
Nem okozott meglepetést Traian Bãsescu tegnap, amikor ismét Emil Bocot, a Demok-

rata–Liberális Párt (PD-L) elnökét nevezte meg miniszterelnök-jelöltnek. Az államfõ

szeretné, hogy az RMDSZ-szel folytatott koalíciós tárgyalásokat mihamarabb véglegesít-

sék annak érdekében, hogy a kormány már december 23-án hivatalba léphessen. Értesülé-

sek szerint az RMDSZ három tárcát kap Emil Boc kabinetjében . 3. oldal 

N. V. Zs. 

Javított jövõ évi elõrejelzésén
a Nemzetközi Valutaalap

(IMF), 2010-re az eddigi fél szá-
zalék helyett 1,3 százalékos gaz-
dasági növekedés szerepel a mó-
dosított prognózisban. Az állam-
háztartási hiány is a vártnál ked-
vezõbben alakulhat: a november-
ben közölt nyolc százalék helyett
az IMF hétszázalékos mutatót
vetít elõre idénre. Ehhez arra len-
ne szükség, hogy az év utolsó he-
teiben a kiadásokat féken tartsa
Bukarest – áll az IMF közlemé-
nyében. Folytatása a 6. oldalon 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2232 ▼
1 amerikai dollár 2,9454 ▲
100 magyar forint 1,5168 ▼

Stafétaváltás a MOL élén

Új ügyvezetõ igazgatója lesz január elsejé-
tõl a MOL Romániának: a leányvállalat
irányítását Szalay Zsolttól a temesvári szü-
letésû Ferencz I. Szabolcs, a cégcsoport
eddigi kommunikációs igazgatója veszi át
– jelentették be tegnap Bukarestben.

Gazdaság 6

Társadalom 7

Vezércikk 3

Ünneprontó ünnepi vásár

A banki szolgáltatások, a telefonszámlák, a
játékok és az élelmiszer minõsége miatt ér-
kezik a legtöbb panasz a fogyasztóvédelem-
hez az ünnepek alatt. A szakértõk szerint a
vásárló csak akkor van igazán biztonság-
ban, ha körültekintõen költi a pénzét.

Kultúra 8

HIRDETÉS

Könyves éjszaka Kolozsváron

Éjszaka mutatta be a Koinónia könyvkiadó
legutóbb megjelent színháztudományi te-
matikájú könyveit a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színházban. A rendezvényen olyan
köteteket mutattak be az érdeklõdõknek,
mint David Zinder Test-hang-képzelet címû
könyve, Myriam Bloedé Nagy József síremlé-
kei címû monográfiája, valamint Upor
László Majdnem véletlen címû mûve. 

Hírösszefoglaló

Ismét lendületet vett a kop-
penhágai klímakonferencia,

miután a delegációk tegnap
úgy döntöttek, új munkacso-
portokban folytatják a tárgyalá-
sokat, az Egyesült Államok pe-
dig egy százmilliárd dolláros
klímavédelmi alap felállítására
tett javaslatot.
Folytatása a 2. oldalon 

Feléledt
a klímacsúcsDélelõtt Strasbourgban az Eu-

rópai Néppárt a Robert
Schuman-díjjal tüntette ki Tõkés

Lászlót, aki délután Budapesten a
Petõfi-díjat vette át a Terror Háza
Múzeumban. 2. oldal 

A világ 
szomorúbb felén
Húsz év telt el azóta. A temesvári eufó-
ria napok, hetek alatt kétségbeeséssé, az

akkori extázis a Fekete Már-
cius agóniájává vált, majd
a hosszú évek során kö-
zönnyé silányult. Csodá-

latunk tárgyai hiún
igyekeztek tovább ka-
paszkodni megunt pie-

desztáljukról, mi, írás-
tudók pedig táborokra
oszlottunk.

Salamon 
Márton László

Ki vezeti majd a kormányt? Traian Bãsescu államfõ kiválasztottja, Emil Boc leváltott, majd újra kinevezett miniszterelnök oldalán Fotó: gov.ro/archív

MegBocrosodott ország
Az RMDSZ három minisztériumra számíthat a hétvégén véglegesülõ kormányban

Tõkés Lászlónak Joseph Daul, az EPP frakcióvezetõje adta át a díjat

Gyenge átmenõ
az IMF-tõl 

Schuman-díj Tõkés Lászlónak



Folytatás az 1. oldalról

A reggeli sajtóhírek még arról
szóltak, hogy a dán kormány már
nem lát esélyt egy átfogó éghajlat-
védelmi megállapodás elérésére,
és most már csak arra törekszik,
hogy a felek tetõ alá hozzanak
egy zárónyilatkozatot. Yvo de
Boer ugyanakkor kora délután ar-
ról számolt be, hogy a konferen-
cia új lendületet vett, amikor a de-
legációk két munkacsoportot ala-
kítottak. Az egyik a kiotói jegyzõ-
könyv alapján dolgozik egy meg-
állapodás-tervezet szövegezésén,
a másik pedig egy olyan egyez-
mény összeállítására törekszik,
amely az Egyesült Államokra és a
fejlõdõ országokra vonatkozik. A
munkát 13 órakor kezdték
meg. Elõzõleg, szerda este a tár-
gyalásokat elõször felfüggesztet-
ték, majd 22 órakor ismét nekifu-
tottak a nyitott kérdéseknek, de
hamar világossá vált, hogy a fron-
tok megmerevedtek, ezért aztán
csütörtökre napolták a hivatalos
program folytatását. Az éjszaka
informális egyeztetésekkel telt el,
de több nagy fejlõdõ ország kül-
döttsége nem volt hajlandó tár-
gyalóasztalhoz ülni – mondta el
Nikolaus Berlakovich osztrák
környezetvédelmi miniszter. Az
Európai Unió (EU), Japán, az
Egyesült Államok és Ausztrália
tárgyalói egész éjjel igyekeztek
megbeszéléseket kezdeni a kínai,
az indiai és a brazil delegációval,
de a felek egyre csak halogatták a
találkozót, végül pedig egyszerû-
en nem jelentek meg a megbe-
szélt idõpontban – mondta a mi-
niszter az APA osztrák hírügy-
nökség beszámolója szerint. 
A patthelyzetet az EU javaslata
oldotta meg, Brüsszel kezdemé-
nyezésére formáltak két új mun-
kacsoportot, és kezdtek tárgyalni
külön a kiotói jegyzõkönyvrõl,

illetve az egyezményben nem ré-
szes államok – a fejlõdõ orszá-
gok és az Egyesült Államok – klí-
mavédelmi erõfeszítéseirõl –
mondta Berlakovich.

„Még mindig hiszek abban,
hogy sikerrel zárulhat a konfe-
rencia” – mondta Yvo de Boer
tegnap délután. „A következõ 24
óra lesz a döntõ” – hangsúlyozta
az ENSZ klímavédelmi fõfelelõ-
se. Négy kulcskérdés ugyanakkor
továbbra is nyitott. Nincs egyet-
értés a fejlõdõ országoknak bizto-
sítandó klímavédelmi támogatás
mértékérõl, nem állapodtak meg
a konferencián arról, hogy az
ipari államok milyen mértékben
fogják vissza üvegházgáz-kibo-
csátásukat, továbbá nem világos,
hogy miként kellene monitoroz-
ni, nyilván tartani a fejlõdõ or-
szágokban a kibocsátás alakulá-
sát, végül abban sincs konszen-

zus, hogy milyen jogi formába
foglalják mindazt, amiben sike-
rül megállapodni – emelik ki a
koppenhágai beszámolók.

Jü Csing-taj, Kína klímaválto-
zási különmegbízottja egy kora
délutáni Reuters-interjúban cáfol-
ta azokat a hajnali értesüléseket,
melyek szerint országa már nem
lát esélyt a megállapodásra, s azt

javasolja, „valamiféle rövid politi-
kai nyilatkozattal” záruljon a
csúcs. Jü Csing-taj hangsúlyozta:
nem adták fel a reményt egy
„erõs egyezség” elérésére, mely
magában foglalja az elmúlt két
évben elért összes eredményt.
„Koppenhága túl fontos ahhoz,
hogy kudarccal végzõdjön” –
húzta alá. 

ÚMSZAKTUÁLIS www.maszol.ro   2009. december 18., péntek2

Röviden Feléledt a klímacsúcs

ÚMSZ 

Robert Schuman-díjjal tün-
tette ki Tõkés László európai

parlamenti képviselõt – a
Ceauºescu-diktatúrát megdöntõ,
1989-es romániai forradalom-
ban játszott szerepének elisme-
réseként – Joseph Daul, az Eu-
rópai Néppárt európai parla-
menti frakciójának elnöke a
frakció strasbourgi ülésén. „Eu-
rópa újraegyesítését olyan bátor
és határozott emberek tették le-
hetõvé, amilyen ön” – hangsú-
lyozta Daul a csütörtöki díjáta-
dó ünnepségen.

A díj átvételekor Tõkés László
kiemelte: „Kivételes jelentõséggel
bír az a körülmény, hogy a forra-
dalom éppen Temesváron tört ki,
egy olyan városban, ahol mintegy
tíz nemzeti közösség és ugyan-
annyi vallási felekezet él együtt a
kölcsönös megértés és tisztelet
szellemében.”

A Schuman-díjjal azokat tün-
tetik ki, akik kiemelkedõ módon
cselekednek az európai integrá-
cióért, a demokráciáért és az em-
beri jogokért. A korábbi kitünte-
tettek közt található Jelena
Bonner és Andrej Szaharov
szovjet emberjogi harcos, II. Já-
nos Pál pápa, Jean-Claude
Juncker luxemburgi kormányfõ

és Valéry Giscard d’Estaing volt
francia köztársasági elnök.

Tõkés László délután Budapes-
ten a Petõfi-díjat vette át a buda-
pesti Terror Háza Múzeumban.
Az elismerés átadásakor az intéz-
mény igazgatója Románia és Ma-
gyarország egymásrautaltságáról
beszélt. Schmidt Mária azt

mondta, hogy a két ország ma
ugyanúgy egymásra van utalva,
mint húsz éve, a rendszerváltozás
idején: ma a geopolitikai helyzet
megváltozása, akkor a kommu-
nizmusból szerzett tapasztalatok
kötötték össze Romániát és Ma-
gyarországot. A közép-európai
népek szabadságáért végzett tevé-

kenységet elismerõ, 10 ezer euró-
val járó díjat Tõkés László, a
Királyhágómelléki Református
Egyházkerület korábbi püspöke,
európai parlamenti képviselõ
mellett Gabriel Andreescu író,
publicista, a romániai Nemzeti
Megmentési Front korábbi tagja
kapta meg. 

Schuman-díj Tõkés Lászlónak

Akik megmentették a klímacsúcsot: Angela Merkel, Nicolas Sarkozy és Gordon Brown

„Mini EU-csúcsot” hívtak össze az unió vezetõi Koppenhágában
a tárgyalások megmentésére tegnap. Az egyeztetésen José
Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke mellett részt vett
Angela Merkel német kancellár, Nicolas Sarkozy francia elnök,
Gordon Brown brit miniszterelnök, valamint Lars Lokke
Rasmussen dán, Fredrik Reinfeldt svéd és Donald Tusk lengyel
kormányfõ. A tárgyalásokról részletek nem szivárogtak ki. A
dpa német hírügynökség szerint nyitott a kérdés, hogy az EU to-
vábbra is más államok hasonló mértékû vállalásához köti-e saját,
1990 és 2020 közötti idõszakra vonatkozó kibocsátás-csökkenté-
si vállalásának 20-ról 30 százalékra emelését.

„Mini EU-csúcs” a tárgyalások megmentésére

A DNA-nál a legfelsõbb bíróság tagja

Bûnvádi eljárást indított a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) Florin Costiniu, a legfel-
sõbb bíróság polgári részlegének vezetõje
ellen – véli tudni a hotnews.ro. A bírát teg-
nap hallgatta ki a DNA ugyanabban az
ügyben, amelyben korábban a befolyással
történõ üzérkedéssel gyanúsított Cãtãlin
Voicu szenátort is beidézték egy héttel ez-
elõtt. Florin Costiniut bûnrészességgel gya-
núsítják ebben a dossziéban. Ügyészségi
források szerint Voicu a legfelsõbb bíróság-
nál próbált meg közbenjárni, hogy kedve-
zõen járjanak el Costel Cãºuneanu üzlet-
ember egyik peres ügyében.

Kárpátalján 16 ezer kötetes 
könyvadományt adott át a MEH

Közel tizenhatezer szépirodalmi kötetbõl
álló ajándék könyvcsomagokat adott át a
kárpátaljai magyar iskoláknak Gémesi Fe-
renc, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség-
és nemzetpolitikáért felelõs szakállamtitká-
ra tegnap Beregszászon. A beregszászi II.
Rákóczi Ferenc Magyar Fõiskola Eszter-
gom termében megtartott átadási ünnepsé-
gen elmondott beszédében Gémesi hangsú-
lyozta: „A könyvek adományozásával sze-
retnénk megerõsíteni – az általunk mindig
is létezõnek tartott – kulturális és nyelvi kö-
zösséghez való tartozást Kárpátalján.” A
szakállamtitkár elmondta, hogy az egyes is-
kolák számára elkészített könyvcsomagok
összeállításához az adományozó kikérte az
egyes tanintézetek véleményét.

Rasmussen: a NATO Oroszországban
nem lát ellenséget

A NATO Oroszországban nem lát ellensé-
get – hangsúlyozta tegnap Moszkvában
Anders Fogh Rasmussen. A NATO fõtitká-
ra sajtóértekezletén – moszkvai tárgyalásait
összegezve – kijelentette: „Tudatni akarom
az orosz néppel, hogy nincsenek Oroszor-
szág ellen irányuló terveink”. Hangsúlyoz-
ta, hogy a NATO nem hajlandó kompro-
misszumokra az elvi jelentõségû kérdések-
ben, de fontosnak tartja az Oroszországgal
való együttmûködést. „Úgy hiszem, min-
denkinek világos, hogy a mai körülmények
között mindannyiunknak közösen kell fel-
lépni az új kihívásokkal, fenyegetésekkel
szemben” – mondta.

A szélsõjobboldal ellen szólított fel 
a német bûnügyi hivatal elnöke

A szélsõjobboldal elleni harc fokozására
szólított fel a német Szövetségi Bûnügyi Hi-
vatal (BKA) elnöke. Jörg Ziercke tegnap
Berlinben tartott sajtóértekezletén beszá-
molt arról, hogy az elmúlt idõszakban Né-
metországban erõteljesen megnövekedett a
szélsõjobboldali csoportok, illetve szemé-
lyek által elkövetett bûncselekmények szá-
ma, s mindezzel párhuzamosan növekedett
azok brutalitása is. A szélsõjobboldal elleni
intézkedéseken nem szabad spórolni, még
akkor sem, ha üres az államkassza – hang-
súlyozta az elsõ számú német bûnüldözõ
hatóság vezetõje.

A pápa elfogadta a visszaéléseket 
eltitkoló püspök lemondását

A pápa elfogadta tegnap a nyugat-írországi
Limerick püspökének a lemondását, akit –
több másik egyházi személyiséggel együtt –
egy november végi jelentés azzal vádolt
meg, hogy évtizedeken át eltussolta pedofil
papok kiskorúak sérelmére elkövetett visz-
szaéléseit. Donal Murray a szigetország ka-
tolikus egyházi méltóságai közül az elsõ fõ-
pap, aki a nagy botrányt kavaró ügyet feltá-
ró jelentés után benyújtotta lemondási ké-
relmét a Szentszékhez. Az egyházi intéz-
ményekben – iskolákban, gyermekott-
honokban – elkövetett visszaélésekre már
korában fény derült, és a jelentésben emlí-
tett 46 lelkész közül tizenegyet már el is
ítéltek kiskorúak sérelmére elkövetett sze-
xuális bûncselekmények miatt.

Fotó: Agerpres

Tõkés László (jobbra) a budapesti Terror Házában a Petõfi-díjat vehette át Fotó: Kánya Gyöngyvér
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Sokszor és  joggal nevezik
mifelénk – irigykedve – a
Nyugatot a világ boldo-
gabbik felének. Hiszen

alig pár ezer vagy
akár pár száz kilomé-
terrel is nyugatabbra

születni egy kelet-eu-
rópai számára ak-
kora különbséget,

akkora kulturális és életszínvonalbeli távol-
ságot jelentene, mintha egy hatalmas óceán
választaná el egymástól a két, azonos kon-
tinensen levõ régiót.
És mégis, a közelmúlt történelmében volt
egy, egyetlenegy olyan pillanat, amikor egy
kelet-európai városban élõk semmi pénzért
nem cserélték volna fel városukat egy má-
sikkal, legyen az Nyugat-Európában, Ame-
rikában vagy bárhol a földkerekségen. Ez a
pillanat kerek húsz évvel ezelõtt volt, ami-
kor – néhány fantasztikus decemberi nap
erejéig – a legjobb dolog volt a világon te-
mesvárinak lenni.     
És tegyük hozzá: temesvári magyarnak.
Mert azokban a napokban nagyszerûbb,
büszkeségre több okot adó dolog, mint ma-
gyar nemzetiségû temesvári polgárnak lenni,
nem létezett. A csodálat, az elismerés, amel-
lyel körbevettek bennünket a többségi nem-
zethez tartozó temesváriak, a – fõleg Tõkés
Lászlóra vonatkozó – kérdések özöne, ame-
lyekkel elárasztottak, a kitüntetett figyelem:
csupa olyan gesztus, amely, még ha csak né-
hány napra is, a diktatúrából való szabadu-
lásunk örömét eufóriává dagasztotta.
Húsz év telt el azóta. A temesvári eufória na-
pok, hetek alatt kétségbeeséssé, az akkori ex-
tázis a Fekete Március agóniájává vált, majd
a hosszú évek során közönnyé silányult.
Büszkeségünk, csodálatunk tárgyai hiún
igyekeztek tovább kapaszkodni megunt pie-
desztáljukról, mi, írástudók pedig táborokra
oszlottunk, szórtuk egymásra a szitkokat.
Igaz: egyéni sorsunkat az a néhány csodála-
tos decemberi nap továbbra is meghatározta;
az akkori aura megkopott ugyan, de a világ-
ra való rálátásként és kapcsolati tõkeként ka-
matoztathattuk temesváriságunkat. A ma-
gyar közélet és politika alakítói voltunk és
vagyunk valamelyest még most is, bár már
nem húsz évvel ezelõtti minõségünkben.
Mára azonban Temesvár csak egy emlék.
Temesváron magyarnak lenni nem a cent-
rumot, hanem megint csak a végeket jelen-
ti, a kilátástalan igyekezetet a nyelvi meg-
maradásra. És végül, az elkerülhetetlen be-
olvadást.
De most, ezekben a napokban ismét fonto-
sak vagyunk. Ismét büszkék vagyunk ma-
gunkra, ismét mienk az elismerés és a kitün-
tetett figyelem, amellyel körbevesznek ben-
nünket a többségi nemzethez tartozók, akik
ismét elárasztanak Tõkés Lászlóról szóló
kérdések özönével.
És hát ez sem adatik meg mindenkinek:
húsz évben egyszer a világ közepének lenni.

Román lapszemle

A világ 
szomorúbb felén

Cseke Péter Tamás, 
Moldován Árpád Zsolt

Amint egy nappal korábban, a
pártokkal folytatott egyezteté-

sek alkalmával jelezte, Traian
Bãsescu államfõ a Demokrata–
Liberális Párt (PD-L) jelöltjét,
Emil Boc pártelnököt bízta meg
kormányalakítással. Bãsescu is-
mételten kifejtette, azt a pártot il-
leti meg a miniszterelnöki tiszt-
ség, amely a legtöbb mandátum-
mal rendelkezik a parlamentben;
jelenleg a PD-L-nek van a legtöbb
képviselõje és szenátora a román
törvényhozó testületben. Az ál-
lamfõ szerint egyes alakulatok to-
vábbra is „kampányhangulatban”
élnek, így a pártokkal folytatott
konzultáción nem alakult ki egy-
séges álláspont. Ezért volt kényte-
len elfogadni a demokrata-liberá-
lisok javaslatát, akik pártelnökü-
ket, a jelenlegi ügyvivõ kormány-
fõt javasolták miniszterelnöknek –
mondta. Reményének adott han-
got azt illetõen, hogy a parlament
megszavazza majd a Boc által ja-
vasolt kormányt, hiszen ettõl függ
a Nemzetközi Valutaalappal kö-
tött készenléti hitelegyezmény to-
vábbi sorsa. Románia várhatóan
februárban kaphatja meg a soron
következõ hitelrészleteket a nem-
zetközi pénzintézettõl, de csak ab-
ban az esetben, ha a parlament
legkésõbb január 16-ig elfogadja a

költségvetést. Bãsescu szerint ez
csak akkor lehetséges, ha a parla-
ment december 23-án megszavaz-
za a kormányt, amely az év végé-
ig a törvényhozói testület elé ter-
jeszti a büdzsét. Ehhez pedig arra
van szükség, hogy a kormány ösz-
szetétele és programja már a hét-
végére elkészüljön, és a parla-
mentben hétfõn elkezdhessék a
miniszteri meghallgatásokat. 

Az RMDSZ bevitte kéréseit 
a kormányprogramba

Az RMDSZ tegnap folyamato-
san konzultált a demokrata-libe-
rálisokkal a koalíciós szerzõdés-
rõl, a kormányprogramról, a mi-
nisztériumok számáról és a tárcák
elosztásáról, az egyeztetések még
lapzártánkkor is tartottak.  „Sike-
rült megegyeznünk több olyan el-
vi kérdésben, amelyek kormány-
ralépésünk feltétele, és sikerült el-

fogadtatni a kormányprogramra
vonatkozó javaslataink többségét
is” – tudtuk meg Márton Árpád
képviselõházi frakcióvezetõtõl,
aki azonban nem árult el részlete-
ket a tárgyalásokról. Hangsúlyoz-
ta, az RMDSZ kormányra lépésé-
re vonatkozó végleges döntést a
ma Marosvásárhelyen ülésezõ
Szövetségi Képviselõk Tanácsá-
nak kell meghoznia, a miniszteri
jelöléseket pedig az alapszabály-
zat szerint a Szövetségi Állandó
Tanácsnak (SZÁT) kell jóváhagy-
nia. „Ha már tudjuk, hogy hány
tárca illeti meg az RMDSZ-t a
Boc-kormányban, a SZÁT tiszte
nevesíteni a minisztereket. Egy
posztra akár több jelöltünk is le-
het, a végsõ döntés azonban az
operatív testületé” – magyarázta a
politikus. A PD-L és az RMDSZ
alkotta koalíció várhatóan a –
nem magyar – nemzeti kisebbsé-
gek képviselõit és a független tör-
vényhozókat tömörítõ két frakció
támogatását is élvezi majd. 

Stabilitást biztosító 
kormányra van szükségünk

„Egy olyan kormányra van
szükségünk, amely biztosítja az
ország stabilitását” – jelentette ki
Emil Boc azok után, hogy Traian
Bãsescu államfõ ismét õt javasolta
a miniszterelnöki tisztségre. Boc
ugyanakkor azt is megjegyezte,

mielõbb el kell fogadni a költség-
vetési tervet annak érdekében,
hogy Románia eleget tudjon tenni
a külföldi hitelezõk felé vállalt kö-
telezettségeinek. Emil Boc meg-
köszönte az államfõnek, hogy
újabb miniszterelnöki mandátum-
mal bízta meg. Elmondta: tudatá-
ban van a mandátummal együtt
járó felelõsségnek, majd hozzátet-
te, ahhoz, hogy az ország mielõbb
hozzájuthasson a hitel harmadik
és negyedik részletéhez, a költség-
vetési tervet a jövendõbeli kor-
mánynak az év végéig ki kell dol-
goznia és január elején a parla-
mentnek el kell fogadnia. 

Boc szerencsétlen, 
de szófogadó választás?

Nem örül a Szociáldemokrata
Párt (PSD) annak, hogy Traian
Bãsescu államfõ ismét Emil Bocot
javasolta a kormányfõi tisztségre.

„Boc újbóli jelölése szerencsétlen
választás, amely elõrevetíti, hogy
Traian Bãsescu második mandá-
tuma nem fog különbözni az elsõ-
tõl” – kommentálta az államfõ
döntését Mircea Geoanã. A szoci-
áldemokrata vezetõ még megje-
gyezte, azzal, hogy egy „szófoga-
dó” miniszterelnököt nevezett
meg, Traian Bãsescu a történelmi
megbékélés esélyét szalasztotta el.
Ugyanakkor ismét a választások
elcsalásával vádolta meg az ál-
lamfõt, majd azzal gyanúsította,
hogy Emil Bocot akarja megbízni
a csalás nyomainak eltüntetésé-
vel. A PSD-s vezetõ szerint Boc
jelölésével a társadalmi szinten je-
len levõ elégedetlenség fokozódik,
emellett egy valós parlamenti
többség hiánya óriási teher lesz
mind Traian Bãsescu, mind pedig
Emil Boc vállán. Bár kritizálta a
jövendõbeli kormányt, amiért
más pártokból átigazolt parla-
menti képviselõk által biztosította
ingatag támogatottságát, egyetér-
tett azzal, hogy az ország érdeke,
hogy mihamarabb kormánya le-
gyen.

Egyedül ellenzékieskednek

Az államfõ bejelentésére reagál-
va Crin Antonescu, a Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) elnöke úgy vél-
te Bãsescu folytatja azt, amit elsõ
mandátumában elkezdett. Hozzá-

tette, az államfõ választása azért
esett Bocra, mert egy fenntartások
nélkül engedelmeskedõ miniszter-
elnököt akart. Antonescu azt is
bejelentette, hogy alakulata be-
szünteti az együttmûködést a
PSD-vel. „A PSD és a PNL egy-
aránt ellenzékbe vonul, de nem
lesznek egymás szövetségesei” –
mondta a liberális pártelnök.
Hozzátette: a PNL a megújulás
útjára lép, amely révén egy más-
fajta és nyitott politizálásba fog.
„Jobboldali pártként vonulunk el-
lenzékbe, ahonnan a jogállamot, a
demokráciát védelmezzük majd.
Baloldali pártként a PSD vélhetõ-
en ugyanazt fogja cselekedni. A
PNL és a PSD várhatóan a jogál-
lam és a parlamenti rendszer vé-
delmezése érdekében támogatja
majd egymást” – fogalmazott.
Emil Boc és kormánya beiktatása
kapcsán Antonescu vonakodott a
határozott állásfoglalástól, nem

beszélt arról, hogy pártja miként
fog szavazni. „Másodlagos kér-
dés, hiszen a következõ kormány-
nak már megvan a többségi támo-
gatottsága, így még akkor is hata-
lomra kerül, ha a liberálisok elle-
ne szavaznak. Azt üzentük
Bocnak, hogy nem akadályozzuk
a procedúrák gyors lebonyolítá-
sát” – mondta a PNL-elnök. 

Kik a miniszteresélyesek?

„Az új kabinet 15-16 minisztéri-
umból fog állni, a kormányfõvel
együtt legtöbb 17 tagja lesz” – nyi-
latkozta Kelemen Hunor a
Mediafax hírügynökségnek. Az
RMDSZ ügyvezetõ elnöke el-
mondta, kisebb kormányban gon-
dolkodnak, mint amilyent a PD-L
–PSD koalíció alkotott egy éve
(akkor az 20 tagú volt), mert sze-
rinte nincs szükség ilyen nagy ad-
minisztrációra. A PD-L-hez köze-
li források szerint Bogdan Aures-
cut külügy-, Lucian Croitorut
pénzügyminiszterré nevezhetik
ki, és Mihai ªeitan kaphatja a
munkaügyi tárcát. Elena Udreá-
nak nagy esélye van, hogy ismét
turisztikai és fejlesztési miniszter
legyen, míg Vasile Blagáé lehet a
belügyi tárca, a védelmi tárcára
pedig Gabriel Oprea esélyes. A
Gândul napilap szerint Adriean
Videanu lehet a gazdasági vagy
energetikai miniszter, Radu
Berceanu ismét a szállításügyi,
Orest Onofrei volt Suceava me-
gyei prefektus a mezõgazdasági,
Cãtãlin Predoiu továbbra is az
igazságügyi miniszter. Az oktatási
tárca élére Emil Boc vagy Daniel
Funeriu EP-képviselõt, vagy
Mircea Miclea elnöki tanácsost
választja.

Az RMDSZ 
három tárcát kap?

Információink szerint az
RMDSZ a kormányfõ-helyettesi
tisztség mellé három tárcavezetõi
tisztséget kap majd: az egészség-
ügyi, a környezetvédelmi és a kul-
turális minisztériumot. Márton
Árpád kérdésünkre kizártnak tar-
totta, hogy László Attila megkap-
ja a miniszterelnök-helyettesi
posztot. „Ez még viccnek is rossz.
Az ilyen típusú spekulációk a de-
mokrata-liberálisok vagy éppen-
séggel egyes RMDSZ-es politiku-
sok vágyait fejezik ki” – kommen-
tálta a sajtóértesüléseket a politi-
kus, aki szerint Nagy Zsolt vissza-
térése is valószínûtlen. Márton
azonban nem zárta ki azt, hogy
Kelemen Hunor ügyvezetõ elnök
miniszter legyen a Boc-kormány-
ban, még akkor sem, ha az
RMDSZ alapszabálya összeférhe-
tetlenséget állapít meg az alaku-
latban betöltött vezetõ tisztség és
a kormánytisztség között. „Kele-
men Hunor is lehet miniszter, eh-
hez azonban a szabályzat értel-
mében le kell mondani az ügyve-
zetõ elnöki tisztségrõl” – mondta
Márton. Korodi Attila képviselõ
tegnap a koppenhágai klíma-
csúcsról hazatérve csöppent be a
kormányról szóló tárgyalások kö-
zepébe. „Nem tudom még bizto-
san, hogy az RMDSZ megkapja-e
a Boc-kormányban a környezet-
védelmi tárcát, ám ha úgy adódik,
elvállalnám a tisztséget” – mond-
ta lapunknak a politikus, aki ko-
rábban a Tariceanu-kormány kör-
nyezetvédelmi minisztere volt. 

A Cyprus Bankcsoport bejelentette, meg-
vásárolta a Transilvania Bankot, amely az
egyedüli olyan pénzintézet a hazai top tíz-
bõl, amelynek romániai magánrészvénye-
sei vannak. (Ziarul Financiar) A iaºi-i tör-
vényszék 16,3 millió eurós állami kártérí-
tést ítélt meg Nicolae Burdeának, amiért
bírósági határozattal akadályozták meg ab-
ban, hogy saját telkét használja. (Adevãrul)

A Prahova és a Dâmboviþa megyei ön-
kormányzatok egymással pereskednek a
Prahova-völgyének két legnépszerûbb lát-
ványossága, a Szfinx és az Öreg hölgyek
(Babele) nevû sziklaképzõdmények admi-
nisztrálási jogáért. (EVZ) Románia
dekoncentrált intézményeinek vezetõi két
hónapja törvénytelenül töltik be funkciói-
kat. (România Liberã) Az Eurostat kimu-
tatása szerint Spanyolországban, Olaszor-
szágban és Magyarországon él a legtöbb
romániai bevándorló. (România liberã)

Salamon 
Márton László

MegBocrosodott az ország

Miniszteresélyesek? Markó Béla kormányfõ-helyettesként, Kelemen Hunor kulturális tárcavezetõként került szóba
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Pozsony hivatalos véle-
ményével szemben kimu-

tatások és felmérések bizo-
nyítják, hogy a magyarok
szlovák nyelvismerete egyál-
talán nem gyenge, s különö-
sen azok, akiknek erre szük-
ségük van, gond nélkül hasz-
nálják az államnyelvet. 

Ötezer eurós büntetés

Az 1995-ben elfogadott el-
sõ törvényváltozathoz ha-
sonlóan újra szankciókra
számíthatnak azok, akik nem
tartják be a jogszabály elõírá-
sait, a bírság összege 100-
5000 euró lehet. Bírságokat
az eredeti törvény is tartal-
mazott, de azokat 1999-ben

hazai és külföldi nyomásra
törölték. A most újra beveze-
tett bírságok azonban sokkal
nagyobbak, mint az egykori-
ak. Marek Madaric kulturális
miniszter, akinek tárcája a
módosításokat kidolgozta és
a parlament elé terjesztette, a
szankciók újbóli bevezetését
azzal indokolta, hogy csak
így biztosítható, hogy a jog-
szabályt be is tartsák.

A mintegy 11 oldalas jog-
szabályhoz több mint 20 ol-
dalas végrehajtási utasítás
született, amelyet szerdán fo-
gadott el a kormány. A végre-
hajtási utasítások január else-
jétõl érvényesek. A kulturális
tárca ettõl kezdve kívánja al-
kalmazni a szankciókat is,
amelyeket eddig felfüggesz-
tettek.

Képtelen rendelkezések

A módosított államnyelv-
törvény elõírja, hogy a nyil-
vános érintkezésben szlová-
kul kell használni a szlováki-
ai földrajzi elnevezéseket.
Azt azonban, hogy mi a
„nyilvános érintkezés”, a tör-
vény nem határozza meg. A
kórházakban, egészségügyi
és szociális intézményekben
csak ott beszélhet a kiszolgá-
ló személyzet kisebbségi
nyelven a pácienssel, ahol
legalább 20 százaléknyi ma-
gyar él; a kisebbségi iskolák-
nak két nyelven kell vezetni-
ük az összes dokumentációt.
Nyilvános feliraton elõször a
szlovák feliratnak kell szere-
pelnie. A nem szlovák szöveg
csak a szlovák teljes fordítása

lehet. Az emléktáblákon
szlovák feliratnak is kell sze-
repelnie. A kulturális és az
oktatási-nevelési rendezvé-
nyeket két nyelven kell felve-
zetni, akkor is, ha ezt a kö-
zönségbõl senki sem igényli.

A törvény pozitívuma,
hogy elhárította a kisebbségi
nyelven sugárzó magán rá-
dióadók és tévéadók beindí-
tása elõl az akadályokat. Az
új szabályozás szerint az eset-
leges kisebbségi televízióknál
feliratozással kell megoldani
a szlovák nyelvû nézõk tájé-
koztatását, szemben az eddi-
gi azonos terjedelmû szlovák
nyelvû mûsoridõ megkövete-
lésével.

Vélemények

Az államnyelvtörvény dip-
lomáciai szóváltáshoz veze-
tett Szlovákia és Magyaror-
szág között. Pozsony kitart
álláspontja mellett, hogy a
törvény nem sérti a kisebbsé-
gi jogokat, s összhangban
van az európai normákkal,
ráadásul belügy.

Leonard Orban nyelvi sok-
színûségért felelõs volt uniós

biztos úgy nyilatkozott: az
EU-nak nincs olyan jogköre,
hogy beavatkozhasson a
szlovákiai államnyelvtör-
vény kapcsán kialakult szlo-
vák-magyar vitába. A szlo-
vák nyelvtörvény nincs ellen-
tétben az európai jogrenddel,
de végrehajtásakor problé-
mák alakulhatnak ki, ezért
nagyon óvatosan kell eljárni.
Az uniós biztos azt is megje-
gyezte, hogy az európai több-
nyelvûségi politika egyik
alaptétele, hogy a kisebbsé-
geknek ismerniük kell az ál-
lamnyelvet. 

Knut Vollebaek, az Eu-
rópai Biztonsági és Együtt-
mûködési Szervezet
(EBESZ) kisebbségügyi fõ-
biztosa nem kívánt döntõbíró
lenni a vitában, de mind a két
féllel tárgyalásokat folytatott.
Szeptemberi pozsonyi látoga-
tásakor azt mondta: a szlovák
nyelvtörvény összhangban
van az európai normákkal, de
ez nem jelenti azt, hogy jó.
Azt javasolta a szlovák kor-
mánynak, hogy az állam-
nyelvtörvény mellett erõsítse
meg a kisebbségi nyelvek
használatát szabályozó jog-

szabályokat is. A szlovák fél
ezzel a javaslattal azonban ed-
dig nem foglalkozott. 

Bajnai Gordon magyar mi-
niszterelnök szerint az állam-
nyelvtörvény irányelveinek el-
fogadásával a szlovák fél meg-
sértette a szécsényi kétoldalú
megállapodást, és semmibe
vette az EBESZ ajánlásait. A
magyar kormány határozot-
tan azt kéri, hogy Szlovákia
függessze fel a büntetések al-
kalmazását a folytatódó tár-
gyalások idõtartamára, mert
azok erkölcsi és társadalmi
kárt okoznak, tovább növelik
a kisebbségi közösségek félel-
mét, és fokozzák a feszültsé-
get a két ország között. Buda-
pest úgy véli, hogy a végre-
hajtási rendelet elfogadásával
célszerû lett volna megvárni
a Velencei Bizottság vélemé-
nyét, amelyet maga a szlovák
kormány kért fel a törvény
véleményezésére. A Fidesz
szerint Bajnai a kétoldalú
megállapodás aláírásával vol-
taképpen lemondott a nem-
zetközi nyomásgyakorlásról,
hiszen azt a benyomást kel-
tette, hogy a probléma rende-
zõdött. 
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Bogdán Tibor

Az elsõ Boc-kormány a
tavaly novemberi parla-

menti választások után ala-
kult meg, és csaknem egy
évig bírta, amikor is a szoci-
áldemokraták kormánykoalí-
cióból történt kilépését köve-
tõen – elsõként az eddigi ka-
binetek közül – a parlament-
nek sikerült bizalmatlansági
indítvánnyal megbuktatnia.
Ezt követõen a miniszterel-
nök megbízott kormányfõ-
ként vezette a demokrata libe-
rális politikusokból álló 2.
Boc-kabinetet, amelyben
minden miniszter két tárca
élén állt. A 3. Boc-kormány
egyesek szerint akkor jött lét-
re, amikor mandátumuk le-
járta után a miniszterek tárcá-
ikat államtitkároknak adták
át, mások azonban úgy vélik,
ez voltaképpen nem változta-
tott a kormánystruktúrán.

Újabb bábkormány?

Abból, hogy Traian
Bãsescu államfõ a szociálde-
mokraták és nemzeti liberáli-
sok szempontjait figyelmen
kívül hagyva, önkényesen is-
mét a demokrata-liberálisok
soraiból nevezett ki minisz-
terelnököt, a román politikai
megfigyelõk azt a következ-
tetést vonták le, hogy az or-
szág politikai életében gya-
korlatilag semmi sem fog vál-
tozni: a Boc-kabinet – függet-
lenül attól, hogy voltaképpen
hányadiknak is tekintik –
nem lesz több bábkormány-

nál, amely ugyanolyan szol-
gai engedelmességgel teljesíti
majd a cotroceni-i elnöki pa-
lotából érkezõ utasításokat,
mint eddig, a miniszterelnök
pedig továbbra is szolgai mó-
don ismételgeti majd az ál-
lamfõ szavait. Szerintük Emil
Boc a demokrata liberális
„mogulok” nyomására ka-
pott ismét megbízatást: Vasile
Blaga, Adriean Videanu,
Radu Berceanu és társaik szí-
vesen látnak a kabinet élén
gyenge, könnyen manipulál-
ható politikust, akinek a háta
mögött tovább ûzhetik tör-
vénytelen ügyleteiket.

Virágozhat a korrupció

A hivatalos érvelés szerint
Boc azért alkalmas a kor-
mány vezetésére, mert dol-
gos és becsületes. De lusta-
sággal Ion Iliescut sem lehe-
tett vádolni, és õ is igyekezett
távol tartani magát a fekete
pénzektõl. Háta mögött
azonban meggazdagodhatott
Adrian Nãstase, Marian
Vanghelie, Dan Ioan
Popescu és a többi helyi kis-
király. Ilyen vonatkozásban
Boc aligha különbözik Ilies-
cutól: õ maga is megtûri ma-
ga körül a kétes egyénisége-
ket. Monica Iacob Ridzit sik-
kasztási és hamisítási botrá-
nya után ugyan eltávolították
a kormányból, de megma-
radhatott a Demokrata Libe-
rális Párt vezetõségében. A
demokrata liberálisok képvi-
selõjét, Cosmin Mihai
Popescut még 2006-ban két

év felfüggesztett börtönbün-
tetésre ítélte az igazságszol-
gáltatás, Boc aláírásával még-
is felkerülhetett a képviselõje-
löltek listájára, és a Gorj me-
gyei pártszervezet megbízott
vezetõje lehetett. A skandalu-
mokban nem szûkölködõ,
enyhén szólva kétes hírû üz-
letembert, Costel Iancut hol
szenátori tisztségre, hol a Ta-
lajjavítási Országos Hatóság
élére kívánta nevesíteni.
Emellett köztisztségviselõvé
neveztette ki egyik rokonát,

legyen az akár – mint véde-
kezett utólag – ötödfokú ol-
dalági rokon is. 

Emil Boc vezetésével vala-
mennyi közigazgatási tisztsé-
get elpolitizáltak, a kormány
rekordokat döntögetett a sür-
gõsségi kormányrendeletek
számát illetõen is, amelyek
közül többet is alkotmányel-
lenesnek nyilvánítottak, ho-
lott a miniszterelnök alkot-
mányjogból doktorált.

Mindennek alapján politi-
kai megfigyelõk jogosan ké-

telkednek abban, hogy való-
ban Boc lesz-e az a miniszter-
elnök, aki – Traian Bãsescu
óhajának megfelelõen – ké-
pes lesz „az állam korszerûsí-
tésére”.

Egy kis történelem

Boc demokrata liberálisok-
ból és szociáldemokratákból
álló elsõ kormánya tavaly de-
cember 22-én lépett hivatalá-
ba. Elõzõleg az államfõ
Theodor Stolojant bízta meg

kormányalakítással, aki –
akárcsak 2004-ben államfõ-
jelöltként – ezúttal is visszalé-
pett megbízatásától. Boc an-
nak ellenére kapott kormány-
fõi megbízatást, hogy elõzõ-
leg Traian Bãsescu arról be-
szélt, nincs szükség a kabi-
netben helyi önkormányzati
tisztséget ellátó személyre.
Egyébként korábban Boc
maga is felelõtlenségnek
mondotta azt, hogy polgár-
mesteri hivatalát kormány-
tisztségre cserélje föl. 

Kormánya struktúráját
2008. december 19-én jelen-
tette be, a parlament 22-én
szavazta meg a kabinetet. Az
új esztendõ elsõ felében csak-
nem minden bõkezû szociá-
lis ígéretét – a nyugdíjpont
emelését, a pedagógusok öt-
ven százalékos béremelését –
visszavonta. Ezt a koalíciós
partner-ellenségek szûnni
nem akaró viszálykodása kö-
vette, mígnem október máso-
dikán a szociáldemokrata
miniszterek bejelentették le-
mondásukat. Az okot (ürü-
gyet) a szociáldemokrata bel-
ügyminiszter, Dan Nica me-
nesztése jelentette, miután a
tisztségben többen is megfor-
dultak az év elsõ felében. A
vég elkerülhetetlen volt: az
újonnan kialakult parlamenti
többség megszavazta nemze-
ti liberálisok és a RMDSZ
közös bizalmatlansági indít-
ványát, megbuktatva a Boc-
kormányt. Traian Bãsescu
mesterkedései nyomán azon-
ban a miniszterelnök volta-
képpen mindeddig helyén
maradhatott, most pedig
újabb kormányt alakíthat.
Maliciózus politikai megfi-
gyelõk szerint ez viszont az-
zal a hátránnyal jár, hogy im-
már nem hivatkozhat az „át-
kos örökségre”. 

A 43 esztendõs régi-új miniszterelnök ko-
rábban a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem elõadótanára volt. 1991-ben
végzett az egyetem történelem és filozófia
karán, 1995-ben jogból szerzett diplomát,
majd alkotmányjogból és politikai intéz-
ményekbõl doktorált. Politikai pályafutását
2000-ben kezdte el, amikor parlamenti
képviselõ lett, egy év múlva a képviselõház
jogi bizottságának alelnökévé nevezték ki.

2003–2004 között a Demokrata Párt parla-
menti frakcióvezetõje volt, 2004-ben pedig
a helyhatósági választásokon Gheorghe
Funart legyõzve Kolozsvár polgármestere
lett. Ezt a tisztségét – 2008. évi újraválasztá-
sa után – 2009-ig töltötte be. Idõközben,
2003-ban a Demokrata Párt ügyvezetõ el-
nökévé lépett elõ, 2004–2007 között a párt
elnöke volt. 2008. december 22-én foglalta
el tisztségét a kormány élén.

Boc Emil – rövid életút

Nyelvelés a nyelvtörvénnyel

Döntött az államfõ: Bocra Boc
A nagy kérdés tegnap eldõlt: Romániát

ismét Boc-kormány fogja vezetni. Még

csak arról kellene dönteni, hogy ez a

Boc 3. vagy a Boc 4. kormány lesz? 

Nem tudnak jól szlovákul a szlovákiai magyarok, akik sem-
mibe veszik a szlovák nyelvet, elnyomják, elnemzetlenítik a
szlovákokat, holott nekik saját hazájukban sehol és sosem
szabad kisebbségi szerepben lenniük – röviden így lehetne
összefoglalni azokat a legfõbb érveket, amelyekkel a szlovák
hatalom immár évtizedek óta igyekszik megerõsíteni pozíci-
óit az ország déli, nagyrészt magyarok lakta vidékein.

Emil Boc – az örökös miniszterelnök? Fotó: Mihály László/archív



Olvasóink bizonyára emlékeznek a rejtélyes körülmények között
eltûnt Illés prófétára, akit utoljára a galgali prófétaiskolában lát-
tak, ahol a tízperces nagyszünetben szalámis zsemlét evett ková-
szos uborkával. Délután három óra tájt Bethelben bukkant fel,
ahol Elizeus prófétával volt találkája. Elizeus szerint Illés próféta
nagyszerû hangulatban volt, s kedvesen elbeszélgetett a földeken
szorgoskodó falubeliekkel. (…) Vagy két óra járásnyira a várostól
egy nagy erdõ szélére érkeztek, ide szoktak kirándulni vasárna-
ponként a városbeliek. Egy tisztáson néhány gyerek rakoncátlan-
kodott, a közeli Banbotha faluból, s mihelyt megpillantották Illés
prófétát, akinek feje – mint utolsó elõtti számunkban közölt fény-
képe is mutatja – sima volt, mint a biliárdgolyó, kiáltozni kezdtek:
„Forró vizet a kopaszra! Forró vizet a kopaszra!” Illés próféta
Jehu és Nabotha iskolás gyerekek vallomása szerint füttyentett
egyet, mire a sûrûbõl két bozontos medve rontott elõ, széttéptek és
elfogyasztottak összesen nyolc kisdiákot, majd elmenekültek bû-
nös tettük színhelyérõl. Illés próféta úr, látván meggondolatlan
cselekedetének következményeit, elbujdosott, s az államrendõrség
tisztviselõinek mindmáig nem sikerült kinyomozniuk tartózkodási
helyét. Letartóztatott társa, Elizeus próféta azt állítja, hogy tüzes
szekéren szállt fel a mennyekbe, amit a hatósági közegek rendkí-
vül ügyetlen és minden alapot nélkülözõ mesének tartanak, mely-
nek nyilván egyedüli célja, hogy félrevezesse a nyomozó közege-
ket. 

Jaroslav Hasek: Polgári per. Fordította Bába Iván

Elkerülhetõ-e az elkerülhetetlen? Elkerül-
hetõ-e, hogy húsz évvel a szabad véle-
ménynyilvánítás jogának kivívása után az
írástudók nagy része anyagi érdekei, karri-
erje, politikai ambicíója okán ne vonuljon
be a pártok szekértáborába, ne ideologizál-
ja meg a politikusok baklövéseit, pálfordu-
lásaikat, amorálisból erkölcstelenségbe vál-
tó ténykedéseiket? Az értelmiségieknek ez
a társadalomra nézve rendkívül káros
attitûdje nem újkeletû és fõként a válság-
kultuszok közepette az álmessiások idején
fokozódik.
Legbeszédesebb példája az írástudók far-
kasvakságának Nathan Benjamin Lévi ese-
te Sabbatai Sévivel.
Sabbatai 1648-ban, húszévesen fedte fel

szmirnai társai elõtt, hogy va-
lójában csak benne bízhat-
nak, õ a megváltó. A fiatal
messiás önjelölt magas
volt, kortársai szerint arca
napbarnított, fellépése cso-

dálatos és ami a legfon-
tosabb, mániás-de-
pressziós volt. Ebben
az állapotában arca
vörösen lángolt, és

olyan kifejezést öltött, mely Mózes arcát
idézte és maga volt a Nap.
Az álmessiás tanításainak igazolásához
azonban szükség volt egy írástudóra is. Gá-
zai Nathan Benjamin Éliásnak, az Úr elõfu-
tárának a szerepét osztotta magára, széles
körben hirdette, hogy 1655.
szeptember 5-én hangot
hallott: ,,Mától fogva egy
éven belül  Sabbatai háború
nélkül átveszi az uralkodást
a török császártól, majd az
Õáltala zengett himnuszok
hatalmával uralkodni fog
minden népeken és végsõ
során eljön a feltámadás napja”. Sabbatait
azonban a szultán elfogatta, s az álmessiás,
hogy életét mentse, muzulmán hitre tért. Ez
számos hívét kiábrándította, de nem Nathan
Benjamint is, aki a fogadalomszegõ messiás
rejtélyével kapcsolatban meglepõ megoldás-
sal állt elõ. Megmagyarázta, hogy Sabbatai
egyáltalán nem volt  áruló és hitehagyása
valójában küldetésének szükségszerû velejá-
rója volt, csak így tudott hatni a Szentlélek-
re a muzulmánok között... Valójában nem
lett törökké, ellenkezõleg így lett az Úr ki-
választottjává, akinek egyszerre kellett kí-

vülrõl is belülrõl is szolgálnia az Igazságot. 
Nem kell hosszasan ecsetelnem, hogy „a hit
megerõsítése hitelhagyás által” tézis számos
embert meggyõzött és megtartott Sabbatai
híveinek körében. A sabbatiánus mozgalom
az álmessiás halála után még másfél évszá-

zadig virágzott. Sõt a  Dön-
meh szekta tagjai, akik még
1924-ben is mintegy ötez-
ren voltak, egyenesen azt
sugallták, hogy a messiás
hitehagyása valamennyiünk
számára autentikus életfor-
mát jelent. 
Lám, lám, mennyit árthat

egy írástudó, aki oly mértékben kerül egy
eszme, egy személy bûvkörébe, hogy nem
csupán igazolja, hanem törvényesíti is annak
immorális és a társadalomra káros nézeteit,
tévhiteit. 
Vajon hány Nathan Benjamin él Kelet-Eu-
rópának eme huzatos szegletében ma, ami-
kor a krízis erõsödésével szaporodnak a
kártékony válságkultuszok, a politikusok
pedig nem a miniszteri (népszolgálati)
munkát vállalják, hanem a messiási külde-
tésüket hirdetik? 
Vajon a híres filozófus, aki a legyõzött, meg-

alázott politikus, családapa állítólagos
szexvideójáról beszél a nyilvánosság elõtt,
hogy messiásának emberi nagyságát bizo-
nyítsa, nem emlékeszik már Nathan szûklá-
tókörûségére?
Vajon az erdélyi magyar írástudót a gázai
Nathan esete eltántorítja-e attól, hogy az
RMDSZ átállását többnek tekintse, mint
szükséges rossznak, attól, hogy esetleg meg-
ideologizálja: Boc azért volt csupán az eddi-
gi legrosszabb kormányfõ, hogy kívülrõl és
belülrõl egyszerre szolgálja a hatékonyságot,
hogy õ lehessen a legjobb? Remélem, igen!
Az értelmiség felelõssége ma rendkívüli. Je-
leznie kell a társadalom tagjainak a veszélyt,
hogy a civilizációba visszatért a dzsungel! Le
kell számolnia azokkal a téveszmékkel, hogy
a demokrácia alapjaként elfogadott többség
ösztönösen mindig az igazat és a helyeset
hordozza, eredendõen képes kiszûrni, félre-
állítani a kizárólag csak önös hatalmi és gaz-
dasági érdekeit követõ vezetõket. A politikát
az írástudóknak, a politikusoknak, a válasz-
tóknak közös erõvel vissza kell változtatniuk
a közjó megvalósítási eszközévé.    
Ez az egyetlen esélyünk a dzsungel elleni ci-
vilizációs kísérletünkben. Nekünk talán az
utolsó. 

Gázai Nathan Benjamin örökösei
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A hazai elnökválasztás és a koppenhágai klíma-
csúcs izgalmai miatt nem figyelhettünk oda a buda-
pesti nemzetközi történészkonferenciára. Pedig ér-
demes lett volna, mert nagyobb reményekkel tekint-
hetnénk szép magyar jövõnk elé. 
De talán így is, hiszen a Kossuth Rádió jóvoltából
szívet melengetõ dolgokról értesültünk, ami tömö-
ren úgy fogalmazható meg: Trianon után közel
száz évvel a magyar történészek tanulnak román
kollégáiktól! A népszerû közszolgálati rádió interjút
készített a szervezõk egyik neves professzorával, aki
a felfedezések örömével beszélt a román történé-
szekrõl, s többek között ilyeneket mondott:
„Nagyon ügyesek, sokat adnak kutatásaik vissz-
hangjára, s könyveiket rendszerint angol, francia,
német nyelvre is lefordítják, így aztán külföldön is
megismerhetik álláspontjukat. Nálunk az ilyesmi
mindez ideig nem nagyon volt szokás. Talán ezután
másképpen lesz!”. 
Az is elhangzott, hogy a magyar történészek még
most is szemérmesek, visszafogottak a szomszédok-
kal kapcsolatban, akárcsak Kádár János idején:
„Jaj, már nehogy megsértsük õket!”. A szomszéd
históriások, a szlovák kistigrissel az élen, ilyen cse-
kélységre rá se bagóznak, pusztán az érdekli õket,
hogy vélt vagy valós igazukat ország-világ megis-
merje. 
Ennek azonban vége, mert lám, szundikáló történé-
szeink felébredtek, s román kollégáik tapasztalatai-
ra építve, olyan ügyesek lesznek, hogy Trianon két-
századik évfordulójára nem csak a Nagy Morva Bi-
rodalom és egész Dácia népe utazik Budapest felé,
de lehet a nagyobbik Európa, egészen Madridig,
ahol kalandozó õseink jártak, sõt Etelközig, a Ki-
jevtõl erre lévõ nagy pusztaságig, ahonnan a Kár-
pát-medencébe vonultak. Annál inkább le merem
ezt írni, mert az Európai Unió száztíz év múlva
vélhetõen Gibraltártól az Uralig terjed. A románok
ügyességét dicsérõ és módszereik felhasználását sej-
tetõ professzor úgy feldobott, hogy lelki szemeim
elõtt már egy olyan Magna Hungaria jelent meg,
amelyhez még a Kínában élõ véreink, a tízmilliónyi
ujgur is hozzátartozik. Ha az USA-nak van tenge-
ren túli tartománya (Alaszka) Magyarországnak
miért ne lehetne Himaláján túli megyéje? 
Mi több, történészeink hirtelen megvilágosodásán
fellelkesülve, álmodni kezdtem: talán mire e sorok

megjelennek Romániának RMDSZ-es
kormánya van: miniszterelnök
Markó Béla (helyettese Emil Boc),
külügyminiszter Tõkés László (ta-

nácsadója az orosz és székely-szakér-
tõ Traian Bãsescu), mûvelõdési mi-
niszter Kelemen Hunor (államtitká-
ra Mircea Dinescu), máltai nagykö-
vet Szász Jenõ. 

Vajon mi lesz, ha felébredek?Sike Lajos
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Vajon hány Nathan Ben-
jamin él Kelet-Európának
eme huzatos szegleté-
ben ma, amikor szapo-
rodnak a válságkultu-
szok?

Ambrus Attila

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A közvélemény olyan ítélõszék, 
amelyet a tisztességes ember sohase ismerjen el

és sohase utasítson el egészen.” 
Nicolas-Sebastian Roch de Chamfort

Ebben a mai világban

A Próféta

Megvilágosodtak
A nap címe. Az elnök könnyes szemmel
élte át „az újraválasztás egyedülálló pilla-
natát”, Gândul.

Magyarázat. A Gândul azt is megírja,
hogy az elnök a hóesés miatt késve érke-
zett az Alkotmánybírósághoz, ahol a testü-
let vezetõjének szobájában megittak „való-
színûleg egy forró teát”. Valószínûleg. 

Idõzített. Bombavallomás az Evenimentul
zilei elsõ oldalán: tegnap piacra került köny-
vében Victor Atanasie Stãnculescu, a húsz
évvel ezelõtti államcsínyben/forradalom-
ban oly fontos – és oly ellentmondásos –
szerepet játszott volt hadügyminiszer-he-
lyettes, nem kevesebbet állít, mint hogy
Magyarországon készítették elõ a decembe-
ri eseményeket, az orosz titkosszolgálattal
közösen. Át kell értékelnünk a történelmet? 

Pártosodás. Érdekes jelenség figyelhetõ
meg a Ziua címû lapnál: a korábban „ellen-
zéki” (értsd Bãsescu-ellenes) kiadványban
elõször mindkét irányban éles cikkek jelen-
tek meg, az utóbbi héten látványos elcsú-
szás történt az elnök javára. Ma már a he-
ves hang a liberálisok és a szocialisták el-
len nyilvánul meg; ezt jól jelzi az elsõ olda-
lon a vezetõ anyag címe: Szemtelen és két-
színû. Akirõl az újság ezt állítja, Crin
Antonescu liberális pártelnök, a románia-
ia/dambovicai politika legnagyobb re-
ménysége). Hogy miben állt a szemtelensé-
ge? Abban, hogy nem akart Traian Bãses-
cu kormányában részt venni, sõt, az elnök-
nek újra a fejére olvasta, hogy mi minden-
nel ártott az országnak. 

Rendkívüli? Az Academia Caþavencu is egy-
re fûrészporosabb az elnökpártiságával. Az
élclap továbbra is jeleskedik azonban „füle-
sekben”. Ezek egyike szerint Cãlin Popes-
cu Tãriceanu csoportosulása a parlament-
ben támogatja a kormányt, és az erdélyi ta-
gok dezertálását megakadályozandó miha-
marabb össze akarja hozni pártjának a
rendkívüli tisztújító kongresszusát. 

A nap álhíre. Monica Macovei sírva kö-
szönte meg a – szintén síró – Traian Bãses-
cunak, hogy nem õt nevezte miniszterel-
nökké. 



Fleischer Hilda, 
Salamon Márton László

Új ügyvezetõ igazgatója
lesz január elsejétõl a

MOL Romániának: a leány-
vállalat irányítását Szalay
Zsolt jelenlegi ügyvezetõ
igazgatótól Ferencz I. Sza-
bolcs, a cégcsoport eddigi
kommunikációs igazgatója
veszi át – jelentették be teg-
nap Bukarestben a magyar
vállalat képviselõi. Mint el-
hangzott, Szalay legnagyobb
megvalósítása négyéves
mandátuma idején a vállalat
által Romániában felvásá-
rolt Shell-benzinkúthálózat
integrálása volt.

„Az újonnan kinevezett
ügyvezetõ igazgató sikeres
kommunikációs és kor-
mányzati karriert követõen,
a cégcsoporton belül szer-
zett jelentõs tapasztalattal
kezdi meg munkáját Romá-
niában” – tájékoztatott Piry
László, a csoport kiskereske-
delmi ügyvezetõ igazgatója. 

A temesvári születésû
Ferencz I. Szabolcs a válla-
latnál 2003-ban kezdte meg
munkáját, az elmúlt hét év-
ben pedig a folyamatosan
növekvõ csoport több orszá-
got átfogó kommunikációs
tevékenységéért felelt, töb-
bek között belsõ kommuni-
káció, marketingkommuni-
káció, márkafejlesztés és
egyes vállalatkapcsolati
ügyeket lefedve.

„Jól ismerem ezt az orszá-
got és a MOL Romániát, és

azt is tudom, hogy egy jól
mûködõ vállalat vezetését
vettem át, amelynek sikerei-
re nem lesz nehéz alapozni.
Ezt a fejlõdést – remélem –
folytatni tudjuk, s bár a
2009-es év valóban nehéz
volt, s az is elképzelhetõ,
hogy a 2010-es év eleje sem
lesz könnyû, optimista va-
gyok. Bízom benne, hogy a
gazdaság helyreáll” – nyilat-
kozta a stafétabotot január-
tól átvevõ Ferencz.

Annak ellenére, hogy a
társaság a 2009-es év folya-
mán forgalmának mintegy

tízszázalékos visszaesését ta-
pasztalta, idén több új töltõ-
állomást nyitott meg – töb-
bek közt Borson, a Vaslui
megyei Bârladon és Fekete-
halmon –, illetve a Bihar me-
gyei Telegden levõ állomá-
sán korszerûsítette a tartály-
kocsik feltöltésének bizton-
ságát felügyelõ rendszert.
Piry lapunknak elmondta: a
Romániában jelenleg 126
töltõállomással rendelkezõ
benzinkúthálózat elsõdleges
célja piaci pozíciójának meg-
szilárdítása. „A jövõben is
kiemelt figyelmet szentelünk
majd annak, hogy hálóza-
tunkat modernizáljuk, új be-
fektetéseket eszközöljünk” –
tette hozzá az Új Magyar Szó
kérdésére a kiskereskedelmi
ügyvezetõ igazgató.

„Büszkék vagyunk romá-
niai leányvállalatunkra,
mert eredményei kiváló pél-
dát szolgáltatnak arra, ami
ma a csoportot jellemzi: a
vásárlóközpontúságra, a
magas szintû hatékonyság-
ra, valamint a szolgáltatások
és termékek minõségére” –
nyilatkozta Ferencz I. Sza-
bolcs. Elmondta, a romániai
vállalat fejlesztése stratégiá-
juk fontos része Kelet-Kö-
zép-Európában. „A bukares-
ti csapattal karöltve biztos
vagyok abban, hogy az ed-
dig elért sikereket hasznosít-
va folytatjuk a vállalat fej-
lesztését, a hatékonysági
szempontok figyelembevéte-
lével” – összegzett az új
igazgató. 
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Elbocsát a Petrom

A  Petrom bezárja a Dolj-
chim vegyipari kombinátot,
és elbocsát ezer alkalmazot-
tat – mondta Mariana
Gheorghe, a kõolajipari cég
igazgatója. A vállalat kivo-
nul a vegyiparból, az év vé-
géig felszámolják a mûtrá-
gyagyártást, és csupán két-
száz alkalmazottat tartanak
meg a bontási és fertõtleníté-
si munkálatok elvégzésére.
A Piteºti-i Arpechim gyárat
is igyekeznek értékesíteni –
közölte a Mediafax.

Zsugorodó autópiac

„Tartjuk magunkat eredeti
elképzelésünkhöz és megte-
remtjük a háromszázezer
Transit Connect gépkocsi
gyártásához szükséges inf-
rastruktúrát a craiovai gyár-
ban” – jelentette ki Dionisio
Campos, a Ford Románia el-
nöke, aki utalt arra is, hogy
kigördültek az üzembõl az
elsõ autók. Dionisio szerint
az európai autópiac-zsugoro-
dás jövõre sem áll meg, és el-
éri majd a másfél-két millió
darabot – írta az Agerpres.

Kész az EU-s büdzsé

Megszavazta a jövõ évi költ-
ségvetést az Európai Parla-
ment, amely 141 milliárd
euró kötelezettségvállalást,
ebbõl 123 milliárd euró kifi-
zetést irányoz elõ. Az Euró-
pai Gazdaságélénkítési Terv
két és fél milliárd eurós for-
rása mellett további lendüle-
tet ad az európai gazdaság-
nak a versenyképesség növe-
lésére és kutatásfejlesztésre
fordítható tizenegymilliárd
euró – számolt be az MTI. 

Nehéz év elõtt

Könnyû évet zártak a befek-
tetõk, elegendõ volt alulérté-
kelt alapokba fektetni, és
megvárni, míg a kormányok
és a jegybankok beavatkozá-
sának hatására újra emel-
kedni kezdenek a részvény-
árak. Azonban 2010-ben na-
gyobb figyelemmel kell majd
kezelni a befektetéseket, jö-
võre ugyanis már nem vár-
hatók az ideihez hasonló
mértékû állami beavatkozá-
sok – írta a Mediafax.

Folytatás az 1. oldalról

Jeffrey Franks, a valutaala-
pi küldöttség vezetõje arról
számolt be, hogy nagy vo-
nalakban megállapodtak a
jövõ évi költségvetés-terve-
zet fõbb számaiban is. Az
5,9 százalékos államház-
tartási hiánycél teljesülése
érdekében 2010-re szerinte
arra van szükség, hogy a
kiadásokat GDP-arányo-

san 2,5 százalékponttal
csökkentse a kormány; to-
vábbá a következõ hetek-
ben végrehajtsák a folya-
matban lévõ strukturális
reformokat, mint például a
nyugdíjrendszer átalakítá-
sát és az adóügyi felelõsség
törvényének gyakorlatba
ültetését.  Traian Bãsescu
elnök tegnap arról beszélt a
sajtó képviselõinek, hogy a
soron következõ harmadik

hitelrészlet a negyedikkel
együtt február 17-én érkez-
het be az országba. Az
együttesen 2,3 milliárd
euróra rúgó összeg egyik
fele a Román Nemzeti
Banknál landol majd, a
maradék összegbõl pedig a
Pénzügyminisztérium az
államháztartási hiányt fe-
dezné. Az államelnök
ugyanakkor azt is hozzátet-
te, hogy december 23-ig

meg kellene alakulnia a
kormánynak, amely az év
végéig a parlament elé ter-
jesztené a 2010-es költség-
vetés-tervezetet ahhoz,
hogy a februári határidõ
tartható legyen. Az ország
csakis a kész büdzsével igé-
nyelheti az Európai Bizott-
ság, az IMF és a Világbank
felülvizsgálatát a hitel fo-
lyósítása érdekében. „Mes-
terséges duzzasztásra ala-

poz az IMF elõrejelzése,
miszerint a gazdaság a no-
vemberi adatokhoz képest
kevésbé zsugorodott” –
nyilatkozta az Agerpresnek
Liviu Voinea, az Alkalma-
zott Közgazdaságtan Cso-
port igazgatója, aki szerint
azért sem esett vissza a
várt mértékben a román
GDP, mert a szükséges
megszorításokat elodázta
az ország. 

Gyenge átmenõ az IMF-tõl 

Szalayt Zsoltot (balra) Ferencz I. Szabolcs (jobbra) váltja a MOL Románia élén Fotó: Fleischer Hilda

A MOL számokban 

A MOL Csoport Európában, a Közel-Keleten, Afriká-
ban és a Független Államok Közösségének tagállamai
területén van jelen, az alkalmazottak száma 34 ezer fe-
lett van világszerte. Tulajdonában van öt magas komple-
xitású finomító Magyarországon, Szlovákiában, Hor-
vátországban és Olaszországban, összesen évenkénti 23
és fél millió tonna finomítói kapacitással. A Wood
Mackenzie tanulmánya szerint a magyarországi és a
szlovákiai a két leghatékonyabb európai finomító. A vál-
lalat több mint 1600 töltõállomást üzemeltet Közép- és
Délkelet-Európában, valamint egy több mint 5500 kilo-
méter hosszú magasnyomású földgázvezetéket is mû-
ködtet Magyarországon, és részt vesz a petrolkémia-üz-
letben is.



Sipos M. Zoltán, Kovács Zsolt, 
Totka László

„A téli ünnepek alatt je-
lentõsen megnõ a vásár-

lási kedv, és ezt a cégek
gyakran szabálytalanul pró-
bálják kihasználni. Nagyon
sokan tapasztalnak rendelle-
nességet vásárlás közben, de
nem mindenki él panasszal.
Sokat elmondd a visszaélé-
sek mértékérõl, hogy az
utóbbi hetekben hetven vá-
sárló gondolta úgy, hogy az
elszenvedett szabálysértés
már jogorvoslatot kíván, és
a közbelépésünkre van szük-
ség” – mondta el lapunknak
Mircea Radu. A Kolozsvári
Megyei Fogyasztóvédelmi
Hivatal igazgatója szerint a
téli ünnepek idõszakában
különösen fontos odafigyel-
ni az  élelmiszeripari cikkek-
re, az elmúlt évek tapaszta-
lata ugyanis azt mutatja,
hogy a nagyobb bevásárló-
központokban sok a lejárt
szavatosságú árú. Kolozsvá-
ron a vendéglátóipari egysé-
gekkel is gond van, Mircea
Radu szerint szilveszterkor
sem javul az ellátás minõsé-
ge, ezért érdemes odafigyel-
ni, ki hol és hogyan ünne-
pel. December elseje óta két
helyi vendéglõt büntetett a
felügyelet pénzbírsággal,
mert súlyos higiéniés rend-
ellenességeket tapasztaltak.

Sárosak a bankok 

Cojocaru Constantin
Valeriu a Bihar Megyei Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelet
koordinációs aligazgatója
lapunknak elmondta, hogy
bár sok a visszaélés, a pana-
szok száma sajnos nem nö-
vekedik ilyenkor sem szá-
mottevõen – a vásárlók in-
kább elszenvedik a károkat,
mintsem hogy panasszal él-
jenek. Két terület van,
amelyre már nem terjed ki a
vásárlók toleranciája: a
pénzügyi szektor és a tele-
fonszolgáltatás. Ha itt éri
kár az embereket, akkor szí-
vesebben kérnek jogérvé-

nyesítést. A pénzintézetek-
kel kapcsolatban a legtöbb
panasz arra vonatkozóan ér-
kezik, hogy az ügyfeleket
nem tájékoztatják megfele-
lõen a hitelfelvételekrõl. A
telefontársaságok esetében
pedig hiányos, vagy átlátha-
tatlan számlázási módra pa-
naszkodnak az elõfizetõk.
Az aligazgató szerint na-
gyon fontos, hogy az ügyfél
mindig pontosan és alapo-
san olvassa el a szerzõdése-
ket, ha a dokumentum rész-
leteit nem érti, kérjen felvi-
lágosítást. Aláírt, elfogadott
szerzõdések esetén ugyanis
csak különlegesen indokolt
esetekben tud eljárni a Fo-

gyasztóvédelmi Felügyelet. 
Játékot csak 
pontosan...

A karácsonyi vásárlás
egyik legkényesebb pontja a
játékvásárlás. Háromszéken
a téli ünnepek elõtt a játék-
üzleteket módszeresen el-
lenõrizte a megyei fogyasz-
tóvédelmi felügyelet. Vizs-
gálták a megvásárolható já-
tékokat minõségi, biztonsá-
gi szempontból. Rigó Mag-
daléna fogyasztóvédelmi fõ-
felügyelõ az ÚMSZ-nek el-
mondta, hogy a legtöbb
gondot a játékokra vonatko-
zó információk okozzák.
Az elmúlt napokban 28 já-

tékforgalmazó céget ellen-
õriztek, összesen 4968 játé-
kot vizsgáltak meg, amelyek
értéke több mint 70 ezer lej-
re tehetõ. Bár találtak rend-
ellenességeket, megnyugta-
tó lehet, hogy a játékok ke-
vesebb mint 10 százaléká-
ban találtak „csak” valami-
lyen problémát. Rigó Mag-
daléna szerint összesen 323
játék piacról való visszavo-
nását rendelték el. Gyakran
hiányzik a játékokról az
életkor megjelölése, nem
tudni, hány éves kortól aján-
lott annak használata. A
másik típushiba, hogy hiá-
nyoznak a gyártóra vonat-
kozó információk, vagy a já-
ték anyagára, összetételére
vonatkozó pontos adatok.
Ez az információhiány már
olyan szabálysértésnek mi-
nõsül, ami miatt a játék biz-
tonságos használata akkor
sem garantált, ha egyébként
semmilyen probléma nem
fedezhetõ fel. Erre hivat-
kozva a helyi fogyasztóvé-
delmi felügyelet tíz bírság-
gal büntette a háromszéki
játéküzleteket, összesen 11
ezer lej értékben, 9 esetben
írásos figyelmeztetést is
kaptak a vétkes üzletek, az
elkobzott játékok összérté-
ke 9200 lejre tehetõ – tájé-
koztatatta lapunkat Rigó
Magdaléna fogyasztóvédel-
mi fõfelügyelõ. 
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Könnyen pórul járhat az a karácsonyi vásárló, aki kellõ körültekintés nélkül vesz ajándékot

Röviden

Méhnyakrák elleni oltás

Az Egészségügyi Miniszté-
rium kiterjesztette a méh-
nyakrák elleni oltási kam-
pányt. Ezentúl minden 14
és 24 év közötti nõ ingyen
kaphatja meg márciusig a
humán papillomavírus elle-
ni védõoltást, amelyet az is-
kolai és egyetemi orvosi
rendelõkben, valamint a há-
ziorvosoknál lehet igényel-
ni. Az eddigi kampányok
során 35 ezer fiatal nõ kap-
ta már meg ezt a védõol-
tást. Csak az idén több mint
tízezer kislányt oltottak be. 

Ünnepi menetrend

December 17. és január 5.
között 14 járattal több vo-
natot mûködtet a Román
Vasúttársaság (CFR) a zsú-
folt útszakaszokon. De-
cember 24. és január 3. kö-
zött viszont száz olyan já-
rat szünetel, amelyek iránt
a vakáció miatt idõszako-
san csökken az érdeklõdés.
A CFR vezetõsége arra fi-
gyelmezteti az utasokat,
hogy utazás elõtt kérjenek
információt az aktuális
menetrendrõl és minden-
képpen váltsanak menetje-
gyet elõvételben az esetle-
ges kellemetlenségek elke-
rülése érdekében. Belföldi
utazás elõtt harminc, kül-
földi utazás elõtt kilencven
nappal érdemes menetje-
gyet váltani.

Ünneprontó ünnepi vásár

Fotó: Kovács Zsolt

Sike Lajos

Az ország egyik legmo-
dernebb hajléktalanszál-

lóját avatta fel tegnap a
szatmárnémeti önkormány-
zat. A szálló az átlagosnál
több szolgáltatást nyújt
azoknak, akik az intéz-
ményben találnak menedé-
ket. Uniós támogatásból
negyvenrõl hatvan fõre
emelték a férõhelyek szá-
mát, a betérõk számára pe-
dig pszichiáter, szociális
munkás és orvos nyújt szük-
ség esetén azonnali segítsé-
get. A hajléktalanszállónak
saját konyhája van, ahol
reggelit és vacsorát kapnak
a rászorulók. A helyben
mûködõ mosoda is bárki ál-
tal használható, hasonlóan
a szálló lakói számára fenn-
tartott mosdóhoz. Az intéz-
mény legfontosabb szolgál-
tatása azonban az a krízis
szoba, amelyet a hazulról
elûzött kisgyermekes anyák
számára tartanak fenn. Az
érintettek segítséget kérhet-
nek az önkormányzat szoci-
ális irodájától, és a szálló
munkatársaitól rehabilitáci-
óhoz, és integrációhoz. A
rendkívüli hideg ideje alatt
a helyi önkormányzat em-
berei folyamatos ellenõrzést
tartanak a város utcáin. A
cél az, hogy az idén egyet-
len rászoruló se maradjon
segítség nélkül, azok is el-
jussanak a szállóra, akik
maguktól nem folyamodná-
nak segítségért. 

Krízisszállót
avattak

Kovács Zsolt

Hosszas késés után teg-
nap átutalta a kormány

Sepsiszentgyörgy önkor-
mányzatának, a Sugásfürdõ
rehabilitálására korábban
beígért összeget – jelentette
be Antal Árpád, a város
polgármestere. A napokban
az önkormányzat képvisele-
tében a tisztségviselõ Buka-
restben fordult azokhoz a
minisztériumokhoz, ame-
lyek a már odaítélt támoga-
tás folyósításával el voltak
maradva.  

A folyamodvány révén a
Turisztikai Minisztérium-
nál és a Környezetvédelmi
Minisztériumnál sikerült ki-
eszközölni a 4,2 millió lejes
adósság törlesztését. Ígére-

tek szerint a két tárca janu-
árban még 2,9 millió lejt
utal Sugásfürdõ rehabilitá-
lásának folytatására. Mivel
a kivitelezéssel megbízott
cég idõben elkezdte a mun-
kálatokat év végére elkészül
Sugásfürdõn a második sí-
pálya. A sepsiszentgyörgyi
önkormányzat összesen
húszmillió lej beruházására
készítetett terveket, ebbõl
korszerûsítik a régi 500 mé-
ter hosszú sípályát, a sífel-
vonót, valamint az éjszakai
világítást. 

Ugyanakkor létrehoznak
egy kezdõknek szánt 250
méteres új pályát is. A két
pályát hóágyúkkal látják el,
a fejlesztés keretén belül pe-
dig bõvítik a hegyimentõk
házát is. 

Korszerûsítik Sugásfürdõt

Munkatársunktól

Továbbra is országszerte
gondot okoz a hóaka-

dályok elhárítása, dacára an-
nak, hogy a Közlekedésügyi
Minisztérium fokozott telje-
sítményt kért a területileg il-
letékes köztisztasági vállala-
toktól és az önkormányzat-
októl. Tizenkilenc megyei
úton akadozik a forgalom:
Vrancea, Buzãu, Braila, Tul-
cea, Galac, Prahova, Ilfov,
és Vaslui megyékbõl jelen-
tettek idõszakos útlezáráso-
kat. Az autósok viszont fel-
készültebben fogadták a ha-
vazás harmadik napját, az
Országos Közlekedésfel-

ügyelet jelentése szerint
csökkent a közúti balesetek
száma, elsõsorban azért,
mert egyre többen cserélték
le az autók nyári gumiját té-
lire, és egyre többen használ-
nak hóláncot.  A belügymi-
nisztérium információi sze-
rint az utóbbi napokban a
heves havazás miatt 1765
gépkocsit és 2514 utast eva-
kuáltak a rendvédelmi szer-
vek. A vasúti közlekedést to-
vábbra is késések és csúszá-
sok jellemezték, számos vas-
úti csomóponton a váltók
mondták fel a szolgálatot,
Galac és Konstanca körzeté-
ben hét járatot teljesen töröl-
tek. 

Hóhelyzet elakadásokkal



Sipos M. Zoltán

Rendhagyó módon, éj-
szakai könyvbemutató

keretében mutatta be szer-
dán a Koinónia könyvkiadó
legújabban megjelent szín-
háztudományi tematikájú
könyveit a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színházban. A
nem mindennapi rendezvé-
nyen olyan köteteket mutat-
tak be az érdeklõdõknek,
mint David Zinder Test-hang-
képzelet címû könyvét, amely
egy rendkívül eredményes
színészképzési módszert ír
le, Myriam Bloedé Nagy Jó-
zsef síremlékei címû, francia
nevén Josef Nadj koreográ-
fus és képzõmûvész érdekfe-
szítõ monográfiáját, vala-
mint Upor László Majdnem
véletlen címû mûvét, amely
az Angliában élõ, több-iden-
titású Tom Stoppard életmû-
vének élményszerû értelme-
zése. Az est házigazdája
Köllõ Katalin színházkriti-
kus, a Szabadság címû napi-
lap szerkesztõje volt. 

A könyvbemutató szerzõi
éjszaka fél 11 órakor kezd-
ték a rendkívül érdekfeszítõ
beszélgetést a színház eme-
leti elõcsarnokában a szer-
zõkkel, meghívottakal, köz-

vetlen a Három nõvér címû
elõadást követõen. „Myriam
Bloedé francia szerzõ mo-
nográfiájának magyar címe -
Nagy József síremlékei - szokat-
lanul hangozhat a magyar ol-
vasó számára, ám a mûfaj a
francia irodalomban nagyon
elterjedt, bevett irodalmi for-
ma, egyfajta tisztelgés egy író
vagy mûvész elõtt. Akár az
illetõ mûvész életében is
íródhatnak ehhez fogható
tisztelgõ szövegek. A kötet
fordításánál Myriam

Bloedé ragaszkodott ahhoz,
hogy a cím is eredeti formá-
jában legyen átültetve ma-
gyar nyelvre” - magyarázta a
könyv címét Gemza Melin-
da fordító, aki Nagy Józsefet
bemutatva elmondta, Fran-
ciaországban élõ táncmû-
vész, koreográfusról van szó,
akit többnyire a francia szín-
házak köreiben ismernek.
Noha délvidéki származású
magyar anyanyelvû mûvész,
magyar nyelvterületen kevés-
bé ismert. Ha valaha is rövid

idõre itthoni színházakban is
elõfordult az csak a francia-
országi népszerûsítésnek kö-
szönhetõ, fejtette ki a beszél-
getésen Gemza Péter szín-
mûvész. A Majdnem véletlen
címû könyvet, annak szerzõ-
je, Upor László jelenlétében
mutatták be. A mû „tárgyá-
ról” a szerzõ elmondta,
Stoppard olyan kifinomultan
ír, hogy azt egyszerûen nem
lehet megkerülni. Upor sze-
rint a színházvilágban egyes
helyeken az intellektus szi-

tokszónak számít, éppen
ezért olyan kritikák érik a
szerzõt, hogy nem túl érzé-
ki, hogy nagyon gondolati,
hogy nagyon kiszámítja,
amit csinál. „Ezzel a köny-
vemmel azt a Tom Stop-
pardot szeretném bemutatni,
akit én megismertem a mû-
vein keresztül. Szerintem
Stoppard korántsem az a
számító, rideg szerzõ akit a
színházaknak kerülni kéne,
sõt az ilyen szerzõkkel kelle-
ne többet foglalkozniuk a
színházi embereknek” - fej-
tette ki véleményét a különc-
nek tartott drámaíróról Upor
László.

David Zinder könyvét,
melynek címe Test-hang-
képzelet, Hatházi András ko-
lozsvári színmûvész, a könyv
fordítója ismertette. „A szer-
zõ olyan színházi módszere-
ket ír le, amelyeket én folya-
matosan kerestem eddig a
színi hallgatókkal való közös
munkám során. Vélemé-
nyem szerint rendkívül ered-
ményes a leírt módszer” -
mondta el Hatházi.

A könyvbemutatók után, a
kései órában is megjelent né-
pes közönség egy pohár bor
mellett beszélgethetett a szer-
zõkkel, fordítókkal. 
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Petrovits-kiállítás 
Szentgyörgyön

Petrovits István szobrászati,
akvarell- és rajzkiállítását
nyitja meg december 19-én,
szombaton 18 órakor a sep-
siszentgyörgyi Székely
Nemzeti Múzeum Gyárfás
Jenõ Képtárában Jánó Mi-
hály mûvészettörténész.
Házigazda Sántha Imre Gé-
za. A tárlat 2010. január 15-
ig látogatható. A most meg-
nyíló kiállításon Petrovits
István az utóbbi évtizedek-
ben alkotott és újabban ké-
szült kisplasztikai munkái-
ból mutat be, valamint a nõi
test formaisága által ihletett
akvarell- és rajzvázlatait is
a nézõ elé tárja. 

Karácsonyváró 
Szatmáron

Ismét megtartja hagyomá-
nyos karácsonyváró prog-
ramját a szatmári Magyar
Demokratikus Ifjúsági Szer-
vezet vasárnap délután a
Kölcsey fõgimnázium föld-
szinti termeiben. Az eddigi-
ek szerint igen népszerû,
több órás rendezvény kere-
tében a kántálástól a betle-
hemezésig több régi kará-
csonyi szokást felidéznek,
ugyanakkor a karácsonyi
díszek készítésétõl a gyer-
tyaöntésig számos kézmû-
ves foglalkozásra tanítják a
gyerekeket.

Minden jó, ha vége jó 
az év végére

A Figura Stúdió Színház
december 20-án, vasárnap,
este 7 órától bemutatja
William Shakespeare Min-
den jó, ha vége jó komédiáját
a gyergyószentmiklósi szín-
házteremben, Kövesdy Ist-
ván rendezésében. A 25.
évfordulóját ünneplõ Figu-
ra Stúdió Színház elsõ íz-
ben mutat be Shakespeare-
mûvet, melyet Barabás Ár-
pád, Kõmíves Csongor,
Kolozsi Borsos Gábor, Sza-
bó Eduárd, Bartha László
Zsolt m.v., Boros Mária,
Tamás Boglár, Máthé An-
namária, Gazdag Erzsébet,
Imecs Levente adnak elõ.

Röviden

Az éjszakai rendezvényen éber és lelkes közönségnek olvastak fel a résztvevõk A szerzõ felvétele

Könyves éjszaka Kolozsváron

Díj az értékmegõrzésért
Kánya Gyöngyvér, Budapest

Harmadszor díjazott a
Budapesti Román Kultu-

rális Intézet (BRKI): Rév
István történész nívó-, Al-
földi Róbert színész-rende-
zõ kultúra-, míg négy újság-
író – Orbán Györgyi, Klein
Judit, Kaupert Edit Júlia és
Hegedûs István – jubileumi
médiadíjjal lett gazdagabb. 

A BRKI szerdán a Ha-
gyományok Háza díszter-
mében nyújtotta át 2009-es
díjait, melyek a párbeszé-
den és kölcsönös tiszteleten
alapuló együttmûködést
szolgálják Románia és Ma-
gyarország között. „Ezzel a

2007-ben alapított díjjal sze-
retnénk bizonyítani, hogy
mi a befogadó országot és
az annak értékeit képviselõ
személyeket tiszteljük. Ez-
zel a díjjal a magyar kultú-
rát szeretnénk honorálni,
szorosabbra fûzni a kapcso-
latot Románia és Magyar-
ország kultúrája között” –
mondta nyitóbeszédében
Brînduºa Armanca, a BRKI
igazgatója, majd rátért az
este fõszereplõinek, azaz a
díjazottaknak a bemutatá-
sára. Rév István történész
professzor, a budapesti
Open Society Archives
(OSA Archívum) kutatóin-
tézet igazgatója példaértékû

erkölcsi magatartásáért, va-
lamint a kelet- és közép-eu-
rópai demokráciák megerõ-
sítése érdekében kifejtett
munkája elismeréseként ní-
vódíjat vehetett át. Rév Ist-
ván köszönõbeszédében –
akárcsak az este szinte vala-
mennyi díjazott  ja – meg-
emlékezett a húsz évvel ez-
elõtti román forradalomról.
Rév ugyanakkor felhívta a
figyelmet arra, hogy az álta-
la igazgatott OSA-
Archívumban, ahol a közel-
múlt és a jelenkor világtör-
ténelmének egyik legjelen-
tõsebb sajtóarchívuma és
audiovizuális gyûjteménye
található, fellelhetõ a húsz

évvel ezelõtt Romániában
történt események archívu-
ma is, amit most, két napon
keresztül a látogatók ren-
delkezésére bocsátanak. 

A rendszerváltás husza-
dik évfordulójára és a ro-
mán forradalomra emlékez-
ve a BRKI több kiállítást,
beszélgetést és filmvetítést
szervezett székházában, il-
letve az idei médiadíját is
ennek szellemében ítélte
oda, az eddigi szokásoktól
eltérõen nem egy, hanem
négy személynek. Kimagas-
ló színvonalú újságírói
munkájuk elismeréseként
Orbán Györgyit, a Magyar
Távirati Iroda munkatársát,

Klein Juditot, a Magyar Tele-
vízió kisebbségi mûsorok
szerkesztõségének szerkesz-
tõségvezetõjét, Kaupert
Edit Júliát, a Magyar Rádió
szegedi stúdiója román
nyelvû szerkesztõségének
vezetõjét, valamint a Csík-
szeredában született Hege-
dûs Istvánt, a Magyar Televí-
zió Kárpát Expressz címû mû-
sorának kiemelt szerkesztõ-
jét részesítette jubileumi
(1989–2009) médiadíjban.
A fennkölt hangulatban zaj-
ló díjátadót a bukaresti Dan
Puric Társulat legfiatalabb
generációjának Mind az öten
címû mozgásszínházi elõ-
adása zárta. 

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



2009. december 18., péntek   www.maszol.ro

Ha ünnep érkezik az életed-
ben, akkor ünnepelj egészen.
Az ünnep egyik nagy titka a
teljesség. Nem lehet csak fé-
lig ünnepelni, megszokás-
ból, mert az ünnep csak an-
nak nyitja meg önmagát,
aki kész mindenrõl lemon-
dani. Tisztulj meg belülrõl
és kívülrõl. Tégy le a kezed-
bõl mindent, ami a hétköz-
napok szertartása és felada-
ta. Az ünnepet nemcsak a

naptárban írják piros betûk-
kel. Nézd a régieket, milyen
áhítatosan, milyen feltétlenül,
milyen körülményesen, meny-
nyi örömmel ünnepeltek! Az
ünnep a különbözés nagy al-
kalma. Az ünnep a mély és ti-
tokzatos rendhagyás. A vál-
tozni nem tudás vagy nem
akarás eleve kizár bármilyen
ünneplést. Az igazi ünnep vál-
tozás, mint ahogy az igazi vál-
tozás is ünnep.

KOS (III. 21.–IV. 20.)

Fékezned kellene magadat má-
sokkal szemben. Arra törekedj,
hogy mindenkivel félreérthetet-
len formában közöld gondolata-
idnak legjavát.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Szívesen foglalkozol családi
fészked csinosításával, és erre
most itt is van a megfelelõ pilla-
nat. A szerelem útján néha va-
lóban lehet zökkenõmentesen
közlekedni. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Mindenki iránt jó érzéseket táp-
lálsz és ez most viszonzásra is
fog találni. Kapcsolataid nõk-
kel és csoportokkal egyaránt
kölcsönös elõnyökkel kecsegtet-
nek. 
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Nem mondható, hogy épp a
napsugaras boldogság és pozitív
gondolkodás mintapéldánya
volnál. Magányosnak érezheted
magadat, akár jogosan, akár
alaptalanul. 
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Ez egy jó idõszak a befektetésre
– ha nem sajnálod az idõt az
alapos vizsgálódásra. Az, hogy
valami új és izgalmas, még tá-
volról sem elég indok arra, hogy
pénzt fektess bele. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

A mai bolygóállások a hatalom
kérdését helyezik elõtérbe, és szi-
gorú próba elé állítják képessé-
geidet az önismeret és önmér-

séklet tekintetében a hatalmi
harcok terén. 
MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Anyáskodni vagy atyáskodni
próbálsz a világ felett, ami rend-
jén is volna, ha nem esel túlzá-
sokba. Az embereknek meg kell
tanulniuk önállóan kezelni sa-
ját problémáikat, karmájukat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

A változások és utazások kedve-
zõtlenek, és sok gátlással, aka-
dályoztatással, késedelemmel
járnak. Kapcsolataid nehezen
kezelhetõnek tûnnek.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Ennek egy olyan idõszaknak
kellene lennie, amely alkalmat
teremt személyes szabadságod-
nak kiterjesztésére és életednek
alkotó jellegû megváltoztatá-
sára. 
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Semmilyen téren ne kötelezd el
magad, különösen spirituális
kultuszok vagy mozgalmak
iránt, amíg el nem múlik ez az
idõszak. 
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Tudsz más embereket befolyá-
solni, szuggesztív erõvel rendel-
kezel. Nem szereted az apró,
részletmunkákat. Nem vagy
önzõ, csak becsvágyó. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Problémáid támadhatnak
ilyenkor, mert nehezen fejezed
ki érzelmeidet. Néha ez a tran-
zit ideiglenes vagy végleges sza-
kítást jelez, feltehetõen más irá-
nyú kötelezettségeid miatt.

Horoszkóp

Gondolatjel Visky István rovata
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Ma Auguszta nevû olva-
sóinkat köszöntjük.
Az Auguszta nõi név a la-
tin eredetû Augustus (ma-
gyarul Ágost és Ágoston)
férfinév párja. A latin név
jelentése: magasztos, fenn-
költ.
Holnap Viola napja van.
Vasárnap a Teofilok ünne-
pelnek.
Hétfõn a Tamásokat kö-
szöntjük.

Évforduló
• 1971-ben az ENSZ Köz-
gyûlése jóváhagyta a bak-
tériumfegyverek és a mér-
gezõ anyagok gyártásának
és felhalmozásának betil-
tásáról, és ezek megsem-
misítésérõl szóló egyez-
ményt.
December 19., szombat
• 1895-ben Magyarorszá-
gon engedélyezték, hogy
az egyetemek bölcsészet-
tudományi és orvosi karát
nõi hallgatók is látogat-
hassák.
December 20., vasárnap
• 1590-ben meghalt Am-
broise Paré francia orvos,
„a modern sebészet” aty-
ja.

Vicc
– Mi a családi neve, katona?
– kérdezi az õrmester az
újoncot.
– Szarka.
– Nekem ne becézgesse ma-
gát!

Recept
Ropogós zabpelyhes bom-
ba
Hozzávalók: 5 dkg mandu-
la, 5 dkg dió, 2 tojás, 10 dkg
porcukor, 10 dkg margarin,
20 dkg zabpehely, vanília-
aroma.
Elkészítése: A mandulát és
a diót durvára õröljük. A to-
jást a cukorral habosra ke-
verjük, hozzáadjuk a mar-
garint, és simára keverjük.
Apránként hozzákeverjük a
zabpelyhet is. Vaníliaaro-
mával ízesítjük, majd a
mandulával és a dióval is
összedolgozzuk. Lisztes
kézzel golyókat formálunk a
masszából, kivajazott tepsi-
be tesszük, és meleg sütõben
25 percig sütjük. Amikor
aranyszínûre sült, elzárjuk a
sütõt, és még 10 percig ben-
ne hagyjuk. Minyonpapí-
rokra adagoljuk, és grillrá-
cson kihûtjük.

December 18.,  péntek
Az év 51. hete, eltelt 352 nap, hátravan 13 nap
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A Romániai 
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MÉDIAPARTNEREK
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8.05 Hol volt, hol nem
volt…
9.50 Cimbora
10.50 Léptünk koppan
ódon köveken
11.15 Vannak vídékek
12.15 Divathét
12.45 Híradó, Időjárás-je-
lentés
13.00 Déli harangszó
13.05 Isten kezében
13.35 Élő népzene
14.00 Adventi Kalendári-
um
14.10 Egy igazi tündérme-
se (angol-am. családi
film)
15.45 Ízőrzők: Létavértes
16.15 20 éve kezdődött
17.05 Világkikötő
18.00 Talpalatnyi Zöld
18.30 Mese
19.00 HÍRÓRA
Sport, Időjárás-jelentés
19.30 Kirakat
20.05 Szerelmes földrajz
21.00 Állomás (magyar
filmsor.)
21.30 Az ifjú Pardaillan
(francia kalandfilm)
22.55 Lélek Boulevard
23.25 Dunasport

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

7.00 Híradó
9.05 Válaszd a tudást!
10.05 Sándor Mátyás
11.10 Én táncolnék veled
12.10 Derek, a fenegye-
rek (kan. filmsor.)
12.30 Borús az ég
13.00 Déli harangszó
13.01 Szabadlábon a Szi-
getközben
14.15 Natúra – Téli 
kék 2.
14.45 Magyarok az em-
berevők földjén
15.45 Múzeumtúra
16.10 Kőbe vésett 
románc
17.00 Szülőföldem, Vál
18.55 Halál tánc
19.50 Haydn – Londoni
naplójegyzetek
20.15 Pufóka
20.30 Karácsonyi kalen-
dárium
20.35 A jazz születésétől
napjainkig
21.30 Híradó
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 Az öt zsaru (ma-
gyar tévéfilm sor.)
22.50 A Bécsi Filharmo-
nikusok hangversenye

7.20 Tini nindzsa teknőcök
7.40 Kölyökklub
Benne: Csőrcsapat, A men-
tőcsapat
10.05 Disney rajzfilmek
11.20 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.25 Házon kívül – Heti
magazin
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Autómánia - Autós-
magazin
13.45 Miss World 2009 –
Döntő Johannesburg
15.45 Tengeri őrjárat
(olasz krimisor.)
16.45 Szökésben (am.
krimisor.)
17.45 Az időgép (am. sci-fi
kalandf., 2002)
19.30 RTL Klub Híradó -
Esti kiadás
20.00 Fókusz Plusz Maga-
zin
20.30 Csillag születik
2009
23.25 A falu (am. thriller,
2004)
1.30 Alias (am. akciófilm-
sor.)
2.20 Fókusz Plusz
2.50 Műsorszünet

7.25 Tv2 matiné
10.25 414-es küldetés
11.00 Szurikáták udvar-
háza
11.30 A világ legerő-
sebb emberei
12.35 Kalandjárat
13.05 Charly, majom a
családban (filmsor.)
14.05 Hegylakó (kan.-
francia kalandf. sor.)
15.10 Bajnokok Ligája
magazin
15.45 A kiválasztott -
Az amerikai látnok (am.
filmsor.)
16.50 90210 (am. tévé-
film sor.)
17.50 Hóból is megárt 
a sok (am. vígj.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 Magellán - isme-
retterjesztő magazin
20.35 Segítség elrabol-
tam magam! (amerikai
vígj.)
22.35 Ütközetben eltünt
2. (am. akcióf.)
0.30 Kvízió - különki-
adás
2.45 Drága testek (am.
sor.)

8.00 Híradó
8.30 Soroló
9.05 Széles út – Életmód
magazin
9.30 BBC Reporters (ism.)
10.05 Felfedező
10.30 Arcok a liftben
11.05 Különkiadás
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama, Köz-
vetlen ajánlat
14.05 BBC Click
14.30 Negyedik (ism.)
15.05 Garázs
15.30 BBC Hard talk
16.05 Zöld övezet (ism.)
17.30 Európai híradó
(ism.)
18.00 Híradó
18.30 Célpont (ism.)
19.05 Sziluett
20.00 Híradó
20.30 Riasztás (ism.)
21.05 Civil kaszinó - Hús-
bavágó kérdések, civil vá-
laszok (ism.)
22.00 Híradó 21
22.30 BBC Hard Talk
0.05 Vetítő
0.06 Csövesek - csicskák
(magyar dokumentumf.)
1.00 Műsorszünet

TV2
6.53 Hajnali gondolatok
7.00 Híradó
8.05 Főtér
9.10 Mézga család
9.35 Spuri
10.05 A Black Rose vár
titka (kalandf. sor.)
11.00 Városrajzolatok
11.30 A világ legjobb
konyhafőnökei
12.00 Design
13.00 Déli harangszó
13.01 Hírek
13.10 Fogadóóra
13.40 Egészség ABC
14.05 Együgyű Jankó
15.50 Az aranyrózsa bar-
langja (olasz kalandf.)
17.25 Extra – Kultúrháttér
17.55 Visszajátszás
19.25 Úri házak titkai
20.30 Híradó
20.50 Sporthírek
21.05 SzerencseSzombat
Luxor, Ötöslottó és Joker
sorsolása
22.05 Rózsaszín sajt
(magyar-francia film,
2009)
23.40 Hírek
23.45 Sporthírek
4.07 Műsorszünet

7.00 Pro patria
7.25 Az emlékek éneke
7.55 Jelek
8.25 Világraszóló elő-
adás
9.00 Disney Klub
10.00 Noé bárkája
10.30 Zöld csapat
11.00 Jó, mint az élet
(ism.)
11.30 Hannah Montana
(sor.)
12.00 A család sztárja
13.00 Nikita Mihalkov
13.30 Zenedíjak Gálája
14.00 Hírek, időjárás
14.20 Előtte és utána
14.35 Sziluett-recept
15.20 Találkozunk a
TVR-en (talk show)
17.30 Tévéenciklópédia
18.30 Folklórkincsek
19.30 Sport
19.40 Előtte és utána
20.00 Hírek, időjárásje-
lentés
21.10 Katonák voltunk
(am.-német film, 2002)
23.35 100%-os jótállás
(talk show)
0.10 Parfüm (am. film,
2001)

TVR 1

7.15 A boldogok szobrásza
8.05 Cimbora
10.25 Illemberke
10.45 A világörökség kin-
csei
11.00 Csodafa
12.10 Hatodik sebesség
12.45 Híradó, időjárás-je-
lentés
13.05 Élő egyház
13.35 Élő népzene
14.05 Csellengők
14.30 Havasi napsütés
(magyar film)
16.05 Vannak vidékek
17.05 A szeretet árvái
18.30 Mese
19.00 Híróra
20.00 Kikötő program-
ajánló
21.00 Heti Hírmondó –
Közéleti magazin
22.00 Sütő András: Ad-
vent a Hargitán
0.40 Földrengések zongo-
rahangolója
2.15 Magyarország kincsei
2.20 Dunasport - Sportösz-
szefoglaló
2.35 Időjárás-jelentés
2.40 Beavatás (ism.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

8.10 Pizsama-parti
9.00 Tudásakadémia
11.05 Öregember nem
vénember (am. családi
film, 2005)
13.00 Déli harangszó
13.01 Sokszínű vallás
13.10 “Így szól az Úr!”
13.20 Engedjétek hozzám
13.25 Katolikus krónika
13.50 Egyházi naptár
14.05 Evangélikus maga-
zin
14.30 Református ifjúsági
műsor
15.05 Katolikus válaszok
16.00 Gutenberg Bibliája
16.25 A keramikus
Gorkák
19.05 Szent Péter eser-
nyője (magyar filmdráma,
1935)
20.15 Pufóka kalandjai
20.30 Karácsonyi kalen-
dárium
21.30 Híradó este
22.00 A sátán kutyája
(kan. krimi, 2000)
23.35 A jazz születésétől
napjainkig
0.25 Csontváry

6.30 Top Shop
7.00 Slayers - A kis boszor-
kány
7.40 Kölyökklub
11.10 Recept Klub
11.30 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
12.35 meneTrend - Utazási
magazin
13.00 RTL Klub Híradó
14.05 Doki (am. filmsor.)
15.00 Tuti gimi (am. tévé-
film sor.)
15.55 Nem szentírás (am.
filmsor.)
16.45 Titkos küldetés (am.
akciófilm-sor.)
Közben: Hatoslottó-sorsolás
17.40 Városi vadász (akció-
vígj.)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 Cobra 11 (német ak-
ciófilm-sor)
21.00 Charlie és a csoki-
gyár (am. kalandf.)
23.15 Heti hetes (talk
show)
0.35 Portré - Riportmaga-
zin
1.05 Kemény zsaruk (am.
tévéfilm sor.)

7.45 Tv2 matiné
10.15 Nagy Vagy! (szór.
műsor)
11.15 Joey (am. tévéfilm
sor.)
11.45 Két TestŐr - Élet-
módmagazin
12.20 Stahl konyhája
12.55 Borkultusz – Bor-
kultúra magazin
13.25 Száguldó vipera
(am.-német akció-sor.)
14.30 Psych - Dilis detek-
tívek (am. krimisor.)
15.30 Smallville (am. ak-
ciófilm-sor.)
16.30 Tequila és Bonetti
(am. sor.)
17.35 Öcsikém 2 (am.
kalandf.)
19.30 Tények Hírműsor
20.00 Napló - Mérlegen a
valóság
21.05 Hírtelen 30 (am.
vígj.)
23.00 Időzsaru 2. (am.
akcióf.)
0.30 Napfivér, Holdnővér
(olasz-angol filmdráma)
2.45 Napló - Mérlegen a
valóság

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

TV2
7.10 Hat órai tea
10.00 “Így szól az Úr!”
10.05 Engedjétek hozzám
10.15 Katolikus krónika
11.30 Egyházi naptár
11.45 Evangélikus magazin
12.10 Református ifjúsági
műsor
12.20 Az utódok reménysé-
ge
13.01 Hírek
13.05 Teknőc a láthatáron
13.40 Ruudi (vígjáték)
15.20 Légfrissítő
16.20 Múlt-kor
17.25 Euro-Taxi
17.55 Panoráma
18.25 Magyarország törté-
nete
18.55 Találd ki magad! -
Bölcseleti játék
19.25 Yorkshire-i szív-
ügyek (angol dráma sor.)
20.30 Híradó este, Sport-
hírek
21.00 Aranycsapat
22.50 A szólás szabad-
sága
23.55 Kultúrház
1.05 Alice a városokban
(német játékf., 1974)

7.10 A hit világa
9.00 Disney Klub
10.00 Mondd, mi fáj
10.40 Akárcsak a köny-
vekben
11.30 A falu élete
12.45 Kézilabda - stúdióbe-
szélgetés
12.55 Kézilabda VB – női
döntő
14.45 Kézilabda VB
14.55 Átváltozás
15.45 Utazó egy életen át
16.15 Előtte és utána
16.30 Maximális forma
17.00 Danutz Kft.
18.00 Hírek, Sport, Időjá-
rás
18.10 Danutz Kft.
19.20 Loto 6/49 és Noroc
sorsolás
19.30 Sport Plusz
19.40 Előtte és utána
19.50 Sport
20.00 Hírek, Sport
21.10 Hiúság vására
(angol-am. rom. dráma,
2004)
23.35 Csillagközi romboló
(am.-angol filmsor.)
0.30 Danutz Kft. (ism.)

TVR 1

7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Kirakat – Gellért
Alpár műsora
9.30 Léptünk koppan
ódon köveken
9.55 Aranyszarvas
10.55 Állomás
11.30 Család-barát
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.10 Kikötő - Friss
15.15 Adventi Kalendári-
um
15.35 Csupa nyalánkság
16.25 Három gyermek,
három sors
17.25 Heuréka! Megtalál-
tam!
17.55 Váratlan utazás
(kan. filmsor.)
18.50 Példa-Képek
19.00 HÍRÓRA
19.35 Mese
20.00 A Vatikán titkai
20.30 Sportaréna Extra
(magyar sportműsór)
22.05 Puskás Hungary
(magyar életr. film)
0.05 Váltó
0.15 Sport
0.20 Filmsámán (magyar
portréf.)

DUNA TV m1 m2 RTL
KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Rondó
10.50 A Nagy vita (talk
show)
11.25 Mesélő cégtáblák
11.50 Nyitott stúdió
12.05 Vízkincs
12.30 Átjáró - Sorsok és
történetek a Kárpát-me-
dencében
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Kopernikusz élete
17.30 Ez történt ma reggel
19.20 Magyar rock
20.20 A mikulástanonc
20.30 Karácsonyi kalen-
dárium
21.30 Híradó este
21.50 Sporthírek
21.55 Időjárás-jelentés
22.00 Natalie Wood rejté-
lyes élete (am. filmdráma,
2004)
23.30 Záróra
0.20 Magyar rock
1.15 Natalie Wood rejté-
lyes élete (ism.)
2.45 Vezérlő fény (am.
filmsor.)
3.35 Egy kórház hétköz-
napjai

7.00 Reggeli
Ébresztőshow
11.05 Top Shop
12.30 Disney-rajzfilmsoro-
zat
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Hívjon! Játsszon!
Nyerjen!
14.30 Fél kettő – Magazin
a legjobb történetekkel
15.40 Hóbarát (am. vígj.)
17.25 Második esély (am.-
mex.kol. sor.)
18.25 Mónika - A
kibeszélőshow
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 Karácsonyi Celeb-
Széf – Ki viheti el a millió-
kat?
21.05 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt (ma-
gyar filmsor.)
22.20 Kardhal (am.
akcióf.)
Utána: RTL-hírek
0.20 Vészhelyzet (am.
sor.)
1.15 Vészhelyzet (am. sor.)
2.10 Reflektor Sztármaga-
zin
2.30 Műsorszünet

7.00 Magellán – A TV2
tudományos és ismeret-
terjesztő magazinja
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Tv2 matiné
11.20 Fenyvesvölgyi ka-
landok (auszt. sor.)
13.00 Barbie mesés Ka-
rácsonya (am. anim.
film, 2008)
13.25 Kvízió – Telefo-
nos játék
16.05 Miniszoknyás Mi-
kulás (am. vígj., 2006)
17.45 Babe (asuzt.-am.
családi vígj., 1995) 
19.30 Tények
20.05 Cápasrác és Lá-
valány kalandjai
(amerikai családi
kalandf., 2005)
21.45 Szellemes kará-
csony (am. vígjáték,
1988)
23.50 Tények Este - Hír-
műsor
0.20 Csodás álmok jön-
nek (am. filmdráma,
1998)
2.20 Műsorszünet

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

TV2
6.25 Hajnali gondolatok
10.00 Afrika gyöngyszeme
10.55 Nappali
11.50 Főtér - Kaposvár
12.45 Sokszínű vallás
13.01 Híróra
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Afrika gyöngysze-
me
14.55 Roma Magazin
15.25 Domovina
15.55 Átjáró
16.55 Autóguru
17.20 Prizma
17.40 Hírek
17.45 Körzeti híradó
18.00 A Fagyos folyó lova-
sa
18.50 6 órai tea
20.00 Párizsi jóbarátok
20.28 Föld TV
20.30 Hírek
20.55 Sporthírek
21.00 Időjárás-jelentés
21.10 Kék fény
22.05 Sztársáv
22.40 Este - Hétfő
23.10 Memento
23.20 Megy a gőzös (ma-
gyar vígj.)
0.45 Hírek – Időjárás-jelen-
tés 0.55 Telesport

7.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
7.30 Bajkeverő majom
(sor.)
8.00 Ébresztő
9.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
9.15 Ébresztő
10.10 Szerelmes Don Juan
(filmsor.)
11.15 Egyszer az életben
(ism.)
13.00 Néma sikoly (ism.)
14.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
14.45 Rajzfilmek
15.00 Teleshopping
15.30 Krónika
17.10 Vihar a palotában
(filmsor.)
18.25 1989 emléke
19.40 No Comment
19.50 Sport
20.00 Hírek,
Időjárásjelentés
21.10 Képek a forradalom-
ról
23.05 A Grace klinika
(amerikai filmsorozat)
0.05 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés
0.15 Jó, mint az élet

TVR 1
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5.15 Happy Hour (ism.)
7.00 Felkészülni, kész,
főzz! (ism.)
8.00 ProTv hírek, Sport
10.00 Mi történik, dok-
tor úr?
10.30 Átváltoztatjuk
(reality show, ism.)
12.00 Pro Motor – autós
műsor (ism.)
13.00 ProTv hírek, időjá-
rás
13.15 A pletykafészek
(am. filmsor.)
14.15 Külvárosi kom-
mandó (amerikai vígjá-
ték, 1991)
16.00 A griff támadása
(amerikai fantasy, 
2007)
17.45 A kereső legendá-
ja (sor.)
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek
20.30 Reszkessetek be-
törők! 3. (amerikai vígjá-
ték, 1997)
22.45 A kelet zsoldosa
(thaiföldi kalandfilm,
2005)
0.45 Boldog idők (kínai
vígjáték, 2000)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Reggeli műsor: Jó
reggelt, szomszéd!
10.00 Villám Spencer, a
karibi őrangyal (amerikai
filmsor.)
11.00 Lassie (amerikai
filmsor.)
12.00 Motors!
12.30 Felicia
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
13.30 Zorro legendája
(amerikai kalandfilm,
2005. ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
16.35 Pénzügyi hét
17.00 Herkules (am.-
újzélandi kalandfilm,
1994)
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 Szórakoztató mű-
sor
22.00 Gagyi mami 2.
(amerikai akció-vígjáték,
2005)
0.00 Szabadvölgy nyo-
mán (amerikai western-
film, 1955)

7.30 Kandikamera
8.00 Flash Gordon
(amerikai filmsorozat,
ism.)
9.00 Yin yang yo
9.30 Saman király (ja-
pán animációs film)
10.00 Teleshopping
10.30 Autófórum
11.00 Ingatlan Blitz
11.30 Sport, diéta és
egy sztár
12.00 Zsoldoskatona
(francia-olasz vígjáték,
1975, ism.)
14.00 Lássuk a Medvét!
(am. vígj., 2005)
16.00 Anyacsere (reali-
ty show) (ism.)
18.00 Hírek,
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a
tortán (reality show)
20.30 Kisanyám - Avagy
mostantól minden más
(amerikai vígjáték,
2004)
22.30 Mondenii Show
0.00 Lássuk a Medvét!
(amerikai vígj., 2005,
ism.)

7.00 A túlélés törvényei
8.00 Piszkos munkák
9.00 Végzetes másodper-
cek
10.00 Bonneville
12.00 Tuningőrület – Ber-
lin: Playboy munka
13.00 A túlélés törvényei
– Afrikai szavanna
14.00 Piszkos munkák
Peter Schmeihellel
15.00 Végzetes másodper-
cek
16.00 Állítólag – Vírusok
órája
17.00 Piszkos munkák
18.00 Amerikai favágók –
Fehér arany
20.00 Smash Lab – Elsza-
badult pótkocsi
21.00 A gép lelke
22.00 Time Warp – Ami-
kor megáll az idő
23.00 Hogyan készült?
0.00 Katasztrófa: ahogy
én láttam
0.30 Végzetes másodper-
cek
1.00 Rács mögött külföld-
ön
3.00 A túlélés törvényei –
Mexikó

6.15 Teleshopping
7.00 Carabinieri (ism.)
8.00 Miért ABC
9.00 Figyelem gyerekek!
10.00 Ég és föld között
10.35 Szabad a szembejö-
vő sáv
11.30 Alpesi sí (ism.)
12.00 Arabella visszatér
(filmsor.)
12.30 Barcelona
13.00 Lehet, hogy nem
tudtad
13.15 Alpesi sívilágbaj-
nokság
14.25 Figyelem, énekel-
nek
16.00 Vízilabda: Rapid -
Steaua
17.05 Gitárok ideje
18.05 Ballykissangel
(filmsor.)
19.05 Vakációs kalauz
(dokf.)
19.35 Ki vagy, doki? (film-
sor.)
20.30 Stúdió 24 (sor.)
21.00 Veszélyes (sor.)
22.00 Hírek, Sport
23.10 Jó az élet (chilei
filmdráma, 2008)
0.55 A gitárok ideje (ism.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.00 Sport Hírek 9.05 Hor-
gászás 10.00 Sport.ro Hí-
rek 11.00 Külön kiadás
12.00 Horgászás 13.00
Sport Hírek 14.00
American Gladiators 15.00
Europa League 16.00 Ame-
rikai favágóverseny 17.00
Labdarúgás: CFR Cluj - FC
Copenhaga; Sturm Graz -
Dinamo 18.00 Sport.ro Hí-
rek 19.00 Bajnokok Dinasz-
tiája 20.00 Boxbuster
21.00 Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling SMACK

8.45 Dona Barbara (film-
sor.) 10.00 Rút kiskacsa
(filmsor.) 12.00 Soha-
sem feledlek (filmsor.)
14.00 Blanco özvegy
(filmsor.) 15.30 Elrabolt
sorsok 16.30 Átkozott
paradicsom (filmsor.)
17.30 A szerelem nevé-
ben (filmsor.) 19.30
Dona Barbara (filmsor.)
20.30 Lopd el a szívemet
(am. film, 2007) 22.00 A
rút Betty (filmsor.)
23.00 Terra Nostra (sor.)

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.00 Csavargó kutya 2.
(kalandf.) 10.00 Televíziós
vásárlás 13.05 Csavargó
kutya  3. (am. családi
kalandf.) 14.40 Murdoch
nyomozó rejélyei (kan.
krimisor.) 16.15 Én a vízilo-
vakkal vagyok 18.05 A ki-
rály nevében (kalandf.)
20.20 A misztikus kard ka-
landorai (akcióf.) 22.15 A
csontevő 23.50 Patkányok
(am. thriller) 1.25 Öld meg
Cupidót (am. akcióf.) 

6.00 Angyali érintés (am.
filmsor.) 8.00 Karácsonyi
kalandok (kan.-am. vígj.)
10.00 Karácsonyi ének
(am. film) 12.00 Partiőrség
(filmsor.) 13.00 A rúzs szí-
ne (am. film) 15.00
Mikulásné kerestetik (am.
film) 17.00 Karácsonyi
ének (am. film) 19.00
Partiőrség (auszt. sor.)
22.00 Esküdt ellenségek
(am. sor.) 0.00 Egy bártán-
cosnő vallomása (dráma)  

7.00 Felkészülni, kész,
főzz! (ism.)
8.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
Mi történik, doktor úr?
10.00 Húsz év után
11.15 A griff támadása
(amerikai fantasy, 2007,
ism.)
13.00 ProTv hírek,
sport, időjárásjelenés
13.05 Apropo tv
14.15 Hogyan fogjunk
gazdag feleséget? (ame-
rikai vígjáték, 2000)
16.15 Reszkessetek be-
törők! 3. (amerikai vígjá-
ték, 1992, ism.)
18.00 Románia, szeret-
lek
19.00 Hétvégi Pro Tv hí-
rek
20.45 Divertis - Land of
Jokes
21.45 Divertis
22.45 Jugaru Shukaru’
(reality)
23.00 A sárkány bosszú-
ja (thaiföldi akcióthriller,
2005)
1.00 Apropo tv (ism.)

7.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
9.00 Jó reggelt, szom-
széd!
10.00 Villám Spencer, a
karibi őrangyal (amerikai
sor., ism.)
11.00 Lassie (filmsor.)
12.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kalandfilmsor.)
13.00 Híradó, sport, időjá-
rás
13.30 Benny Hill (sor.)
14.00 Énekelj, ha tudsz
(ism.)
16.00 Híradó, sport, időjá-
rás
16.30 Szórakoztató mű-
sor
18.00 Divertis Mall – szó-
rakoztató műsor
19.00 Híradó, sport,
időjárásjelentés
20.00 A megmentő (ame-
rikai akciófilm, 2004)
22.00 SuperBingo Metro-
polis
1.00 Shaolin Kung Fu (kí-
nai filmsor.)
2.00 Fekete nyíl (olasz
kalandfilmsor.)

7.30 Kandikamera
8.00 Yin yang yo
8.30 Saman király
9.00 Sport, diéta és egy
sztár
9.30 A ház. építkezés és
design
10.00 Teleshopping
10.30 Flavours – 3 sza-
kács – szórakoztató műsor
11.00 Extralarge: Gyilkos-
ság Miamiban (német-
olasz-amerikai akciófilm,
1991)
13.30 Feleséget keres a
farmos (reality show, ism.)
15.00 Kötekedők króniká-
ja
18.00 Hírek, időjárásjelen-
tés
19.00 Sport
19.30 A cseresznye a tor-
tán (reality show)
20.30 Anyacsere (reality
show)
22.00 Effektus 30
23.00 Megcsaltak a szere-
lemben (reality show)
0.00 Extralarge: Gyilkos-
ság Miamiban (ism.)
2.00 Hírek

7.00 Hogyan készült?
8.00 Mérnöki műtárgyak
9.00 Igaz-e?
10.00 Tuningőrület - Berlin:
Ajándék
11.00 Autókereskedők –
Audi Quattro
12.00 Amerikai hotrodok
13.00 Amerikai favágók –
Fehérarany
15.00 Smash Lab – Folyós
homok
16.00 Állítólag – Telefon-
könyv
17.00 A túlélés törvényei –
Baja sivatag
18.00 Hogyan készült -
Jachtkormányok
19.00 Mérnöki műtárgyak
20.00 Igaz-e?
21.00 Nagy durranások -
Louisville
22.00 Megrázó történetek
– A világ legkisebb anyuká-
ja
23.00 Halálos fogás – Ho-
márhalászok
0.00 Egy toronyház szüle-
tése – Ácsok
1.00 Bandaháborúk
2.00 Megtörtént bűnügyek

7.00 Szabad a szembejövő
sáv (ism.)
8.00 Természet és kaland
(ism.)
8.30 A románok kincsei
9.00 Motomágia
9.30 Mosoly négy keréken
10.00 Farm - magazin
11.00 Falu Tv
11.30 Csavargó horgász
(ism.)
12.00 Arabella visszatér
(filmsor.)
12.35 Vízilabda: Rapid -
Steaua
13.50 Nagyapát kará-
csonyra (amerikai film,
2007) 
15.30 Jamie (sor.)
16.00 Atlasz
16.35 Zene
18.00 Románia... más
szemmel
19.00 Bajnokok
19.35 Videoterápia
20.30 Stúdió 24 (filmsor.)
21.00 Eureka (filmsor.)
22.00 Hírek, sport,
időjárásjelentés
23.10 San Franciscoi króni-
kák (minisor.)

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

7.30 ProMotor 8.00
Sport.ro Hírek 9.00 Sport
Hírek 10.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás 12.00
Labdarúgás: CFR Cluj - FC
Copenhaga; Sturm Graz -
Dinamo 13.00 Sport.ro Hí-
rek 14.00 Fogadás a féle-
lemmel 16.00 Amerikai fa-
vágóverseny 17.00 Labda-
rúgás: Poli - Sahtior;
Steaua-Motherwell 18.00
Sport Hírek 19.00 Bajno-
kok Dinasztiája 20.00 A
fény harcosai   

7.30 A szerelem nevében
(sor.) 8.30 Teleshopping
8.45 Dona Barbara (sor.)
10.00 Rút kiskacsa (sor.)
12.00 Sosem feledlek
(sor.) 14.00 Blanco öz-
vegy (sor.) 15.30 Elrabolt
sorsok 16.30 Átkozott pa-
radicsom (sor.) 17.30 A
szerelem nevében (sor.)
19.30 Dona Barbara (sor.)
20.30 Találkozás a her-
ceggel (am. film, 1999)
22.15 Meséljünk! 23.15
Terra Nostra   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.00 Szeretni bolondulásig
(francia film) 10.00 Televí-
ziós vásárlás 13.10 Pénz áll
a házhoz (vígj.) 14.50 Seriff
az égből (olasz akció-vígj.)
16.30 A seriff és az idege-
nek (akció-vígj.) 18.05 Az
elsüllyedt város kincse
(akció-vígj.) 20.00 Dűne
(am. akcióf.) 22.30
Kommandóbázis 2. (am.
akcióf.) 0.15 Az utas neve
halál (am. horror)

9.00 A vadon bűvöletében
10.00 A Partiőrség (sor.)
11.00 Miss Marple (angol
krimi) 13.00 Miss Marple
(angol krimi) 17.00 Kará-
csonyi kalandok (kan.-am.
családi vígj.) 19.00 Őran-
gyal (am. filmsor.) 20.00 Őr-
angyal (am. filmsor.) 21.00
Találkozunk karácsonykor!
(am. családi vígj.) 23.00 A
médium (krimisor.) 1.00 Es-
küdt ellenségek (krimisor.)  

7.00 Pro Tv hírek,
Sport, Mi történik dok-
tor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.15 Hogyan fogjunk
gazdag feleséget? (ame-
rikai vígjáték, 2000,
ism.)
11.15 Mi történik, dok-
tor úr?
12.00 Fiatal és nyugta-
lan (amerikai sorozat)
13.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
13.45 Jugaru Shukaru’
14.15 Mikulás szabad-
ságon (amerikai családi
vígjáték, 2006)
16.00 Fiatal és nyugta-
lan (am. sorozat)
17.00 Pro Tv hírek
17.45 Happy Hour
19.00 Pro Tv hírek,
sport, időjárás
20.30 Szemtelen szem-
tanúk (amerikai vígj.,
2005)
22.30 State és Románia
(sor.)
23.30 Pro Tv hírek
0.00 CSI Miami 
(sor.)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt
Razvannal és Danival
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Benny Hill (sor.)
12.00 Villám Spencer, a
karibi őrangyal (film-
sor.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém rendes
család (filmsorozat)
14.30 I.Q. (amerikai
film, 1976)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen hozzá-
férés
19.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
20.30 A vonatból kidob-
va (reality show)
23.00 Híradó, Sport
23.45 Dan Capatos szó-
rakoztató műsora
1.00 Egy rém rendes
család (amerikai film-
sor., ism.)
1.30 Sport
(ism.)

7.30 Autofórum (ism.)
8.00 Flavours, három
szakács
8.20 Sport Florentinaval
8.30 Teleshopping
9.00 Farmos. Feleséget
keresek (reality show,
ism.)
11.30 Flash Gordon
(amerikai sorozat)
12.30 Teleshopping
13.00 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Mobiltelefon (szó-
rakoztató műsor)
15.00 Ki a Mikulás
(amerikai családi vígjá-
ték, 1998)
17.00 A cseresznye a
tortán
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 A gyermekek me-
rész dolgokat mondanak
20.30 Farmos. Feleséget
keresek (reality show)
22.15 Üzletek (amerikai
film, 2008)
0.00 Karácsony a
Chestnut Street-en 
(amerikai vígjáték, 
2006)

7.00 Amcsi motorok
8.00 Motorkerékpár-építő
VB
9.00 Hogyan készült?
10.00 Állítólag... – Gőz-
ágyú
11.00 Újjáépítők
12.00 LA Ink – Címlap-
lány
13.00 Hogyan csinálják?
14.00 Fúrótornyok min-
dennapjai
15.00 Nagy durranások
16.00 Hogyan készült? –
Szélvédők/Angol nyergek
17.00 Verminators - Egy
írtó jó csapat
18.00 Amerikai hotrodok
19.00 Újjáépítők! –
Rayce kocsija
20.00 LA Ink – Corey
21.00 Hogyan készült?
22.00 Hogyan csinálják?
22.30 Cella napló - Alasz-
ka
23.30 Juliana új arca
0.30 Katasztrófa: ahogy
én láttam
1.00 Végzetes másodper-
cek
1.30 Túlélés törvényei -
Texas

7.00 Farm (ism.)
8.10 Nagypapát kará-
csonyra (amerikai film,
2007, ism.)
9.45 Lehet, hogy nem
tudtad
9.55 Világutazó
10.10 Szórakoztató mű-
sor
11.30 Hírek, Sport, Időjá-
rás
12.00 Falu tv (ism.)
12.45 Detektív tanárnő
(filmsor.)
13.45 Fedezd fel a romá-
nokat
14.00 Teleshopping
14.30 eForum
15.00 Együtt Európában
16.00 Carabinieri (sor.)
17.00 A klasszikusok lá-
zadása
17.30 A világ városai
18.00 A Biblia: az Úr üze-
nete az embereknek
18.40 Az érem másik ol-
dala (amerikai filmdráma,
1975)
20.30 Labdarúgás: FIFA
World Player - Gála 2009
22.00 Hírek, Sport,
Időjárásjelentés

TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV DISCOVERY

8.00 Hírek 10.00 Hírek
10.05 Bajnokok Dinasztiá-
ja 12.00 Hírek 12.05 Lab-
darúgás: Poli - Sahtior;
Steaua-Motherwell 13.00
Hírek 13.30 Darts Világbaj-
nokság 14.00 Hírek 16.00
Boxbuster: Andre Berto -
Luis Collazo 17.00 Labdarú-
gás - Europa League 18.00
Hírek 19.00 Bajnokok Di-
nasztiája 20.00 Labdarú-
gás: Steaua - Barcelona
1986 21.00 Hírek 22.00
Skandenberg

6.30 A szerelem nevében
8.30 Dona Barbara 9.45
Híresség (sor.) 11.00 Betty,
a csúnya lány 12.15 Sosem
feledlek 13.30 Tele-
shopping 13.45 Aniela
15.30 Elrabolt sorsok
16.30 Átkozott paradicsom
17.30 Igaz történetek
18.30 A szerelem nevében
19.30 Dona Barbara 20.30
Karácsony együtt (amerikai
film, 2006) 22.15 Éjszakai
történetek 23.15 Terra
Nostra (sor.)   

SPORT.RO ACASA

FILM+ HALLMARK

8.25 Kolónia (akcióf.)
10.00 Televíziós vásárlás
13.35 Dávid vagyok (am.
filmdráma) 15.10 A gyilkos
jótevő (am. krimi) 16.50
Virtuális vagyonszerzők
(am. vígj.) 18.45 Szikrázó
vihar 20.25 Egy rém retar-
dált család (am. horror-
vígj.) 22.00 Beowulf (am.
akciófilm) 23.30 Gonosz
falu (thriller) 1.00 Gyilkos
kobold (am. horror) 2.25
Re-cycle (horror)

9.00 Miss Marple (angol
krimi) 11.00 Találkozunk
karácsonykor (am. vígj.)
13.00 McLeod lányai
(auszt. sor.) 14.00 Amy-nek
ítélve (sor.) 15.00 Miss
Marple (angol krimi) 17.00
Szünidős Télapó 19.00 A
Partiőrség 20.00 Amy-nek
ítélve (am. filmsor.) 21.00
Őrangyal (am. tévéfilm sor.)
22.00 Miss Marple (angol
krimi) 0.00 A múlt vétkei
(kan. filmdráma) 

BUKARESTI RÁDIÓ magyar
nyelven a regionális stúdiók
középhullámú adásában
15.00 Híradó 15.10 Hétvégi
magazin   

8.00 Jó reggelt, Erdély!, Hír-
adás, Telefontársasjáték,
Nyelvőr, Világjárók 10.05
Térerő 14.00 120 perc. A
hétvége eseményei, Jó rá-
juk emlékezni, Templomaink
15.00 Híradó, Portréműsor,
Kabaré, Vetélkedő 16.00
Híradó, Aranyemberek, Gra-
mofon: a ’30-as évek sláge-
rei Versekben tündöklő Er-
dély, A hét zeneműve   

2.00 Éjszakai váltás 8.00
Hírek, műsorism., sport
8.30 Térerő 9.25 Cifra pa-
lota 9.55 Hírek, mű-
sorims. 15.00 Slágerlista
16.00 Hírek, műsorism.
16.10 Lemezlovarda
16.30 Falfirka 17.00 Lát-
határ 17.30 Sorsok az
operaszínpadon 17.55 Hí-
rek, műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport,
Rádióújság - Hasznos tudni-
valók 12.00 Híradás 12.10
Művelődési hírek 12.35
Kispad - sportműsor 13.05
Zenés üzenetek 14.00 Dél-
utáni váltás - tájékoztató és
szórakoztató műsor Hírne-
gyedóra, Örömeregető – in-
teraktív műsor 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás, Közérzet,
Törvénytár 17.55 A nap hí-
rei röviden 

2.00 Éjszakai váltás. 8.00
Hangoló 9.50 Hírek,
műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek, rendezvény-
ajánló, műsorism. 16.15
Hétköznapok igazsága
17.00 Nap-óra 17.30 Zene-
lánc 17.55 Hírek, műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ magyar
nyelven a regionális stúdiók
középhullámú adásában
10.00 Egyházi műsor   

10.00 Híradás, Ultrarövid
ráadás 11.00 Híradás,
Gyermekműsor 12.00 Hír-
adás 12.05 Igehirdetés,
Délkör 13.00 Híradás
13.05 Itthon Erdélyben –
faluműsor: Csíkmindszent,
Hargita megye (ism.)  Szól
a nóta 14.00 Zenés üzene-
tek 16.00 Híradó 16.10 Ze-
nés üzenetek 17.00 Vasár-
napra válogattuk  

2.00 Éjszakai váltás
14.00 Műsorism. 14.05
Dalposta 15.40 Vidékről
vidékre 16.25 Térerő
17.15 Rádióistentisztelet,
unitárius egyház 17.58
Műsorism.

BUKARESTI RÁDIÓ

Marosvásárhelyi rádió

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ
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Röviden
Negyeddöntõsek a váradiak

A Nagyváradi FrigoConti VSK férfi vízi-
labdacsapata továbbjutott a LEN-kupa ne-
gyeddöntõjébe. A román bajnok a
Posillipót búcsúztatta a legjobb 16 között,
mivel a hazai medencében elért 12-10 ará-
nyú gyõzelme után csak 8-7-re kapott ki
szerda este Nápolyban. A Bihar megyeiek
alaposan megdolgoztak a sikerért, hiszen a
rendes játékidõ végén még 7-5-re vezetett
ellenük az olasz együttes, ám a ráadásban
sikerült egy gólra csökkenteniük a különb-
séget. „A kvalifikáció annál értékesebb,
hogy a Nápolyi Posillipónak nagy múltja
van az európai vízilabdázásban” – mondta
Florin Birta, a VSK elnöke. 

Jogi lépések a pazarlók ellen

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ)
elnöksége felhatalmazta Bordás György fõ-
titkárt, hogy a korábbi szövetségi vezetés –
Bozóky Imre elnök, Berzi Sándor fõtitkár,
Puhl Sándor alelnök és Lothar Matthäus
szövetségi kapitány – idejébõl származó
mintegy negyedmilliárdos adótartozás
ügyében bízzon meg a témában független
szakértõi jelentést készítõ ügyvédi irodát a
szükséges jogi lépések megtételével. A szö-
vetség szerint az adóhatóság a múlt héten
120 millió forintot emelt le inkasszóval az
MLSZ számlájáról, egy másik, több mint
100 milliós tételt pedig folyamatosan, rész-
letekben törleszt az MLSZ. Ugyanakkor a
szervezet gazdasági irányítói úgy vélik, bár
a korábbi vezetõk súlyos veszteségeket
okoztak, ez nem rendíti meg az MLSZ
gazdálkodását, köszönhetõen az elõzetesen
képzett tartaléknak, így a 2009-es év kima-
gaslóan jó pénzügyi mérleggel zárulhat.

Iniesta kihagyja a döntõt 

Biztossá vált, hogy Andres Iniestának ki
kell hagynia az Abu-Dzabiban zajló labda-
rúgó klubvilágbajnokság szombati finálé-
ját. A Barcelona válogatott játékosa szer-
dán a mexikói Atlante ellen 3-1-re meg-
nyert elõdöntõs mérkõzésen szenvedett
combizomhúzódást, emiatt a 75. percben
le is kellett cserélni. A csütörtöki orvosi
vizsgálatok szerint a középpályás legalább
két hétig nem játszhat. A Bajnokok Ligája-
gyõztes Barcelona az argentin Estudiantes
együttesével találkozik a döntõben.

Kobajasi a Sauber pilótája lett

A japán Kobajasi Kamui lesz a Sauber
Forma-1-es istálló egyik versenyzõje 2010-
ben – jelentette be tegnap a svájci csapat.
A 23 éves pilóta 2008-ban lett a Toyota
tesztpilótája, s az idei szezon utolsó két
versenyén pótolta a sérült Timo Glockot.
Az évadzáró Abu-Dzabi Nagydíjon a ti-
zenkettedik rajtkockából indulva a hatodik
helyen ért célba. A svájci istálló december
elején kapta meg a jövõ évi rajtengedélyt a
Nemzetközi Automobil Szövetségtõl
(FIA), miután a BMW kivonulását követõ-
en az alakulat többségi tulajdonosa az ala-
pító Sauber lett. Az indulási lehetõséghez a
már korábban rajtengedélyt szerzett Toyota
visszalépésével jutott a csapat.

Határokon átívelõ együttmûködés 
a bundaügyben

A magyarországi nyomozóiroda gazdaság-
védelmi fõosztályának munkatársai és a
budapesti fõügyészség eljáró ügyésze ked-
den Ausztriában megbeszélést folytat a né-
met hatóságokkal és a bundabotrányban
érintett országok nyomozószerveivel. A
megbeszélés célja a rendõrség honlapján
közzétett közlemény szerint a németorszá-
gi nyomozásban felmerült nemzetközi szá-
lak tisztázása és az együttmûködés lehetõ-
ségeinek egyeztetése. A nyomozóiroda
vesztegetés és más bûncselekmény gyanúja
miatt, az utánpótlás-válogatottak mérkõzé-
seinek befolyásolása kapcsán rendelt el
nyomozást a Magyar Labdarúgó-szövetség
feljelentésére hivatkozva.

Elköszönt a Dinamo is
Labdarúgás

V. Ny. R.

Az Európa Ligában sze-
replõ többi romániai csa-

pat sorsára jutott a Dinamo is,
s nem jutott tovább a torna
csoportkörébõl. Egyedül az
athéni gyõzelem hozhatta vol-
na meg az áhított sikert, ám a
bukaresti gárda 3-0-ás veresé-
get szenvedett az utolsó fordu-
ló szerda esti mérkõzésén. „A
legjobb játékot hoztuk össze,
de megint úgy kaptunk gólo-
kat, mint valami amatõrök” –
értékelte a Panathinaikosz elle-
ni találkozót Cornel Þãlnar ve-
zetõedzõ. Rukavina az 54.
percben szerezte meg a veze-
tést a bukarestiek ellen, majd a
hajrára még többet hibázó ven-
dégek kapujába D. Cissé két-
szer is betalált. Az F csoport
másik összecsapásán az akkor
már biztos továbbjutó
Galatasaray 1-0-ra kikapott
Grazban, így a végeredmény:
1. Galatasaray 13 (és továbbju-
tott), 2. (és továbbjutott)
Panathinaikosz 12, 3. Dinamo
6, 4. Sturm Graz 4.

„Nehéz motiválni a játékoso-
kat, amikor azok a vakációra
gondolnak” – mondta Andrea
Mandorlini, a Kolozsvári CFR
vezetõedzõje az Einhoveni PSV
ellen elszenvedett, 2-0 arányú
vereség után. Ennek az Európa
ligás mérkõzésnek viszont már
semmilyen tétje nem volt a Sza-
mos-partiak számára, hiszen to-
vábbjutási esélyüket már az
utolsó elõtti fordulóban elveszí-
tették. „Nyilvánvalóan nem le-
hetsz elégedett, ha veszítesz, de
sok pozitívumot láttam ma

(szerk. megj: szerda este) a csapa-
tomnál. Nagyon elégedett va-
gyok azzal, ahogyan Dicã telje-
sített. Noha nem sokat játszott
ebben a szezonban, bebizonyí-
totta, hogy bármikor lehet rá
számítani” – magyarázta az
olasz szakember, aki szerint
most már nem marad más dol-
guk, mint hogy megnyerjék a
bajnokságot.

A K csoportból Dzsudzsák
Balázs holland együttese mellett
a Koppenhága FC jutott tovább,
miután szerda este 3-0-ra nyert
Prágában a Sparta ellen. A kvar-
tett végeredménye: 1. (és to-
vábbjutott) PSV 14 pont, 2. (és
továbbjutott) Koppenhága 10,
3. Sparta 7, 4. CFR 3.

Az Európa Liga-csoportkör
hatodik fordulójának többi,
szerdai eredménye: D csoport:
Hertha–Lisszaboni Sporting 1-
0, Heerenveen–Ventspils 5-0; a
csoport végeredménye: 1. (és
továbbjutott) Sporting 11 pont,
2. (és továbbjutott) Hertha 10, 3.
Heerenveen 8, 4. Ventspils 3. E
csoport: Szófiai CSZKA–AS
Roma 0-3; Basel–Fulham 2-3; a
csoport végeredménye: 1. (és
továbbjutott) AS Roma 13 pont,
2. (és továbbjutott) Fulham 11,
3. Basel 9, 4. Szófiai CSZKA 1.
J csoport: FC Bruges–Toulouse
1-0, Belgrádi Partizan–Sahtar
Donyeck 1-0; a csoport vég-
eredménye: 1. (és továbbjutott)
Sahtar Donyeck 13, 2. (és to-

vábbjutott) FC Bruges 11, 3.
Toulouse 7, 4. Partizan 3. L
csoport: Athletic Bilbao–Wer-
der Bremen 0-3, Nacional–Bécsi
Austria 5-1; a végeredmény: 1.
(és továbbjutott) Werder
Bremen 16 pont, 2. (és továbbju-
tott) Bilbao 10, 3. Nacional 5, 4.
Austria 2.

A tegnapi játéknap mérkõzé-
sei lapzártánk után fejezõdtek
be, ám ekkor már sem a
Steauának, sem pedig a Temes-
vári FC-nek nem volt esélye a
továbbjutásra. Az Európa Liga
legjobb 32 csapata között tehát
egyetlen romániai együttes fog
szerepelni, mégpedig a Bajno-
kok Ligája csoportkörbõl átke-
rült Urziceni-i Unirea. 

A bukaresti „Kutyák” nem tudtak csodát tenni Athénban, 3-0-ás vereségükkel elbúcsúztak Európától Fotó: Agerpres/EPA

Sepsiszentgyörgyi lányok

Európa legjobbjai között
Kosárlabda

Kovács Zsolt

Sepsiszentgyörgy élvonalbe-
li nõi kosárlabdacsapata le-

gyõzte vendég izraeli ellenfelét
szerda este, így az Európa Kupa
legjobb 32 csapata közé jutott.
Feszültséggel telített mérkõzést
játszott a zöld-fehér alakulat,
amely a rendkívül kiegyenlített
játék végén 78-75-re gyõzte le a
tel-avivi Hapoel csapatát.

A találkozót a Sepsi BC kosa-
rasai kezdték jobban, és az elsõ
negyedben végig vezettek. A
mérkõzés negyedik percében a
vendégek klubfõnöke, Ohran
Shaun rendkívül vehemensen ki-
fogásolt egy bírói ítéletet, ezért a
játékvezetõ kiküldte a terembõl.
Shaun azonban nem volt hajlan-
dó elhagyni a termet, s tíz percig
állt a játék, amíg sikerült õt le-
csillapítani. A vita miatt keletke-

zett feszültség a hazai csapatot
erõsítette meg, így Vass Ildikó,
Florina Diaconu és Ambrus Er-
zsébet remek játékával az elsõ
negyed végére 24-14-re vezetett
a Sepsi BC. Az erre a meccsre le-
igazolt új edzõ, Horia Rotaru
irányításának köszönhetõen a
szünetben már 47-34-re vezettek
a háromszékiek. Az izraeli csa-
pat azonban újult erõvel tért
vissza az öltözõbõl, és néhány
perc alatt felzárkózott, majd szo-
rongatni kezdte a sepsiszent-
györgyi lányokat. Egy perccel a
vége elõtt 74-74 volt az állás,
amikor Rasmussen kétpontosá-
val elõnyhöz jutott a Sepsi BC,
de White büntetõdobásból élet-
ben tartotta az izraeliek tovább-
jutási esélyeit. A véghajrában Iri-
na Borº ellen szabálytalankod-
tak, így a hazaiak játékosa érté-
kesítette szabaddobásait, és sike-
rült három pontos különbséggel
megnyerni a meccset. 

Románia a nyolcadik, 

Magyarország a kilencedik
Kézilabda

ÚMSZ

Románia nõi kézilabda-vá-
logatottja csak a nyolcadik

helyen zárta a Kínában zajló vi-
lágbajnokságot, miután a soká-
ig aranyéremre is esélyesnek
tartott együttes tegnap csúfos,
35-25 arányú vereséget szenve-
dett. „Biztos már a hazaútra
gondoltak, arra, hogy mit pa-
koltak a bõröndbe” – mondta
Radu Voina, a trikolórok szö-
vetségi kapitánya, akinek kese-
rû szájízt hagyott ez a találko-
zó. „Eddig legalább harcoltunk,
de a németek ellen a lányokat
csak a hazaút érdekelte. Lehet
méltósággal veszíteni, vagy csú-
fosan, ahogyan azt mi tettük” –
kesergett a szakvezetõ. Cristian
Gaþu, a hazai sportági szövet-
ség (FRH) elnöke is nagyon
csalódott az eredmény miatt, s
magyarázatot vár a történtekre.
„Ez a nyolcadik hely ért-
hetetlen számomra. A problé-
ma a lélektani szinten volt, saj-
nos meg kell állapítanunk,
hogy nem tudunk megújulni” –
mondta a FRH elsõ embere, aki
szerint Radu Voina tanítványai
senkit és semmit nem okolhat-
nak. „A keret teljes volt, jó fel-
készülési körülményeik voltak,
és jó ágon szerepeltek. Volt há-

rom percük a meccs végéig, és
kétgólos elõnyük a spanyolok
ellen, de nem tudtak élni a le-
hetõséggel. Tükörbe kell nézni-
ük és megmondják nekünk,
hogy miért nem” – idézte fel a
középdöntõben elszenvedett
kudarcot Gaþu. 

Magyarország legjobbjai köz-
vetlenül a trikolórok mögött
zártak, hiszen 41-25-re felül-
múlták az osztrákokat. „Én
nyugodt lélekkel utazom haza
a vb után, biztos nekem is vol-
tak hibáim, de akik bírálnak,
azok is tudják, hogy számomra
ez volt az elsõ nagy megméret-
tetés szövetségi kapitányként”
– mondta a magyarok erdélyi
származású szakvezetõje,
Mátéfi Eszter, aki szerint bár
van még hova fejlõdniük, a jö-
võre nézve biztató jelekkel szol-
gál ez a világbajnokság.

Az ötödik helyet a dánok sze-
rezték meg a Koreai Köztársa-
ság 33-31 arányú legyõzésével,
míg Angola a házigazdák felett
aratott 26-25 arányú sikerével a
11. lett. Ma 12.30 órától a
Franciaország–Spanyolország-
elõdöntõt rendezik, míg 15.15
órától a norvégok játszanak az
oroszokkal a fináléba jutásért.
Holnap szünet lesz a tornán,
majd vasárnap 10.30 órától a
bronzmeccset, 13 órától pedig a
döntõt rendezik. 

A Nagyszebeni Atlassib–Piteºti-mérkõzést már szerdán leját-
szották az élvonalbeli férfi kosárlabda-bajnokság most hétvégére
tervezett 15. fordulójából, s az erdélyi együttes a vártnak
megfelelõen, a 82-75-re legyõzte vendégét. A többi összecsapás
párosítása: Steaua–Kolozsvári Gladiator, Rovinari–Ploieºti,
Temesvár–Nagyvárad, Craiova–Kolozsvári U-Mobitelco,
Dinamo–Otopeni, Marosvásárhely–Medgyes, Brassó–Bukaresti
CSM. A tabella élén Medgyes (27 pont), Kolozsvári U-
Mobitelco (26), Ploieºti (26), Nagyszeben (24) a sorrend.

Szebeni siker elõlegben
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