenes, számítógépes változata,
amely egyben megingatja magát a szakmát
is, hiszen az ingyenes világhálós
videómegosztókra az tölti fel ilyen vagy
amolyan eszközzel készített, minõségileg
lehet, hogy igénytelen, de frissességében,
ötletességében látványos kisfilmjeit, aki ép-
pen akarja és nincsen már messze az az
idõ sem, amikor a sávszélesség növelésé-
vel, a képi minõség javulásával az inter-
netes tévék a kábeltévék erõs versenytársai
lesznek.
Negyven esztendõvel ezelõtt a hazai ma-
gyar tévézésnek úgymond a semmibõl kel-
lett egy új világot teremtenie, ma viszont a
bõség zavarában kell megtalálnia a rende-
zõelveket. És ez az utódoknak semmivel
sem könnyebb, mint az elõdöknek. A sok
gyermek is gond, nem csupán az egyke. 

Egyke és sokaság
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Traian Bãsescu megbékélést kínál. A hír már ön-
magában meglepõ, hiszen államfõnk egész eddigi
politikai pályafutása során a konfliktust kereste,
pártszövetségeket bontott szét, kormányokat rom-
bolt le, szövetségeseit döfte hátba, most pedig ép-
penséggel egy egész országot cincált szét. Még
meghökkentõbb viszont, hogy a parlamenti pár-
tokkal, a politikai osztállyal akar megbékélni, ame-
lyet két héttel ezelõtt még megvetett, minden társa-
dalmi rossz forrásának tekintett, és amellyel szem-
ben kedvenc népével kívánt szövetkezni. 
Jogos tehát a kérdés: van-e legalább annyira õszin-
te is, mint amennyire meglepõ államfõnk ajánlata?
Csakhogy Traian Bãsescunál az ilyesmit sosem le-
het tudni. Könnyebb talán arra a kérdésre vála-
szolni, hogy akarnak-e egyáltalán békülni Traian
Bãsescu ellenfelei: a 322-k, a mogulok, a Grivcók,
a cápák és társaik. A szociáldemokraták egyelõre a
választások durva és példátlan meghamisításával
vádolják Bãsescut és elnöki pártját, a nemzeti libe-
rálisok a miniszterelnöki tisztséget követelik ma-
guknak – mindez olyan körülmény, amely, leg-
alábbis pillanatnyilag, nehezen elképzelhetõvé te-
szi a nagy összeborulást. Ezzel nyilván Traian
Bãsescu is tisztában van, ezért (is) van az, hogy a
politikai osztály legalább olyan gyanakvással fo-
gadja a bãsescui békét, mint a trójaiak a görögök
ajándékát. Lehet ugyan, hogy a politikailag telje-
sen elszigetelõdött államfõ konjunkturálisan való-
ban békét akar, az viszont biztos, hogy nem akár-
milyet; az õ békéje egyben diktátum is; feltétel nél-
küli, vagy legalábbis az õ feltételei által megsza-
bott. 
A legfõbb feltétel pedig a Boc-féle visszhang-mi-
niszterelnök által vezetett kormány – amelyben
minden minisztert Bólogató Jánosnak hívnak –, il-
letve a bábkormánynak statisztáló, önmaga csont-
vázává karcsúsított parlament. 
Traian Bãsescu a béke mellé csöndet is akar. Ez
nem kevésbé meglepõ, tekintve, hogy felfüggeszté-
se alkalmával, de a két forduló között is, még arról
beszélt, hogy a csöndre a tolvajoknak van szüksé-
gük, hogy zavartalanul lophassanak, hiszen ki lá-
tott még besurranót, aki szándékosan zajt csap.
Tartozunk az igazságnak azzal, hogy a Geoanã és
a szociáldemokraták csöndjére utalt. De az is igaz,
hogy ebben a csöndben kelt – a képzavart elkerü-
lendõ –: hajókereke a flottának, ugyanebben a

csöndben utalt ki Traian Bãsescu,
Bukarest fõpolgármestere Traian
Bãsescunak, Bukarest fõpolgár-
mesterének elegáns villát, ame-

lyet aztán, ugyancsak a szociálde-
mokrata csöndben vásárolt meg
mélyen a piaci ár alatt Traian
Bãsescu, Bukarest fõpolgármes-

tere. Bogdán Tibor
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Negyven esztendõvel 
ezelõtt a hazai magyar
tévézésnek úgymond 
a semmibõl kellett egy
új világot teremtenie.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A politikusnak minden pártban vannak el-
lenfelei. Ellenségei csak a saját pártjában.”

Popper Péter

A nehézsúlyú

Az elit: elit

Békediktátum
A hétvége címei. Bãsescu felvétele
Geoanáról. Milyen filmet látott H. R.
Patapievici, Gândul.

Magyarázat. Egyértelmû volt, és csak a
késésen csodálkozunk, hogy a román po-
litikában élénken – teoretikusan és prag-
matikusan – felmerült az orális szex
problematikája. Miután a nemzet elsõ fi-
lozófusa, Gabriel Liiceanu az elnök vé-
delmében hallgat, a nemzet második filo-
zófusa, Horia-Roman Patapievici egy
spanyol lapnak kijelentette, hogy Traian
Bãsescunak birtokában volt egy videofel-
vétel, amely részint kellemes, politikailag
viszont nagyon is kellemetlen helyzetben
találta választási ellenfelét, Mircea
Geoanát („orális szexben részesítették”).
Noica követõje csak azért mondta ezt a
dolgot, hogy jelezze: amilyen úriember,
Traian Bãsescu nem használta fel ezt a
nemtelen (hehehe) eszközt a kampány so-
rán. Azt, hogy mennyire úriember az el-
nök, nagyon jól tudjuk, apropó, mi van
annak a felvételnek a hitelesítésével, ame-
lyen éppen nem üt meg egy gyermeket.
Talán csak nem titkosítják, mint az Omar
Hayssam-ügyet? Viszont a spanyol lap
nem sértett kampánycsendet, azzal, hogy
pont vasárnap, a döntõ szavazás napján
olvashatták az ottani románok a gyaláza-
tos filozófusi manipulációt? Érdekes, ezt
a kérdést még Cristian Tudor Popescu
sem veti fel gyilkos iróniájú cikkében
(Felosoful care nu este, A fellozófus, aki nincs
– az említett nemi aktus latin nevébõl, a
fellatio-ból).

Borús. Az adók és a gyenge lej megdrá-
gítják az életünket 2010-ben, ezt írja és
támasztja alá adatokkal az Evenimentul
zilei. Tudtuk, és mégis... Majd az új kor-
mány megoldja.

A nap álhíre. Egy fekete, 69 B 322 DNA
rendszámú Dacia személygépkocsi teg-
nap a nyílt utcán lefékezett Elena Udrea
turisztikai miniszter mellett, kiszállt belõ-
le két fõügyész kinézetû ember, és be
akarták kísérni a parlamenti képviselõt
korrupcióellenes vizsgálatra. Egy fekete,
Louis Vuitton márkájú, a kilógó árcédula
szerint 43 650 euróért vásárolt kézitáská-
val kaptak kettõt-hármat a fejükre. 



Fleischer Hilda

„Idén biztosan nem jut
hozzá Románia a Nem-

zetközi Valutaalaptól (IMF)
várt hitelrészlethez, hiszen
egy ilyen horderejû döntést
pár hét alatt nem fognak
meghozni” – nyilatkozta la-
punknak tegnap Lakatos
Péter, a képviselõház költ-
ségvetési bizottságának tag-
ja. „Sajnos ebben az ország-
ban a Valutaalapot minden-
ki a saját szája íze szerint ér-
telmezi és állítja be. A hír-
ügynökségek gyakran nem
akarják tudomásul venni,
hogy az elmúlt évekhez ké-
pest az IMF a válság függ-
vényében változtatott straté-
giáján, szemléletén, lehet
vele normálisan tárgyalni,
esetleg régebbi megoldási
módokat elõvenni” – ma-
gyarázta a szakember, aki
szerint, a nemzetközi pénz-
intézet ma érkezõ küldöttsé-
ge rugalmasan kezeli a vál-
ság sújtotta gazdaságokat. 

Jó jel a látogatás

„Mindenképp jó jel, hogy
a delegáció holnap (ma –
szerk. megj.) ide jön, és meg-
próbál ismét az ország dol-
gairól tájékozódni. Vélemé-
nyem szerint, ha látják, hogy
a jövõ évi költségvetés olyan
keretszámokkal lesz elfogad-
va, amelyek az egyezmény-

ben is szerepeltek, illetve az
országnak hamarosan stabil
parlamentje lesz, minden
esély megvan arra, hogy a jö-
võ év elején a hitel megér-
kezzen” – összegzett lapunk-
nak Lakatos, hozzátéve, ter-
mészetesen nem mindegy,
hogy a hitel januárban vagy
márciusban kerül a folyó-
számlánkra, ugyanis mind-
addig drágább, belsõ piaci
forrásokból kénytelen köl-
csönöket felvenni az ország.
Az IMF küldöttségének tag-
jai a hét folyamán a Román
Nemzeti Bank és a Pénzügy-
minisztérium vezetõségével,
illetve az államelnökkel ta-
lálkoznak – közölte az Ager-
pres szerint Florin Georgescu
jegybanki kormányzóhe-
lyettes. 

Változott az álláspont

Tonny Lybek, Románia
és Bulgária valutaalapi kép-
viselõje nemrég még arról
nyilatkozott, hogy nincs le-
szögezett dátum a bukaresti
látogatásra. Utalt arra, hogy
akkor fognak újra Romániá-
ba jönni, amikor az intéz-
mények készen állnak a fo-
gadásukra, megalakult kor-
mánnyal kívántak tárgyalni,
amihez ezek szerint már
nem ragaszkodnak. Leg-
utóbb az IMF küldöttsége
október 28. és november 6.
között tartózkodott Romá-

niában Traian Bãsescu el-
nök meghívására azt köve-
tõen, hogy az ellenzék meg-
buktatta a kormányt, amely
azóta ügyvivõ formában

mûködik. Jeffrey Franks va-
lutaalapi küldöttségvezetõ a
legutóbbi látogatás utolsó
napján „fogyókúrát” java-
solt Romániának. „A kiadá-

sok csökkentésére van szük-
ség, mert ha túl sokat hú-
zunk a nadrágszíjon, elsza-
kad” – fogalmazott novem-
ber 6-án Franks. 
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Röviden Újra Bukarestben a Valutaalap

Ésszerû és kivitelezhetõ költségvetést és a
bruttó nemzeti termékhez (GDP) képest
5,9 százalékos hiányt vár elsõsorban Ro-
mániától a Nemzetközi Valutaalap annak
érdekében, hogy a készenléti hitel követ-
kezõ részletét lehívhassa. Ahhoz, hogy a

pénz még idén megérkezzen, december
10-ig el kellett volna fogadni a 2010-es bü-
dzsét, azonban az ügyvezetõ Boc-kor-
mány nem volt hajlandó benyújtani a ter-
vezetet a parlamenthez – írta korábban az
ÚMSZ.

HIRDETÉS

A kormány feladatai

A következõ kormány elsõd-
leges feladata a külföldi
pénzpiacok bizalmának visz-
szaszerzése lesz, ami segíte-
ne az államháztartási hiány
finanszírozásában, és az üz-
leti életnek egyfajta biztonsá-
got nyújtana” – nyilatkozta
a Mediafaxnak Miºu
Negriþoiu, az ING Bank
igazgatója. A gazdaság sze-
rinte örül, hogy vége lett a
választásoknak, és a politi-
kusok végre a munkára össz-
pontosíthatnak. 

Banki ösztönzés

A kétszáz és 75 ezer euró
közötti hitelek esetében a ha-
táridõ elõtti visszafizetés
büntetõkamata maximum a
visszafizetett összeg egy szá-
zaléka lesz január elejétõl –
nyilatkozta Radu Graþian
Gheþea, a Romániai Bankok
Egyesületének elnöke az
Agerpes szerint. Azoknak kí-
vánnak a segítségére lenni a
bankok, akik várhatóan nem
tudnák törleszteni a tarto-
zást, de a felvett összeget
még nem költötték el. 

Nyitás a vasútpiacon 

Tegnaptól hivatalosan libera-
lizálják az Európai Unióban
a vasúti személyszállítást.
Az Agerpres szerint ennek
nem sok jelentõsége van a
gyakorlatban, ugyanis az ál-
lami vállalatok versenyelõ-
nye olyan jelentõs, hogy ma-
gánvállalatok nem rúghat-
nak labdába ezen a piacon.
Néhány év múlva azonban
megjelenhetnek az ország-
ban a vasúti mamutok, mint
a francia SNCF vagy a né-
met Deutsche Bahn.

Begyûrûzõ bõvülés

A régi uniós tagállamok nö-
vekvõ ipari termelése az el-
következõ hónapok során
valószínûleg begyûrûzik a
közép és kelet-európai gaz-
daságokba is, kikényszerítve
ezzel az export növekedését
– áll a Raiffeisen Capital
Management elemzésében.
A régiós országokban a fel-
zárkózás fellendülésének
fontos pillére a belföldi ke-
reslet – írta az MTI.

Tonny Lybek korábban azt mondta, hogy csak kormányalakítás után jönnek Romániába

Hírösszefoglaló

Néhány nap múlva nyit
az elsõ olyan bank Ro-

mániában, amely csak a na-
gyon gazdag kliensek pénzé-
vel foglalkozik. Ahhoz, hogy
valaki bekerülhessen ebbe a
klienskörbe, legalább ötszáz-
ezer eurós vagyonnal kell
rendelkeznie. Az osztrák
Gutmann Bank az Értékpa-
pírok Országos Felügyelõ-
bizottságának (CNVM) en-
gedélyére vár – írta a Gândul
címû napilap legutóbbi szá-
mában. A pénzintézet két-
ezer ügyfele között már je-
lenleg is találhatók romániai
üzletemberek, akik a követ-
kezõ év elejétõl akár Buka-

restbõl is igénybe vehetik a
személyre szabott tanácsadá-
si szolgáltatást. „Ha sikerül
húsz-ötven klienst szerezni
mûködésünk elsõ évében,
már nagyon elégedettek len-
nénk. Nem célunk, hogy mi-
nél többen kössenek szerzõ-
dést a bankunkkal, ugyanis
akkor nem tudnánk megfele-
lõ gondossággal eljárni egy-
egy portfolió esetében” –
nyilatkozta Ilinca von
Derenthall, a pénzintézet ve-
zetõ beosztásban lévõ mun-
katársa a Román Nemzeti
Bank (BNR), a Romániai
Bankok Egyesülete és az
Alpha Bank által szervezett
konferencián Sinaián. A je-
lenleg tízmilliárd eurót ad-

minisztráló banktól a romá-
niaiak nem vehetnek fel köl-
csönöket. A pénzintézet
nem foglalkozik hitelfolyósí-
tással, hanem személyre sza-
bott tanácsadási (private
banking), vagyonmenedzse-
lési szolgáltatásokat nyújt
ügyfeleinek. Derenthall sze-
rint minimum összeget nem
állapítottak meg, de azok,
akik ötszázezer-egymillió
euró körüli pénzösszegeket
kívánnak befektetni, bátran
fordulhatnak a pénzintézet-
hez. Annak ellenére, hogy
romániai irodát létesítenek,
az ügyfeleik számára Auszt-
riában nyitnak számlákat, és
minden tranzakciót onnan
bonyolítanak majd le. 

„Elit bank” nyit fiókot

Lejártak a dubaji kötvények
ÚMSZ

Ma válik esedékessé a
Dubai World ingatlancé-

ge, a Nakheel három és fél-
milliárd dollárnyi kötvényé-
nek visszafizetése. A leány-
vállalat csõdje a most lejáró
kötvényeken kívül a cégcso-
port további adósságainak
visszafizetését is veszélybe
sodorná – írta a Bloombergre
hivatkozva a Portfolio.hu.
Mint ismeretes, a Dubai
World november 25-én beje-
lentette, hogy tárgyalásokat
folytat hitelei átstrukturálá-
sáról (köztük a pálmaszige-

tet építtetõ Nakheel ma lejá-
ró kötvényérõl). Nem lehet
tudni, hogy a megbeszélése-
ken sikerült-e valamilyen
egyezségre jutni a hitelezõk-
kel. Ha a törlesztés nem kö-
vetkezik be, azt 14 napos tü-
relmi idõszak követi, ami
alatt a társaság megoldhatja
a problémát, egyébként jogi
eljárás indul. ÜzletRész címû
mellékletünkben korábban
beszámoltunk róla, hogy a
legtöbb féltenivalójuk a brit
pénzintézeteknek van,
ugyanis õk voltak a
megaberuházás fõ hitelezõi. 
„Egy lélegzetelállítóan me-

rész, újszerû és gazdag világ
illúziója omlott össze az el-
múlt napokban, amikor fény
derült Dubaj gazdasági hely-
zetének néhány kellemetlen
hiányosságára” – írta az
ÜzletRész. Az ország az
Egyesült Arab Emírségek
egyik legismertebb kisálla-
mává nõtte ki magát, miu-
tán olaj szûkében elsõsorban
ingatlanfejlesztésre alapozva
sikerült meghódítania a
pénzvilág felsõ tízezrét –
többek között a híressé vált,
földgolyót imitáló mestersé-
ges sziget lakópark-beruhá-
zásával. 

A költségvetés az IMF vesszõparipája

Ma kellene kifizetnie adósságai egy részét Dubajnak

Fotó: Agerpres
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„Több százezer euró is
összegyûjthetõ karitatív

akciókkal, és nem is mindig a
cél a meghatározó” – véli a
lapunknak nyilatkozó Nagy
Erzsébet, önkéntes szociális
munkás, akit arról kérdez-
tünk, milyen a karácsony
környéki jótékonysági idény
a válság évében. „A lényeg
az, hogy milyen infrastruktú-
rával mûködik az adományo-
zás. Én kis civil szervezetek
munkáját segítem, és azt ta-
pasztalom, hogy sokszor egy
tál meleg étel, vagy egy-két
használt ruhadarab jelenti a
legnagyobb segítséget. De azt
látni kell, hogy a válság elle-
nére sem szünt meg az
adományozókedv. Ha jól tu-
dom, a most lezárult legna-
gyobb karitatív akció mérlege
közel háromszázezer euró” –
fogalmazott az önkéntes szo-
ciális munkás.

Adakozni presztízs

Szintén az  adományozás
volt a tegnap egy bukaresti
szállodában tartott, árveréssel
egybekötött Fenyõfa fesztivál
fõ célja. A szegénységi kü-
szöb alatt élõ kiskorúak szá-
mára a „Mentsétek meg a
gyermekeket!” gyermekvédõ
egyesület által rendezett gyûj-
tésen nemzetközi vállalatok
és nagy hazai cégek vettek
részt, és a rendezvényre ké-
szített fenyõ-mûalkotásokért
licitáltak.  A legnagyobb tétel
egy ezüstbevonattal és Swa-
rovski-kristályokkal kirakott
fenyõfa volt. Az Álom egy téli
éjszakán címet viselõ mûalko-
tás 17 ezer euróért kelt el. Ez
az idei évi karitatív akciók
egyik legnagyobb értékû ado-
mánya. A legtöbbet adomá-
nyozó cég 44 ezer eurót ha-
gyott összesen az árverésen,

és ugyanezen a rendezvényen
egy magánszemély 32 ezer
eurót fordított a megjelölt cél-
ra. A kilencedik alkalommal
megrendezett fesztivál majd-
nem egy évtizedes története
alatt eddig közel kétmillió
euró gyûlt össze. A kezdemé-
nyezést az adományozók szá-
mára a legnevesebb hazai de-
signerek és képzõmûvészek
alkotásai tették híressé.

Kis pénz, 
kis adomány

Míg a Fenyõfa Fesztivált
exkluzivitása, addig a szintén
bukaresti Romexpo kiállító-
csarnokban tartott karácso-
nyi karitatív célú vásárt sok-
színûsége tette vonzóvá. Igaz,
itt nagyságrendekkel kisebb
tételeket adományoztak ke-
vésbé tehetõsebb emberek.
Francia csokoládéktól, török
ezüsttõl, kínai legyezõktõl és
egyiptomi hieroglifáktól ros-
kadozó standok, román hóra
és magyar popzene tette han-
gulatossá a tegnapi bukaresti
jótékonysági rendezvényt.  

„Minden év karácsonya
elõtt, a nagykövetségek és

más diplomáciai szervezetek
felajánlják, hogy hasonló ba-
zárokba kijönnek, és a saját
országukra jellemzõ dolgo-
kat – ételeket, ajándékokat –
árulnak. Az így befolyt ösz-
szeget olyan szervezeteknek
lehet felajánlani, amelyek
hátrányos helyzetben élõ
embereknek segítenek” –
magyarázta lapunknak a vá-
sáron Török Zoltánné And-
rea, a bukaresti magyar
nagykövetség alkalmazottja.
Elmondta, tavaly a hasonló
módon összegyûlt összeget
egy iskola kapta, sok szép
ajándékhoz juttatva ezáltal a
gyerekeket. 

Gulyás 
vagy Swarovski?

A magyar gulyás már
nem olyan kelendõ portéka,
mint a Swarovski-kristály.
„Természetesen kénytele-
nek vagyunk olcsóbban adni
az ételeket, mint amennyi-
ért megvettük, mert külön-
ben nem vinnék el. Szeren-
csére Bukarestben az érdek-
lõdés a magyar konyha iránt
nagyon nagy, sõt, a délelõtti

kasszát nemrég vitték el, s
az illetõ azt mondta, hogy a
mi standunk szedte össze
majdnem a legnagyobb ösz-
szeget” – mesélte tegnap
délután az ÚMSZ-nek Tö-
rök Zoltánné, akitõl meg-
tudtuk: a magyar standon
gulyást, tarhonyás marha-
pörköltet, almás pitét, bejg-
lit, na meg a sokak által ke-
resett pálinkát lehet meg-
kóstolni. „A gulyás megy a
legjobban, de a bejgli, a for-
ralt bor és az italos részen a
pálinkák iránt a legnagyobb
az érdeklõdés” – tette hoz-
zá. Az európai, ázsiai és
amerikai standok között az
érdekvédelmi szervezetek
asztalaira lehetett bukkanni,
akik portékáinak nagy ré-
szét fogyatékos gyerekek ké-
szítették. „Párnahuzatokat,
képeslapokat, ékszeres do-
bozokat és üvegfestékkel dí-
szített vázákat készítettek a
gyerekek. De én úgy látom,
inkább a hasukra költenek
az emberek, mint ajándék-
tárgyakra” – fogalmazott la-
punknak Delia M., egy
hazai gyermekvédõ egyesü-
let képviselõje. 
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A magyar standon gulyást, tarhonyás marhapörköltet, almás pitét, bejglit, pálinkát lehetett kóstolni

A
 s

z
er

z
õ

 f
el

v
ét

el
e

Háromszéken elkezdõdött
a fenyõfalopások idénye
Kovács Zsolt

Két nagybaconi férfit fo-
gott el a háromszéki rend-

õrség a napokban, a tettesek a
baróti erdészet területérõl tíz
fenyõfát vágtak ki, és szekér-
rel szállították haza. Mint tá-
jékoztatta lapunkat a megyei
rendõrség, tettükért börtön-
büntetést is kaphatnak. No-
vemberben és decemberben a
fenyõk eszmei értékét ugya-
nis hatszáz lejben állapították
meg, így a törvénytelen kivá-
gásuk a magas érték miatt
bûncselekménynek minõsül. 

A karácsonyfatolvaj – attól
függõen, hogy hány fenyõt
lopott el – hat hónaptól tizen-
hat évig terjedõ börtönbünte-
tést kaphat. Dumitru
Ungureanu, rendõrségi szóvi-
võ elmondta, ebben az idõ-
szakban a rendõrökbõl és er-
dészekbõl álló csapatok ellen-
õrzik a megye forgalmasabb
útszakaszait, illetve fenyõfa-
ellenõrzéssel van megbízva
az összes vidéki rendõrõrs

munkatársa is. A rendõrtiszt
arra figyelmezteti a kará-
csonyfák árusait és vásárlóit
egyaránt, hogy már egy fe-
nyõfához is kötelezõen mellé-
kelni kell a szállítási levelet is,
ellenkezõ esetben a rendõrség
1000 és 3000 lej közti bírságot
szabhat ki. 

Számítások szerint a há-
romszékiek számára már hat-
ezer karácsonyfa is elég len-
ne, de minden évben ennél
sokkal több fa kerül kivágásra
és forgalomba. Az erdõtulaj-
donosok soha nem tanulnak
az elõzõ évek kárán, ezért
Karácsony után több száz fa
kerül tûzre vagy a szemétbe.
Emilian Cornea a Kovászna
megyei Romsilva szakembere
elmondta: az állami erdõkbõl
idén mindössze 600 ezüstfe-
nyõt vágnak ki, mivel ennyit
tudnak teljesen biztosan érté-
kesíteni. Ezeket 20 és 30 lej
közti áron adják el, ellenben a
magénerdõkbõl kivágott fe-
nyõfa ára ennél jóval na-
gyobb. 

Sipos M. Zoltán

A Kolozs megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügye-

let felszólította az E-On
Gáz és a Concordia gáz-
szolgáltatókat, hogy a törvé-
nyes elõírásoknak megfele-
lõen fogalmazzák át a ma-
gánszemélyek számára elõ-
készített és postázott szerzõ-
déseket. Az érintett doku-
mentumok ellen a fogyasz-
tók sorozatos panaszokkal
éltek a szolgáltatóknál, és
mivel egyelõre nem sikerült
érdemi kompromisszumra
jutni, a Kolozs Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelet-
hez fordultak. Mircea Radu,
felügyelet kolozsvári igazga-
tója az Új Magyar Szónak ki-
fejtette, joggal kifogásolható
a szerzõdések szövege, az
ugyanis több ponton nehe-
zen értelmezhetõ, hiányos,
vagy a jelek szerint ellent-
mond az érvényben lévõ
jogszabályoknak. „A doku-
mentum meghatározza a
földgáz árát, de nem ponto-
sítja azt, hogy ez az ár adó-
mentes-e vagy sem? Tartal-
mazza-e például az árufor-
galmi adót? A megjelölt ár
MW/h-ban adja meg az el-
fogyasztott gáz értékét, míg
a gázórák általában köbmé-
terben mérik a fogyasztást,
nem tudni hogyan történik
az átszámolás.  Az is súlyos
hiba, hogy a vállalat nem
közölte az önleolvasó mód-
szer mûködésére vonatkozó
elõírásokat, nem szerepel a
szerzõdésben a vállalat fele-
lõsségvállalása arra az eset-
re, ha a szolgáltatás nem
megfelelõ módon történik,
és a szerzõdéskötés feltételei
sem világosan tisztázottak a
dokumentum szövegében”
– fejtette ki tegnap az Új
Magyar Szó megkeresésére
fenntartásait a Kolozs me-
gyei Fogyasztóvédelmi Hi-
vatal igazgatója.  

Kifogásolt 
gázszerzõdés

Röviden

Saját torkát vágta el

Elvágta saját torkát egy
sepsiszentgyörgyi férfi a
hétvégén, miután autója
összekoccant egy másik jár-
mûvel. A sérültet a brassói
kórházban kezelik, állapota
súlyos. A koccanás csak
anyagi kárral járt, a két au-
tóvezetõ azon egyezkedett,
hogy közösen fordulnak a
biztosítóhoz, amikor egyik
sofõr az autójához lépett,
kivett belõle egy bicskát,
beszaladt a mezõbe és el-
vágta saját torkát. A másik
autós azonnal mentõt és
rendõröket hívott. Még
nem tudni, mi volt az ön-
csonkítást kiváltó ok.

Lassult a járvány

A hétvégén nem nõtt jelen-
tõsen az új típusú influen-
zával fertõzött betegek szá-
ma, de az esetszám már
meghaladta a 4500-at. A
halottak száma kettõvel nö-
vekedet, így Romániában
összesen 18 áldozata van a
betegségnek. Az erdélyi
megyékben Szeben a lista-
vezetõ, országos szinten
Bukarestben kezelik a leg-
több beteget. Máramaros
megyében a hétvégén is di-
agnosztizáltak egy fertõzött
várandós nõt, ez a harma-
dik ilyen eset, de az érintet-
tek állapota kielégítõ.

Érettségi 
adminisztráció

Annak ellenére, hogy ma a
közalkalmazottak kényszer-
szabadsága miatt egy héttel
hamarabb kezdõdik a téli
szünidõ, az idei tanévben
megrendezésre kerülõ érett-
ségire december 14-tõl 18-ig
lehet jelentkezni. Aki nem
vállalta a szünidei iratko-
zást, az a múlt hét közepén
jelentkezhetett az érettségi
vizsgára. 

Mérlegen a jótékonyság



Salamon Márton László

Lenne kivel, lenne mivel,
lenne hol – mégsincs Ro-

mániában egész napos ma-
gyar tévécsatorna. A romá-
niai magyar televíziózás 40.
évfordulóját a hétvégén
Csíkszeredában ünneplõ mé-
diaszemélyiségek a múlt
visszaidézése mellett a jövõ
lehetõségeit mérlegelték; a
legkritikusabb ebben a tekin-
tetben Bodor Pál volt, az
1969-ben a román közszol-
gálati televízió keretében lét-
rehozott magyar adás elsõ
fõszerkesztõje.  „Nem kellett
volna hagyni felaprózódni
az energiákat, fel kellett vol-
na építeni az egésznapos ma-
gyar csatornát. Ehelyett
most egészen másvalami zaj-
lik, mert az illetékesek nem
éltek a lehetõségekkel, ame-
lyek az évek során adottak
voltak” – vetette az erdélyi
magyar tévés szakma szemé-
re Bodor az elmúlt évek el-
puskázott lehetõségeit.

Boros Zoltán – aki az 1989
után, négyéves szünetet kö-
vetõen újraindult magyar
adás fõszerkesztõjeként em-
lékezett a múltra – szintén az
egyetlen magyar csatorna
mellett érvelt, amelynek lét-
rehozásához – mint fogalma-
zott – „olyan egészséges er-

délyi közélet szükséges,
amelyben a politikum nem
szól bele sem a mûsorstruk-
túrába, sem a személyzet ki-
választásába”. Kacsó Sán-
dor jelenlegi fõszerkesztõ a
Nagy István színmûvész ál-
tal moderált vitán válaszként
biztosította a jelenlévõket,
hogy ez jelenleg is így van.
„A TVR magyar adását füg-
getlen szerkesztõség készíti.
Nincs cenzúra, nincs politi-
kai beavatkozás” – szögezte
le Kacsó, aki szerint a román
közszolgálati televízió há-
rom csatornáján meglévõ
mûsoridõ elégséges, bár elis-
merte, hogy ez a mûsoridõ
nem a legjobb napszakokban
áll rendelkezésre.

A Csíki Játékszínben tar-
tott, Ráduly Róbert polgár-
mester által megnyitott ünne-
pi mûsorban Nagy István és
Grosu Magdolna mûsorveze-
tésével fellépett Cári Tibor, az
Open Stage, Dancs Anna-
mari, a NemEZ, Hary Judit
és Ádám János, Laczkó Vass
Róbert és Székely Zselyke,
Nagy Ibolya, a Knock Out, a
Hargita Nemzeti Székely Né-
pi Együttes. Az évforduló
tiszteletére a csíkszeredai pol-
gármesteri hivatal épületében
Markó Attila, az Etnikumkö-
zi Kapcsolatok Hivatalának
elnöke adott fogadást. 
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Az „átkos” 
emlékeibõl

Mikor leomlanak a falak 1989
címû vallomás-játékát mu-
tatta be a Nagyváradi Kiss
Stúdió Színház két alapító-
és állandó tagja pénteken
este. Kiss Törék Ildikó és
Varga Vilmos idézte fel sze-
mélyes emlékeit a kommu-
nista rezsimrõl. Versek, ko-
rabeli újságcikkek és saját
naplójegyzeteik alapján em-
lékeztek vissza és adták elõ
mindazt a visszásságot, jel-
legzetes lehetetlenséget, fe-
szült hangulatot és történé-
seket, amit a kommunista
korszak utolsó éve és napjai
jelentettek. 

Kriterion Koszorú 
Gálfalvi Zsoltnak 

A Kriterion Alapítvány ku-
ratóriuma úgy döntött,
hogy híven az alapító el-
nök és a kitüntetést indítvá-
nyozó Domokos Géza szel-
lemi örökségéhez, az idén
Gálfalvi Zsolt marosvásár-
helyi irodalomkritikusnak,
szerkesztõnek adományoz-
za a Kriterion Koszorút.
Az alapítvány esztendõrõl-
esztendõre olyan, a romá-
niai magyarság szolgálatá-
ba állított életmûvet jutal-
maz, amelyet a cselekvõ
közösségszeretet, az euró-
pai nyitottság és a demok-
ratikus gondolkodásmód
jellemez.

Kiosztották 
az Európai Filmdíjakat

A Katalin Varga címû,
brit–román–magyar kopro-
dukcióban készült alkotást
is díjazták a hétvégén meg-
rendezett huszonkettedik
Európai Filmdíjak gáláján,
Bochumban. A Peter
Strickland által írt és rende-
zett produkciót az európai
felfedezés, vagyis az elsõ-
filmes rendezõk számára
kiírt kategóriában  díjazták. 

Átadta nívódíjait 
a Látó

Az idén is átadta a Batsá-
nyi-emlékplakettel és pénz-
jutalommal járó nívódíjait a
Látó szerkesztõsége. A díja-
zottak azok közül a szerzõk
közül kerültek ki, akik
2009-ben közöltek a lap-
ban: László Noémi vers-,
Romhányi Török Gábor
esszé-, Varga Illés prózaka-
tegóriában kapott díjat,
Máté Angi pedig debütdíjat
vehetett át. 

Adventi koncert 
a Láncosban

Adventi koncert zárták le
a vasárnapi istentiszteletet
a szatmári reformátusok
legnagyobb templomában,
a Láncos templomban. A
helyi Consonantia kamara-
zenekar, Fátyol Rudolf he-
gedûmûvész, Duffek Mi-
hály zongoramûvész és
Molnár Zsolt gordonka-
mûvész többek között
Haydn és Vivaldi kará-
csonyváráshoz kapcsolódó
alkotásaiból adott elõ. 

1969. november 23-án szólalt meg elõ-
ször a román nemzeti televízióban ma-
gyar bemondó, a kommunista rezsim
azonban 1985-ben egyetlen telefonos
utasítással megszüntette a magyar adást.
Ezzel véget is ért a romániai magyar te-
levíziózás tizenhat évig tartó elsõ fejeze-
te: négy éven át, 1989 karácsonyáig nem
hangzott el magyar szó a közszolgálati
televízióban. Az 1989-es romániai válto-
zások után a magyar adás néhány régi

szerkesztõje újraindította a magyar nyel-
vû mûsort. A kilencvenes évek második
felétõl kezdve a bukaresti magyar szer-
kesztõség monopóliuma megszûnt, meg-
jelent a számos kábeltévé-hálózat által
Romániában is sugárzott magyarországi
adó, megjelentek a közszolgálati televí-
zió magyar nyelvû területi stúdiói Ko-
lozsváron, Temesváron, Marosvásárhe-
lyen. Ezeken kívül vannak helyi magán-
televíziók is.

Negyven év kronológiája

Röviden

Kacsó Sándor, Boros Zoltán és Bodor Pál, alias Diurnus. Három fõszerkesztõ, három korszak A szerzõ felvétele

Antal Erika

Az ismert képzõmûvé-
szek munkái között a friss

pályakezdõk alkotásai is he-
lyet kaptak, a felismerhetõ
egyéni stílusúak között az új,
kísérletezõ technikák sem ke-
rülnek háttérbe – foglalta
össze az idei Téli tárlat legjel-
lemzõbb vonását Gheorghe
Mureºan, a Képzõmûvészek
Szövetségének Maros me-
gyei elnöke. Január 10-ig lá-
togatható Marosvásárhelyen
a Kultúrpalota földszinti ki-
állítótermeiben a Téli tárlat,
ahol festmények, grafikák,
kompozíciók, kisplasztikák,
textíliák, hagyományos és új-
szerû stílusban készült mun-
kák láthatók. Ahogy a hétvé-
gi kiállításmegnyitón elhang-
zott, az idei tárlat jobb a tava-
lyinál, de a tavalyi is jobb volt
az elõzõnél, ami azt jelenti,
hogy évrõl évre egyre színvo-
nalasabb, gazdagabb képzõ-
mûvészeti alkotásokkal lép-
nek közönség elé a Maros

megyei mûvészek. Ugyanak-
kor a kiállítás nem csak arra
jó, hogy megmutatkozzanak
alkotásaikkal, hanem arra is,
hogy összemérjék a már is-
mert, valamint a pályájuk
elején állók ötleteiket, fantá-
ziájukat, szakmabeli tudásu-
kat. „Nem érzõdik a tárlaton
az a minket körülvevõ gazda-
sági válság, amely szinte
mindenre rányomja a bélye-
gét, amely az élet minden te-
rületén érezteti hatását. A
mûvészeknek most is sikerült
felülemelkedniük a hétköz-
napok nehézségein, és mara-
dandót, értékeset tudnak al-
kotni” – hangsúlyozta mélta-
tásában Nagy Miklós Kund,
a Népújság fõszerkesztõje, a
képzõmûvészeti tárlatok há-
zigazdája. A kiállítás iránt,
mint mindig, ez alkalommal
is nagy volt az érdeklõdés, a
megnyitón zsúfolásig teltek a
termek, ami azt is bizonyítja
a szervezõk szerint, hogy a
mûvészetre továbbra is igény
van. 

Téli tárlat Vásárhelyen

Kánya Gyöngyvér, Budapest

A magyarországi kisebb-
ségek kultúrájáért folyta-

tott kiemelkedõ munkáért
idén nyolc kitüntetett vehet-
te át a Pro Cultura Minori-
tatum Hungariae díjat a ki-
sebbségek napja alkalmából
rendezett V. Nemzetiségi
Gálán tegnap este Budapes-
ten. Berényi Mária, a Ma-
gyarországi Románok Kuta-
tóintézetének elnöke, a ro-
mán nemzeti kisebbség ér-
dekében végzett tevékenysé-
géért vehette át az emlékpla-

kettel és díszoklevéllel járó
elismerést. 

A kutatóintézet elnöke
egyetemi tanulmányai befe-
jezése óta foglalkozik a ma-
gyarországi románok mûve-
lõdéstörténetének kutatásá-
val, eddigi eredményeit hat
könyvben és több mint száz
tanulmányban foglalta ösz-
sze. Irodalomtörténeti és
kritikai publikációi is megje-
lentek, költõi tevékenységé-
rõl négy megjelent verseskö-
tet tesz tanúbizonyságot. A
Magyar Mûvelõdési Intézet
és Képzõmûvészeti Lekto-

rátus 2005-ben hagyomány-
teremtõ céllal hozta létre a
kisebbségek napjához kötõ-
dõ ünnepi rendezvényét, a
Nemzetiségi Gálát. 

Az idei eseményt vasár-
nap hat órától rendezték
meg az intézet székhelyén, a
Budai Vigadóban. A díjat az
intézet fõigazgatója,
Borbáth Erika adta át olyan
Magyarországon élõ nem-
zeti vagy etnikai kisebbség-
hez tartozó személyeknek,
szervezeteknek, amelyek ki-
emelkedõ tevékenységet vé-
geztek. 

Díjazták a kisebbségeket

Szakács Zsuzsanna, Németország

A diktatúrákhoz kapcso-
lódó emlékek szervesen

beépültek a romániai társa-
dalom tudatába és, mivel
ezek az élmények generáció-
kon keresztül továbböröklõd-
nek, még sokáig meg fogják
határozni az ott élõ közössé-
gek lelkiállapotát – fejtette ki
Herta Müller Stockholmban
a német ZDF közszolgálati
tévének adott interjúban. 

Az írónõ Barack Obamá-
val osztozott a Nobeldíj-ün-
nepségek fõszerepén a német
média közvetítéseiben és hír-
adásaiban, de a helyszíni tu-
dósítók szerint ezzel a világ-
sajtó sem volt másképp.
Svédországi tartózkodása
alatt bárhol jelent meg,
Müllert elragadtatott tekinte-

tek kísérték, bár a törékeny
asszony híresen visszahúzó-
dó a nyilvános szerepléseket
illetõen és jelenleg talán még
jobban õrzi elefántcsonttor-
nyának csendjét. Bár a ha-
gyományokkal szakítva nem
is szólalt fel a díjátadó cere-
mónián, már pár nappal az
esemény elõtt megelõlegezte
a nyilvánosságnak az alka-
lomra fogalmazott köszönõ-
beszédét – melyet a szakértõk
tökéletesen kiszámított és
idõzített bravúrnak neveztek,
nemcsak irodalmi értéke mi-
att. Írásában gyerekkori él-
ményébõl kiindulva, az édes-
anyja mindennapi intelmé-
bõl, hogy mindig hordjon
magánál zsebkendõt, szim-
bólummá emelte a tenyérnyi
rongydarabkát, kultúrtörté-
neti jelentõségek egész sorá-

val ruházva fel azt. „A zseb-
kendõ jelképe Müller poézi-
sének õshazájába vezet visz-
sza: a világ elidegenedésének
élményéhez, melyet a dikta-
túra üldözöttjei élnek át” –
méltatta a Die Zeit irodalom-
kritikusa, Iris Radisch. Élet-
mûvének üzenete a hazátlan-
ságról egyedi módon illesz-
kedett abba a közhangulatba,
mely hónapok óta megosz-
tott a „háborús államel-
nöknek” nevezett Obama
Béke-Nobeldíja ügyében.  

Népszerûségének köszön-
hetõen Müller mellett mások
is reflektorfénybe kerültek: a
fõmûsoridõben sugárzott,
életútját bemutató kisfilmek-
ben az egykor ráállított
titkosügynökök is helyet kap-
tak a németországi képer-
nyõkön. 

A hazátlanság dicsõsége

Tévéünnep – múlt és jövõ
Csíkszeredában emlékeztek meg a romániai magyar televíziózás negyven évérõl

A Kultúrpalotában január 10-ig látható a kiállítás A szerzõ felvétele
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Kiben mi lakozik, annyiban
számít valakinek. Legyen a
belsõ mindig kétszer annyi,
mint a külsõ mindenestõl. Né-
melyeknek csak homlokzatuk
van, mint a befejezetlen há-
zaknak, amelyek továbbépíté-
sére már nem volt pénz: a be-
járat palotát mutat, a lakás
rozoga viskót. Inkább mutasd
az egyszerûséget, hogy aztán
mások felfedezhessék benned a

nagyszerût, mintsem hazudva
szerezz magadnak csodálatot.
Nincs nagyszerûbb dolog, mint
magunkat fokozatosan megmu-
tatni másoknak, egyre többet
feltárva abból, ami bennünk
van és amire a másik számít-
hat. Ha egyszerre meg tudsz
mindent mutatni magadból,
ami vagy, akkor azt jelenti,
hogy kevés van benned. Inkább
gyûjts, mint tékozolj.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Érdemes belevetnie magát a ta-
nulásba, ma akár kétheti
elmaradást is bepótolhat. Persze
ehhez teljes koncentrálás szük-
séges.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Önnek ma alaposan kijut a
munkából! Olyan apró, szinte
rejtett hibára bukkanhat, ami
alaposan megnehezíti a dolgát.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Élvezze a perceket, melyeket ked-
vese társaságában tölthet, ne
fukarkodjon a figyelmességgel és
az elismeréssel sem!
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A munkahelyén nem feltétlenül
a vég nélküli túlórák vezetnek a
fõnök jóindulatához. Elég egy
kitûnõ ötlet...
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Meghitt pillanatokat tartogat ez
a nap, melyekbõl érzelmileg
hosszú távra fel tud töltõdni.
Akár egész hétre felvidulhat.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Lehet, hogy sikerül egy jó üzletet
tetõ alá hoznia, vagy más,
meglepõ módon jut jelentõsebb

pénzösszeghez.
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Eredetiségét sokan értékelik,
talán olyanok is, akik a késõb-
biekben sokat tehetnek önért.
Figyeljen ön is oda a barátaira.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ne gyötörje magát azzal, hogy
nem kezelte elég okosan a pénzt,
mert a sors anyagilag is sok min-
denért kárpótolja.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Távlati tervei megvalósítható-
nak tûnnek, de az anyagi
hasznot ne tévessze szem elõl! A
megélhetés is fontos.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Vállalkozásba inkább ne kezd-
jen, mert realitásérzéke nem a
legmegbízhatóbb ma. Inkább
eddigi ügyeit biztosítsa be.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Családi és baráti kapcsolatai
remekül alakulnak, rengeteg
támogatást kap, de vigyázzon a
pletykákra, a rossz nyelvekre.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Becsvágya tiszteletreméltó, de
azért ne várja el mindenkitõl,
hogy céljai szolgálatába szegõd-
jön. Ismerõseinek lehet, más pri-
oritásai vannak.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Szilárda nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
A Szilárda nõi név a
Konstantin magyarításá-
ra a magyar nyelvújítás
során alkotott Szilárd fér-
finév nõi párja.
Holnap Valér napja van.

Évforduló
1799-ben meghalt George
Washington tábornok, az
amerikai függetlenségi
háború hõse, az Egyesült
Államok elsõ elnöke.
1911-ben Amundsen és
társai (Olav Bjaaland,
Helmer Hanssen, Sverre
Hassel és Oscar Wisting)
elérték a Déli-sarkot.

Vicc
A rendõr megállít egy au-
tóst:
– Megbüntetem önöket,
túl sokan utaznak!
– De biztos úr – mondja a
sofõr –, ez az Audi ötsze-
mélyes, és mi is öten va-
gyunk.
– Ne szórakozzon velem
– válaszol a rendõr –, az
van ráírva, hogy Audi

Quattro.
– Szóljon inkább a társá-
nak! – vitatkozik tovább a
sofõr.
– Nem lehet, mert nem ér
rá. Éppen most érkezett
egy házaspár egy Fiat Unó-
val.

Recept
Zöldséges tepsiburgonya
Hozzávalók: 1 kg kisebb
szemû újburgonya, 5 szál
angolzeller, 15 dkg gouda
sajt, 2 piros paprika, 3 ge-
rezd fokhagyma, fél dl olí-
vaolaj, só, õrölt bors.
Elkészítése: A megtisztí-
tott, megmosott krumplit
tegyük tepsibe, majd adjuk
hozzá az egyforma dara-
bokra vágott angolzellert, a
paprikát, és fûszerezzük
sóval, borssal, zúzott fok-
hagymával. Locsoljuk meg
az olívaolajjal, lazán kever-
jük össze, és fóliával leta-
karva, 190  °C-os sütõben
süssük készre. Vegyük le a
fóliát, szórjuk meg a reszelt
gouda sajttal, és a forró sü-
tõbe visszatéve pirítsuk
meg. Forrón kínáljuk.

December 14.,  hétfõ
Az év 51. hete, eltelt 348 nap, hátravan 17 nap

Lámpaláz

Magyarországi kereskedõcég Sepsiszentgyörgyön vagy vonzás-

körzetében keres szilárd burkolatú út melletti, minimum 4 m ma-

gas, kb. 600-800 m2-es, kamionos (TIR) megközelíthetõségû

önálló, jó állapotú raktárépületet, hosszú távú bérleti céllal. Ér-

deklõdni lehet: judit@texpack.hu vagy +36 30 699 34 82.

Apróhirdetés

„Életünk boltján fekete tábla: A HOLNAP ZÁRVA”

MMiikkóó  AAnnddrrááss

1978. okt. 8. – 1997. dec. 14.

12 éve halt meg MMiikkóó  AAnnddrrááss, 19 éves korában.

Kegyelettel  és fájdalommal emlékezünk rá,

családja és  barátai.
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9.05 Térkép - Reggel
9.45 Isten kezében
10.15 Kikötő
11.10 Falvak Vasban
11.30 Család-barát –
Szolgáltató magazin
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.20 Négyszemközt a
történelemmel
15.50 Tudós vélemé-
nyek a magyar őstörté-
netről
16.40 Kisenciklopédia
16.50 Királyvadászat
17.45 Váratlan utazás
(kan. tévéfilm sor.)
18.35 Mese
18.50 Példa-Képek
19.00 Híróra
19.30 Térkép – Integrá-
ciós magazin
21.00 Közbeszéd - Ak-
tuális háttérműsor
21.25 Időjárás-jelentés
21.40 Kukkolási jegyző-
könyvek (rom. doku-
mentumf.)
23.35 Divathét – Ma-
gyar életmódmagazin
0.05 Háború a rövidhul-
lámon (dokumentum-
film)
1.00 Az olasz álom
(olasz dokumentumf.)
2.05 Kisenciklopédia
2.15 Vers
2.20 Himnusz

m1, 23.20
Itt a piros, hol a piros?

Vahé élete szétesőben van. Lu Ann, a szeretett nő kilépett az
életéből. Yeun, Lu Ann bátyja illegális bevándorlóként érke-
zik Párizsba, de nem hajlandó az őt behozó szervezetnek dol-
gozni. Vahé elhatározza, hogy segít neki. A film a két fősze-
replő sorsán keresztül az örmény és a kínai közösségek sok-
szor erőszakos együttélését ábrázolja a Párizs szívében ta-
lálható Sentier körzetben.

RTL Klub, 15.15
Simone

Viktor Taransky rendező rátalál álmai színésznőjére. Simone
gyönyörű, tehetséges és kolléganőivel ellentétben még en-
gedelmes is. Csak egyetlen hiányossága van: nem valós. A
hölgy ugyanis egy buggyant számítógépes programozó
kreálmánya. Ám ez Taranskyt nem akadályozza meg abban,
hogy a végletekig kiaknázza újdonsült sztárja fáradhatatlan-
ságát és elnyűhetetlenségét. Fő, hogy a titok ki ne tudódjon.

TV2, 22.25
Nincs alku

Pattanásig feszült a helyzet a chicagói rendőrségen. Helikop-
terek köröznek, mesterlövészek állnak készenlétben a házte-
tőkön s távcsöves puskájukat egy férfira szegezik. A célpont
Danny Roman, aki viszont a maga fegyverével tartja sakk-
ban a hivatal vezetőjét és munkatársait. Roman azért szán-
ta el magát erre az elkeseredett lépésre, mert tisztázni akar-
ja magát gyilkosság és sikkasztás vádja alól.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HALLMARK

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.25 Hajnali gondolatok
6.28 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
9.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.00 Ez történt ma reggel
(ism.)
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás-jelentés
18.50 Élő hagyomány
19.15 Magyar pop
20.15 A mikulástanonc –
Buta viccelődés
20.30 Karácsonyi kalendá-
rium (francia rajzfilm sor.)
20.35 Therese nővér.com
(francia film)
21.30 Híradó este
21.50 Sporthírek
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 A bíró (am. film)

23.30 Záróra
0.25 Magyar pop – Váloga-
tás az utóbbi évtizedek leg-
jobb magyar könnyűzenéi-
ből
1.20 A nyúl én vagyok
(NDK filmdráma)
3.10 Vezérlő fény (am. té-
véfilm sor.)
3.50 Sant’ Angelo – Egy
korház hétköznapjai (olasz
filmsor.)

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
12.30 Disney-rajzfilmso-
rozat: Szünet
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 06-91-33-55-33
Hívjon! Játsszon! Nyer-
jen!
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb törté-
netekkel
15.15 Simone (am. vígj.,
2002)
17.20 Második esély
(am.-mex.-kol. filmsor.)
18.20 Mónika - A
kibeszélőshow (talk
show)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.05 Vacsoracsata -
Gasztroreality
21.05 Fókusz - Közszol-
gálati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar tévéfilm sor., 1998)
Közben: RTL-hírek
22.20 Vészhelyzet (am.
tévéfilm sor.)
23.20 Vészhelyzet (am.
tévéfilm sor.)
0.20 XXI. század - a le-
gendák velünk élnek
0.55 Reflektor - Sztárma-
gazin
1.15 Fulltiltpoker.com
Red Rock
2.20 Műsorszünet

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel - Hír-
magazin
8.00 Mokka – A TV2 reg-
geli magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz – Telefo-
nos játék
11.25 Teleshop
12.30 18 évvel később
(francia vígj.)
14.15 Kvízió - Telefonos
játék
15.45 Dokik (am. tévéfilm
sor.)
16.15 Bostoni halottké-
mek (am. filmsor.)
17.20 Bűbájos boszorkák
(am. sor.)
18.20 Joshi Bharat (talk
show)
19.30 Tények - Hírműsor
20.05 Áll az alku
21.15 Jóban Rosszban
(sor.)
21.50 Hal a tortán – Ven-
dégváró valóság-show
22.25 Nincs alku (am.-
német akcióthriller)
Közben: Kenósorsolás
1.20 A médium (am. krim-
isor.)
2.20 Tények Este - Hírmű-
sor
2.50 Fekete kefe (magyar
vígj.)
4.10 Műsórszünet

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs
10.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere (ism.)
12.05 Vonalban (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
(ism.)
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet -
Riportmagazin (ism.)
16.05 Civil kaszinó
(ism.)
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó - Friss in-
formációk
18.30 Zöld övezet - kör-
nyezetvédelmi magazin
19.05 Vonalban
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rend-
kívüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet
1.00 Műsorszünet

11.30 Smallville 12.20
Jóbarátok 13.10 Nagy
házalakítás 14.00 Gordon
Ramsay 14.55 Halálbiz-
tos diagnózis 15.50 Gyil-
kos sorok 16.40 Small-
ville 17.30 Jóbarátok
(am. vígj. sorozat) 18.05
Jóbarátok (amerikai vígj.
sor.) 18.25 A házalakítás
19.15 Gordon Ramsay
20.10 Mesterszakács
20.40 Mesterszakács
21.05 CSI: Helyszínelők
22.00 Szeretem a testem
22.50 Kés/alatt  

7.00 Sport.ro Hírek
10.05 Információ 11.00
Sport.ro Hírek 11.05 In-
formáció 12.05 Europa
League összefoglaló
13.00 Sport.ro Hírek
13.30 Darts VB 14.00
Sport Hírek 15.00 Külön
kiadás 16.00 Box: Arthur
Abraham - Jermain Taylor
17.00 Röplabda: Metal
Galati - Zarechie Odintso-
vo 18.00 Sport Hírek
19.00 Információ 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling RAW 

8.30 Dona Barbara
(sorozat) 9.45 Híresség
(sorozat) 11.00 Szerelem-
párlat (sorozat) 12.15 So-
sem feledlek (sorozat)
13.30 Teleshopping 13.45
Aniela (sorozat) 15.30 El-
rabolt sorsok 16.30 Átko-
zott paradicsom (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevében
19.30 Dona Barbara
20.30 Aniela (sor.) 22.00
Csajok, szilikon, ez lesz a
Paradicsom! 23.00 Éjsza-
kai történetek    

8.00 Rabbi a vadnyuga-
ton (amerikai western-
vígj.) 10.00 Televíziós vá-
sárlás 13.30 …és megint
dühbe jövünk (olasz vígj.)
15.40 Pusztító tűzvihar
(katasztrófa f.) 19.00
Törvényszéki bomba
(kan. akcióf.) 20.35 Ví-
ruscsapda (amerikai-
német thriller) 22.15 Élve
eltemetve (amerikai hor-
ror) 23.50 Véres telihold
(amerikai horror) 1.25
Re-cycle (thai-hongk. hor-
ror, 2006) 

7.00 Egy őrült világ (sor.)
7.45 Pláza (sor.) 8.15 Kis-
asszonyok 9.45 Teleshop-
ping 10.00 Menyet az
anyának 12.30 Hírek
13.15 Az ajkaktól a szíve-
dig 15.00 Terefere Bah-
muval 17.00 Sztárcipő-
ben 18.30 D-Hírek 19.30
Mondd mennyibe kerül?
20.30 Családi történet
22.00 Apja lánya (show)
23.00 Tévelygés Pana-
mában (show) 0.00 Töké-
letes ragadozó (am. hor-
ror, 1998)

9.00 Foyle háborúja (soro-
zat) 11.00 A búbájos (kan.
családi film) 13.00
McLeod lányai (sorozat)
14.00 Amy-nek ítélve
(amerikai sorozat) 15.00
Foyle háborúja (filmsor.)
17.00 Lángoló szívek
(amerikai rom. dráma)
19.00 A Partiőrség (auszt.
tévéfilm sorozat) 20.00
Amy-nek ítélve (am. sor.)
21.00 Őrangyal (am. tévé-
film sor.) 22.00 Egy bár-
táncosnő vallomása (ame-
rikai dráma)  

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
6.50 Ma Reggel
10.00 Afrika gyöngyszeme
10.55 Nappali
11.50 Szomszédok (sor.)
13.00 Déli harangszó
13.01 Híróra
13.17 Időjárás-jelentés,
Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Afrika gyöngysze-
me
14.50 Srpski Ekran
15.20 Unser Bildschirm
15.55 Átjáró
16.25 Delta
16.55 Múltkor – Történel-
mi magazin
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
(francia sor.)
20.28 Föld TV
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.00 Időjárás-jelentés
21.10 Mondom a maga-
mét!
22.05 Sztársáv
22.40 Az Este - Kedd
23.10 Memento
23.20 Itt a piros, hol a pi-
ros? (francia krimi, 2006)
0.45 Hírek – Időjárás
0.55 Esti beszélgetés

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 Bajkeverő majom
(am. anim. f.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don
Juan (filmsor.)
11.15 Mondd mi fáj
11.50 Harc a világgazda-
ságért
12.30 Történelmi emlé-
kek
13.00 Déli óra
14.00 Hírek, sport,
Időjárásjelentés
14.45 Rajzfilmek
15.00 Teleshopping
15.30 Európai rum
16.00 Krónika – magyar
nyelvű műsor
17.00 1989 emléke
18.00 Kosárlabda: CSU
Ploiesti - Enisei Kras-
noiarsk
19.45 Sport
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 2010 autója Romá-
niában – élő közvetítés
23.00 Egy másik Romá-
nia
0.05 Hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)
0.20 1989 emléke (ism.)
1.20 Harc a világgazda-
ságért (ism.)
2.20 Jelek (ism.)

7.00 Pro Tv hírek, Mi törté-
nik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.15 Kenguru Jack (am.-
auszt. akció-vígj., 2003,
ism.)

12.00 Fiatal és nyugtalan
(filmsorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 Nevess csak (film-
sorozat)
14.15 Égből pottyant kará-
csony (kanadai filmdráma,
2009)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai filmsorozat)
17.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
17.45 Happy Hour (szóra-
koztató műsor)
19.00 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Átváltoztatjuk! (re-
ality show)
22.15 State és Románia
(román filmsor.)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 CSI: Miami (am. film-
sor.)
1.00 Apropo tv (ism.)
2.00 Mi történik, doktor
úr? (ism.)

6.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt Razvannal
és Danival
10.00 Sajtószemle Mircea
Badeaval
11.00 Vidám történetek
12.00 Villám Spencer, a ka-
ribi őrangyal (amerikai kri-
misorozat)
13.00 Híradó, Sport, Időjá-
rás
14.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai filmsor.)
14.30 Columbo: Visszaját-
szás (amerikai krimi, 1975)

16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzáfé-
rés - News magazin
19.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
20.30 Énekelj, ha tudsz!
(szórakoztató műsor)
22.30 Mr. Bean (angol sor.)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Show Dan Capatos-
sal
1.00 Egy rém rendes csa-
lád (amerikai sor., ism.)
1.30 Sport (ism.)
2.00 Columbo: Visszaját-
szás (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Flash Gordon (ameri-
kai filmsor.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 Extralarge: Mozgó
célpont (amerikai-német-
olasz akció-vígjáték, 1990,
ism.)
11.30 Flash Gordon (film-
sorozat)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Piedone Afrikában
(olasz-NSZK vígj., 1978)
16.00 Cseresznye a tortán
(reality show, ism.)
17.00 Lököttek (ism.)
18.00 Hírek, Időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 A gyermekek me-
rész dolgokat mondanak
20.30 10.5 Világvége
(am. katasztrófa f., 2004,
2. rész)
22.15 Lököttek a NATO-
ban
23.00 Focus Monden –
szórakoztató műsor
0.00 Doktor Zsivágó (sor.)
2.00 Hírek, Sport,

Időjárásjelentés (ism.)

6.10 Piszkos munkák
7.00 Amcsi motorok –
OCC története
8.00 Motorkerékpár-építő
9.00 Hogyan készült? –
Dugattyúk
10.00 Állítólag – Fellőtt
golyók
11.00 Újjáépítők
12.00 LA Ink – Musink
fesztivál
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Tönkre vágva – Éj-
szakai műszak
15.00 Amerika kapuja
16.00 Hogyan készült? –
Dugattyúk
17.00 Verminators – Egy
jó csapat
18.00 Amerikai hotrodok

19.00 Újjáépítők - Szeren-
csecsillag
20.00 LA Ink – Segítség
kerestetik
21.00 Hogyan készült?
22.30 EVO – Egy torony-
ház születése
23.30 Piszkos munkák
0.30 Elszabadult indulatok
1.30 Rács mögött külföld-
ön
2.30 Amcsi motorok – Ba-
kik - különkiadás

7.00 Carabinieri (ism.)
8.10 Vissza a feladónak
(ausztrál vígjáték, 1998,
ism.)
9.50 Lehet, hogy nem
tudtad
10.10 Szórakoztató mű-
sor
11.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.00 Berlin, Berlin
(filmsor.)
12.30 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
12.45 Detektív tanárnő
(sor.)
13.45 Lehet, hogy nem
tudtad
14.00 Teleshopping
14.30 A parlamenti pár-
tok fóruma
15.00 Együtt Európában
16.00 Carabinieri (film-
sor.)
17.00 A klasszikusok lá-
zadása
17.30 A világ városai
18.00 Euronews
18.15 Csodák (filmsor.)
18.45 Kézilabda
20.30 Egy csepp 
energia
21.00 Balkáni szokások
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
23.10 Cseresznyefák és
meggyfaligetek királynő-
je (német tévéfilm-
sorozat)
0.50 Motomágia (ism.)

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

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorism.
15.00 Slágeróra 16.00 Hírek, rendezvényajánló, mű-
sorism. 16.15 Észbontó 17.00 Nap-óra 17.30 Népzene
17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

BUKARESTI RÁDIÓ magyar nyelven a regionális stúdiók közép-
hullámú adásában 15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar
zenei lexikon 15.30 Aranyemberek – magyarok Bukarestben   

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni vál-
tás Filmajánló Filmzene Lemez és könyv téka 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Művelődési
hírek, Jelenlét 17.55 A nap hírei röviden

KEDD
2009. december 15.

KOSSUTH RÁDIÓ

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ
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Magyar aranyak és világrekordok
Úszás

ÚMSZ

„Legalább sikerült
megmutatni, hogy még

mindig nem felejtettem el
úszni és nyerni” – mondta
boldogan Cseh László, mi-
után szenzációs új világ-
csúccsal megnyerte a 400
méteres vegyesúszás döntõ-
jét az isztambuli rövidpá-
lyás Európa-bajnokságon.
Ezzel némiképp feledtette
nyitónapi kudarcát, ame-
lyet a rossz úszódresszvá-
lasztás számlájára írt. Teg-
nap a negyedik lett 200
gyorson. 

Bõven volt oka az örömre
Gyurta Dánielnek is, aki a
100 méter mellúszásban

szerzett ezüstérme mellé
tegnap 200 méter mellen
aranyérmet nyert, ráadásul
õ is úszott egy parádés vi-
lágcsúcsot, 2.00.67 perces
idejével az ausztrál Chris-
tian Sprenger augusztusi
legjobbját adta át a múlt-
nak.

A magyar delegációból
Verrasztó Evelyn 100 és
200 m gyorson ezüstérmes,
míg  Verrasztó Dávid és Ja-
kabos Zsuzsanna 400 m ve-
gyesen lett ezüst-, illetve
bronzérmes. Magyarország
tehát három aranyérem-
mel, négy ezüsttel és egy
bronzzal az ötödik helyen
végzett az éremtáblázaton.

Férfi 100 háton érdekes-
ségre két orosz állhatott fel
a dobogó legfelsõ fokára,

ugyanis Sztanyiszlav Do-
nyec és Arkagyij Vjatcsa-
nyin is hajszálra azonos
idõt úszott, ráadásul világ-
csúccsal értek célba.

A további világbajnok-
ok: Hannah Miley (brit,
400 m vegyes), Federica
Pellegrini (olasz, 200 m
gyors), Inge Dekker (hol-
land, 50 m pillangó, 100 m
gyors és pillangó), Duje
Draganja (horvát, 100 m
vegyes), Paul Biedermann
(német, 200 m gyors),
Caroline Rushnau (német,
100 m mell), Alexianne
Castel (francia, 200 m hát),
Johannes Dietrich (német,
50 m, pillangó), Hinkelien
Schreuder (holland, 50 m
gyors és 100 m vegyes),
Franciaország (4x50 m férfi

gyorsváltó), Hollandia (50
m nõi vegyesváltó), Nyiko-
laj Szkvorcov (orosz, 200 m
pillangó), Aleksander
Hertland (norvég, 50 m
mell), Sanja Jovanovic
(horvát, 50 m hát), Amaury
Leveaux (francia, 100 m
gyors), Coralie Balmy
(francia, 400 m vegyes), Jan
Wolfarten (német, 1500 m),
Robin van Aggele (holland,
100 m mell), Lotte Friis
(dán, 800 m gyors), Rikke
Möller Pederesen (dán, 200
m mell), Kszenyija
Moszkvina (orosz, 100 m
hát) Jevgenyij Korotyiskin
(orosz, 100 m pillangó),
Sztanyiszlav Donyec
(orosz, 50 m hát), Hollan-
dia (4x50 m nõi gyorsvál-
tó). 

Cseh László világcsúccsal lett Európa-bajnok Isztambulban

Budapest rendezheti a 2010-es úszó Európa-bajnoksá-
got – erõsítette meg korábbi döntését a kontinentális
szövetség vezérkara. A testület azt követõen tûzte napi-
rendre a kérdést, hogy a Magyar Televízió a kellõ pénz-
ügyi források hiánya miatt visszavonta a tévéközvetítés-
re vonatkozó garanciáját, amely pedig a magyar pályá-
zat alapfeltétele volt. „A kormánygarancia és a Magyar
Olimpiai Bizottság kiállásával a LEN nem vonta meg a

bizalmat” – értékelt a helyszínrõl az MTI-nek Gyárfás
Tamás, a Magyar Úszószövetség elnöke, aki a LEN alel-
nökeként volt jelen Törökországban. Szombaton arról is
döntöttek, hogy 2010 novemberében Eindhoven ad ott-
hont a rövidpályás Európa-bajnokságnak. Másfél évtized
után elköltözik Rómából a LEN-iroda: 11-4-es szavazati
aránnyal a tagok úgy határoztak, hogy ezentúl Luxem-
burg lesz a szövetség új székhelye.

Fotó: MTI

Budapesté maradt a 2010-es úszó-Európa-bajnokság

Kikaptak a Vörös Ördögök
Labdarúgás

Turós-Jakab László

Huszonhat év után sike-
rült ismét nyernie az

Old Traffordon az Aston
Villának az angol labdarúgó
Premier League 16. fordu-
lója keretében: a birmingha-
miek Agbonlahor 21. perc-
ben szerzett góljával gyõz-
ték le 1-0-ra a házigazda
Manchester Unitedet. Bot-
lott a listavezetõ Chelsea is,
a londoniak az Evertonnal
remiztek (3-3). További
eredmények: Birmingham
City–West Ham 1-0, Bolton
–Manchester City 3-3,
Burnley–Fulham 1-1, Hull
City–Blackburn 0-0, Sun-
derland–Portsmouth 1-1,

Tottenham–Wolverhampto
n 0-1, Stoke–Wigan 2-2. A
Liverpool–Arsenal-rangadó
tegnapi lapzártánk után fe-
jezõdött be. 

A Cagliari 3-3-as döntet-
lent játszott a Nápollyal az
olasz Serie A 16. fordulójá-
nak elsõ szombati mérkõzé-
sén. A vendégek negyedórá-
val a befejezés elõtt még 2-0-
ra vezettek, de a 90. percben
már hátrányban voltak, 2-3.
A nagy meglepetést azonban
a Bari okozta, amelynek sike-
rült 3-1-re megvernie a
Juventust. Tegnapi eredmé-
nyek: AC Milan–Palermo 0-
2, Atalanta–Internazionale
1-1, Catania–Livorno 0-1,
Chievo–Fiorentina 2-1, La-
zio–Genova 1-0, Párma–Bo-
logna 2-1, Siena–Udinese 2-

1. A Sampdoria–AS Roma-
mérkõzést tegnapi lapzár-
tánk után játszották.

Vitatható büntetõvel gyõ-
zött a Barcelona a városi ri-
vális Espanyol ellen a spa-
nyol Primera División 14.
fordulójában. A találkozó
egyetlen találata a 39. perc-
ben esett, a 11-est Ibrahi-
movic értékesítette. A Real
Madrid is megszenvedett a
sikerért, 3-2-re nyert a Va-
lencia otthonában. Az
Athletic Bilbao 2-1-re nyert
Zaragozában. A többi mér-
kõzést tegnapi lapzártánk
után rendezték.

A Hannover úgy kapott ki
5-3-ra a Mönchengladbach
otthonában, hogy három ön-
gólt is vétett a német
Bundesliga 16. fordulójának

szombati játéknapján. Ha-
ggui kétszer is saját kapuját
vette be, és Djakpa is baki-
zott. További eredmények:
Nürnberg–Hamburg 0-4,
Hoffenheim–Frankfurt 1-1,
Freiburg–Köln 0-0, Bochum
–Bayern München 1-5,
Hertha–Leverkusen 2-2,
Werder Bremen–Schalke 0-2.
A Mainz–Stuttgart- és Wolf-
sburg–Borussia Dortmund-
találkozókat tegnapi lapzár-
tánk után rendezték.

A francia Ligue 1 17. for-
dulójából szombaton öt
meccset játszottak le. Ered-
mények: Le Mans–Valen-
ciennes 2-1, Lens–Nizza 2-
0, Olympique Marseille–US
Boulogne-sur-Mer 2-0,
Nancy–Rennes 1-2, Lorient
–Auxerre 0-0. 

Letette az olimpiai esküt
a magyar csapat
Olimpia

Hírösszefoglaló

Letette az esküt a jövõ
februári, vancouveri téli

olimpiára induló magyar
csapat szombaton a Magyar
Olimpiai Bizottság (MOB)
közgyûlésén – adta hírül az
MTI. A rövidpályás gyors-
korcsolyázók részérõl Hu-
szár Erika, Heidum Berna-
dett, Darázs Rózsa, Keszler
Andrea, Darázs Péter és
Knoch Viktor, a mûkorcso-
lyázóktól Sebestyén Júlia,
valamint a Hoffmann Nóra,
Makszim Zavozin jégtánc-
páros, továbbá az alpesi sízõ
Berecz Anna és Döme Zsó-
fia, a sífutó Tagscherer Zol-

tán, Bene Márton és
Viczián Vera tett fogadal-
mat. Zavozin ötkarikás rész-
vétele azonban még mindig
kétséges, mert az ameri-
kai–orosz sportoló magyar
állampolgársági kérelme to-
vábbra is a köztársasági el-
nök aláírására vár. Ha nem
kapja meg az állampolgár-
ságot, akkor a tartaléknak
jelölt Nagy Zsuzsanna- Fe-
jes Máté- páros utazik Ka-
nadába, a február 12. és 28.
között esedékes seregszem-
lére. A magyarországi dele-
gációt Molnár Zoltán, a
MOB fõtitkára, az egészség-
ügyi csapatot pedig Berkes
István, a sportkórház koráb-
bi igazgatója vezeti majd a
21. téli olimpiára. 

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., egyéves 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, elõfizetés-szervezõinknél vagy közvetlenül a szer-
kesztõségben fizet elõ az Új Magyar Szóra, és egyben meg-
spórolja 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 la-

punkra. 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 magánszemélyek és jogi sze-

mélyek számára.

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, Editura Scripta, cím: Piaþa

Presei Libere, nr.1, OP. 33, CP. 17., Bucureºti. A szelvény

hátlapján: Abonament Új Magyar Szó, perioada ............

(itt megjelölendõ az elõfizetés idõtartama).

TOVÁBBI ELÕFIZETÉSI LEHETÕSÉGEK:

1. A postásoknál, illetve postai hivatalokban 
2. Magánterjesztõknél
3. Elõfizetés-szervezõinknél

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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Röviden
Ploieºti nyerte a rangadót

Kikapott 69-59-re Ploieºti-en a Nagyszeben
élvonalbeli felnõtt férfi kosárlabdacsapata a
bajnokság hétvégi, 14. fordulójában. A töb-
bi eredmény: Bukaresti CSM–Maros-
vásárhely 77-75, Medgyes–Dinamo 82-59,
Otopeni–Craiova 85-79, Kolozsvári U-
Mobitelco–Temesvár 81-74, Nagyvárad
–Rovinari 84-70, Piteºti–Steaua 80-74., Ko-
lozsvári Gladiator–Brassó 87-80. A nõi
pontvadászat 13. fordulójában a Nagyvá-
rad 77-62-re legyõzte a vendég Gyulafehér-
várt, míg Szatmárnémeti 80-45 arányban
nyert hazai közönsége elõtt a Brassó ellen.

Hirscher pályafutása 
elsõ Vk-sikerét aratta

Marcel Hirscher nyerte a férfi alpesi sízõk
Val d’Isére-ben rendezett óriás-mûlesikló
Világkupa-versenyét. A 20 éves salzburgi
sportoló élete elsõ Vk-sikerét aratta a
franciaországi viadalon. Mögötte az olasz
Massimiliano Blardoner lett a második,
míg az összetettben élen álló osztrák
Benjamin Raich a harmadik helyen zárt.

Maria Riesch az élre állt

Sandrine Aubert nyerte a nõi alpesi sízõk
Világkupa-sorozatának mûlesikló-versenyét
a svédországi Aréban. A 27 éves francia
mögött a német Riesch nõvérek, Maria és
Susanne végeztek a második, illetve har-
madik helyen. Maria ezzel átvette a veze-
tést az összetettben.

Visszavonul Tiger Woods

Házasságtörése miatt bejelentette ideigle-
nes visszavonulását Tiger Woods, a világ
legjobban keresõ sportolója. A 33 éves
amerikai golfsztár saját honlapján tette
közzé döntését, eszerint idõre van szüksége
ahhoz, hogy helyrehozza azokat a károkat,
amelyeket hûtlenségével okozott. Felesége,
Elin Nordegren akár 300 millió dollárt is
kaphat a sportoló mesés vagyonából, ha
ügy dönt, beadja a válókeresetet.

Változik a pontrendszer

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA)
döntése értelmében a 2010-es Forma-1-es
szezonban megváltozik a versenyenkénti
pontozás: az elsõ 10 helyezett kap pontot,
a futamgyõztes 25 egységgel, a második
20-szal, a harmadik pedig 15-tel gazdago-
dik A módosítási tervezetet az autós gyor-
sasági világbajnokságot irányító Bernie
Ecclestone vezette F1-es bizottság terjesz-
tette elõ, a FIA világtanácsa pedig a ver-
senyzõk létszámának növekedésével indo-
kolta a határozatot. Jövõre ugyanis 13
csapat 26 pilótája küzd majd a vb-sorozat-
ban. A dobogósok mögött célba érõk sor-
rendben 10, 8, 6, 5, 3, 2 és 1 pontot sze-
reznek. A jelenlegi rendszerben 10, 8, 6,
5, 4, 3, 2, illetve 1 pont járt az elsõ nyolc
helyezettnek. A világtanács a versenynap-
tárban is módosított, így az Abu-Dzabi
Nagydíj lesz az idény utolsó futama a ko-
rábban kijelölt Brazil Nagydíj helyett. A
dél-amerikai viadalt a befejezõ verseny
elõtti hétvégén rendezik. Ismét lesz új
helyszín a naptárban, a Koreai Köztársa-
ság ugyanis jövõre ad otthont elõször
Forma-1-es futamnak. A szezon
Bahreinban rajtol március 14-én.

Ötvenegy évesen is helytállt 
a hokilegenda

Nem akar több tétmérkõzésen pályára lép-
ni Vjacseszlav Fetyiszov, aki pénteken 51
évesen szerepelt a Moszkvai CSZKA jég-
korongcsapatában. Fetyiszov – aki klubjá-
nak az elnöke és parlamenti képviselõ is
egyben – kényszerbõl, a sok sérülés miatt
vállalta a Szentpétervár elleni, végül 3-2-re
elveszített bajnokin való szereplést.
Fetyiszov 1998 nyarán vonult vissza, ami-
kor a Detroit Red Wingsszel megnyerte a
Stanley Kupát.

Román dráma Kínában

Kézilabda

V. Ny. R.

„Életem legcsúnyább négy
perce volt” – mondta

Cristian Gaþu, a Román Kézi-
labda-szövetség elnöke a tegna-
pi, spanyolok elleni mérkõzést
követõen. A nõi válogatott 26-
25-re kikapott a Kínában zajló
világbajnokság középdöntõjé-
ben, s ezzel minden esélye el-
szállt a továbbjutásra. Pedig ko-
rábban szinte még az ellenfelek
is a javára játszottak, hiszen a
koreaiaknak sikerült 28-27-re
legyõzniük a norvégokat, a ma-
gyarok pedig bravúros 21-21
arányú döntetlent értek el a
spanyolok ellen szombaton.
Mindeközben Románia 40-19-
re lejátszotta a házigazda Kína
válogatottját. „A csapat szinte
végig a spanyolok után loholt,
volt még négy perc hátra, két
gól elõnye, és mégis elvesztette
egy góllal a meccset és az elõ-
döntõbe jutást is” – magyarázta
a szervezet elnöke, aki bevallá-
sa szerint nem haragszik a lá-
nyokra, de nagyon csalódott,
amiért nem láthatja az együt-
test fent a dobogón úgy, aho-
gyan azt megérdemelné.

Merthogy a holnapi, utolsó kö-
zépdöntõs meccsek eredményé-
tõl függetlenül a trikolórok már
nem szerezhetik meg az elõdön-
tõbe jutást jelentõ elsõ két hely
valamelyikét. Matematikailag
már csak a magyarokkal tegnap
28-28 arányú döntetlent játszó

Koreai Köztársaságnak van esé-
lye arra, hogy beérje az élen álló
spanyolokat és a norvégokat. Az
olimpiai és Európa-bajnok skan-
dinávok amúgy tegnap 34-19-re
legyõzték Kínát, így a II. cso-
portban az állás: 1. Spanyolor-

szág 7 pont, 2. Norvégia 6, 3. Ko-
reai Köztársaság 5, 4. Románia
4, 5. Magyarország 2, 6. Kína 0.
Románia holnap a koreaiakkal
játszik, Magyarország Kínával
mérkõzik meg, míg a spanyolok
ellenfele Norvégia lesz.

Az I. csoport hétvégi eredmé-
nyei: Dánia–Ausztria 30-27,
Franciaország–Angola 33-23,
Oroszország–Németország 34-
22, Franciaország–Oroszország
24-23, Németország–Ausztria
29-26, Angola–Dánia 28-23. Az
állás: 1. Oroszország 6 pont
(112-86), 2. Franciaország 6
(102-86), 3. Dánia 6 (104-97), 4.
Ausztria 2 (100-112), 5. Angola 2
(94-107), 6. Németország 2 (92-
116). Az Elnök Kupáért (a 13-

24. helyért): I. csoport: Brazí-
lia–Ausztrália 45-12, Ukrajna–
Kongó 38-30, Svédország–Thai-
föld 49-18, Kongó–Thaiföld 32-
24, Brazília–Ukrajna 36-30,
Svédország–Ausztrália 66-21; az
állás: 1. Svédország 8, 2. Ukraj-
na 6 (149-86), 3. Brazília 6 (140-
96), 4. Kongó 2 (109-126), 5.
Thaiföld 2 (80-140), 6. Ausztrália
0. II. csoport: Tunézia–Argentí-
na 32-22, Japán–Kazahsztán 33-
17, Elefántcsontpart–Chile 28-
19, Tunézia–Elefántcsontpart 39-
27, Kazahsztán–Chile 32-26, Ar-
gentína–Japán 25-24; az állás: 1.
Tunézia 6, 2. Japán 5 (126-92), 3.
Elefántcsontpart 5 (104-99), 4.
Kazahsztán 4, 5. Argentína 3, 6.
Chile 0. 

A román hölgyek drámai végjátékban kikaptak tegnap a spanyoloktól, így elszálltak az elõdöntõs remények

A világbajnokság titkos esélyesének tar-
tott román nõi kézilabda-válogatott el-
bukta a kínai tornát, mivel tegnap 26-25-
re kikapott a spanyoloktól a középdöntõ-
ben. Radu Voina tanítványai a csoport
negyedik helyén állnak, s a holnapi mér-
kõzések eredményeitõl függetlenül már
nem juthatnak az elõdöntõbe.

Nem jelent meg a Székelyudvarhelyi KC férfi
kézilabdacsapatának ellenfele az élvonalbeli
bajnokság õszi szezonzáró fordulójában, így
a hargitaiak játék nélkül, 10-0-ra nyerték a
Medgidia elleni mérkõzést. A hétvégi 13. for-

duló többi eredménye: Szatmárnémeti–Steaua
28-29, Suceava–Resicabánya 24-26, Ko-
lozsvár–Tg. Jiu 28-26, Brassó–Bákó 28-36,
Temesvár–Nagybánya 25-29, Dinamo–Kon-
stanca 26-31.
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Játék nélkül nyert az SZKC

Döntetlennel zárta 
az évet a bukaresti Rapid
Labdarúgás

ÚMSZ

Csak egyetlen pontot tudott
elhozni Besztercérõl a Ra-

pid élvonalbeli futballcsapata a
bajnokság 17., s egyben idei
utolsó fordulójában. A hétvégi
1-1 arányú döntetlen ellenére
azonban nem volt letolás, épp
ellenkezõleg, Nicolae Manea
edzõ megdicsérte tanítványai
teljesítményét. A tréner ugyan-
akkor azt is bejelentette: „Sem-
mi nem tud arról meggyõzni,
hogy edzõ maradjak a
Rapidnál.” De nem õ az egyet-
len távozó a bukaresti alakulat-
tól, Mugurel Buga e hónap vé-
gén lejáró szerzõdését nem
hosszabbították meg, George
Copos klubtulajdonos pedig
már korábban jelezte, karácso-
nyig véglegesítik az egyesület
adásvételét.

A giuleºti-iekkel ellentétben a
másik vasutascsapat nem hibá-
zott hétvégén: a Kolozsvári
CFR 2-0-ra legyõzte a vendég

Piatra Neamþi-i Ceahlãult, s így
a tabella élén zárja a 2009-es
esztendõt.

A Steauánál Cristian Tãnase
éjszakázása borzolta fel a kedé-
lyeket a tegnapi, Curtea de
Argeºi-i Internaþional elleni ta-
lálkozó elõtt. Leszerzõdtetése
óta a futballista nem sokat mu-
tatott a pályán, amikor nem sé-
rüléssel bajlódott, gyenge telje-
sítménye miatt kapott kritikát.
Ezúttal barátnõje társaságában
hajnali öt óráig mulatott egy
szórakozóhelyen, s bár bocsá-
natkérését elfogadták, a pénz-
bírságot nem úszta meg. A bu-
karesti piros-kékek amúgy  teg-
nap 3-2-re gyozött a vendég
Internaþional ellen.

A többi hétvégi eredmény:
Tg. Jiu-i Pandurii– Gyula-
fehérvár 2-0, Galac–Craiova 1-
0, Medgyes–Ploieºti-i Astra 0-
0, Brassói FC–Temesvári FC 1-
0. A Dinamo–Vaslui-találkozót
tegnapi lapzártánk után ren-
dezték, míg az Urziceni–Iaºi-
meccs ma 20.30 órakor kezdõ-
dik. 

Sikertelen volt a Cápatámadás
Ökölvívás

ÚMSZ

Adrian Diaconunak nem si-
került visszaszereznie a

Bokszvilágtanács (WBC) világ-
bajnoki övét a félnehézsúlyúak
kategóriájában. A Cápa becenév-
re hallgató ökölvívó hétvégén lé-
pett a kötelek közé a montreali
Centre Bellben, ám a tizenkét
menetes címmeccset a kanadai
Jean Pascal nyerte egyhangú
pontozással. „Úgy érzem, én
nyertem nyolc menetet. A lel-
kemben megnyertem ezt a csa-
tát” – kesergett a romániai bu-
nyós, aki június 20-án vesztette el
vb-címét Pascal ellen. „Az elsõ
meccset jogosan veszítettem el.
Arra nem is mondhatok semmit.
De ezt a mostani csatát én nyer-
tem” – jelentette ki Diaconu. Pas-
cal, akinek az összecsapás alatt
háromszor is kifordult a jobb vál-
la, nem lepõdött meg az újabb si-
kerén. „Sokkal aktívabb voltam,
mint Diaconu. Majdnem mind-
egyik menetet én irányítottam” –
véli a kanadai.

A WBC nehézsúlyú világbaj-
noki címért is most hétvégén küz-

döttek meg. A Bernben rendezett
összecsapáson nem történt meg-
lepetés: Vitalij Klicsko egyhangú
pontozással legyõzte az amerikai
Kevin Johnsont, s ezzel az idén
harmadszor védte meg címét. A
28 éves ukrán bokszoló 41. profi
meccsén a 39. sikerét aratta, a ná-
la nyolc évvel fiatalabb kihívója
pedig 24. összecsapásán elõször
maradt alul. A világbajnok már-
ciusban a kubai születésû Juan
Carlos Gomez, szeptemberben
pedig a mexikói származású
amerikai Chris Arreola ellen véd-
te meg övét. 

Diaconu megint kikapott
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