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Gyes: idõtartam vagy összeg?

Lapzártánkkor még tartott az a tanácsko-
zás, amelyen a gyereknevelési szabadság
idõtartamát és a támogatás összegét sza-
bályozó törvénymódosítás „technikai rész-
leteirõl” egyeztettek a koalíciós pártok. 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2997 ▲
1 amerikai dollár 3,2435 ▼
100 magyar forint 1,5457 ▲

Megasztárközelben 
Tolvai Renáta

„Amikor ketten maradtunk, meg voltam
gyõzõdve, hogy én esek ki” – idézte fel 
a péntek esti Megasztár-döntõ pillanatait
az ÚMSZ-nek a nagyváradi Tolvai Renáta,
aki bejutott a TV2 tehetségkutatójának
legjobb három versenyzõje közé. 

Aktuális 3

Média 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
A WikiLeaksrõl szól a világ

Az ausztrál rendõrség is vizsgálatot indított
Julian Assange, a WikiLeaks alapítója ellen,
adománygyûjtõ számláját péntek óta blok-
kolja a kezelõ pénzintézet. A honlap szer-
verrõl szerverre vándorol, tegnap egy svájci
szolgáltatón keresztül volt elérhetõ.

Nincs remény
A magyar médiatörvény nemhogy biz-
tosítaná, de megfojtja a véleménynyilvá-

nítás szabadságát. Enélkül
pedig nincs demokratikus
társadalom. Ezért protes-
tálnak erélyesen és folya-

matosan a nemzetközi
sajtószervezetek. Meg
természetesen a magyar-

országi demokratikus
sajtó. Ágoston Hugó

Baloga-Tamás Erika

Ellenszavazat nélkül, nyolc
tartózkodással döntötte el az

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) Székelyudvarhelyen
megtartott országos küldöttgyûlé-
se azt, hogy Erdélyi Magyar Nép-
párt néven autonomista pártot
alapít. Tõkés László nem tart a
magyar közösség megosztásának
veszélyétõl, szerinte szakítani kell
ez egységesség elvével. Markó
Béla RMDSZ-elnök ezzel szem-
ben felelõtlenségnek tartja az
EMNT pártalapítási szándékát. 
Folytatása a 3. oldalon 

„Me sem rom.” („Én roma vagyok.”) A hazai roma szervezetek az etnikumuk által használt elnevezés mellett kardoskodnak

Erdélyi Magyar
Néppárt alakul

ÚMSZ

Kissé „magához térni” látszik
a Mikulás: bár a gazdasági

válság még mindig érezteti a ha-
tását, idén mintha nagyobb kedv-
vel és reménnyel válogattak volna
az emberek az ajándékok között,
mint tavaly. Kolozsváron kézmû-
vesvásáron kínálják az ezermeste-
rek egyedi portékáikat, az Erdélyi
Kézmíves Céh jótékony cipõpu-
colással ösztönzi az ajándékozás-
ra az adományozó kedvûeket.
Gyergyószentmiklóson a város
díszbe öltözve köszöntötte név-
adóját, Szent Miklós püspököt.
7. oldal 

Fotó: Mediafax/archív

Románia „niggerei”?
Barack Obamánál panaszolnák be a román kormányt a hazai roma szervezetek

Lapos puttonyú az idei Mikulás

Ajándékozni szándékozók a kolozsvári kézmûvesvásáron Fotó: Sipos M. Zoltán

Készek Barack Obamánál, az Egyesült Államok elnökénél bepanaszolni a román kormányt 

a hazai roma jogvédõ szervezetek, ha szándékainak megfelelõen cigányra cseréli a roma etni-

kum hivatalos megnevezését. „Olyan hangulata van a cigány szónak, mint az afroamerikaiak

esetében a »nigger« megnevezésnek” – magyarázta az ÚMSZ-nek felháborodásuk okát Oana

Mihalache, a Romani Criss munkatársa. A jogvédõ szervezetek a nemzetközi közvélemény-

hez fordultak segítségért, és az RMDSZ támogatására is számítanak. 7. oldal 



Gy. Z.

A német újságok és magazi-
nok címoldalai már elõrevetí-

tik az eurózóna összeomlását, a
közös valuta halálát. Szombati
brit lapértesülés szerint Angela
Merkel német kancellár nemrégi-
ben azzal fenyegetõzött, hogy
Németország – az euróövezet leg-
nagyobb gazdasága – akár ki is
léphet a valutaunióból, ha a pénz-
ügyi fegyelem szigorítására vo-
natkozó berlini javaslatokat nem
sikerül elfogadtatni. Német rész-
rõl határozottan tagadták, hogy
ilyesmi elhangzott volna.

A fenyegetés nem új keletû:
Merkel állítólag még októberben
fakadt ki az ügy miatt. Papandreu
görög miniszterelnök „antide-
mokratikus” indítványok elõter-
jesztésével vádolta Merkelt, mire
a német kancellár azzal vágott
vissza, hogy „ha az euró ilyesfajta
klubbá válik, akkor talán jobb, ha
Németország távozik”.

A Capital Economics nevû ve-
zetõ citybeli pénzügyi tanácsadó
vállalkozás által vázolt forgató-
könyvek között szerepelt a részle-
ges vagy teljes felbomlás is. A cég
szerint ha egyetlen kis gazdaság –
például Görögország vagy Íror-
szág – rendezett körülmények kö-
zött távozik, annak viszonylag
csekély hatásai lennének, Német-

ország azonban alapjaiban rendít-
heti meg a rendszert.

A Berliner Zeitung Guido
Westerwelle külügyminisztert
idézi, aki szerint az ország pros-
peritása az euróhoz kötõdik.
Megfigyelõk azt is hangsúlyoz-
zák, hogy az euró bevezetése bár-
mely országban komoly és rend-
kívül költséges logisztikai feladat,
amibõl következõen a rendszer-
bõl való kilépést ugyanolyan ala-
posan meg kell fontolni, mint a
feltételek teljesítése után az öve-
zethez történõ csatlakozást. 
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Röviden

Abbász Cicszjordánia jövõjérõl

Mahmúd Abbász palesztin elnök közölte:
ha a most zsákutcába jutott béketárgyalás-
ok kudarcot vallanak, feloszlathatja a veze-
tése alatt álló autonómiát, és megkérheti Iz-
raelt, hogy vegye át a teljes ellenõrzést
Ciszjordánia fölött. Egy ilyen aktus arra
kényszerítené Izraelt, hogy ismételten teljes
felelõsséget vállaljon mintegy 2,2 millió pa-
lesztinért a szóban forgó körzetben.

Gondot okozhat a választójog

Problémát okozhat a szlovák–magyar kap-
csolatokban, ha Magyarország választójo-
got ad a határon túli magyaroknak – jelen-
tette ki az Új Szó címû pozsonyi lap szom-
bati számának adott interjújában Iveta

Radicová szlovák miniszterelnök (képün-
kön), aki azt is közölte, hogy rendszeresen
beszél telefonon magyar kollégájával, Or-
bán Viktorral.

Befejezõdött a spanyol légisztrájk

Újra munkába állt a spanyol légi irányítók
egy része – közölte a madridi repülõtéri ha-
tóságok egyik szóvivõje szombaton, nem
sokkal azután, hogy a kormány szükségál-
lapotot hirdetett ki a légi irányítók vad-
sztrájkjának letörésére. Spanyolországban
48 óra múlva áll helyre a légi közlekedés
normális rendje, miután a munkabeszünte-
tés hatalmas káoszt okozott.

Halálos kényszerleszállás

Háromra emelkedett a halálos áldozatok
száma a dagesztáni légitársaság TU154-es
típusú repülõgépének szombati moszkvai
kényszerleszállása nyomán. A 87 sérült kö-
zül 55 embert tartottak bent a kórházak-
ban, 32 utast elsõsegély után elengedtek. A
halálos áldozatok között van a dagesztáni
elnök fivére, valamint az orosz legfelsõbb
bíróság egyik bírájának az édesanyja. A
moszkvai Vnukovo repülõtérrõl indult gép
Mahacskalába, Dagesztán fõvárosába tar-
tott, de felszállás közben mindhárom hajtó-
mûve felmondta a szolgálatot.

Csúcsot döntött a szuperexpressz

Sebességrekordot döntött a kínai szuper-
expressz, amely az átadás elõtt álló Pe-
king– Sanghaj vonalon érte el az abszolút
világcsúcsnak számító óránkénti 486 kilo-
méteres sebességet, azaz olyan gyorsan ha-
ladt, mint egy alacsonyabb utazósebességû
repülõgép – jelentette pénteken a kínai
központi televízió.

Discovery: halasztás februárig

Leghamarabb február 3-án indulhat utolsó
útjára a Discovery ûrsikló – jelentette be
pénteken az amerikai ûrkutatási hivatal, a
NASA. Az eredetileg november 5-re terve-
zett rajtot ezúttal is az üzemanyagtartályon
keletkezett repedések miatt halasztották el.

Orosz mûholdkudarc

Letért a kijelölt pályáról, és a Hawaii-szige-
tek közelében a Csendes-óceánban zuhant
az orosz GLONASZSZ navigációs rend-
szer három mûholdja – közölte vasárnap a
RIA Novosztyi orosz hírügynökség az orosz
katonai ûrkutatási iparból származó forrá-
sokra hivatkozva, cáfolva a sikeres felbocsá-
tásról szóló korábbi híreket.

Hírösszefoglaló

Már „csaknem teljesen megfé-
kezték” a tûzoltók a gyilkos er-

dõtüzet, amely négy napja tombol
az észak-izraeli Karmel-hegyen –
közölte tegnap délután Jichák
Aharonovics közbiztonsági mi-
niszter. „Remélem, hogy a követ-
kezõ néhány órában végzünk (a
tûzzel)” – idézte miniszterét a tár-
ca szóvivõje. Az oltási mûveletet
személyesen felügyelõ Benjamin
Netanjahu kormányfõvel beszélve
Aharonovics megjegyezte: a tûz-
oltó repülõgépek fõ feladata jelen-
leg „a terület hûtése, hogy elejét
vegyék a lángok újraéledésének”.
Jórám Lévi, a tûzoltók szóvivõje
elmondta, hogy „már csak három
kis tûzfészek ég”. Tegnap a hegy
erdõs részén, ahol 41 ember halá-
lát okozta, és több ezer hektárnyi
területet pusztított el a tûzvész,
mintegy harminc repülõgép oltot-
ta a lángokat .

Egy észak-izraeli drúz faluból
két, 15 év körüli fiatalembert vet-
tek õrizetbe azzal a gyanúval,
hogy gondatlanságból õk okozták
a csütörtök reggel óta pusztító tü-
zet Haifa környékén – közölte
szombat este egy rendõrségi for-
rás. A közszolgálati rádió jelenté-
se szerint a rendõrök úgy tudják,
hogy a két fiú egy tisztáson tüzet
rakott, majd otthagyta az égõ pa-

razsat. A nyomozás elsõ adatai
szerint egy család hanyagsága áll
a szerencsétlenség hátterében –
mondta korábban egy helyi rend-
õrségi vezetõ.

Az izraeli kormányfõ szomba-
ton felhívta telefonon a palesztin
elnököt, hogy megköszönje neki
a Haifa környékén tomboló tûz
oltásához nyújtott palesztin segít-
séget. A két politikus között hosz-
szú hetek – egészen pontosan az
izraeli miniszterelnök hivatalba
lépése – óta ez volt az elsõ érint-
kezés, mivel a Washington által
szorgalmazott közvetlen béketár-
gyalások szünetelnek. Netanjahu
megköszönte Mahmúd Abbász-
nak, hogy a Palesztin Hatóság a
helyszínre küldte a polgári véde-
lem embereit a Karmel-hegy er-
dõségét napok óta pusztító tûz
megfékezésére.

A segítségül érkezett elsõ euró-
pai repülõgépek péntek délután
bekapcsolódtak az oltásba. Egy
tucatnál több ország, köztük Gö-
rögország, Törökország, Ciprus,
Spanyolország, Nagy-Britannia,
Bulgária, Horvátország, Oroszor-
szág, az Egyesült Államok,
Egyiptom, Jordánia, Azerbaj-
dzsán és Franciaország válaszolt
az izraeli segélykérésre. Az elsõ –
görög és brit – repülõk, valamint
mintegy száz bolgár tûzoltó már
pénteken megérkeztek Izraelbe. 

Megfékezték a tüzet Haifán

ÚMSZ-összeállítás

Az ausztrál rendõrség is vizs-
gálatot indított Julian

Assange, a WikiLeaks portál alapí-
tója ellen – jelentette be Kevin
Rudd ausztrál külügyminiszter
szombaton. A vizsgálat célja an-
nak kiderítése, hogy az ausztrál
állampolgárságú újságíró megsér-
tette-e hazájának törvényeit, s ha
igen, bûnvádi eljárás indítható-e
ellene. Assange ellen Svédország
kérésére nemzetközi letartóztatá-
si parancsot adott ki az Interpol
nemi erõszak, továbbá szexuális
zaklatás elkövetésének gyanújá-
val. A Wikileaks alapítójának az
ügyvédje politikai indíttatásúnak
tartja védence elleni hajtóvadá-
szatot. Mark Stephens a BBC-nek
tegnap adott interjújában úgy fo-
galmazott, hogy „aggasztják az
ügy háttérében meghúzódó, szem-
látomást politikai indítékok”.

Blokkolja a WikiLeaks kiszivá-
rogtató weboldal adománygyûj-
tésre létrehozott számláját péntek
óta az internetes pénzforgalmi
szolgáltatásokat nyújtó PayPal –
erõsítette meg a cég, amely azzal
indokolja lépését, hogy a
WikiLeaksnek szóló átutalások
sértik a cég politikáját, amelynek
értelmében szolgáltatásuk „nem
vehetõ igénybe semmi olyan tevé-
kenységhez, amely bátorítja, rek-
lámozza, elõsegíti vagy tanácsok-
kal látja el mások törvénysértõ
cselekedetét”.

Szombat reggel óta ismét mû-
ködik a WikiLeaks svájci címe, mi-
után kis idõre megszakadt vele a
kapcsolat – közölte a Svájci Kaló-
zok Pártja, amely az internetsz-
abadság nevében támogatja a
portált. Az EveryDNS amerikai

domain-név-szolgáltató péntekre
virradóra megvonta a WikiLeaks-
tõl az addig alkalmazott címé-
nek (wikileaks.org) használati jo-
gát, és hasonlóképp döntött a
francia szolgáltató is. Ezt köve-
tõen a portál néhány órával ké-
sõbb a wikileaks.ch svájci címen
vált elérhetõvé – péntek este né-
hány órára ez vált használhatat-

lanná. (Tegnap a cím helyett a
http://213.251.145.96/ IP-címet
írta ki a keresõsávban.)

A WikiLeaks, illetve a vele part-
neri kapcsolatban álló újságok az-
óta különbözõ titkosítási fokoza-
tú amerikai külügyminisztériumi
táviratokat tesznek közzé, össze-
sen több mint 250 ezret ígérve kö-
zülük az olvasóiknak. 

Közelít az euró halála?

Assange országról országra, portálja szerverrõl szerverre menekül

MTI

Az Európai Parlament (EP)
határon túli magyar képviselõ-

ivel egyeztetett pénteki ülésén a
budapesti országgyûlés külügyi és
határon túli magyarok bizottsága.
Mészáros Alajos (MKP) arra em-
lékeztetett: az MKP a legutóbbi
szlovákiai választásokon nem ju-
tott be a parlamentbe, és bár a
párt korábban hatékonyan mûkö-
dött, a szakadás a szlovákiai ma-
gyar képviseletben egy idõ után
szinte törvényszerû volt a felgyûlt
belsõ feszültségek miatt. Winkler
Gyula, az RMDSZ képviselõje
üdvözölte a Magyar Állandó Ér-
tekezlet újbóli összehívását,
egyúttal kijelentette: a magyar–
román együttes kormányülések is
rendkívül fontosak, mivel igen
eredményesek lehetnek. Sógor
Csaba (RMDSZ) szerint azt kell
elérniük, hogy az EU-ban a ma-
gyar kisebbséget ne egy folyton
panaszkodó közösségnek lássák,
hanem olyannak, amelyért „érde-
mes tenni”. Kovács László
(MSZP), a bizottság alelnöke arra
emlékeztetett, hogy Románia
uniós csatlakozása elõtt komoly
vita folyt arról, hogy sürgessék-e a
mielõbbi integrációt, ám bebizo-
nyosodott, hogy a mielõbbi csat-
lakozás volt a jó megoldás, hiszen
így a romániai magyaroknak is
lett képviseletük az EP-ben, ami
által egy „újabb ajtó” nyílt ki elõt-
tük – nyugtázta a politikus. Balla
Mihály (Fidesz), a bizottság elnö-
ke felhívta a figyelmet a népszám-
lálások jelentõségére a kisebbsé-
gek szempontjából, és hangsú-
lyozta: minél többet kell beszélni
a kisebbségek helyzetérõl az unió-
ban. Ágoston András, a szerbiai
VMDP elnöke azt mondta, a ma-
gyar uniós elnökség óriási lehetõ-
ség arra, hogy Magyarország elõ-
álljon egy jó elképzeléssel az au-
tonómiával kapcsolatban – fûzte
hozzá. 

Határon innen,
határon túlA WikiLeaksrõl

szól az egész világ

Merkel megkongatta a vészharangot



Folytatás az 1. oldalról

Az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) bejegyzésével kapcsola-
tos teendõket kezdeményezõ bi-
zottságra bízzák. A testület tagjait
az EMNT választmánya jelöli ki,
legkésõbb 2011. január 31-ig –
tudtuk meg Gergely Balázstól.
„Ez azonban tág határidõ, nem
hiszem, hogy a tagok kijelölése
ennyire elhúzódna” – magyarázta
az ÚMSZ-nek az EMNT közép-
erdélyi régióelnöke. Lapunk úgy
tudja, hogy a kezdeményezõ bi-
zottság, illetve késõbb a párt
vezetõje Toró T. Tibor, az EMNT
jelenlegi ügyvezetõ elnöke lesz.
Ezt az információt korábban la-
punk kérdésére maga Toró sem
cáfolta. A testületnek várhatóan
tagja lesz az EMNT régióelnökei-
nek és alelnökeinek többsége is.

Bár voltak, akik a halasztást
szorgalmazták, a többség mégis
egyetértett abban, hogy most van
a megfelelõ pillanat, amikor meg
kell alakulnia egy új politikai erõ-
nek, amely az autonómia elérését
tartja a legfõbb céljának. Elhang-
zott: szükség van erre, ugyanis a
másik két romániai magyar politi-
kai alakulat, az RMDSZ és a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) – bár kü-
lönbözõ okoknál fogva – keveset
tett azért, hogy a széles körû auto-
nómia megvalósuljon, miközben
a magyar közösségnek ez biztosí-
taná a megmaradást és az itthon
boldogulás lehetõségét – fogal-
maztak a küldöttek egy manifesz-
tumban. Tõkés László, az EMNT
elnöke azt mondta: az új párt kor-
szerû, európai értékrendre épülõ,

„sokhangú” erõ kíván lenni. Be-
szélt az Erdélyi Magyar Egyeztetõ
Fórum kudarcáról, majd hozzá-
tette, az RMDSZ-nek muszáj lesz
figyelnie az új politikai alakulatra,
az MPP-nek pedig rendeznie kell
a vezetése körüli legitimitási prob-
lémákat, és a továbbiakban egy
pluralitásra épülõ választási
együttmûködésben látja a parla-
menti képviselet, illetve az auto-
nómiáért folytatott eredményes
küzdelem zálogát. Az elnök nem
tart a magyar közösség megosztá-
sának veszélyétõl, mondván: sza-
kítani kell ez egységesség elvével. 

Az Országos Küldöttgyûlésen
döntöttek a Magyarnak lenni jó
program elindításáról is, amely-
nek lényege a gyorsított honosí-
tási eljárás igénybevételére buz-
dítani a romániai magyar közös-
séget, valamint felkészülni a jö-
võben esedékes európai nép-
számlálásra. Bemutatták a ma-
gyar kormány együttmûködésé-
vel indított Demokrácia közpon-
tok program mûködését és szere-
pét, majd egyhangú szavazással
meghosszabbították a jelenlegi
elnökség mandátumát. Az

EMNT elnöki tisztségét így a to-
vábbiakban is Tõkés László, az
ügyvezetõi tisztséget pedig Toró
T. Tibor tölti be. A Székelyud-
varhelyen tartott eseményen Ré-
pás Zsuzsanna, a Magyar Köztár-
saság Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztériumának helyettes
államtitkára és a Keresztényde-
mokrata Néppárt delegációja is
jelen volt, az SZNT részérõl Tulit
Attila üdvözölte a jelenlévõket,
Schmitt Pál Magyarország köz-
társasági elnöke levélben szólt a
közgyûlés résztvevõihez. 
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Miközben a világot a
WikiLeaks hadmûvelet tart-
ja feszültségben, káoszt és
destabilizációt gerjesztve saj-

tóban és közéletben, amer-
re átviharzik, Európa
egyik kis országában,

amely nemrég még a
demokrácia biztos ha-

zájának, a jogállamiság ékszerének számí-
tott, a teljhatalomra törekvõ túlhatalom –
egyéb túlkapások, a demokratikus intézmé-
nyek és rend kiiktatása mellett – a sajtósza-
badság megcsúfolására és felszámolására
készül. Az új magyar médiatörvény a hír-
közlés monopolizálását, önkényes korlátozó,
ellenõrzõ és büntetõ intézkedések bevezeté-
sét, végsõ soron a többségi pártsajtó egyed-
uralmát célozza. 
Azoknak, akiknek volt részünk hasonlóban
a kommunista zsarnokság idején, már a
„médiahatóság” (bocsánat: Nemzeti Média-
és Hírközlési Hatóság) kifejezéstõl is borsó-
dzik a hátunk, hát még ha tudjuk, hogy
ugyanazt jelenti, mint akkor: a „centrális
politikai erõtér”, magyarán az állampárt
kezébe helyezni közel egy évtizedre a média
irányítását, ellenõrzését. (A Nagy Testvér
irigyen csettint.) 
Érdekes, de egyáltalán nem véletlen, hogy
Romániában is történnek napjainkban ha-
sonló kísérletek, például arra, hogy a ható-
sági felügyeletet kiterjesszék a nyomtatott
sajtóra. Persze egynyolcados forradalommal
ezt nem lehet megcsinálni; mindazonáltal
volt-van néhány antidemokratikus vív-
mány, amit a román „nagy játékos” –
mintegy példát mutatva ifjabb magyar na-
rancsos eszmetársának – már elintézett:
megalázta és szétverte az állam alapintéz-
ményeit, állandósította a gyûlöletnek és a
belsõ ellenség üldözésének a kultuszát, ketté-
osztotta az országot, tönkretette a társadal-
mi békét. A sajtóval azonban õ is csak ad-
dig jutott, hogy annak bizonyos akcióit
nemzetbiztonsági veszélyforrásnak nyilvání-
totta. Lehet tehát fokozni...
A magyar Médiatörvény nemhogy biztosíta-
ná, de megfojtja a véleménynyilvánítás sza-
badságát. Enélkül pedig nincs demokratikus
társadalom. Ezért protestálnak erélyesen és
folyamatosan a nemzetközi sajtószervezetek.
Meg természetesen a magyarországi demok-
ratikus sajtó. 
Innen, az örök tartományból ilyen tiltakozá-
sok nem várhatók. Az RMDSZ a néppárti
magyar „testvér” rendszeres merényleteit is
csupán halk kétségbeeséssel nyugtázza, pedig
azok nyilvánvalóan parlamenti és kormány-
képviseletünket veszélyeztetik; a MÚRE kel-
lõen „pluralista” ahhoz, hogy ne emelje fel a
szavát... Bús koldusok társasága, ki merné
holmi nagy szavakért, elvont eszmékért koc-
káztatni az alamizsnát? 
De nem baj. Nem baj, hogy míg a világban
a szakma háborog és aggódik értünk, mi
kussolunk. Nem baj, mert közelg a nemzeti
ünnep, a diadalmas március, és akkor majd
az új médiások, demokraták és krónikások
itt és ott mind szépen megírják, hogy meny-
nyire szabadságszeretõ nép a magyar, és ho-
gyan vívta ki a sajtószabadságot abban a
mámoros háromharmados forradalomban,
cikkeiknek pedig ilyenszerû címeik lesznek:
Mit kíván a magyar nemzet. 

Román lapszemle

Nincsen remény

Ágoston Hugó

Továbbra is kérdéses, miért nem vállalta
Mircea Eliade vasgárdista múltját. A vi-
lághírû Eliade fiatalkorában részt vett a
szélsõjobboldali mozgalomban, ezt azon-
ban a késõbbiekben titkolta. (Adevãrul) 
Sorin Oprescu fõpolgármester elindította
a Turisztikai Bukarest elnevezésû progra-
mot, melynek célja a fõváros látványossá-
gainak a bemutatása. (România Liberã) 
Németországban keresi gyerekeit az a 44
éves román nõ, aki a kilencvenes években
két gyerekét állami gondozásba helyezte.
A kicsinyeket idõközben külföldi állam-
polgárok örökbe fogadták az édesanya en-
gedélye nélkül. (Evenimentul zilei)  

Magyar Néppárt alakul 
Küldöttgyûlést tartott a hét végén az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács

Ne december 1-jén legyen Románia nemzeti ünnepe 
Az EMNT Országos Küldöttgyûlése határozatot fogadott el, amely-
ben kérik az ország hivatalos vezetését, hogy módosítsa Románia
nemzeti ünnepének dátumát. A módosítást szorgalmazó javaslatot
Jakab István, az EMNT Maros megyei szervezetének elnöke tette,
aki szerint az ország nemzeti ünnepét egy olyan napon kell tartani,
amellyel a magyarok is azonosulni tudnak. „Tekintettel arra, hogy a
másfél milliós romániai magyarságnak soha nem lesz oka az ünnep-
lésre december 1-jén, felszólítjuk az ország hivatalos vezetését, hogy
jelöljön ki egy olyan napot a nemzeti ünnepre, amellyel románok és
magyarok is azonosulni tudnak” – mondta Jakab István.

Markó Béla felelõtlenségnek tartja a pártalapítást
Az RMDSZ elnöke felelõtlennek tartja az Erdélyi Magyar Nemze-
ti Tanács pártalapítási szándékát, ugyanis – mint fogalmazott – a
megosztottság veszélybe sodorja a magyarság politikai képviseletét.
„Az RMDSZ az elmúlt években is a lehetõ legnyitottabban állt min-
den ideológiához, áramlathoz, és létrehoztuk a Magyar Összefo-
gást. Megvan a keret és megvan a lehetõség arra, hogy együtt dol-
gozzunk. A következõ években erre lesz szükség, és nem pedig ar-
ra, hogy mindenki, akinek éppen egy adott pillanatban különvéle-
ménye van, pártot hozzon létre” – fejtette ki az RMDSZ elnöke.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács tizetöt tagú elnöksége újabb mandátumot kapott Székelyudvarhelyen

Cs. P. T.

Nem mondott le a kormány
arról, hogy felelõsségvállalás-

sal fogadtassa el a tanügyi tör-
vényt – figyelmeztette a miniszter-
elnök a hét végén az ellenzéket.
Emil Boc Kolozsváron hangsú-
lyozta: a parlament házbizottságai
nem írhatják felül az Alkotmány-
bíróság döntéseit. A kormányfõ
arra utalt, hogy a szenátus és a
képviselõház ellenzéki többségû
vezetõsége a múlt héten visszakül-
dette a kormányhoz a tanügyi tör-
vény tervezetét, annak ellenére,
hogy korábban a taláros testület
úgy ítélkezett: a felelõsségvállalási
eljárás nem szakítható meg. 

Fekete Szabó Andrástól, az
RMDSZ szenátusi frakcióvezetõ-
jétõl megtudtuk: a házbizottságok
nem küldték, mert nem is küld-
hették vissza a kormányhoz a tan-
ügyi törvény tervezetét. „A két
testület csak javasolhatta azt,
hogy a jogszabály kerüljön visz-
sza a kezdeményezõjéhez. Ezt
azonban a két ház együttes ülésé-
nek is meg kell szavaznia” – ma-

gyarázta a politikus. Tájékoztatá-
sa szerint a képviselõház és a sze-
nátus legközelebb december 14-én
tart együttes ülést. A kormány-
pártoknak az a szándéka, hogy a
plénumon leszavazzák a házbi-
zottsági elõterjesztést, és foly-
tassák a felelõsségvállalást. „Mi-
vel a liberálisok visszavonták alá-
írásaikat, jelenleg nincs benyújtva
bizalmatlansági indítvány. Ha 14-
e után három napon belül nem
nyújtanak be új indítványt, a tör-
vény elfogadottnak tekinthetõ” –
mondta az ÚMSZ-nek Fekete Sza-
bó András. Hozzátette, arra szá-
mítanak, hogy kihirdetése elõtt az
ellenzék ismét megtámadja a tör-
vényt az Alkotmánybíróságon.

Emil Boc szintén a hét  végén
közölte, hogy a költségvetés terve-
zete ezen a héten kerül a parla-
ment szakbizottságaihoz. Emlé-
keztetett, hogy a képviselõháznak
ezen a héten kell szavaznia az
egységes nyugdíjtörvényrõl. Mint
ismert, a harmadik fontos jogsza-
bályért, az egységes bértörvényért
december 14-én vállal felelõsséget
a kormány. 

Leszavazzák a házbizottságot
M. Á. Zs.

Lapzártánkkor még tartott
az a tanácskozás, amelyen a

gyermeknevelési szabadság idõ-
tartamát és a támogatás összegét
szabályozó törvénymódosítás
„technikai részleteirõl” egyez-
tettek a koalíciós pártok. Az
egyeztetés tétje, hogy a megfo-
galmazott öt variáns közül me-
lyiket fogadják el a kormány
mai ülésén. A „témagazda”
Ioan Botiº munkaügyi miniszter
három tervezetet mutatott be a
Demokrata-Liberális Párt (PD-
L) a múlt hétfõi országos vezetõ-
ségi ülésén, ahol arra a változat-
ra bólintottak rá, amely szerint a
gyes idõtartama egy évre csök-
kenne, a kismamák pedig koráb-
bi fizetésük 85 százalékának
megfelelõ támogatásban része-
sülnének. A tervezet szerint az
egy év után munkába álló anyák
további tizenkét hónapig 500 le-
jes pótlékot kapnának. 

A PD-L „gyõztes verziója” he-
ves ellenállásba ütközött a koalí-
ciós partnerek részérõl. Az

RMDSZ leszögezte, nem fogad-
ja el a kétéves gyes idõtartamá-
nak csökkentését, ellenben kész
tárgyalni a támogatási összeg
nagyságáról. Az ötödik verziót a
nemzeti kisebbségek fogalmaz-
ták meg, õk 3 évre növelnék a
gyes idõtartamát, és 600 lejes
„egyentámogatást” adnának a
kismamáknak.

A kismamák érdekvédelmi
szervezetei hétvégén levélben
kérték a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) romániai küldöttségének
vezetõjét, hogy „valljon színt” a
gyestörvénnyel kapcsolatban.
Idõközben ugyanis kiderült,
hogy a munkaügyi tárcavezetõ
„buzgalmának” hátterében az
áll, hogy az IMF a hivatalos
szándéklevél mellett egy újabb
dokumentumot is átadott a kor-
mánynak, amelyben különbözõ
költségcsökkentõ intézkedéseket
javasolt. Ezek egyike a jelenleg
kétéves gyereknevelési szabad-
ság tizenkét hónappal való csök-
kentését és az anyáknak jutta-
tandó támogatás ezer lejben való
maximálását kérte. 

Gyes: idõtartam vagy összeg?

Fotó: EMNT
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Gy. Z.

Elkészült és hivatalosan
is közzétette az új alkot-

mány koncepciójának egysé-
ges szövegét a magyar parla-
ment alkotmány-elõkészítõ
eseti bizottságának összegzõ
munkacsoportja a testület
honlapján.

Címer és házasság

A dokumentumban a sza-
bályozási elvekkel kapcso-
latban a munkacsoport rög-
zíti: az új alaptörvényben az
államszervezet szabályai kö-
zül is csak a legfontosabb,
kiemelkedõ jelentõségû ren-
delkezések kaphatnak he-
lyet, a további garanciális je-
lentõségû részletszabályokat
a többi jogszabály közül
szintén kiemelkedõ – a jelen
lévõ országgyûlési képvise-
lõk kétharmadának szava-
zatával elfogadott – sarkala-
tos törvények tartalmazzák,
ezért az új alaptörvény vi-
szonylag rövid lenne.

A koncepció szerint az
új alkotmány a jelenleg ha-
tályoshoz képest más szer-
kezetû lenne: preambulum-
mal kezdõdne, amely utal a
legfontosabb alapértékekre:
a demokrácia, a jogállami-
ság és az alkotmányosság
értékeire. „Méltassa ezer-
éves történelmi múltunkat,
a kereszténység szerepét tör-
ténelmünkben, történeti al-
kotmányunk értékeit és sze-
repét. Ezzel kapcsolatban
utaljon a Szent Koronára,
mint a magyar államiság ki-
fejezõjére. Utaljon továbbá
a szabadság és a társadalmi
szolidaritás eszméjére, és
említse kiemelkedõ szabad-
ságmozgalmainkat is” – fo-
galmazza meg javaslatait az
összegzõ munkacsoport. A
preambulumot követõen az
alapvetõ rendelkezések kö-
zött elsõ helyen mondanák
ki: Magyarországon minden
hatalom forrása a politikai
nemzet, azaz a nép, az or-
szág alkotmányos állami
folytonosságát pedig a Szent

Korona fejezi ki. Magyaror-
szág felelõsséget visel a ha-
tárain kívül élõ magyarok
sorsáért. Az alapvetõ ren-
delkezések közé emelnék be
a nemzeti jelképeket. Az
új alkotmány koncepciója
szerint a címer hegyes talpú,
hasított, tölgyfalombokkal
övezett pajzs; a további le-
írás megfelel a jelenlegivel.
Újdonság, hogy a címer
megjelenne az állami lobo-
gó fehér sávjában.

Miközben a jelenleg hatá-
lyos alaptörvény azt mond-
ja ki, hogy a Magyar Köz-
társaság védi a házasság és
a család intézményét, addig
az új alkotmány kiemelt vé-
delemben részesítené a há-
zasságot, mint a férfi és a
nõ legalapvetõbb és legter-
mészetesebb közösségét és
az ezen alapuló családot. A
családvédelemrõl külön tör-
vényben rendelkeznének.
Az alapvetõ jogok felsorolá-
sát azzal kezdenék, hogy az
ember életét – fogantatásá-
tól kezdve – védelem illeti
meg. A további alapjogok
körét lényegében a jelenleg
hatályos alkotmányban rög-
zítettekhez hasonlóan hatá-
roznák meg, de külön ki-
emelnék például, hogy az
állam törvény alapján gon-
doskodik a sportolás és a

rendszeres testedzés biztosí-
tásáról.

Választójog 
mindenkinek

Kimondanák, hogy min-
den magyar állampolgárt
sarkalatos törvényben meg-
határozott feltételek esetén
megillet a választójog. „A
minden magyar állampol-
gárt” fordulat jelentése sze-
rint vonatkozna azokra is,
akik a január 1-je után a ket-
tõs állampolgársággal kap-
csolatban alkalmazható tör-
vény alapján külhoni ma-
gyarként szereznek állam-
polgárságot. Az államfõvel
kapcsolatban javasolják,
hogy az alkotmány a köztár-
sasági elnök feladatainak és
hatásköreinek részletes felso-
rolását követõen tartalmaz-
zon olyan klauzulát, amely
lehetõvé teszi a törvényhozó
számára, hogy külön tör-
vényben más feladatot és ha-
táskört is meghatározzon a
köztársasági elnök számára.

A koncepció az egy- vagy
kétkamarás parlament kér-
désében két verziót vázol fel:
ha kétkamarás lesz a parla-
ment, a két háznak együttes
ülésen kell megválasztania
az államfõt, de megválasztá-
sának szabályai ezen kívül

nem változnának. Az or-
szággyûlés szerepe az új
alaptörvény koncepciója sze-
rint nem módosulna, de az
elképzelés értelmében hatás-
körét törvényekkel bõvíteni
lehetne. A második kamara
összetételét külön törvény-
ben kell meghatározni. A fel-
sõházat a képviselõház dön-
téseivel szemben egyszeri vé-
tójog illetné meg. A köztár-
sasági elnök jogköre annyi-
ban bõvülne, hogy a jelenle-
ginél könnyebben oszlathat-
ná fel az országgyûlést.

Ellenzéki kifogások

A további menetrend sze-
rint az új alaptörvény kon-
cepcióját december közepén
nyújtja be az alkotmány-elõ-
készítõ eseti bizottság az or-
szággyûlésnek, miután de-
cember 10-e és 15-e között
megvitatta a munkaanyagot.
Az új alkotmányt várhatóan
jövõ év áprilisában fogad-
hatja el a parlament. Az el-
lenzéki pártok azonban már-
is erõteljes bírálattal illetik a
tervezetet. A legtöbb kritika
a Szent Korona szerepelteté-
sét éri, bár azt az 1994 és
1998 között kormányon volt
szocialisták akkori alkot-
mánytervezete is tartalmaz-
ta. Az MSZP szerint a köz-

zétett munkaanyag alapján
az új alkotmány nem egy
nemzet, hanem egy párt
alaptörvénye lesz. A szocia-
listák a preambulumban
megjelenítették volna a tár-
sadalmi igazságosságot,
Magyarország európai kö-
zösséghez való tartozását, il-
letve kiemelt alapjoggá tet-
ték volna az élethez és em-
beri méltósághoz való jogot,
ám ezek közül egyik sem je-
lenik meg a koncepcióban.

Az LMP szerint a kor-
mánytöbbség túlterjeszke-
dik a választóktól kapott fel-
hatalmazásán azzal, hogy
kizárólag két egymást köve-
tõ országgyûlés számára
tenné lehetõvé az egyszeri
kétharmados többséggel el-
fogadni tervezett új alkot-
mány késõbbi módosítását.
Schiffer András, a párt frak-
cióvezetõje elismeri ugyan,
hogy bár a Fidesz–KDNP
elhallgatta alkotmányozási
szándékát a választásokon,
mégis megszerezte az erre
feljogosító többséget, de ez-
zel „visszaélve” most „pilla-
natnyi akaratát kívánja be-
betonozni”. A Jobbik pedig
azt kifogásolja, hogy a ter-
vezet több bekezdésében is
megegyezik, illetve hivatko-
zik a hatályos alkotmány-
szövegére. 

Alkotmányozási kényszer alatt?

Bogdán Tibor 

Környezetvédelmi szak-
értõk tanulmánya szerint

az utóbbi harminc esztendõ-
ben 2400 hektár tûnt el a Fe-
kete-tenger romániai partvi-
dékébõl. A Fekete-tenger,
úgy tûnik, feltartóztathatatla-
nul nyomul elõre, fõleg a déli
partvidéket fenyegeti veszély. 

Nyomul a víz

Glicherie Caraivan, a geo-
lógiai tudományok doktora
szerint mindennek a legfõbb
okát a három nagy román
tengeri kikötõ védelmére épí-
tett gátak jelentik. A Nicolae
Ceauºescu utasítására
Nãvodari-nál megépített gát
például a mamaiai és kon-
stancai plázsra volt káros ki-
hatással, a konstancai kikötõ
gátja az eforiai tengerpartot
károsította, a Mangáliánál el-
készült gát pedig a 2 Mai
üdülõt tette tönkre. Mamaiá-
nál olyan övezetek is vannak,
amelyekbõl a tenger egyetlen
év leforgása alatt 10 méter
szélességû sávot nyelt el.
Csupán az utóbbi néhány
esztendõben Észak- és Dél-
Eforia között több mint 40

méterrel vált keskenyebbé a
föveny. A tengert már csupán
alig pár méter választja el a
két üdülõhelyet összekötõ or-
szágúttól. 

A gátak káros hatását to-
vább fokozza az a körül-
mény, hogy a tudományos
mérések szerint a Fekete-ten-
ger szintje évente két milli-
méterrel emelkedik.

Mindez ellen a legrövidebb
idõn belül konkrétan intéz-
kedni kellene, átfogó rende-
zési, eróziógátló tervre, prog-
ramokra lenne szükség. Ja-
pán szakemberek 2005-ben
részletes projektet dolgoztak
ki, amely kiterjedt volna a ro-
mán tengerpart teljes hosszá-
ra. A hazai illetékesek azon-
ban nem foglalkoztak érdem-
ben a javaslattal, amelynek
megvalósítása még csak nem
is került volna túlságosan
sokba: a megépítendõ gátak,
hullámtörõk, a hozzájuk
szükséges anyagok – egyebek
között 3,2 millió köbméter
homok – 320 millió eurót
igényeltek volna.

Pangó pénzek

Románia jelentõs összege-
ket kaphatna az Európai

Uniótól a tengerpart védel-
mére. Azonban akárcsak
egyéb területeken, a román
illetékesek ez esetben sem
tudják lehívni a rendelkezés-
re álló pénzalapokat, holott
2007 és 2010 között közel
135 millió eurót vehettek vol-
na fel. Jóllehet szakemberek
véleménye szerint 2007-ben
föltétlenül el kellett volna
kezdeni a legveszélyeztetet-
tebb partszakaszok, így a
Mamaia és Eforia közötti
rész védelmét, mindaddig
alig történt valami, az illeté-
kes hatóság, a Dobrogea
Litoral gyakorlatilag tétlenül
szemléli a tengerpart pusztu-
lását. Mindeddig csupán
Olimp üdülõ mellett kezdtek
hozzá két gát építéséhez, és

elkészültek egy hullámtörõ
alapozásával. A tervek sze-
rint jövõre befejezõdõ mun-
kálatok értéke hatmillió
euró, ami eltörpül az uniós
alapokból felhasználható
összegekhez képest.

Costineºti magasságában,
az északi oldalon – ahol pár
év alatt a tengerpart 10 méte-
res sávot veszített – már elké-
szültek a hullámtörõk, a
munkálatokkal most Tuzla
felé közelednek. 

A gond az – állítják szakér-
tõk – hogy az építõk fejetle-
nül dolgoznak: a gátak elké-
szülte elõtt építik meg a hul-
lámtörõket, így azokból már
több száz tonnányi betont
„martak le” a hullámok. 

Venus üdülõnél, miniszté-

riumi rendelet alapján, 2003-
ban kezdték meg az elsõ gát
építését – az egyetlenét,
amely az utóbbi húsz eszten-
dõben a román tengerparton
el is készült. A gátat 2007-
ben vette volna át a szakértõi
bizottság – ha a létesítmény
legalább az ünnepélyes sza-
lagelvágásig kitartott volna.
Az építmény azonban beom-
lott. Mint kiderült, az építõk
elemi hibát vétettek: a ho-
mokzsákokat közönséges fo-
nállal kötötték össze, ame-
lyek szétmállottak a sós víz-
ben. Jóllehet a gát átadását
követõen a tengerpart több
méterrel szélesebb lett, ám a
víz ismét kezdi elborítani a
visszanyert területeket. Ezzel
egymillió eurót is elmos a

kérlelhetetlen tenger. A
venusi szállodatulajdonosok
egyesületének fõnöke,
Lucian Iftimie pert indított
az illetékesek ellen.

A jövõ(?)

Az eddigi folyamatok alap-
ján a környezetvédõk máris
meghúzták a vészharangot,
és figyelmeztettek: ha hala-
déktalanul nem történnek
konkrét intézkedések, az el-
következõ húsz év során a
tenger vize további 40 méter-
rel nyomul elõre Mamián, et-
tõl délre pedig több üdülõ-
hely partvidéke pedig egysze-
rûen eltûnhet.

Fokozza a veszélyt még az
a körülmény is, hogy a nem
megfelelõen ellenõrzött és
fertõtlenített hajókkal olyan
élõlények kerültek a Fekete-
tenger vizébe, amelyek eddig
nem voltak ott honosak, és
amelyek ugyanakkor szintén
hozzájárulnak a tengerparti
föveny elpusztításához.

Dragoº Micu biológus, a
Grigore Antipa Tengerkutató
Intézet szakembere kutatásai
során felfedezte a parti vizek-
ben a Mya arenaria elnevezé-
sû kagylót. Ez feltehetõen
ázsiai vizekrõl érkezõ hajók
testéhez tapadva juthatott el
a Fekete-tengerbe, ahol ked-
vezõ életkörülményekre ta-
lálva gyorsan elszaporodott.
Ez a kagylófaj homokkal táp-
lálkozik, amelyet, végtermék-
ként meszes réteggé alakít át,
ezzel nem kis mértékben
hozzájárulva a föveny erózi-
ójához. 

Búcsú a tengerparttól?

Alkotmányozó többséget szerzett a ta-
vaszi magyarországi választásokon a
Fidesz–KDNP. A pártszövetség élni is
kíván a lehetõséggel: elkészült az új
alaptörvény-tervezet koncepciója.

Mamaia, 2010. Egyre keskenyebb a föveny a román tengerparton

Fogy a román tengerpart. A hetve-
nes-nyolcvanas években minden tu-
dományos alap nélkül végzett gátépí-
tések megváltoztatták a part menti
tengeri áramlatok irányát, ami a ho-
mokos tengerpart fokozatos elnyelé-
séhez vezetett. 



Erdélyi Magyar Nemzeti Mozgalom –
Miºcarea Naþionalã Maghiarã din România
szövetség. Néhány hónappal ezelõtt egészen
pontosan ezen a néven alakított jogi szemé-
lyiséget tíz olyan romániai magyar állam-
polgár, akiknek a neve az addig jogi szemé-
lyiség nélkül mûködõ Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanácshoz kapcsolódott. Az alapsza-
bályzat szerint az Erdélyi Magyar Nemzeti
Mozgalom vezetõ testülete az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanács – Consiliul Naþional
Maghiar din Transilvania elnevezésû köz-
gyûlés, amely a Szövetség valamennyi sza-
vazati joggal rendelkezõ tagjából áll. Szom-
baton Székelyudvarhelyen az EMNM veze-
tõ testülete, az EMNT-nek nevezett közgyû-
lés tanácskozott nem valamennyi szavazati
joggal rendelkezõ tag, hanem olyan szavaza-

ti joggal rendelkezõ küldöt-
tek részvételével, akik ellen-
szavazat nélkül döntöttek
úgy, hogy megalakítják az
Erdélyi Néppártot. (Egyes
hírforrások szerint az Erdélyi
Magyar Néppártot).
Demokratikus és pluralista

társadalmakban mi sem ter-
mészetesebb annál,

hogy a hasonló vagy azonos nézeteket val-
ló honpolgárok szövetségekbe, mozgalmak-
ba, pártokba tömörülnek, és õk maguk
próbálják rendszerezni céljaikat, kialakítani
eljövendõ intézményeik mûködési kereteit.
Voltaképpen ezt nevezik alulról építkezés-
nek. A történelemben és a
különbözõ társadalmak-
ban azonban bõven akad
példa arra is, hogy egy ki-
sebb csoport összefog, és õ
maga próbál nézeteinek
ácsolni tömegtalapzatot.
Vajon: a székelyudvarhelyi
döntés a kettõ közül melyik változatra vo-
natkozik?
Úgy gondolom, hogy a másodikra. A ki-
sebb csoport alapvetõ nézetei pedig a kü-
lönbözõ megfogalmazások alapján a kö-
vetkezõk: a romániai magyarság két évti-
zede (RMDSZ) vagy néhány éve (MPP)
mûködõ politikai képviseletei közül egyik
sem használt megfelelõ és hatékony párt-
politikai eszközöket ahhoz, hogy köze-
lebb lehessen kerülni az erdélyi magyar-
ság autonómiájához. Nem a romániai
nemzetiségi önazonosság-megõrzés lépés-
rõl-lépésre megteremthetõ jogi és intéz-

ményi kereteire van szükség, hanem egy
olyan, általános magyar nemzetpolitikába
való beilleszkedésre, amelyben az újjáala-
kuló nagy nemzet gondoskodik arról,
hogy akár más országokban létezõ alko-
tóelemei is tökéletesen mûködjenek. 

A „ hogyan”-ról most ne
beszéljünk, de ésszerû,
hogy ehhez az elképzelés-
hez egy új pártra van szük-
ség. Miért éppen most? A
kis csoport úgy érzékeli: a
gazdasági-társadalmi meg-
szorító intézkedések miatt

a továbbra is kormányzati részvételt vállaló
RMDSZ  iránti rokonszenv a mélypontra
zuhant, ugyanakkor nõ a szólamokon kí-
vül tehetetlen, cselekvõképtelen MPP-bõl
kiábrándultak tábora is. Mindehhez még
hozzájárul az RMDSZ várható meggyen-
gülése az esetleges februári elnökváltás kö-
vetkeztében. A Fidesz–KDNP vezérelte
pénzmegvonás az RMDSZ háttérintézmé-
nyeitõl szintén roppanthat a szervezeten,
az EMNT erdélyi demokrácia-hálózatára
átutalt összegek viszont  megteremthetik az
új párt kialakításának logisztikai hátterét.
A névleg a kettõs állampolgárság, vagy

egyszerû honosítási eljárás támogatására
létrehozott irodák megfelelõ színhelyei le-
hetnek az új párt bejegyzéséhez szükséges
aláírások összegyûjtésének is. 
Az RMDSZ mellékvágányra helyezésének,
az Erdélyi Néppárt megteremtésének a több
helyszínen, feltételezhetõen akár két fõvá-
rosban is megírt forgatókönyve mindeddig
elméleti modellként mûködött, gyakorlati
próbatétele most következik. Ehhez nyil-
vánvalóan újabb eszközökre lesz szükség és
ebben jelentõs szerepet vállal majd az egyre
inkább központosított magyarországi média
is. Az elkövetkezõ nagy politikai játszmá-
ban azonban létezik egy nem elhanyagolha-
tó tényezõ, amelyet Magyarország vezetõ
politikai köreibõl éreznek a legkevésbé. Ez
nem más, mint a romániai magyarság és a
székelység valóságérzéke, amelyet kis cso-
portok nyilatkozataival és közleményeivel
csak ideig-óráig lehet elfödni. A hétköznapi
létezésnek ezernyi olyan összetevõje léte-
zik, amelyeket a mindennapok ésszerûsége,
gyakorlatiassága alakított ki. Voltaképpen
az az igazi otthont-megõrzõ mozgalom,
amelyet már régóta bejegyzett a történelem
és amely saját területükön tartotta meg az
itt élõ magyarokat. 

A Két Perc Gyûlöletben nem az volt a borzasztó, hogy min-
denki köteles volt részt venni benne, hanem az, hogy lehetetlen
volt elkerülni a belekapcsolódást. Harminc másodpercen belül
képtelenséggé vált az ellenállás. Mintha a félelem és bosszú-
vágy eksztázisa öntötte volna el az egész embercsoportot: a
vágy gyilkolni, kínozni, kalapáccsal arcokat összezúzni, mint-
ha elektromos áram változtatott volna minden embert akarata
ellenére fintorgó, sikoltozó holdkórossá. S hozzá ez a düh,
amely mindenkit megszállt, elvont, iránytalan érzelem volt,
amelyet egyik tárgyról a másikra lehetett vetíteni, mint valami
reflektor fényét. Így például Winston gyûlölete némelyik pilla-
natban egyáltalán nem Goldstein ellen irányult, hanem éppen
ellenkezõleg: Nagy Testvér, a Párt és a Gondolatrendõrség el-
len; s az ilyen pillanatokban együtt érzett a teleképen látható
magányos, kigúnyolt eretnekkel, aki a hazugságok világában
egyedüli õre az igazságnak és az értelemnek. De már a követ-
kezõ pillanatban a körülötte lévõ emberekkel értett. Az ilyen
pillanatokban Nagy Testvér iránti titkos gyûlölete imádattá
változott, úgy érezte, hogy Nagy Testvér legyõzhetetlen, féle-
lem nélküli protektor. (...)
Sõt, az is lehetséges volt, pillanatokra, hogy az ember szándé-
kosan irányítsa a gyûlöletét erre vagy arra. Olyasféle erõfeszí-
téssel, amilyennel a párnán fordítjuk el a fejünket valamilyen
lázálomképtõl, Winstonnak egyszerre csak sikerült átirányíta-
nia gyûlöletét a teleképen látható arcról a mögötte ülõ fekete
hajú lányra. 

George Orwell: 1984, Fordította: Szíjgyártó László

A harmadik?
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Olvasom, hallom a mezõgazdasági tárca államtitkára,
Adrian Rãdulescu nyilatkozatát, miszerint Románia
tavasszal búzaimportra szorul. A hír nem kellemes, de
nincs benne rendkívüli, jobb házaknál is megesett már,
hogy idõnek elõtte elfogyott a kenyérnekvaló. Romá-
nia esetében sem volna ez különös, még akkor sem, ha
az egykoron Európa gabonaraktáraként elhíresült or-
szág kényszerül most külföldön búzát vásárolni. De
hát az idõjárás kiszámíthatatlan, a természet erõi va-
kok, és csak a kommunista újtípusú ember állította azt,
hogy teljes egészében sikerült akarata alá hajtania a
környezetét. 
Szóval, önmagában szóra sem lenne érdemes (nem
hogy jegyzetre) a búzaimport híre – ha az államtitkár
nem tisztázza: a búzatermés idén nem volt olyan rossz
Romániában, hogy az ország behozatalra szorult vol-
na. Más okozza a gondot: azért nincs elegendõ kenyér-
gabonánk – mert ami volt, eladtuk. Azt a mennyiséget
is, amire szükségünk lett volna. A szánk elõl vontuk el
a román kenyérnekvalót – mondhatnák erre a jó román
nacionalisták. 
Én viszont imígyen okoskodom: ebben is lehet ráció.
Logikus: valamilyen nemzetközi piaci konjunktúrát ki-
használva jó pénzen árultuk a búzánkat, és most jóval
olcsóbban vásároljuk vissza a szükséges mennyiséget.
Így nem csak kenyerünk lesz, de pénzünk is marad,
ami bizony létfontosságú az állampénztár számára,
ahonnan pillanatnyilag (?) a templom egere is felhábo-
rodva távozik. 
Sajnos, korántsem ez a helyzet. Egyrészt az államtitkár
szavaiból kiderült: importra mindenképpen szükség lett
volna, a hazai búza gyenge minõsége miatt. És bizony
alapos tévedés lenne az is, ha azt hinnénk, drágán ad-
tunk és olcsón vásároltunk. Románia ugyan tonnán-
kénti 190 és 210 euró közötti áron exportált 1,7 millió
tonna búzát, most viszont 250 eurós tonnánkénti piaci
árfolyamon importál 600-700 ezer tonnát. 
Jövõre pedig – mondta az államtitkár – nem csak mi-
nõségi, de mennyiségi gondok is támadnak a kenyérga-
bonával. Nem mintha a meteorológusok ennyire elõre
látnák az idõjárás alakulását (olykor egy napra sem
tudják elõre jelezni) – hanem azért, mert õsszel csak a
kijelölt területek 70 százalékán vetették el a búzát. 
Derûlátó ember ezen sem kesereg; azzal vigasztalja
magát: így legalább a kormányilletékeseknek nem lesz

majd mit potom áron elkótyavetyélniük,
és legalább jövõre nem üthetnek nyél-
be az ideihez hasonló rossz vásárt. 
Aminek kapcsán egyébként a derék
államtitkár, karját széttárva csupán
ennyit mondott: ez a szabad-
kereskedelem. Való igaz. Legalábbis
olyan értelemben, hogy így nem sza-

bad kereskedni. Bogdán Tibor
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A romániai magyarság és
a székelység valóságér-
zékét kis csoportok nyi-
latkozataival csak ideig-
óráig lehet elfödni.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Kéz kezet mocskol.” Friedrich Dürrenmatt

Pozitív gondolkodás

A gyûlölet kultusza

Szabad- 
kereskedelem

A hétvége címe. Te kinek az embere
vagy? Petre Barbu, Adevãrul.

Magyarázat. „Ha nem akarod megérni
Romániában, hogy megbánjad és megálla-
pítsd, hogy hiába éltél, el kell érned, hogy
valaki embere légy. (…) Ne ámítsuk ma-
gunkat, nem lehetünk mindannyian
Bãsescu „embere”, az Iliescué, vagy a
Vîntu, Mitrea, Nãstase, Patriciu, Udrea
vagy Voiculescu embere. A fontos az,
hogy olyan valakinek légy az emberévé,
aki él és akinek hatalma van. (Teljesen ne-
vetséges lenne, ha egy halottnak akarnál
az emberévé lenni, amilyen például
Nicolae Ceauºescu.)” És még az is fontos,
tehetnénk hozzá a Petre Barbu által leírt
jelenséghez, hogy az, akinek embere vagy,
az kinek az embere… És így tovább, em-
ber embernek embere. 

Az igazi Emil. Az Academia Caþavencunak
adott interjújában Emil Constantinescu
meggyõzõ érvekkel „védi meg” mandátu-
mát. Becsületére legyen mondva, elsõ he-
lyen említi (és ezzel visszamenõlegesen is
dicséretes politikai akaratról tesz tanúbi-
zonyságot), hogy kereste és szorgalmazta
a megbékélést Magyarországgal és a ro-
mániai magyarokkal. Magunk is azon a
véleményen vagyunk, hogy két másik –
egymástól eltérõ módon katasztrofális –
elnöktársával összehasonlítva Emil
Constantinescu tisztességes és hatékony
államfõ volt. Szerepe és jelentõsége, érde-
mei sürgõs átértékelésre szorulnak. 

Kötelezni, az is jó. Adriana Sãftoiu libe-
rális képviselõ bejelentette, hogy elkészült
annak a törvénynek a szövegtervezetével,
amelyik a kötelezõ szavazás bevezetését
célozza. A jogszabály nem csak amiatt üt-
közik nehézségekbe, mert a választási tör-
vénybe kell illeszkedjék, annak módosítá-
sa folyamatában, hanem azért is, mert
mind a lakosság, mind a politikai osztály
részérõl mentalitásváltásra lenne szükség
hozzá. 

A nap álhíre. Az amerikai külügyminisz-
ter (Hillary) pironkodva vallotta be, hogy
a román kormányfõ (Emil) biometriai
adatait érzelmektõl sem mentes magáncé-
lokból akarta megtudni. (Minálunk is ka-
jánabb barátunk helyesbít: tulajdonképpen
biocentimetriai adatokról van szó.) 



Baló Levente

A Kolozsváron javában
zajló Interferenciák 2010

Nemzetközi Színházi
Fesztivál közönsége régi
kedvencét láthatta viszont:
az Interferenciák fesztivál el-
sõ kiadásáról és az Európai
Színházi Unió Fesztiváljá-
nak kolozsvári kiadásáról is-
merõs Teatro de La Abadía
társulatát. Samuel Beckett A
játszma vége címû darabját
Krystian Lupa rendezésében
a nagyteremben játszotta a
madridi társulat. Az érdek-
lõdõk az elõadás alkotóival
is találkozhattak az elõadást
követõ napon. 

A házigazda társulat
Georg Büchner Leonce és Lé-
na címû drámáját adta elõ –
amely egyben a társulat ha-
todik bemutatója ebben az
évadban – Tompa Gábor
rendezésében. A direktor
szerint a Leonce és Léna a
helybenjárás forradalom-
ként való megideologizálá-
sának a darabja, ennek szel-
lemében az elõadás társada-

lomkritikai töltetû, amelybõl
azonban nem hiányozhat a
remény felmutatása sem. A
címszerepeket Bodolai Ba-
lázs és Györgyjakab Enikõ
alakították. A kolozsváriak
újra játszották a meghívott
Matthias Langhoff rendezé-
sében Shakespeare Mértéket
mértékkel címû produkcióját. 

Pénteken pedig kétszer is
játszották a színház nemrég
felavatott új stúdiótermében
a Visky András Alkoholisták
címû drámája alapján ké-
szült elõadást. A párizsi
Théâtre de l’Incrédule elõ-
adása Cyrano de Bergerac
remekmûvével, A másik vi-
lág, avagy a hold államai és bi-
rodalmaival ismertette meg
a nézõt, Benjamin Lazar
rendezésében. Az elsõ fran-
cia tudományos-fantaszti-
kus regényt szerzõje életé-
ben titokban terjesztették,
és csak a XX . században je-
lenhetett meg teljes válto-
zatban. Több napon keresz-
tül, több helyszínen játszot-
ták a horvátországi Shadow
Casters társulat Process_City

címû háromrészes produk-
cióját. Az utolsó rész, a
Process_In_Progress (Haladó
folyamat) Kafka A per címû
regényének adaptációjára
épül, a második rész, ame-
lyet az Ecsetgyárban adtak
elõ 7 órát tartott, ahová a
nézõk tízesével juthattak be
egy-egy félórára.

Az elõadások mellett va-
sárnap délelõtt Tadeusz
Kantor lengyel rendezõ
színházi világáról tartottak
kerekasztal-beszélgetést,

Cristina Modreanu, Geor-
ges Banu és Robert Cohen
részvételével. 

Ma újra sûrû program vár-
ja a színházkedvelõket: dél-
elõtt 11 órától újabb beszél-
getésre kerül sor a Pro-
cess_City-trilógia és A másik
világ, avagy a hold államai és
birodalmai címû elõadások
alkotóival. Ezt kerekasztal-
beszélgetés követi, Véget ért a
„rendezés évszázada? címmel.
Ezután könyvbemutató kö-
vetkezik: Tompa Gábor

Címke-függöny. Színházi ma-
gánszótár címû munkájával
ismerkedhetnek meg az ér-
deklõdõk, valamint az
Alternatives Théâtrales színhá-
zi szakfolyóirat 106–107.
számával. Mindhárom ese-
ménynek a Tranzit Ház ad
otthont. Este pedig a Sutto-
gások és sikolyok elõadást
megelõzõen Andrei ªerban
Életrajz címû könyvét mutat-
ják be 18.30-tól a Kolozsvári
Magyar Színház emeleti elõ-
csarnokában. 
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HIRDETÉS

Röviden

A horvátországi társulat formabontó elõadását három helyszínen három részben játszották

Antal Erika

A színház és közönség
viszonyáról szervezett

kerekasztal-beszélgetést  a
hét végén Marosvásárhelyen
a Magyar Újságírók Romá-
niai Egyesülete a Kultúrpa-
lota kistermében. A MÚRE
meghívta a színház vezetõ-
ségét, színészeket és a szín-
ház iránt érdeklõdõ közön-
séget is.

Csapó György, a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház
vezérigazgatója, Kárp
György gazdasági igazgató,
Kövesdy István, a Tompa
Miklós Társulat mûvészeti
igazgatója és Sebestyén
Aba, a Yorick Stúdió vezetõ-
je válaszolt a két mûsorveze-
tõ, Szucher Ervin és Lovász
Ágota kérdéseire. Elsõsor-
ban arra keresték a választ,
hogy milyen darabokat kel-
lene választania a színház-
nak ahhoz, hogy megteljen a
nézõtér, mi legyen a színház
legfõbb célja, az-e, hogy fo-
lyamatosan telt ház elõtt

játsszon, vagy inkább a kü-
lönbözõ fesztiválokon való
sikeres szereplés; fontos-e a
nézõ, és mennyire ismeri a
színház a nézõk elvárásait.
Csapó György úgy fogalma-
zott, hogy azt a színházat,
ahol nincs nézõ, nem szere-
ti. Ezzel Kövesdy is egyetér-
tett, hiszen szerinte a szín-
ház elsõsorban a közönség-
nek játszik, ezt teszi a vásár-
helyi társulat is, amely reper-
toárszínháznak nevezi ma-
gát, azaz megpróbál vala-
mennyi ízlésnek eleget ten-
ni, valamennyi társadalmi
rétegnek a kedvében járni. 

A közönség soraiban jelen
volt és hozzászólt a vitához
Kovács András Ferenc köl-
tõ, a Látó címû szépirodalmi
folyóirat fõszerkesztõje, Vi-
rág György volt megyei ta-
nácselnök, akinek édesapja
az egykori Székely Színház-
nak volt a színpadmestere,
Jászberényi Emese és Csifó
János nyugalmazott rádió-
szerkesztõk, Csegzi Sándor
alpolgármester is. Kovács

András Ferenc hozzászólá-
sában a színházzal kapcsola-
tos kétségbeesésének adott
hangot, szerinte ugyanis a
színházat szeretni kell és ko-
molyan venni. „Olyan szín-
házban nõttem fel, ahol vér-
re ment a játék, ahol nem
volt megalkuvás, ahol más
volt a mentalitás” – célzott a
költõ a szatmárnémeti szín-
házra, ahol színésznõ édes-
anyja és rendezõ édesapja
jóvoltából gyermekkorát töl-
tötte. Szerinte a jelenlegi ál-
lapotokat a megalkuvás, az
olcsóság, a korrumpálható-
ság mentalitása uralja. 

Csapó György elmondta,
kemény kézzel fogott hozzá
a színház átszervezéséhez,
és ha rajta múlik, a vásárhe-
lyi közönség újból büszke
lesz a színházára. „A jelen-
legi állapot tûrhetetlen, a
színház ma leginkább egy
építõipari vállalat ler-
akatához hasonlít, ahol idõ-
közben elõadásokat is tarta-
nak” – jelentette ki a szín-
házigazgató. 

Átadták Csíkban
a Julianus-díjakat

Tizennyolcadik alkalommal
adták át a hétvégén a
Julianus-díjakat Csíkszere-
dában. Ráduly Róbert, Csík-
szereda polgármestere a ma-
gyar nyelv hivatalos haszná-
latáért, a párizsi Bernard Le
Calloch pedig a Trianon óta
szétdarabolt magyar közös-
ségek kutatásáért kapta meg
a Julianus-díjat. Díjazták
Kalmár Zoltán újságírót a
nagyszebeni szórványma-
gyar közösséget összetartó
munkájáért. A szabadkai
Maurer Oszkár a szerémségi
szórványmagyarság asszimi-
lációja elleni tevékenységé-
ért kapott elismerést. Pataki
József, aki több mint 2500
honvéd sírját azonosította,
szintén díjban részesült.

Támogatás magyar 
kulturális lapoknak

2,5 millió lejjel támogatja a
legismertebb romániai kultu-
rális folyóiratokat a Kelemen
Hunor vezette kulturális mi-
nisztérium, Az összeg mint-
egy 18 százaléka jutott a ro-
mániai magyar folyóiratok-
nak. Ebbõl a keretbõl 130
ezer lejt kapott a kolozsvári
Helikon irodalmi folyóirat,
120–120 ezer lejt a szintén
kolozsvári Korunk és a
marosvásárhelyi Látó, vala-
mint 85 ezer lejt a csík-
szeredai Székelyföld havilap.

MÚRE-vita a színházról

A színházi szakma képviselõi a nézõk kérdéseivel és meglátásaival szembesültek Vásárhelyen

Interferenciák – teljes gõzzel
Külföldi elõadások, a vendéglátó szín-
ház újabb bemutatója, szakmai beszél-
getések, könyvbemutató – teljes gõz-
zel folyik a második alkalommal meg-
rendezett Interferenciák 2010 Nemzet-
közi Színházi Fesztivál Kolozsváron. 

A szerzõ felvétele



ÚMSZ

Barack Obamánál, az
Egyesült Államok elnöké-

nél készülnek bepanaszolni a
román kormányt a roma jog-
védõ szervezetek, mert ci-
gányra akarja cserélni a roma
etnikum hivatalos megneve-
zését. „Olyan hangulata van
a cigány szónak, mint az
afroamerikaiak esetében a
»nigger« megnevezésnek” –
magyarázta az ÚMSZ-nek
felháborodásuk okát Oana
Mihalache. A Romani Criss
munkatársa szerint a kezde-
ményezés sérti az alkotmány
által is védett alapvetõ emberi
jogokat, ellentmond a Romá-
nia által elfogadott, érvény-
ben lévõ nemzetközi  szerzõ-
déseknek. A Roma Polgári
Szövetség, a Romani Criss, a
Társadalmi Oktató és Fejlesz-
tõ Központ és más jogvédõ
szervezetek a múlt héten a
kezdeményezés ellen tiltako-
zó tüntetést is szerveztek, a
hét végén pedig közlemény-

ben hívták fel a nemzetközi
közvélemény figyelmét a
Boc-kabinet eljárására. Az
aláírók a „totalitarizmus” je-
lének minõsítették a kormány
szándékát, és úgy vélték, a
Boc-kabinet megsérti az al-
kotmány hatodik, a kisebbsé-
gi identitást szavatoló cikke-
lyét. „A kezdeményezés sérti
az alkotmány által is védett
alapvetõ emberi jogokat, el-
lent mond a Románia által el-
fogadott, érvényben lévõ
nemzetközi  szerzõdéseknek.
Bízunk abban, hogy az
RMDSZ-nek is lesz szava eb-
ben a kérdésben” – mondta
Oana Mihalache.

Közbeszól 
az Akadémia

A kormány a roma közös-
ség nevérõl rendelkezõ de-
mokrata-liberális tervezetet
kívánja törvényerõre emelni.
Elõterjesztõje, Silviu Prigoa-
nã képviselõ azért tartja in-
dokoltnak, hogy a roma

megnevezést cigányra cse-
réljék, mert külföldön „ösz-
szetévesztik” a románokat
az érintettekkel. A politikus
szerint a roma szó használa-
ta miatt át kellene írni min-
den olyan irodalmi mûvet,
amelynek címében vagy szö-
vegében elõfordul a cigány
szó. Úgy veli: a roma meg-
nevezés miatt megorrolhat-
nának Bukarestre az olaszok
is, mivel a roma Róma nevét
idézheti fel képzeletükben. A
képviselõ segítségére sietett a
Román Akadémia is. Állás-
pontja szerint „a cigány a he-
lyes megnevezése ennek a
nemzetek fölötti lakosság-

nak”. A kormányhoz inté-
zett átiratában az Akadémia
azzal érvel, hogy más euró-
pai népek is a cigány megne-
vezést használják.

Haller: abszurd
és felháborító

A kezdeményezést azon-
ban több illetékes intéz-
mény: a mûvelõdési minisz-
térium, a külügyi tárca, az
Országos Romaügynökség,
az Etnikumközi Kapcsola-
tok Hivatala (DRI) és az Or-
szágos Diszkriminációelle-
nes Tanács is elutasítja. Az
Európa Tanács határozatai-

ra és jelentéseire hivatkoz-
nak, amelyekben a testület a
roma szó használatát ajánlja
minden tagországnak. Emel-
lett a Román Külügyminisz-
térium 2000-ben kiadott me-
moranduma értelmében a
tárca nemzetközi szerveze-
tekkel folytatott levelezésé-
ben a roma megnevezést kell
használni. 

Markó Attila államtitkár, a
DRI vezetõje az ÚMSZ-nek
elmondta, a hivatalnak egy-
értelmû volt az álláspontja
ebben a kérdésben, és ezen
az sem változtat, hogy az
Akadémia elfogadhatónak
minõsítette a cigány elneve-
zést. „A roma közösség ra-
gaszkodik a roma megneve-
zéshez, amely az Európai
Unióban is általánosan elfo-
gadott, semmi sem indokolja
ennek a megváltoztatását” –
magyarázta az államtitkár,
aki személyesen is elítéli a
kezdeményezését. Arra a
kérdésre, hogy várható-e az
RMDSZ részérõl bármilyen

további lépés a roma jogvédõ
szervezetek kérésének megfe-
lelõen, Markó bizakodóan
válaszolt. „Egyelõre még
nem született álláspont a szö-
vetség részérõl, de várhatóan
a következõ napokban az
RMDSZ is megszólal ebben
a kérdésben” – mondta
Markó Attila. 

Haller István, a Diszkrimi-
nációellenes Tanács tagja ab-
szurdnak és felháborítónak
nevezte Prigoanã kezdemé-
nyezését. Szerinte törvénnyel
eddig sem lehetett és ezután
sem lehet fölülírni egy etni-
kai közösség identitását. „Ez
a kezdeményezés nagyon so-
kat árt Románia nemzetközi
megítélésének. Képzeljük
csak el, hogy a rómaiak azért
akarják törvényben megvon-
ni a románoktól a román név
használatát, nehogy Róma
város lakóinak véljék a meg-
nevezetteket” – szemléltette
saját példával a javaslat el-
lentmondásosságát Haller
István. 
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Románia „niggerei” a romák?
A Roma Világkongresszus a roma mellett döntött

A roma népnév általános használatáról az 1971-es Roma
Világkongresszus döntött. A 23 ország küldötteibõl álló
testület annak ellenére hozta ezt a határozatot, hogy a „ci-
gány” elnevezést ma is több közösség használja. A Ma-
gyarországon élõ romák többsége például cigánynak
mondja magát, kivéve az úgynevezett „oláhcigányokat”,
õk a roma megjelöléshez ragaszkodnak.  A roma elneve-
zés romani vagy lovari nyelven „embert” jelent.

Antal Erika, Sipos M. Zoltán

„Valamivel vidámabb az
idei Mikulás, mint a tava-

lyi, az emberek szerényen, de
azért költenek az elsõ igazi
téli ünnepre” – vont mérleget
lapunk kérésére az egyik ma-
rosvásárhelyi bevásárlóköz-
pont eladója, aki szerint a
legutóbbi hétvégén az édessé-
gek és az apróbb játékok vol-
tak a legkelendõbbek. „Édes-
ség kerül a csizmákba, és 15-
20 lej értékben ajándék, erre
futja az idén” – számszerûsí-
tette a meglepetések értékét
kérésünkre Bíró Levente, há-
romgyermekes kolozsvári
családapa.  

Piros köpenyes 
nagykövet

Van, aki úgy véli, még ek-
kora kiadásra sincs szükség,
az odafigyelés is sokat jelent.
Lokodi Károly nyugalmazott
marosvásárhelyi kántor a
vártemplom vegyes karában
énekel, ezért a családja mel-
lett a kórustagokat is meglepi
kis apróságokkal. Mikulás es-
téjén piros sapkába és piros
kabátba öltözve csenget be
azokhoz a családokhoz,
amelyekrõl tudja, hogy rá-
szorulnak. „Csokoládét, cu-
korkát, almát, diót teszek egy
piros zsákba, ismerõsöktõl
megunt játékokat gyûjtök, és
úgy kopogok be ezekhez a
családokhoz, ahol nem szá-
mítanak a meglepetésre. Azt
az örömöt, ami a gyereksze-
mekbõl rám sugárzik, nem
lehet elmesélni” – magyaráz-
ta Miklós püspök önkéntes
marosvásárhelyi nagykövete.

Jótékonysági 
cipõvikszolás

Kolozsváron kézmûvesek
kínálják portékáikat az aján-
dékozni vágyóknak: Erdély

egész területérõl érkeztek az
árusok az Erdélyi Kézmíves
Céh által szervezett karácso-
nyi sokadalomra. Az érdek-
lõdõk szép, egyedi ajándéko-
kat szerezhetnek be, zseb-
reszabott áron, a Mátyás ki-
rály szülõháza elõtti téren
rendezett vásárra ennek elle-
nére kevesen látogattak ki.
„A emberek beérik egy-egy
szalmadísszel, nemez- vagy
kerámiatárggyal. A nagyobb,
drágább ajándékokat kínáló
kézmûvesek csak ritkán tud-
nak túladni a portékájukon”

–  mondta el lapunknak az
egyik eladó, aki szerint a
rossz idõ is sokat rontott a
vásári hangulaton. „Az az
igazság, hogy a kínálat bõsé-
ge és az itt található portékák
árai egyaránt zavarba ejtõek:
bizony nagyon meg kell néz-
ni, mire költ ilyenkor az em-
ber” – figyelmeztetett Ker-
tész Zsolt vásárló. Fából,
csuhéból, nemezbõl készült
játékokat, babákat már 10-40
lejért is lehet venni, egy ere-
deti motívumokkal díszített,
igényes ruhadarabért azon-

ban 100  és 200 lej körüli
összeget is ki kell fizetni. Ma
jótékonysági cipõtisztítási
akciót is szervez a Kézmíves
Céh, az adakozókedvûek a
Máltai Szeretetszolgálat se-
gítségével juttathatják el ado-
mányaikat a rászorulóknak.
A szervezõk használt lábbe-
liket várnak a segítõ szándé-
kú látogatóktól. Ezeket a
lábbeliket az önkéntesek a
helyszínen kitisztítják, a rá-
szorulók pedig válogathat-
nak az arra érdemes ajándék
cipõkbõl. 

Lapos puttonyú Mikulás Hírösszefoglaló

Mérleget vontak az egy
éve mûködõ Székely-

föld– Szórvány Partnerség
elnevezésû program mûköd-
tetõi: a régiókat összekötõ
kezdeményezést 77 rendez-
vény, több mint ötezer részt-
vevõ, 40 közremûködõ intéz-
mény segítette. A kiértékelõt
szombaton tartották Vajda-
hunyadon, a Magyar Ház-
ban, ahol a kiemelkedõen
fontos munkát végzõknek
emléklapot is adtak. A kiér-
tékelõ konferencián részt
vett Tamás Sándor, Kovász-
na Megye Tanácsának elnö-
ke, Antal Árpád, Sepsiszent-
györgy polgármestere, Tala-
bér Márta, Várpalota polgár-
mestere, valamint Szandho-
fer János, Dabas alpolgár-
mestere. A rendezvény házi-
gazdája Winkler Gyula, az
RMDSZ Hunyad megyei
szervezetének elnöke volt.

„Az elmúlt egy év bebizonyí-
totta, hogy sikeres volt a
program, amelyet bõvíteni
szeretnénk például Szeben
megye felé. Továbbá abban is
bízunk, hogy magyarországi
testvérmegyéinkkel közösen
tudunk a jövõben tenni a
szórványban élõkért. Remél-
jük, így jövõre az eddiginél is
színesebb, tartalmasabb
program születik” – jelentet-
te be Tamás Sándor, Kovász-
na megyei tanácselnök, aki
hangsúlyozta, hogy a kezde-
ményezés széles körben tá-
mogatásra és lelkes segítõkre
lelt. „Több mint ötezren vet-
tek részt közvetlenül a prog-
ramban egy év alatt. Lehet,
hogy Székelyföldön nem
nagy szám, viszont a 25 ezres
Hunyad megyei magyar kö-
zösséghez viszonyítva igenis
jelentõs eredmény,. Mi hi-
szünk abban, hogy van jövõ
Dél-Erdélyben” –  hangsú-
lyozta Winkler Gyula.  

Székely–szórvány mérleg 

Zsigmond Júlia

A közhiedelemmel ellen-
tétben nem fogy a ma-

gyar népesség jelentõsen, a
„fogyás” megfelel az európai
népességszaporulat változá-
sainak – hangzott el a hazai
demográfiai folyamatokról
tartott hétvégi szakmai meg-
beszélésen Kolozsváron. A
Kriza János Néprajzi Társa-
ság szervezésében tartott ta-
nácskozáson hazai, valamint
Magyarországon, Szlovákiá-
ban és Ukrajnában élõ ma-
gyar szakemberek vettek
részt. A résztvevõk hangsú-
lyozták, a magyarság számá-
nak alakulása kiegyensúlyo-
zottabb a tömbben élõ ki-
sebbségek esetében. A felszó-
lalók emlékeztettek: a teljes
Kárpát-medencében megfi-
gyelhetõ, hogy a kisebbségi
magyar közösségekben pár-

huzamosan történik a töm-
bösödés és a szórványoso-
dás. A népességszám-csökke-
nés általános okai a termé-
szetes fogyás, a csökkenõ
szaporulat, az asszimiláció, a
nemzetiségváltás, az elván-
dorlás. A speciális problémák
térségenként változnak.
Gyurgyik László, a Selye Já-
nos Egyetem tanára a nem-
zetiségváltásban látja a szlo-
vákiai magyarok fogyatkozá-
sának okát, Badis Róbert, a
vajdasági Identitás Kisebb-
ségkutató Mûhely elnöke –
kárpátaljai kollégájhoz, Mol-
nár Józsefhez hasonlóan – a
felsõoktatás hiányával ma-
gyarázza. Erdélyben is a mig-
ráció az egyik legnagyobb
gond, ennél csak a vegyes há-
zasságokból adódó beolva-
dás okoz nagyobb gondot – ál-
lapította meg a Csata István és
Kiss Tamás szerzõpáros. 

Mégsem fogy a magyar

Élmény és hagyomány mottóval rendezték
meg a hét végén Gyergyószentmiklós vá-
rosünnepét, és nem csak a költségkímélés
miatt döntött úgy a városvezetés, hogy
nem külföldi „sztárokat”, hanem gyergyói,
egykori és frissen alakult zenekarokat hív-
nak meg. Emellett Gyergyó múltjáról is
megemlékeztek több rendezvényen: kiállí-
tották a gyergyószentmiklósi származású
Nyisztor Miklós képeslapgyûjteményét,
bemutatták Garda Dezsõ kötetét az örmé-
nyek autonómiájáról, felavatták a magát
gyergyóinak valló néhai Karancsi Sándor

képzõmûvész emlékszobáját a mûvelõdési
házban. A dísztanácsülésen felszentelték
Gyergyószentmiklós zászlaját és címerét,
kitüntetéseket adtak át nyugdíjas orvosok-
nak, életmûdíjat pedagógusoknak; post
mortem kapott Pro Urbe díjat Baszilides
Csaba jégkorong edzõ valamint Málnási
Csaba építésztechnikus, és díszpolgári cím-
mel tüntették ki a város gazdasági fejlõdé-
séért sokat tevõ Dr. Jakab Gyula geológust.
A hagyományt õrizte az I. Kárpát-meden-
cei disznótoros fõzõverseny, melyre nem
kevesebb, mint 22 csapat nevezett be. 

Szent Miklós napok a gyergyóiakért
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A Szellemíró címû politikai
kriminek ítélték oda a leg-

jobb rendezésért járó díjat hétvé-
gén az Európai Filmakadémia
(EFA) idei díjkiosztóján. Roman
Polanski Robert Harris bestselle-
re alapján forgatott filmje emel-
lett a legjobb filmzenének, forga-
tókönyvnek és díszletnek járó dí-
jakat is elvitte, fõszereplõje,
Ewan McGregor pedig a legjobb
férfi fõszereplõnek bizonyult.

Online díjátvétel

Az észt fõvárosban, Tallinnban
lezajlott gálán Polanski video-
üzenetben mondott köszönetet a
szereplõknek és a forgatás stábjá-
nak. Mint ismeretes, a rendezõt
egy harminc évvel ezelõtt, az

Egyesült Államokban elkövetett
nemi erõszakért tavaly letartóz-
tatták, és hónapokon át házi õri-
zetben tartották Svájcban. A len-
gyel direktor jelenleg szabad lá-
bon van, de csak francia, lengyel
és svájci földön mozoghat szaba-
don, mivel a világ 188 országá-
ban továbbra is érvényben van el-
lene a nemzetközi elfogatópa-
rancs. Amint arról lapunkban
már beszámoltunk, a Pierce
Brosnan és Ewan McGregor fõ-
szereplésével készült Szellemírót –
amely Tallinnban hét kategóriá-
ban is jelölt volt – már a februári
Berlinalén is Ezüst Medvével ju-
talmazták. A film fõhõse Adam
Lang brit ex-miniszterelnöknek
asszisztál memoárja megírásá-
nál, miután egy másik „árnyék-
író” rejtélyes körülmények között
elhunyt. A politikus háborús bû-

nök elkövetésének a gyanújával
ismét reflektorfénybe kerül, ezért
szellemírónk nyomozásba kezd,
ami vérbeli politikai thrillerré vál-
toztatja a filmet.

Még több legjobb

A Szellemíró után a legtöbb
EFA-jelölést a Libanon címû

izraeli-francia-német kopro-
dukciós háborús dráma kapta
A film tavaly díjat nyert a ve-
lencei filmfesztiválon, Tallin-
ban viszont az öt jelölésbõl
csak kettõt váltott díjra: Samuel
Maoz rendezõ az év európai
felfedezettje, míg Giora Bejach
a legjobb operatõrnek szóló ki-
tüntetést kapta. 

A legjobb animációs filmnek
Sylvain Chomet angol-francia
koprodukcióban készített The
Illusionist címû alkotása bizo-
nyult. A 23. Európai Filmdíj-
átadón életmûdíjjal tüntették ki
Bruno Ganz svájci színészt, aki
a hetvenes és a nyolcvanas évek-
ben a német szerzõi filmes mozi
nagyjaival dolgozott együtt:
Werner Herzoggal, Volker
Schlöndorff-fal és Wim
Wendersszel.

Az Európai Film-díj egy
1988-ban alapított filmes kitün-
tetés (az elsõ díjátadó ünnepsé-
get Berlinben tartották), melyet
az Európai Filmakadémia ítél
oda minden év végén, több mint
tíz kategóriában. A jövõ évi díj-
átadó Berlinben lesz, a 2012-es
pedig Málta fõvárosában, La
Vallettában. 

Meglepõdtek az iráni hatóságok a Google
Earth felvételein, miután kiderült, hogy a
teheráni reptér épületének tetején egy Dávid-
csillag látható. A 30 éve felhúzott épület tete-
jén lévõ hatágú csillag persze óriási botrányt
váltott ki, az Irán és Izrael közötti fagyos vi-
szony miatt a hatóságok elrendelték az õsi
zsidó jelkép eltávolítását. Pedig nagyon egy-
szerû, hogy hogyan „csillagosodott” be az
épület: izraeli mérnökök építették az 1979-es
iszlám forradalom elõtt, ameddig a két or-
szág jó viszonyban volt egymással, az ellen-
tétek csak az elmúlt évtizedben élezõdtek ki.
Nem azért mondom, de Bukarestben is kö-
rülnézhetnének a Nép Házának tetején, hi-
szen ott anno sok erdélyi magyar dolgozott.

(-cs -ó) 

Száz szó

Röviden

EFA-díjas a „liliomtipró” 

Háromszéki lány December szépe

A kézdiszentléleki Makó Enikõ (képünkön)
lett a fõdíjas a szombat esti csíkszeredai
szépségversenyen. A Szakszervezetek Mûve-
lõdési Házában tartott, három órás show-

mûsor divatbemutatóval kezdõdött, majd a
lányok fürdõruhában léptek színpadra. Ez-
után ingben-miniszoknyában vonultak fel,
majd estélyi ruhában láthatták a lányokat a
jelenlévõk. Miss December udvarhölgyeinek
a csíkszeredai Niþu Tímeát és a gyer-
gyószentmiklósi Baricz Noémit választotta a
zsûri, melynek tagjaként három erdélyi szép-
ségnek Új Magyar Szó-különdíjakat adott át
Salamon Márton László fõszerkesztõ. 

Igazság a Pruton túl is

Az Adevãrul Moldova címû napilap ma indu-
ló elsõ számával az Adevãrul Holding elin-
dítja a Pruton túli országban is mûködését.
A napilap szociális, politikai és gazdasági vo-
natkozású helyi eseményekrõl tudósít, a ro-
mániai Adevãrulhoz hasonló struktúrában.
Az új lap újságírógárdáját Ramona Ursu, a
Iaºi-i Adevãrul de Searã fõszerkesztõ-helyette-
se vezeti. Amint arról lapunkban beszámol-
tunk, Dinu Patriciu, a holding tulajdonosa
áprilisban jelezte, hogy az Adevãrul és a Click!
meg fog jelenni a moldovai piacon, majd a
Blik címû, orosz nyelvû újság következik.
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Eladó Barót központjában két csilla-

gos panzió, 500 m2 haszonfelület,

10 fürdõszoba, 40 személye étte-

rem, nyári kert, zárt udvar. 

Telefon: 0726-313 820

Eladó Barót központjában 2 szintes

új lakás. 5 szoba, 4 fürdõszoba,

pince, 800 m2 telek. 

Telefon: 0726-313 820 

Apróhirdetés

Megasztárközelben Tolvai Renáta
Farkas István

„Egyszerre volt jó és rossz ér-
zés tudomásul venni, hogy én

jutottam tovább. Három hónapig
egy szobában voltam Andrással,
így elképzelheti, hogy mit érez-
tem, amikor mellettem kiesett” –
fogalmazott az Új Magyar Szónak
Tolvai Renáta, aki a Tv2
Megasztár címû tehetségkutató
versenyének péntek esti döntõjén
bejutott a legjobb három közé. A
nagyváradi lány a verseny egyik
nagy esélyesének tartott Kállay-
Saunders Andrást búcsúztatta.
„Amikor láttam, hogy ketten ma-
radtunk ott, meg voltam gyõzõd-
ve, hogy én esek ki” – idézte fel a
döntõ pillanatokat lapunknak
Renáta, aki elmondta: jobban bí-
zott Andrásban, mint saját ma-
gában. Ugyanakkor azt sem tit-
kolja, hogy vonzódik Kállay-
Saunders-hez. „Nagyon de na-
gyon jóban vagyunk, mindent
megbeszélünk, de sokkal több
nem lehet itt a Megaházban, hisz
állandó pörgésben vagyunk. Na-
gyon-nagyon szeretem úgy mint

barátot, és úgy is, mint férfit.
Amikor lejár a verseny, biztos va-
gyok abban, hogy sikerül közel
kerülnünk egymáshoz” – avatott
be a kettejük közötti viszony
részleteibe Renáta. 

A nagyváradi megasztárostól
megtudtuk, hogy a jövõ pénteki
fordulóban mindenki két egyéni
dalt fog énekelni és ezenkívül a
három döntõs egymással is duet-
tezik, illetve a már megszokott
közös dalban is bizonyíthatnak.
„Sajnos azt, hogy milyen dallal
indulok nem tudom elmondani,
ugyanis ma este (vasárnap –
szerk. megj.) fogunk egyeztetni er-
rõl. Nekem persze megvan a fa-
voritom, de nem szeretnék felté-
telezni” – fogalmazott Renáta,
aki továbbra is keményen fog ké-
szülni és tanulni a sikerért. 

„Ezentúl sajnos egyre inkább
a szimpátiáról szól már a to-
vábbjutás” – mondta szomorúan
lapunknak a nagyváradi lány,
akinek az erdélyi rajongótábora
nem vetekedhet a magyarországi
Szíj Melinda vagy Kökény Attila
kitartó szavazóival. 

Felhívás  a  Hargita  Nemzeti  Székely  Népi  Együttes  20  éves
évfordulós  ünnepségsorozatán  való  részvételre

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes folyó év december 16-a és18-a
között rendezi meg 20 éves évfordulós ünnepségsorozatát.

AA  rreennddeezzvvéénnyy  pprrooggrraammjjaa::
ddeecceemmbbeerr  1166,,  ccssüüttöörrttöökk – 19,00 –,,Expo Sanghaj 2010” filmbemutató és

közönségtalálkozó helyszín: Kamaraterem – Városi Mûvelõdési Ház
ddeecceemmbbeerr  1177,,  ppéénntteekk – 19,00  fotókiállítás és könyvbemutató, helyszín:

Márványterem – Szakszervezetek Mûvelõdési Háza
ddeecceemmbbeerr  1188,,  sszzoommbbaatt –18,00 Születésnapi gálamûsor és táncház, hely-

szín: Szakszervezetek Mûvelõdési Háza

Kedves volt és jelenlegi hargitások, barátaink! Találkozzunk, ünnepeljünk
együtt, emlékezzünk meg az eltöltött évekrõl, a szép sikerekrõl, a 20 éves
múltról. Emlékezzük, õrizzük a múltat, amely utat nyitott a jövõ felé, a meg-
valósított álmokat, elõadásaink felejthetetlen pillanatait.

Részvételi szándékotokat jelezzétek a 0266-371362-es telefonszámon va-
lamint az office@hargitatanc.ro e-mail címen december 10-ig. 

MÉDIAPARTNERÜNK HIRDETÉS

Roman Polanski

Roman Polanski lengyel filmrendezõ 

diadalmaskodott az Európai Filmakadé-

mia Tallinban tartott szombat esti díjáta-

dóján, az est másik nagy ünnepeltje

Samuel Maoz izraeli rendezõ volt, 

az év európai felfedezettje.

Renáta szerint ezentúl még nagyobb szüksége lesz a nézõk szavazataira
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Ma Miklós nevû olvasóin-
kat köszöntjük.
A Miklós férfinév a görög
Nikolaosz név szláv válto-
zatából származik, jelenté-
se gyõzelem+nép.
Holnap Ambrus napja van.

Évfordulók
• Mikulás napja: Szent
Miklós püspök emlékére
• Finnország nemzeti ün-
nepe, a függetlenség kikiál-
tásának napja
• 1774-ben Ausztriában a
világon elsõként bevezetik
az állami oktatást.

Vicc 
Külföldi sportriporterek ér-
dekes mondásai:
És itt jön Moses Kiptanui,
a 19 éves kenyai, aki pár
hete töltötte be huszadik
életévét. (David Coleman)
És most pont ugyanaz a
sorrend, mint a startnál,
csak a versenyzõk mások.
(Murray Walker)
A Queen’s Park oválpálya,
mint a neve is sugallja, tel-
jesen kerek. (Tony Crozier)

Recept
Krémes almatorta
Hozzávalók: a tésztához:
25 dkg liszt, 15 dkg vaj, 6

dkg cukor, 1 tojássárgája, 1
tk. reszelt citromhéj; a tölte-
lékhez: 1 kg alma, 2 ek. cit-
romlé, 2 ek. étkezési kemé-
nyítõ, 2,5 dl tej, 2 tojás, 10
dkg vaj, 4 dkg cukor, 1 teás-
kanál reszelt citromhéj, 2 ek.
zsemlemorzsa, 1 ek. porcu-
kor.
Elkészítés: A tésztához a
lisztet összegyúrjuk a vajjal,
a cukorral, a tojássárgájával,
egy csipet sóval és a citrom-
héjjal. Cipóvá formázzuk, fó-
liába csomagoljuk, és 30
percre a hûtõbe tesszük. Az
almát meghámozzuk, négy
gerezdre vágjuk, kiemeljük a
magházát, és megcsepegtet-
jük citromlével. A keményí-
tõt elkeverjük 6 evõkanál tej-
jel és a tojásokkal. A mara-
dék tejet a vajjal, a cukorral,
a citromhéjjal felforraljuk, és
a tojásos keveréket beledol-
gozzuk. Pudingsûrûségûre
forraljuk. Kibéleljük a kap-
csos tortaforma alját sütõpa-
pírral. A tésztát belenyom-
kodjuk úgy, hogy kb. 4 cm
magas pereme is legyen.
Megszórjuk zsemlemorzsá-
val. Az almát és a krémet a
tésztára rakjuk/öntjük, és kb.
45 percig sütjük 180 fokon.
Tálalás elõtt a tortát meg-
szórjuk porcukorral. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Problémáit próbálja egyedül
megoldani. Nem biztos, hogy jó
lenne, ha másokat bevonna dön-
téseibe.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Ma a rugalmasság legyen a fõ
motívum. Zavaró tényezõk
adódhatnak, de ennek ellenére is
élvezetes lesz mai napja. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Úgy érzi, hogy korlátozzák tevé-
kenységében, de ez csak átmeneti
állapot. 

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Megsértette egyik munkatársa
önérzetét. Kellõ nyugalommal
és józansággal orvosolható a
helyzet.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

A régóta gyarapodó kívánságlis-
tával több is kerül a kosárba.
Hagyatkozzon a józan eszére, és
olyat ne vegyen, ami túl drága.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Az egészségügy nagyobb szerepet
kap az életében. Balesetveszélyes
a mostani idõszak. Elõfordulhat,
hogy ismerõst kell kórházban lá-
togatnia.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ahogy fokozódik a politikai küz-
delem, Ön úgy lesz egyre inkább
toleráns és elfogadó. Megérti,
hogy az éremnek két oldala van.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Ajándékot kap vagy olyan pénz-
összeget, amelyrõl már lemon-
dott. Év végéig rendbe tehetné ki-
sebb egészségügyi gondjait is.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Sokat vállal a nap meghittségé-
nek biztosítása érdekében, de
még többet lesz képes teljesíteni.
Bizakodása jellemébõl árad úgy,
hogy mindezt elegánsan teszi.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

Minden oka megvan az elége-
dettségre. Ha körbenéz, ráébred,
hogy sokan szeretnék, ha olyan
sorsuk lenne, mint Önnek.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Tegyen meg mindent szerettei-
ért, és álljon ki kollégái mellett.
Sokat nõ presztízse mások sze-
mében. 
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Sikeres hétre számíthat. A boly-
góállás a karrierjének kedvez.
Ha kell, kössön kompromisszu-
mot, ha kell, ügye érdekében
mozgasson meg minden követ.
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély
(sor.)
9.55 Újrakezdés (sor.)
10.45 A mindenséggel
mérd magad
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 Mesterművek a
századforduló magyar
építészetéből
16.20 Egy kis művészet
16.30 Univerzum
17.25 Törzsasztal (ism.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Török kezdőknek
(vígj. sor.)
22.05 Egy erkölcsös éj-
szaka (magyar f. dráma)
23.45 Kikötő 
- Extra (ism.)
0.30 “Ó”, ez a show
0.40 Sporthírek
0.45 Váltó
1.00 Divathét (ism.)
1.25 Kikötő - Friss (ism.)
1.45 Híradó (ism.)
2.15 Labdarúgó-mérkőzés
DVSC-TEVA - Paksi FC

DUNA Tv, 22.05
Egy erkölcsös éjszaka

Kelepei Jenő, a bohém diák egy átmulatott éjszaka után el-
határozza, hogy beköltözik Mutter bordélyházába. Amikor a
fiatalember aggódó édesanyja váratlanul megérkezik vidék-
ről, a Főnökasszony villámgyorsan úrilányok panziójává ala-
kítja át a házat. A Hunyady Sándor műve nyomán készült
film 1978-ban a Magyar Filmkritikusok díját nyerte, Makay
Margit a legjobb női alakítás díját.

VIASAT3, 22.30
Ronin

A középkori Japánban a szamuráj harcosok felesküdtek,
hogy urukat életük árán is megvédik. Óriási szégyen volt
ezért rájuk nézve, ha gazdájukat mégis megölték. A gazdát-
lan szamurájok kóboroltak az országban, zsoldosnak szegőd-
tek, vagy útonállásból próbáltak tengődni. Az ilyen harcoso-
kat többé nem hívták szamurájoknak. Az lett a nevük: Ronin.

m1, 22.35
Forróság

A mai Moszkva pezsgő, színes forgatagába kalauzol el ben-
nünket a humorban és feszült pillanatokban bővelkedő film.
A történet egy napot mutat be négy jó barát életéből: meg-
ismerjük Ljosát, aki épp otthagyta a haditengerészetet,
Kosztyát, a nagyon gazdag ember fiát és családi problémá-
it, Arthurt, a szerencsétlen művészt, és Timatit, a hiphop ze-
nészt, aki klubokban énekel.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
Körzeti híradó
9.00 Közvetítés a parla-
ment üléséről
17.00 Nemzet és véde-
lem
17.25 Bűvölet 
(olasz sorozat)
17.50 Magyar pop
18.50 Átjáró
19.15 Hanuka
20.03 Esti mese: 
Karácsonyi kalendárium,
Vízipók csodapók
20.10 “Életcélok-hitval-
lások”
20.15 Therese nővér.com
(francia sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok
(ír filmsor.)
22.20 Stingers 
(ausztrál krimisorozat)
23.10 Záróra
0.00 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)
0.50 A Silla királyság 
ékköve 
(dél-kor. filmsor.)
1.50 Forróság 
(orosz vígjáték, 2006)
3.25 Magyar pop
4.25 Vezérlő fény 
(amerikai sor.)

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sor.)
17.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.20 Vacsoracsata
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 Vészhelyzet 
(amerikai sorozat)
23.20 A Grace klinika
(amerikai drámasorozat)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Gyilkos előítélet
(amerikai filmdráma,
1997)
2.40 Reflektor 
- Sztármagazin

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
- Hírmagazin
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.55 Randivonat 
(amerikai romantikus vígjá-
ték, 2001)
14.25 Kvízió 
– Telefonos játék
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő 
(osztrák-német krimisor.)
17.30 Marina (
mexikói-amerikai sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
Élő játék-show
21.00 Aktív - magazin
21.05 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
21.30 Bajnokok Ligája
(élő) - Manchester Unit-
ed–Valencia CF
Közben: Kenósorsolás
0.15 Megamánia
0.45 A médium 
(am. krimisor.)
1.40 Tények Este
2.10 EZO.TV
3.05 A miskolci
boniésklájd 
(magyar filmdráma, 2004)

7.00 Paletta
7.30 Lapzárta (ism.)
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás
10.00 Garázs - Ahonnan
az autózás indul!
10.30 Soroló
11.05 BBC Reporters
(ism.)
11.30 Ősök tere
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Keresztmetszet
16.05 Civil kaszinó
17.05 Pálya
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss információk
18.30 Zöld övezet
19.05 Vonalban - Interak-
tív politikai show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Riasztás - A rendkí-
vüli események műsora
23.30 Hírvilág (ism.)
0.05 BBC World Híradó
0.30 Zöld övezet - Kör-
nyezetvédelmi magazin
(ism.)

9.05 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.05 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.05
Tuti gimi (sorozat) 12.00
Jumanji (am. kalandf.,
1995) 14.10 Monk (soro-
zat) 16.05 CSI (ismétlés)
17.00 A médium (sorozat)
18.00 Feleségcsere 19.00
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 20.00 A dadus
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(sorozat) 21.30 CSI (sor.)
22.30 Ronin (am. akcióf.,
1998) 1.00 Nyomtalanul
(sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő (live) 12.00
Sport.ro Hírek (live)
13.10 Pontos sportidő
14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan (live)
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 20.30 Steaua -
Dinamo Moscova férfi
kosárkabda mérkőzés
(live) 22.00 Local Kom-
bat Superstars 22.10
Wrestling RAW 

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat) 

8.05 K2 (amerikai-japán-
angol film) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.10 Mur-
doch nyomozó rejtélyei
(sorozat) 14.50 Az utolsó
légió (angol-olasz-francia
akciófilm) 16.40 Gyilkos
fullánk (amerikai-kanadai
katasztrófa film) 18.15
Élet vagy halál (olasz-fran-
cia-spanyol western)
20.30 Padlógáz 2. (német
akció-vígjáték) 22.10 Ki a
faszagyerek? (német-am.
vígjáték) 23.45 Egyene-
sen át (amerikai thriller)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping 15.15
1001 éjszaka (sorozat)
16.45 Célpontban 18.45 A
nap híre 19.00 Kanal-D Hí-
rek 19.45 Menyet anyá-
nak 5 20.30 Bűnösök bör-
töne 21.30 Ezel (sorozat)
23.00 D-Paparazzi 23.45
Egy utolsó tánc (szingapúri
akciófilm) 1.45 Féktelen
szenvedélyek (erotikus
film)

11.00 Zodiákus 13.00
Teleshop 14.30 Viva
Natura 15.00 Grand Prix
15.30 A polgármester
16.00 Zodiákus 18.00
Szentföldi szent helyek
üzenete 18.30 Sztárok a
konyhában 19.00 Viva
Natura 19.30 Léptünk
koppan ódon köveken
20.00 Fesztiválsoroló
20.30 Tűzoltók (sorozat)
21.35 Hírháló 22.00 Zsa-
rubőrben (holland krimi)
0.00 XIV. Dalai Láma bu-
dapesti előadása

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Átjáró
16.05 Tudástár 2010
16.35 Összhang
17.30 Híradó
15.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.35 India 
- Álmok útján (brazil-indi-
ai kaland sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.35 Forróság 
(orosz vígj., 2006)
0.15 Szellem a palack-
ból... (ism.)
0.40 Prizma
0.55 Hírek
1.00 Sporthírek
1.10 Ma Reggel (ism.)
Benne: Híradó, 
sporthírek
2.55 Összhang

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Ahogy elő 
van írva
11.00 Nagy embereke 
a TVR-ben
11.15 Mond mi fáj (ism.)
11.45 Babamágia 
(ism.)
12.15 Mesterség: 
aranykarperec
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
13.50 Eurovision
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
14.50 Csak Románia!
14.55 Nagy embereke 
a TVR-ben
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier TV
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Csak Románia!
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Eurovision
21.10 UEFA gue stúdió
(live)
21.40 FC Barcelona 
–Rubin Kazan labdarúgó
mérkőzés (live)
23.50 UEFA stúdió (live)
0.15 Gól gól után (live)

7.00 Pro Tv hírek
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sor.)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.30 A pap,
a kurtizán 

és a magányos hős 
(amerikai western-vígjá-
ték, 1970)
16.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Aeon Flux 
(amerikai akciófilm,
2005)
22.15 Az örökség 
(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
0.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
1.00 Aeon Flux 
(amerikai akciófilm,
2005) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés 
(ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Robinson Crusoe
kalandos élete 
(am. kalandf., 1997)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígj. sor.)
14.30 Mutassalak 
be a szüleimnek! 
(reality show) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.30 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 SWAT: 
Robbanófejakció 
(amerikai akciófilm, 
2005)
2.45 Híradó, Sport 
(ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show
8.20 Sport Florentinával
9.15 Határsáv 
(am. akcióf., 1980) 
(ism.)
11.30 Mondenii Show
12.00 Levintza 
bemutatja (ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Tűzharc 
(angol akcióf., 1979)
16.00 A cseresznye 
a tortán
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ismétlés)
18.00 Hírek, 
Időjárásjelentés
19.00 Sport
19.30 Viceversa 
– reality show
20.30 A jómodór 
iskolája – reality show
21.30
22.15 Lököttek 
(román vígjáték 
sorozat)
23.00 Mondenii Show 
– szórakoztató magazin
23.30 Élő bomba 
(angol-német akciófilm,
1998)
1.30 Hírek, Sport 
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Motorkerékpár-
építő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Újoncok
10.00 Piszkos munkák 
- Nyálkás
és hátborzongató

11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Dryvit motor
13.00 A túlélés 
törvényei - Guatemala
14.00 Állítólag... 
- Csúszdacsata
15.00 Piszkos munkák 
- A 150. adás
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- A kísérlet
18.00 Amcsi motorok 
- Klipsch
19.00 A túlélés törvé-
nyei - Nagyvárosi túlélő
20.00 Állítólag... 
- Tűzgolyó
21.00 Hogyan készült?
21.30 Vissza a repülőt 
- A szakma legjobbja
22.30 Édesvízi szörnyek
- Európai emberevő
23.30 A túlélés 
törvényei
0.30 Mit nekem 
egy monstrum!
1.30 Futballhuligánok
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wid Cart 
(amerikai sor.)
7.55 Győztesek
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Top Cut (ism.)
10.30 IT zon@ (ism.)
11.00 Vallomások 
(ism.)
12.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
12.30 Biznisz óra
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Parlamenti pártok
fóruma
16.00 Wid Cart 
(amerikai sor.)
17.00 Hírek, Sport,
időjárásjelentés
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Az én költ-
sévetésem
19.10 Kézilabda Európa
Bajnokság: Spanyolor-
szág–Románia női mér-
kőzés (live)
20.00 Nyílt játszma
21.00 Biznisz óra
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Heuréka! 
(amerikai kaland 
sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.00 Az én költségveté-
sem (ism.)
0.30 Motomágia (ism.)
1.00 Vallomások (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.30 Gazdaélet 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Délutáni
váltás, Csendestárs 16.00 Híradás, Sport, Rádióújság
17.00 Híradás 17.15 Művelődési hírek, Jelenlét 17.55 A
nap hírei röviden   

KEDD
2010. december 7.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ
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Labdarúgás

T. J. L.  

A labdarúgó-Európa Liga-
csoportküzdelmek 5. forduló-

jának csütörtöki játéknapján to-
vábbi nyolc együttes harcolta ki a
továbbjutást. így már csak hét
hely maradt kiadó.    

A K csoportban a Steaua 1-1-re
mérkõzött az erõsen tartalékos
Liverpoollal. Az elsõ percektõl
beszorított Kormoránok az elsõ
helyzetüket értékesítették, Jova-
novic (19. perc) révén. A házigaz-
dák a 61. percben egyenlítettek,
Bonfim kötött kötényt Pepe
Reina kapusnak. 

Egy gyõzelemmel a Steaua
megelõlegezhette továbbjutását,
így azonban a döntés az utolsó

fordulóra maradt. Már csak azért
is, mert az Utrecht nem bírt a
Napolival, 3-3. A holland Van
Wolfswinkel duplázott, az ola-
szok uruguayi csatára, Edinson
Cavani pedig triplázott. 

Kilenc pontjával a Liverpool
már továbbjutott, a Steaua (6
pont) és a Napoli (4 pont) még re-
ménykedik, az Utrecht (4) pedig
elbúcsúzott. 

Minden eldõlt az E csoportban,
ahol csütörtök este az alábbi ered-
mények születtek: Sheriff Tirasz-
pol (moldovai)–AZ Alkmaar
(holland) 1-1 és BATE Boriszov
(fehérorosz)–Dinamo Kijev (uk-
rán) 1-4. Az egyformán 10 pontot
gyûjtött Dinamo Kijev, és BATE
Boriszov továbbjutott. 

Az F csoportból a CSZKA
Moszkva (15 pont) és a Sparta

Prága jutott tovább, miután az
ötödik fordulóban az orosz csa-
pat 5-1-re verte a svájci Lausanne-
t, a Palermo pedigi remizett (2-2)
a csehekkel. 

Az L csoportból az FC Porto
(13 pont) és a Besiktas (10 pont)
jutott tovább, miután a portugá-
lok 3-1-re nyertek a Rapid Bécs, a
törökök pedig 2-1-re a CSZKA
Szófia otthonában. 

A D csoportból a spanyol
Villarreal, a J jelû kvartettbõl pe-
dig a Paris Saint-Germain jutott
tovább. Eredmények: Villarreal–
Dinamo Zágráb (horvát) 3-0
(D), PAOK Szaloniki (görög)-
–FC Bruges (belga) 1-1 (D),
Borussia Dortmund (német)-
–Karpati Lviv (ukrán) 3-0 (J),
Paris Saint-Germain–Sevilla
(spanyol) 4-2 (J). 

Bukarestben nyertek a kolozsváriak

A férfi-kosárlabdabajnokság  13. forduló-
jának egyik legérdekesebb mérkõzését a
fõvárosban vívta a helyi CS Municipal és
a Kolozsvári U-Mobitelco BT, utóbbiak
végig vezetve nyertek 85-77-re. További
eredmények: Medgyesi Gaz Metan–Ener-
gia Rovinari 85-69, Brassói CSU Cuad-
ripol– Nagyváradi CSM 59-90, CS Oto-
peni–Csíkszeredai Hargita Gyöngye BC
77-60, Temesvári BC–SCM Univ.
Craiova 83-64, Politehnica Iaºi-–Nagy-
szebeni CSU Atlassib 63-84, Steaua
Turabo–BC Argeº Piteºti 86-69. A BC
Mureº–CSU Asesoft Ploieºti csúcsrang-
adó lapzárta után ért véget. 

Meglepetések nélkül 

Sehol sem borult a papírforma a nõi ko-
sárlabda-bajnokságban ahol a hét végén a
12. forduló mérkõzéseit rendezték meg.
Eredmények: Északnyugati csoport:
Nagyváradi CSM–Temesvári Bega
Danzio  47-92, Aradi BC ICIM–Kolozs-
vári Universitatea 94-46, Szatmárnémeti
CSM–Sepsi BC 90-75 (a Gyulafehárvár
volt szabadnapos). Délkeleti csoport:
Sportul Studenþesc– SCM CSS Craiova
53-88, CST Alexandria–Olimpia 72-46,
Rapid–Naþional Iaºi 80-58 (a Brassói
Galactica volt szabadnapos). Elmaradt
mérkõzésen: Rapid–Craiova 65-71.  

Hosszú Katinka négy címet gyûjtött

A kint tanuló Hosszú Katinka négy
aranyéremmel zárta szereplését az
Egyesült Államok rövidpályás úszóbaj-
nokságán: a bajaiak világbajnoknõje a
két vegyesszám megnyerése után diadal-
maskodott a 200 yardos pillangó döntõ-
jében és a 4x200 yardos gyorsváltó tag-
jaként is. Az ohiói viadal harmadik, be-
fejezõ napján Hosszú a pillangóúszás fi-
náléjában 1:51.45 perccel gyõzött úgy,
hogy a selejtezõbõl az amerikai csúcs-
hoz közeli legjobb idõvel (1:51.02) ke-
rült tovább. A három egyéni arany mel-
lé szerzett még egyet a stafétával,
amelynek kezdõembereként remekelt
(1:44.68), a 4x100 yardos gyorsváltóval
pedig ezüstérmes lett.

Elkeresztelték a kabalafigurákat

A szurkolók szavazatai alapján Slavek és
Slavko lesz a 2012-es labdarúgó-Európa-
bajnokság két kabalafigurájának neve. A
kontinentális szövetség (UEFA) már egy
hónappal ezelõtt bemutatta a lengyel–uk-
rán közös rendezésû torna „arcait”, a ne-
vek kiválasztását azonban a drukkerekre
bízta. A Slavek–Slavko névpár a Siemko,
Strimko és a Klemek, Ladko verziókat
elõzte meg a voksoláson. Az irokéz fri-
zurával ellátott figurák futballmezt visel-
nek, egyikük az ukrán, másikuk a len-
gyel nemzeti zászló színeiben.

Kim Clijsters az év játékosa

Öt év után másodszor Kim Clijsterst vá-
lasztotta az év legjobbjának a nõi tenisz-
versenyeket szervezõ WTA, illetve az ál-
tala felkért szakújságírói kör. A tenisz-
szervezet azzal indokolta a döntést, hogy
a tavaly visszatért 27 éves belga játékos
idén remek szezont produkált, US Opent
és vb-t nyert. 

Platini Magyarországon

Magyarországra látogat Michel Platini, az
Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) el-
nöke. A francia sportdiplomata Teodoru
Teodoridisz, az UEFA nemzeti szövetsé-
gek divízió-igazgatójának társaságában
kedd este érkezik Budapestre, majd más-
nap tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök-
kel, valamint a Magyar Labdarúgó-szövet-
ség (MLSZ) vezetõivel, Csányi Sándor el-
nökkel, Berzi Sándor alelnökkel és Vági
Márton fõtitkárral.

Labdarúgás

Hírösszefoglaló 

Lelkesedéssel fogadták az
orosz lapok és az átlagembe-

rek azt a hírt, hogy Oroszország
lesz a házigazdája a 2018-as lab-
darúgó-világbajnokságnak. Mint
ismert, errõl a Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) csütör-
tökön este döntött. Folytatva az
utóbbi idõben követett stratégiá-
ját, a FIFA két olyan térségbõl vá-

lasztott világbajnoki rendezõt
2018-ra, illetve 2022-re, amely
még sohasem volt házigazdája a
sportág csúcseseményének.
Oroszország Kelet-Európa, Katar
pedig a Közel-Kelet „képviselõje”
a vb-rendezõk sorában. 

Orosz tisztségviselõk szerint a
vb hatalmas hasznot hoz az or-
szágnak. Vlagyimir Putyin kor-
mányfõ például infrastrukturális
fejlesztések lehetõségérõl szólt,
Alekszej Kudrin pénzügymi-
niszter pedig azt mondta, a költ-

ségek nem haladják majd meg
azt az összeget, amennyibe a
szocsi téli olimpia kerül. Erre
Oroszország 30 milliárd dollárt
fordít. Az elemzõk számításai
azonban azt mutatják, hogy a vb
költségei majdnem ennek duplá-
ját, több mint 50 milliárd dollárt
tesznek majd ki.

A katari pályázat sikerét kö-
vetõen a legmegdöbbentõbb ki-
jelentés az al-Kaida részérõl
hangzott el, a terrorszervezet
szerint „2022-ben Katar már
nem fog létezni” – bizonyára
tenni akarnak róla.  

A FIFA döntésének nagy vesz-
tesei az angolok. Az Angol Lab-
darúgó-szövetség (FA) ügyveze-
tõje, Roger Burden tiltakozásul le-
mondott az FA élérõl. Burden bi-
zalomvesztéssel magyarázta pén-
tek este nyilvánosságra hozott el-
határozását, amelyrõl levélben a
FIFA-t is értesítette.

Anglia, amelyet korábban az
egyik fõ favoritnak ítéltek a
2018-as vb házigazdaságáért fo-
lyó versengésben, a FIFA-vok-
soláson alig két szavazatot kap-
va elsõként búcsúzott. A kudar-
cot többen is azzal magyaráz-
zák, hogy mivel éppen a sziget-
országi média támadta az utóbbi
idõben a leghevesebben a világ-
szövetséget, s leplezett le több
korrupcióba keveredett FIFA-
tagot is, a szervezet végrehajtó
bizottsága ily módon büntette
tagszövetségét. 

Az al-Kaida fenyegeti Katart

RövidenEL: hét hely kiadó
Jégkorong

T. J. L.

A közös magyar–román jég-
korongbajnokság, a MOL

Liga pénteki játéknapján az elsõ
két helyen álló csapatok mérkõz-
tek Csíkszeredában, ahol a
Dab.Docler Dunaújváros 2-1-re
nyert a házigazda HSC ellen.
Gól nélküli elsõ harmad után
Lubomir Hurtaj a székelyeknek
szerzett vezetést, de Kiss Ákos
(49.) és Nikandrosz Galanisz
(53.) az utolsó harmadban fordí-
tott az Acélbikák együttesének.
Hazai pályán szenvedett veresé-
get a Fenestela 68 is, a brassói
gárdát a címvédõ Vasas HC
gyõzte le 2-1-re. A vesztesek be-
csületgólját Szõcs Szabolcs sze-
rezte a 21. percben, 0-1-es állás-
nál. A Steaua Rangers nagy csa-
tában gyõzött az Újpesti Jég-
csarnokban: 6-5 az ÚTE-vel. A
vendégek végig vezettek, góljai-
kat Munteanu, Pascaru, Kos-
tandi (2), Lupaºcu és Georgescu
szerezte. További eredmény: Fe-
rencváros–Miskolci Jegesmed-
vék 6-3. A hazaiak edzõjének,
Fekti Bálintnak ez volt a negye-
dik meccse, és vele mindig nyert
a Fradi. 

Nem ment 
a romániai
csapatoknak

Kézilabda 

T. J. L. 

Az eddig százszázalékos
MKB Veszprém elszenvedte

elsõ vereségét a férfikézilabda-
Bajnokok Ligája B csoportjá-
ban: Mocsai Lajos csapata 27-
26-ra kapott ki idegenben a né-
met Hamburgtól. A magyar baj-
nok 2011. február 19-én fogadja
a szlovák Tatran Presovot, majd
26-án a dániai Koldingban, már-
cius 6-án pedig franciaországi
Montpellier-ben lép fel. A cso-
portból az elsõ négy jut a nyol-
caddöntõbe, a magyar bajnok 12
pontja ennek már garanciája. A
C csoportban a Pick Szeged gyõ-
zelmet aratott a Dinamo Minszk
felett, 37-34. A Tisza-partiak 8
pontja a harmadik helyhez ele-
gendõ, a tegnapi lapzártánk
után véget ért Schaffhausen
(svájci)–Aalborg-(dán) találkozó
eredményétõl függetlenül.
Újabb vereséget szenvedett a
HCM Konstanca, az ötödiket a
D csoportban. A román bajnok
hazai pályán kapott ki 32-29-re a
német SG Flensburg-
Handewittõl és már csak elméle-
ti esélyei vannak a továbbjutás-
ra. A hátralevõ fordulókban a
tengerpartiak Zágrábba és Sza-
rajevóba látogatnak és a veretlen
éllovas spanyol Renovalia
Ciudad Realt fogadják. 

Veszprém már 
nem hibátlan 

A táblázaton
1. Csíkszereda 28 22 0 6 145-60 64
2. Dab.Docler 29 20 0 9 144-78 61
3. Vasas HC 29 20 0 9 125-63 59
4. M. JJSE 29 19 0 10 143-90 57
5. FTC 29 15 0 14110-108 46
6. Brassó 29 13 0 16 101-93 43    
7. Fehérvár 30 11 0 19 87-139 29 
8. Steaua 29 9 0 20 90-136 28
9. Újpest 28 1 0 27 56-234 3 

Vetélkedés a labdáért. A Steauának (sötét mez) igazságos döntetlent sikerült kiharcolnia a Liverpoollal Fotó: Mediafax

Roger Burden lemondott az Angol Labdarúgó-szövetség élérõl
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Turós-Jakab László

A labdarúgó-Liga 1-ben
megkezdõdött a tavaszi visz-

szavágók sorozata, a 18. forduló-
ban pénteken és szombaton
egyetlen mérkõzésen szerezték
meg mind a három pontot a há-
zigazdák:  

Kolozsvárott a címvédõ CFR
1907 2-1-re nyert az Univer-
sitatea Craiova ellen. Victor
Piþurcã tanítványai Dorel Stoica
szépségdíjas távoli lövésébõl sze-
reztek vezetést a 67. percben, a
házigazdák azonban szûk öt
perc alatt fordítottak. Traoré a
69. percben egyenlített, majd há-
rom percre rá Kivuvu is megzör-
gette az oltyán hálót. A bajno-
kok közelítettek az élbolyhoz, az
Universitatea pedig sorozatban
öt nyeretlen meccsnél tart.     

A forduló pénteki nyitómérkõ-
zésén a Victoria Brãneºti már 2-

0-ra is vezetett Medgyesen (a gó-
lokat Novac és D. Popa szerez-
te), de a Gaz Metan Aganovici
duplájával (73. és 78. perc) pon-
tot mentett, 2-2. 

Brassóban Ilyésé volt a fõsze-
rep:  a hazaiak játékosa büntetõt
értékesített (63. perc), majd ön-
góllal (72. perc) juttatta értékes
ponthoz a marosvásárhelyieket,
1-1!  

Besztercén 2-0-ra, majd 3-1-re
vezetett a szombattól ismét a
Poli név alatt futó temesvári gár-
da, de a Gloria végül megmen-
tette az egy pontot, 3-3. A vendé-
gek találatain Luchin (18.), Zicu
(50.) és Axente (67.) osztozott,
míg a házigazdáktól Velcovici
(53.) és Keita (72., 89.) volt ered-
ményes. A mérkõzése utolsó per-
ceiben emberhátrányban játszott
a Temesvár, miután második sár-
ga lapja miatt Burcãt kiállították.
Amint az várható volt, Marian
Iancu dúlt-fúlt a döntetlen miatt,
s azonnali hatállyal menesztette

Cosmin Contra játékos-edzõt. A
csapattulajdonost mindenkit –
játékost és vezetõt egyaránt – vá-
dol és büntetésekkel fenyeget,
annak ellenére, hogy a Bega
menti gárda 18 mérkõzés után is
veretlen.  

Bukarestben a Dinamo úgy
végzett 2-2-re az Astrával, hogy
a 38. percben a ploieºtiek 2-0-ra
vezettek Takajuki és Oprsal gól-
jaival!  

Az 58. percben Cãtãlin
Munteanu értékesített a jogosan
megítélt büntetõt, két perccel ké-
sõbb Adrian Cristea pedig már a
végeredményt állította be, 2-2. 

Tegnap az Oþelul Galaþi 1-0-ra
nyert a Sportul Studenþesc ellen
és növelte elõnyét a temesvári ül-
dözõvel szemben. 

A Vaslui–Rapid-találkozó lap-
zárta után fejezõdött be, ma pedig
Unirea Urziceni–Pandurii- (18
óra, Gsp Tv) és Steaua–Kolozsvári
U- (20.30 óra, Digi Sport) mérkõ-
zéseket rendeznek. 

Tavasz a Liga I-ben Elfogadták a gyõriek panaszát

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) el-
fogadta a Gyõr, valamint másik két közép-
döntõs ellenfele, az orosz Dinamo
Volgograd és a norvég Larvik panaszát, és
visszaállította az eredeti menetrendet a nõi
Bajnokok Ligájában. Eszerint a Gyõr feb-
ruár 5-én vagy 6-án Volgográdban kezd,
majd fogadja a Leipzig gárdáját, a 3. fordu-
lóban pedig a Larvikhoz látogat. Március
5-én Lipcsében lépnek pályára Pálingerék,
aztán vendégül látják a Dinamót, végül –
március 19-én vagy 20-án – a Larvikot.

Berki lovat kap, Kiss autót

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége el-
döntötte, hogy a Suzuki-támogatás kereté-
ben megüresedett egyik autót az atléták
egyik új csillaga, az Eb-bronzérmes gátfutó,
Kiss Dániel kapja, s egyhangúlag megsza-
vazta, hogy a Berki Krisztián zavartalan
felkészüléséhez szükséges, a londoni olim-
pián használatos, 5500 euróba kerülõ kü-
lönleges lovat a saját bevételeibõl megvásá-
rolja a világbajnok tornásznak.

Magyar siker díjugratásban 

A magyar színekben versenyzõ Wingrave
Jamie nyerte a Papp László Sportarénában
péntektõl vasárnapig tartó Lovas Világkupa
szombaton rendezett díjugrató Vk-for-
dulóját. A brit származású lovas kiváló hét-
végét tudhat maga mögött, ugyanis a Vk-
viadal elõtt három másik számban indult, s
valamennyit megnyerte, köztük pénteken a
Vk-minõsítõt, illetve szombat délelõtt
Krucsó Balázzsal egy párosviadalt is.

Veretlenül csoportelsõ a Kecskemét 

A Kecskemét Alempijevic, illetve Dosso
góljaival 2-0-ra gyõzött a Budapest Honvéd
otthonában szombat délután, ezzel veretle-
nül végzett az A csoport élén a labdarúgó-
Ligakupában. A Kecskemét a Debrecennel
találkozik a sorozat tavaszi folytatásában.

A szerbeké a Davis-kupa

Novak Djokovic és Viktor Troicki belgrádi
gyõzelmével – 1-2-rõl fordított Franciaor-
szág ellen, és története során elõször meg-
nyerte a férfi teniszezõk Davis-kupáját. A
zárónap elõtt 2-1-re vezettek a franciák, ám
a hazai közönség elõtt szereplõ szerbek No-
vak Djokovic révén gyorsan egyenlítettek.
A világranglista harmadik helyén álló
klasszis nem sok esélyt adott Gael

Monfilsnak, három sima szettben, 6:2, 6:2,
6:4-re nyert, 2-2-re alakítva így a párharcot.
Az utolsó, mindent eldöntõ mérkõzésen a
szerbeknél Viktor Troicki, a franciáknál pe-
dig Michael Llodra lépett pályára. A remek
formában lévõ Troicki a zsúfolásig megtelt,
16 ezres belgrádi csarnokban 6:2, 6:2, 6:3-
ra verte francia ellenfelét, 3-2-es gyõzelem-
hez segítve ezzel a csapatát.

Amerikai fociklubot venne Beckham

Amerikában képzeli el saját és családja jö-
võjét David Beckham, akinek még egy évig
szerzõdése van a Los Angeles Galaxynél,
de lejárta után is maradna az észak-ameri-
kai profi labdarúgó-bajnokságban (MLS),
ám jövõre már mint klubtulajdonos dolgoz-
na az Egyesült Államokban, írja a The
Mirror címû angol lap. Beckham családja is
remekül érzi magát a tengerentúlon, ezért a
focista ott képzeli el a jövõjüket.

Röviden

A CFR (meggyszínû mez) jobb lábbal kezdte a tavaszi fordulót: saját pályán legyõzte a Craiovát Fotó: Mediafax
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T. J. L.

A labdarúgó-Liga 2. Nyugati
csoportjában a hét végén a

15. forduló mérkõzéseit rendez-
ték meg, pontosabban hat mecs-
cset, hiszen a Szilágysomlyói
Silvania FC–ALRO Slatina-talál-
kozót nem tûzte mûsorra a RLSZ
versenybizottsága. Miután mind-
három dobogós gárda nyerni tu-
dott, kettõ közülük éppenséggel
idegenben, semmi sem változott
az élmezõnyben. Az éllovas
Nagyszebeni Voinþa Aradon is
nyerni tudott (2-0 az ACU-val),
és újoncként meglepõ õszi baj-
nok. A Petrolul Ploieºti Râmnicu
Vâlceáról hozta el a 3 pontot (1-
2), a Dacia Mioveni pedig 1-0-ra
verte hazai pályán a Tordai
Arieºult. Nagyváradon a Bihar
FC 3-1-re nyert a Gaz Metan
CFR Craiova ellen, és verseny-
ben maradt a feljutásért folyó
küzdelemben. További eredmé-
nyek: Poli Iaºi–UTA 2-2 és Gyu-
lafehérvári Unirea–FC Argeº 1-
2. A Dévai Mureºul szabadnapos
volt, miután lupényi ellenfele vis-
szalépett. A Minerul eredménye-
it törölték. 

Meglepõ õszi

bajnok: Szeben

MTI

Szõnyi Ferenc nyerte meg
tegnap a Mexikóban rende-

zett ultratriatlon-világbajnoksá-
got, amelyen több mint 4500
km-t kellett teljesíteniük a részt-
vevõknek. A csapat tájékoztatá-
sa szerint a Monterreyben lebo-
nyolított, hússzoros vb-n – ame-
lyet a világ leginkább embert
próbáló sportversenyének tarta-
nak – az indulókra 76 km úszás,
3600 km kerékpár és 884 km fu-
tás várt. Ez a táv megfelel an-
nak, mint ha valaki hosszában
átúszna egy Balaton nagyságú

tavat, Észak-Norvégiából kerék-
párral eljutna Budapestre, majd
onnan elfutna Bukarestbe. Ez az
olimpiai triatlonversenyek több
mint 88-szorosa, az utolsó ver-
senyszáma pedig a hagyomá-
nyos maratoni futás hússzorosa.
Az erõpróbán hárman képvisel-
ték Magyarországot, Szõnyi
mellett – aki tavaly tízszeres tá-
von, világcsúccsal nyert –
Võneki Antal a tízszeres Iron-
man-távon negyedik lett, ezzel
összetettben 140 ponttal õ lett az
idei Világkupa-gyõztes. Rokob
József hetedik lett a Deca
Ironman tízszeres távján. 

Szõnyi Ferenc a világ

„legszívósabb” sportolója
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A Magyar Labdarúgó-szö-
vetség (MLSZ) versenybi-

zottsága rendkívüli ülésén úgy
határozott, elhalasztja a Moni-
comp Liga 17., hét végi forduló-
ját. Az új játéknap 2011. február
26-a. A testület arról is határo-
zott, hogy a Magyar Kupa utol-
só idei mérkõzései szintén elma-
radnak.

Az angol Premier League-ben
a 16. forduló erõnyerõje az
Arsenal, amely 2-1-re nyert a
Fulham ellen, és átvette a vezetést
a szigetországi pontvadászatban.
A címvédõ Chelsea csak 1-1-es
döntetlent ért el az Everton ellen
a Stamford Bridge-en. További
eredmények: Birmingham City–
Tottenham Hotspur 1-1,
Blackburn Rovers–Wolverhamp-
ton Wanderers 3-0, Manchester
City–Bolton Wanderers 1-0,
Wigan Athletic–Stoke City 2-2.
Tegnap: West Bromwich Albion–
Newcastle United 3-1.  

A Levante 2-0-ra nyert az
Atlético Madrid ellen a spanyol
Primera División 14. fordulójá-
nak nyitómérkõzésén. A Barcelo-
nát az Osasuna sem tudta megál-
lítani (0-3). A Real Madrid
Cristiano Ronaldo duplájával
(73., 87.) gyûrte le a Valenciát. 

A német Bundesliga 14. for-
dulójának nyitómérkõzésén a
St. Pauli egy öngóllal gyõzte le
a vendég Kaiserslauternt (1-0.
További eredmények: VfB Stut-
tgart–1899 Hoffenheim 1-1, VfL
Wolfsburg–Werder Bremen 0-0,
Eintracht Frankfurt–FSV
Mainz 05 2-1, Borussia
Mönchengladbach–Hannover
96 1-2, SC Freiburg-Hamburger
SV 1-0, FC Schalke 04–Bayern
München 2-0.

A címvédõ Internazionale 3-
1-re kapott ki a második helyen
álló Lazio otthonában az olasz
Serie A 15. fordulójának pénteki
nyitómérkõzésén. A szünetben
még 2-0-ra vezetõ AS Rómának
végül be kellett érnie a döntet-
lennel (2-2) a Chievo vendége-
ként. Szombaton késõ este a lis-
tavezetõ AC Milan 3-0-ra nyert
a Brescia ellen. Tegnapi eredmé-
nyek: Cesena–Bologna 0-2,
Fiorentina–Cagliari 1-0 (gól:
Mutu), Lecce–Genoa 3-2,
Parma–Udinese 2-1, Samp-
doria–Bari 3-0. 

A francia Ligue 1 16. forduló-
jának lapzártáig befejezõdött
mérkõzésein: AC Arles–Avig-
non-AS Nancy 1-1, RC Lens–AJ
Auxere 1-1, Stade Rennes–AS
Monaco 1-0, Sochaux–Valen-
ciennes 2-1, Toulouse–SM Caen
2-1, HSC Montpeller–Olym-
pique Lyon 1-2. 

Halasztottak az NB1-ben

Az őszi végeredmény  
1. Szeben 14 8 6 0 16-4 30
2. Petrolul 14 9 1 4 25-13 28
3. Mioveni 14 8 4 2 18-10 28
4. Bihar FC 14 8 2 4 19-12 26
5. UTA 14 7 3 4 29-22 24
6. Poli Iaşi 14 6 3 5 22-14 21
7. Slatina 13 5 4 4 17-14 19
8. GM Craiova 14 4 5 5 17-20 17
9. FC Argeş 14 5 2 7 17-21 17
10. R. Vâlcea 14 5 1 8 20-21 16
11. Torda 14 4 3 7 10-17 15
12. Déva 14 3 4 7 10-17 13
13. Aradi ACU 14 3 4 7 9-18 13
14. Gyulaf. 14 3 3 8 9-20 12
15. Silvania 13 3 1 9 9-24 10

Szõnyi Ferenc célba ér Mexikóban az ultratriatlon-világbajnokságon
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