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Ezentúl nagyobb sikerrel mutatkozhatnak
be az erdélyi magyar kulturális élet szerep-
lõi – jelentették ki az Erdélyi Magyar Mû-
vészeti Kalauz megvalósítói a honlap indí-
tása alkalmából tartott sajtótájékoztatón. 

új magyar szó
2010. december 7., kedd

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
Ára: 1,5 lej 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,3110 ▲
1 amerikai dollár 3,2515 ▲
100 magyar forint 1,5363 ▼

ÚMSZ-olvasó szépségek

A hétvégén Csíkszeredában megrendezett
Miss December szépségverseny három
döntõsét üdvözölhetjük az ÚMSZ új olva-
sóiként: õk a teljes 2011-es évre szóló Új
Magyar Szó-elõfizetést nyertek különdíj-
ként. Mint arról hírt adtunk, a versenyt 
a kézdiszentléleki Makó Enikõ nyerte.

Kultúra 8

Média 9

Vezércikk 3

Háttér 4
„Kizsigereli a Fidesz a sajtót”

„Olyan visszalépés
van kiteljesülõben
Magyarországon, ami
az ’50-es évekbe viszi
vissza a magyar saj-
tót” – bírálja a Fidesz
által benyújtott új mé-
diatörvényt Vörös T.
Károly. A Népszabad-
ság fõszerkesztõje la-
punknak elmondja:
készek Alkotmánybí-
rósághoz fordulni a
diktatórikus sajtótör-
vény ellen.

Üszkös lábnak: 
kocogás
Némi cinizmussal – amelyben, velünk
együtt, a 2011. január 1-jétõl a gyest

lerövídítõ kormány sem szû-
kölködik – azoknak a már
teherbe esett nõknek, akik
még megtehetik, azt taná-

csolhatnánk: jól gon-
dolják meg a dolgot.
Azoknak pedig, akiknél

közeleg a nagy pilla-
nat, azt, hogy igye-
kezzenek...

Salamon 
Márton László

A Nagyszebent Araddal ösz-
szekötõ autópálya építésére

költi a következõ években pénzét
a szállításügyi minisztérium, az
erdélyi sztráda folytatása nem je-
lent már prioritást – derül ki a tár-
ca 2011–2015-ös idõszakra szóló
beruházási terveibõl. Ennek oka,
hogy a 4. páneurópai folyosó
munkálatait java részben az Eu-
rópai Unió finanszírozza. Költ-
ségvetési pénzbõl a Bechtel csak a
Bors–Berettyószéplak közötti sza-
kasz építésére kap. „Ennek is örü-
lünk” – mondta az ÚMSZ-nek a
vállalat szóvivõje. 6. oldal 

A „demokrácia-központok” mûködtetõi tagadják, hogy propagandacélra használnák a kettõs állampolgárság iránti nagy érdeklõdést

Erdélyi sztráda, a
mostohagyerek?

Kettõrõl egy évre rövidül jö-
võre a gyermeknevelési sza-

badság – közölte tegnap este
Emil Boc miniszterelnök a kor-
mányülés után. A gyermekneve-
lési segély összege változatlan
marad: legkevesebb 600, legtöbb
3400 lej. A kismamák a második
évben egy év fizetés nélküli sza-
badságra jogosultak, a munka-
helyükre visszatérõ nõket pedig
egy éven keresztül 500 lejes fize-
téspótlék illeti meg. Az intézke-
dések nem érintik a jelenleg gyer-
meknevelési szabadságukat töltõ
személyeket. 
Folytatása a 3. oldalon 

Fotó: Sipos M. Zoltán

Demokráciabiznisz indul
A napokban nyitják meg kapuikat az EMNT „demokrácia-központjának” irodái

Kettõrõl egy évre rövidül a gyes

Emil Boc miniszterelnök jelentette be tegnap este a döntést Fotó: gov.ro

Nem egyértelmû: valóban társadalmi vagy inkább politikai szerepet látnak-e el a jövõben
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által létrehozott „demokrácia-központok”. Az irodahá-
lózat már „csõre töltve” áll, a mûködtetõk szerint a hivatalok napokon belül megnyitják
kapuikat. Az országszerte mûködõ húsz irodában jogvédõ, közösségszervezõ munkát ígér-
nek a lapunknak nyilatkozó illetékesek. Az viszont ködbe vész, hogy milyen pénzbõl tart-
ják fenn a mintegy félszáz alkalmazottat foglalkoztató hálózatot. 7. oldal 
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Röviden

Társult tag lett a MIÉRT

Elfogadták a Magyar Ifjúsági Értekezlet
társulási szándékát az Európai Néppárt if-
júsági szervezetének (YEPP) december 2-a
és 5-e között Szkopjéban megrendezett
konferenciáján. A csatlakozás hosszú folya-
mat eredménye, korábban Jakab Adorján,
a MIÉRT fõtitkára képviselte a szervezetet
a YEPP fórumain. 

Verheugen helyteleníti a döntést

Günter Verheugen korábbi európai biztos
(képükön) a Mediafaxnak adott interjújában
kifejtette: nem volt helyes, hogy Bukarestre

rákényszerítették az együttmûködési és el-
lenõrzési mechanizmust, mivel ez azt a be-
nyomást kelti, hogy az unióban Románia
az egyetlen ország, amelynek problémái
vannak az igazságszolgáltatással, a gyenge
közigazgatással, a korrupcióval és a szerve-
zett bûnözéssel. 

Medvegyev szeretne újrázni

Dimitrij Medvegyev azt nyilatkozta tegnap
a lengyel sajtónak: nem zárja ki, hogy
2012-ben megpályázza a második elnöki
mandátumot is. Az orosz elnök abból az
alkalomból adott interjút, hogy Varsóban
biztonsági kérdésekrõl és történelmi témák-
ról is tárgyalt a helyi vezetõkkel. 

Lecsukják a korrupt minisztert

Korrupció vádjával négyévi börtönbünte-
tésre ítélték tegnap Zágrábban Berislav
Roncevic volt horvát védelmi minisztert,
egykori helyettesét, Ivo Bacicot pedig két-
évi börtönre. Horvátországban már több
olyan bûnügyi eljárást lefolytattak, amelyek
azt igyekeznek bizonyítani, hogy Zágráb az
Európai Unió elvárásaival összhangban el-
kötelezett a korrupció elleni küzdelemben.

Nem használt a telepépítési stop

Izrael nem lát okot arra, hogy meghosz-
szabbítsa a ciszjordániai zsidó telepek léte-
sítésének moratóriumát, de kész tárgyalni
a palesztinokkal – jelentette ki tegnap
Ljubljanában Avigdor Lieberman izraeli
külügyminiszter. A szlovén fõvárosban hi-
vatalos látogatáson tartózkodó politikus
szerint a közel-keleti béketárgyalások a
moratórium ellenére megfeneklettek, ezért
Izrael számára nem hozott hasznot a te-
lepépítési tilalom.

Fiatalok randalíroztak Athénban

Fiatalok tucatjai csaptak össze rendõrök-
kel tegnap Athén központjában diákok, ta-
nárok, szakszervezetek és baloldali cso-
portok tüntetésén, amelyet annak a fiúnak
az emlékére szerveztek, akit két évvel ez-
elõtt egy rendõr lõtt le. Már a több ezres
demonstráció kezdetén kiváltak kisebb si-
sakos és csuklyás csoportok, s kövekkel,
farudakkal támadtak bankok és üzletek ki-
rakatüvegeire. A Parlament közelébe érve
egy luxusszálloda környékét kezdték ka-
viccsal dobálni. A rohamrendõrök ezután
visszaszorították õket. 

Haifában már nem ég az erdõ

Sikerült eloltani az izraeli Haifa közeli
Karmel-hegyen csütörtök óta pusztító, 41
áldozatot követelõ erdõtüzet tegnapra virra-
dó éjjel. A tûzoltók munkáját éjszaka esõ is
segítette, pedig az idei õsz és a tél eleje kü-
lönösen száraz Izraelben.

ÚMSZ

Barack Obama amerikai el-
nök washingtoni idõ szerint

vasárnap este felhívta telefonon
kínai kollégáját, akit arra kért,
hogy Kína az Egyesült Államok-
kal és más országokkal közösen
üzenje meg Észak-Koreának:
provokatív tettei elfogadhatatla-
nok. Hu Csin-tao a jelentések
szerint azt válaszolta, hogy a Ko-
reai-félsziget válságában nyugod-
tan és racionálisan kell cseleked-
ni. Kínát nagyon aggasztja a fél-
szigeten kialakult helyzet, mert
ellenõrizhetetlenné válhat, ha
nem kezelik megfelelõen – tette
hozzá. A dél-koreai hadsereg teg-
nap újabb nagyszabású hadgya-
korlatot kezdett, hogy elriassza
Észak-Koreát egy újabb támadás-
tól. Az ötnapos, 29 különbözõ
helyszínen tartandó hadgyakor-
lat kiterjed azokra a Sárga-tenge-
ren lévõ szigetekre is, amelyek a
két Koreát elválasztó fegyverszü-
neti vonal tengeri szakasza men-
tén helyezkednek el. A térségben
fekvõ öt sziget védelmét Dél-Ko-
rea katonák átcsoportosításával
és rakétavetõk telepítésével erõsí-
tette meg. Ezeknek a szigeteknek
az egyike Jonpjong, ahol novem-
ber 23-án az észak-koreai tüzér-
ség támadásában négyen meghal-
tak. A szöuli vezérkar tájékozta-
tása szerint éles lõgyakorlatokat
tartanak hadihajók és tüzérségi
alakulatok részvételével. A Sár-
ga-tenger mellett a Japán-tenge-
ren és a dél-koreai Puszan város
kikötõjének övezetében is lesznek
gyakorlatozások, de Jonpjong és
környéke kimarad a mûveletek-
bõl. Észak-Korea nem ismeri el a
Sárga-tengeren kijelölt demarká-
ciós vonalat, és vasárnap éles
hangon követelte Szöultól, hogy
fújja le az oda tervezett tüzérségi
lõgyakorlatot. Megfigyelõk nem
zárják ki, hogy újabb incidensek-
re kerül sor a két ország között. 

Hírösszefoglaló

Genfben tegnap megkezdõd-
tek az Európai Unió által kez-

deményezett tárgyalások a hatok
és Irán között, hogy újraindítsák a
Teherán vitatott atomprogramjá-
ról folytatott, 14 hónapja megsza-
kadt párbeszédet. A svájci ENSZ-
misszió egyik vendégházában zaj-
ló, kétnaposra tervezett találkozón
az ENSZ Biztonsági Tanácsának
öt állandó tagja – az Egyesült Ál-
lamok, Oroszország, Nagy-Bri-
tannia, Franciaország és Kína –,
valamint Németország képviselõi
ültek tárgyalóasztalhoz az iráni
küldöttséggel, amelyet Szaid
Dzsalili vezet. A felek között
Catherine Ashton, az EU kül- és
biztonságpolitikai fõképviselõje
közvetít. Számos ország gyanúja
szerint Teherán atomfegyver létre-
hozásán dolgozik polgári célúnak
mondott nukleáris programjának
leple alatt. A nemzetközi közös-
ség fõ követelése ezért az, hogy
Irán állítsa le urándúsító program-
ját, ezt azonban Irán mindeddig
kategorikusan elutasította. Elem-
zõk szerint nem lehet azonnali
eredményre számítani a mostani
megbeszélésektõl sem, de biztató-
nak tartják magát a puszta tényt,
hogy Irán hajlandó volt visszatér-
ni a tárgyalóasztalhoz. A genfi tár-
gyalásokat ugyanakkor beárnyé-
kolják az iráni atomtudósok ellen
elkövetett múlt hétfõi merényle-
tek, továbbá azok a WikiLeaks-
féle kiszivárogtatások, amelyek az
Irán és arab szomszédai közötti
kapcsolatokban keletkezett felté-
telezett zavart firtatják. A tárgya-
lások elõestéjén Irán ismét jelezte,
hogy nem szándékozik elállni ere-
deti terveitõl. Ali Akbar Szálehi,
az iráni atomprogram vezetõje ar-
ról számolt be vasárnap, hogy
Irán elsõ ízben olyan koncentráci-
ójú nyersuránt állított elõ, amely
alapanyagul szolgálhat a dúsított
urán gyártásához. 

Irán tárgyal, 

de tovább dúsít

ÚMSZ-összeállítás

Ausztrália konzuli segítséget
nyújtana az ausztrál állampol-

gárságú Julian Assange-nek, a
WikiLeaks alapítójának, ha kül-
földön letartóztatják – közölte
tegnap Robert McClelland igaz-
ságügyi miniszter. A legfõbb
ügyész ugyanakkor újfent elítélte,
hogy a WikiLeaks amerikai titkos
vagy bizalmas diplomáciai iratok
százezreit hozta nyilvánosságra.

Közben a portál folytatta a ki-
szivárogtatásokat: tegnap azok-
nak az amerikai ipari és infra-
strukturális létesítményeknek a tit-
kos listáját közölte, amelyeket az
Egyesült Államok különösen vé-
dendõnek tart terrorista támadá-
soktól, elvesztésük ugyanis nagy-
mértékben befolyásolná az ország
biztonságát. A felsorolásban a
tenger alatti távközlési kábelek, to-
vábbá kikötõk, gátak, olaj- és gáz-
vezetékek, bányák, a közegészség-
ügy szempontjából fontos gyógy-
szergyárak szerepelnek. 

Bár az érintett kormányok he-
ves bírálatnak teszik ki a portált,
amely ennek nyomán arra kény-
szerült a hétvégén, hogy szerver-
rõl szerverre vándoroljon, támo-

gatói is vannak: vasárnapig het-
vennél több új platformot jegyez-
tek be részére. 

Amerikai diplomatáknak a
moszkvai vezetésre vonatkozó bí-
ráló megjegyzéseit követõen
Assange most arra készül, hogy
további dokumentumokat hoz-
zon nyilvánosságra az oroszor-
szági hatalmi rendszerrõl. „Az év
végéig még iratok ezreit adjuk
közre az orosz kormánnyal kap-
csolatban” – jelentette ki a portál
alapítója a moszkvai NTV televí-
zióban tegnap. A pontosabban
meg nem nevezett dossziékban a
milliárdos oligarchák befolyása
éppúgy leleplezõdik, mint a leg-
nagyobb hatalmú konszerneké –
ígérte Assange.

Washington arra utasította bu-
karesti nagykövetségét, hogy
gyûjtsön „biometrikus” adato-
kat Románia „vezetõ személyi-
ségeirõl”, továbbá „sebezhetõsé-
gükrõl” és „gazdasági helyze-
tükrõl”. (A „biometrikus” nyil-
ván elírás, mert ez a kifejezés a
szem íriszére, ujjlenyomatra és
más hasonló egyedi azonosítók-
ra vonatkozik; valószínû inkább,
hogy „biográfiai”, azaz életrajzi
adatokról van szó.) 

A WikiLeaks felbolygatta 

a diplomáciai állóvizet 

Gy. Z.

Tíz esztendõvel az Air France
légitársaság szuperszonikus

gépének párizsi tragédiája után
tegnap – legalábbis elsõ körben –
pont került a Concorde-ügy végé-
re: egy francia bíróság az ameri-
kai Continental Airlinest hozta ki
felelõsnek. A szerencsétlenségben
2000. július 25-én összesen 113
személy – köztük 97 német állam-
polgár – vesztette életét. A
Continental ügyvédje, Olivier
Metzner az ítélet kihirdetése után
a „protekcionizmus diadaláról”
beszélt, és fellebbezést jelentett
be. „A döntés egyedül Franciaor-
szág érdekeit szolgálja” – nyilat-
kozta a sztárjogász. A két légitár-
saság között négy hónapig tartó
per és a technikai részletekrõl ví-
vott szócsata tehát folytatódik.

A vita tárgya egy körülbelül 40
centiméteres fémdarab, amelyet a
Continental gépe a párizsi Roissy-
Charles de Gaulle repülõtér kifu-
tópályáján elveszített. A titánból
készült lemez kevéssel késõbb a
Concorde rajtjánál megsértette az
egyik futómû kerekét, a szétrob-
banó gumi darabkái pedig a szu-
perszonikus gép üzemanyagtartá-
lyába csapódtak, amitõl a kerozin

kigyulladt. Az amerikai cég azt kí-
vánta bebizonyítani, hogy a fran-
cia repülõ már korábban égett. A
szemtanúk vallomása és egy fél-
millió eurónál többe került 3D-
animáció azonban nem gyõzte
meg a bírókat: „A tárgyi bizonyí-
tékok és a tanúvallomások nem
támasztják alá ezt a feltételezést”
– mondta ki a testület. A Con-
tinental Airlinesnak ezért 200 ezer
eurós büntetést kell fizetnie, 25

ezerrel többet, mint amennyit az
ügyészek javasoltak. Az amerikai
cég emellett egymillió euró kárté-
rítést is köteles fizetni az Air
France-nak. Az egyetlen elítélt is a
Continental alkalmazottja: John
Taylor technikusra 15 havi felfüg-
gesztett börtönbüntetést róttak ki,
mivel rosszul rögzítette a balesetet
okozó fémlemezt.

A baleset után a szuperszoni-
kus repülõket üzemeltetõ mind-

két légitársaság, az Air France és
a British Airways is a földre pa-
rancsolta a Concorde-okat. Az
üzemanyagtartályokat kevlárral
erõsítették meg, majd fél év eltel-
tével ismét forgalomba állították
õket. A 2001. szeptember 11-e
után megnövekedett terrorve-
szély és a gazdaságtalan üzemel-
tetés miatt azonban 2003. októ-
ber 24-én végleg kivonták a forga-
lomból. 

Ítélet Concorde-ügyben

Felszállás után kigyulladt a Concorde üzemanyagtartálya. A felvételt egy másik repülõgépbõl telefonnal készítették

Nõ a feszültség 

a két Korea közt

James Bondra „vette a figurát" Julian Assange. Küszöbön a letartóztatása



Folytatás az 1. oldalról

A délutáni órákban még úgy tûnt,
hogy a koalíciós alakulatok nem
tudnak megegyezni. „Még nem
jutottunk közös nevezõre, a szak-
miniszterek sorra látogatják a kor-
mánypárti frakciókat” – mondta
el a déli órákban Gheorghe Flutur
demokrata-liberális alelnök per-
cekkel azelõtt, hogy Ioan Botiº
munkaügyi és Gheorghe Ialo-
miþianu pénzügyminiszter elkezd-
te volna egész délután tartó „za-
rándoklatát”. A munkaügyi tárca
vezetõje már akkor megelõlegezte
a késõbbi kormánydöntést,
ugyanis a koalíciós pártokkal foly-
tatott tárgyalások elõtt leszögezte:
továbbra is az egyéves gyermek-
nevelési szabadságot szorgalmaz-
za, a kismamák pedig korábbi fi-
zetésüknek 85 százalékát kitevõ
támogatásban részesülnének, a je-
lenlegi 3400 lejes felsõ határ meg-
õrzésével. A tervezet szerint az
egy év után munkába álló anyák
további tizenkét hónapig 500 lejes
pótlékot kapnának. 

Az RMDSZ nem így akarta

„Az RMDSZ nem fogadja el a
gyes idõtartamának csökkenté-
sét, arról viszont készek vagyunk
tárgyalni, hogy a támogatás felsõ
határát a jelenlegi 3400 lejrõl a
költségvetés által megbírt szintre
csökkentsük” – fogalmazott Ke-
lemen Hunor mûvelõdésügyi tár-
cavezetõ azt követõen, hogy mi-
nisztertársai, Ioan Botiº és
Gheorghe Ialomiþianu ismertet-
ték a büdzsé lehetõségeit a szö-
vetség honatyáival. Kelemen
hozzátette: az RMDSZ állás-
pontja szerint a 600 lejes alsó ha-
tár megtartása mellett elfogadha-
tó lehetne a 2400-2500 lejes felsõ
határ bevezetése.  A kormány ha-
tározatának ismeretében viszont
részsikert könyvelhetett el Mari-
an Sârbu, az Országos Szövetség
Románia Haladásáért (UNPR)
elnöke, aki azt hangsúlyozta,
hogy a módosításnak semmikép-
pen nem szabad érintenie a már
„rendszerben levõket”, bármine-

mû csökkentést csak az ezután
születõ gyerekekre és szüleikre
alkalmaznának. 

Ponta korai öröme 

Victor Ponta szociáldemokra-
ta pártelnök a vasárnap esti hí-
rekbõl kiindulva tegnap reggel a
„civil társadalom gyõzelme-
ként” értékelte azt, hogy a kor-
mány nem csökkentené a gyes
idõtartamát. „Gratulálni szeret-
nék az ellenzéki pártoknak, a
sajtónak és a civil társadalom-
nak, hogy együttes erõfeszítéssel
megnyertük ezt a háborút. Meg-
akadályoztuk, hogy Emil Boc és
felelõtlen miniszterei lesújtó csa-
pást mérjenek Románia jövõjé-
re” – lelkendezett Ponta a tegnap
reggeli koalíciós ülés elõtt. Crin
Antonescu, a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) elnöke szerint se lett
volna szabad változtatnia a gyes
idõtartamán és a támogatás ösz-
szegén, ugyanis az intézkedés-
nek kézzelfogható demográfiai
eredménye volt. 

Felvonulnak a kismamák

A gyes idõtartamának bejelen-
tett csökkentése valószínûleg moz-
gósító hatással lesz arra a holnapi
felvonulásra, amelyet a kismamák
érdekképviseleti szervezetei jelen-
tettek be a Victoria-palota elé.
„Nem szabad ezen a jó törvényen
változtatni, hiszen a gyes csökken-
tése csapást jelentene a középosz-
tálybeliek gyermekvállalási kedvé-
re, akik tudvalevõleg az ország
gazdasági fejlõdésének motorját
jelentik” – fogalmazott Ana Mãi-
þã, az Anyák Anyákért Egyesület
elnöke. A fõvárosi akcióhoz erdé-
lyi kismamaszervezetek is csatla-

koztak, a kolozsvári és csíkszere-
dai édesanyák a bukaresti tünte-
téssel egyidejûleg vonulnak a me-
gyei prefektusi hivatal elé. 

Kórházból bölcsõdét?

Gyermeknevelési szakértõk
szerint a kétéves gyes megtartása
azért is szükséges, mert az euró-
pai gyakorlattól eltérõen Romá-
nia nem gondoskodott kellõ szá-
mú bölcsõdérõl. Emil Boc kor-
mányfõ ezért megfogadva Traian
Bãsescu államfõ javaslatát, beje-
lentette, „az alacsony hatékony-
ságú” kórházakat átalakítja böl-
csõdékké. 
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Hosszú huzavona után
kompromisszumos megol-

dás született a gyermek-
nevelési támogatással

kapcsolatosan: az
Emil Boc miniszterel-
nök által tegnap este

bejelentett döntés
szerint nem bántják
ugyan a már gyesen

lévõ anyákat, de akik 2011. január elseje
után szülnek majd, az eddigi két évhez ké-
pest egy évig élvezhetik csupán a támogatást,
melynek értéke viszont nem csökken az eddi-
gi szinthez képest. Ugyanakkor 100 lejrõl
500 lejre nõ az a pénzösszeg, amellyel havon-
ta jutalmazzák azokat az anyákat, akik haj-
landók visszatérni a munkába, még a gyes
idõtartamának lejárta elõtt.
Az „egy hideg, egy meleg” elve alapján
meghozott döntés azonban voltaképpen nem
oldja meg azt az azonnali problémát, amely-
nek kezelése érdekében – vélhetõen – meg-
született. A probléma ugyanis, amelyre a
kormány megoldást keresett, az, hogy a
2011-es büdzsé nem tudja lefedni a gyesen
levõ anyáknak jelenleg járó támogatás teljes
összegét. Ezt kétféleképpen lehetett volna ke-
zelni: a már megszületett, illetve a jövõ év
során születendõ gyermekét nevelõ anyák-
nak kifizetendõ pénzösszeg csökkentése révén
és/vagy lerövidítve a jelenleg gyesen lévõk
támogatásának idõtartamát.
Ezzel szemben a kormány – amúgy erkölcsi-
leg maximálisan helyeselhetõ módon – nem
nyúl hozzá sem a támogatás összegéhez, sem
pedig a már gyermeküket nevelõk gyesének
idõtartamához. Ami azt is jelenti, hogy
2011-re semmiféle spórlás nem történik, hi-
szen az – egyébként ismét igencsak népsze-
rûtlen – intézkedés csupán 2012-tõl kezdõ-
dõen érezteti majd hatásait. Nyilván, a táv-
lati gondolkodás sem szükségtelen – sõt! –,
de amikor a betegnek üszkös a lába, aligha
az illetõ szervezete számára amúgy egészsé-
ges kocogást fogja ajánlani az orvos.
A kormány tegnapi döntését egyébként egy-
értelmûen Traian Bãsescu erõszakolta ki,
hiszen kevesebb mint huszonnégy órával ko-
rábban a koalíciós partnerek még abban
egyeztek meg, hogy a támogatás idõtarta-
ma semmiképpen nem csökken, legfeljebb
annak összegéhez nyúlnak majd hozzá. Eh-
hez képest homlokegyenest ellentétes
(vég?)eredménnyel állunk szemben, ami
kérdésessé teszi a koalíció – mint olyan –
mûködését és értelmét is.
A már gyesen levõ anyák tehát elvileg most
felszusszanhatnak, az elkövetkezõkben szülni
készülõ anyák viszont bánhatják, hogy – a
kétéves támogatás tudatában – gyermekne-
velésre adták a fejüket. Némi cinizmussal –
amelyben, velünk együtt, a 2011. január 1-
jétõl a gyest lerövídítõ kormány sem szûköl-
ködik – azoknak a már teherbe esett nõk-
nek, akik még megtehetik, azt tanácsolhat-
nánk: jól gondolják meg a dolgot. Azoknak
pedig, akiknél közeleg a pillanat, azt, hogy
igyekezzenek...

Román lapszemle

Üszkös lábra: kocogás

Salamon 
Márton László

Harmincezer eurós kártérítést követel a
román államtól a MISA transzcendentá-
lis mozgalom vezére, Gregorian Bivo-
laru. Követelését a kommunizmus idején
elszenvedett veszteségeivel indokolja, te-
kintve, hogy a volt rendszer politikai fog-
lyának tartja magát, akit megkínoztak,
erkölcsileg lejárattak. (Click) Németor-
szág támogatná Románia csatlakozását
a schengeni térséghez. Cserében viszont
elvárja, hogy Bukarest lemondjon Berlin
19 milliárd eurónyi történelmi adósságá-
nak visszafizetésérõl. Az összeg vissza-
szerzésére Romániának még egy éve ma-
radt hátra. (Curentul) Igazat adott a
vidombáki repülõgép-gyár kisbefektetõi-
nek a brassói táblabíróság. A felperes
azért fordult az igazságszolgáltatáshoz,
hogy megakadályozza a részvények át-
játszását az Eurocopter vállalathoz.
(Curierul naþional)

Egy évre rövidül a gyes 
Traian Bãsescu államfõ felborította a vasárnap esti koalíciós egyezséget

„Megtébéztetik” a 740 lejnél magasabb nyugdíjakat?
Traian Bãsescu államfõ koalícióval folytatott tegnap reggeli tárgya-
lása során felmerült annak a lehetõsége, hogy 5,5 százalékos egész-
ségügyi járulékot rójanak ki a 740 lejnél magasabb nyugdíjakra. Az
államfõ emlékeztetett arra is, hogy az 1000 lejnél alacsonyabb
nyugdíjak jövedelemadóját pártolta volna az áfanövelés helyett, te-
kintve az óriásira duzzadt egészségügyi költségvetési deficitet. A
kormány elemzõi szerint a járulék bevezetése 1,4 milliárd eurót fe-
dezne a 2,1 milliárd eurós hiányból. 

A kormány tegnapi ülésén megfelezte a 2011. január elsejétõl születõ gyerekekért járó gyes idõtartamát

ÚMSZ

Mariana Câmpeanu volt libe-
rális munkaügyi miniszter

nyerte meg a Hunyad megyei
Hátszeg választási körzetben va-
sárnap megtartott idõközi parla-
menti választásokat. A liberális
politikusnõ 1400 szavazattal ka-
pott többet, mint a második helye-
zett demokrata-liberális jelölt,
Daniel Rãducanu. Harmadik he-
lyen a Szociáldemokrata Párt je-
löltje végzett. A hátszegi körzet-
ben az RMDSZ is indított képvi-
selõjelöltet Fülöp Béla személyé-
ben, aki a szavazatok mintegy két
százalékát gyûjtötte be. 

A voksolás kimenetelét csak
érintõlegesen kommentálva
Winkler Gyula, a Hunyad megyei
RMDSZ elnöke úgy vélte, hogy
az egyéni választókerületes vá-
lasztási rendszer csõdöt mondott,
ezért a jövõ évben a pártoknak
foglalkozniuk kellene a választási
rendszer módosításával. „Szükség
van a politikusok felelõsségének

növelésére, de azt hiszem, senki
nem mondhatja el, hogy az új
mandátumban növekedett volna
felelõsségérzetük választóik és a
társadalom irányában” – fogal-
mazott az RMDSZ-es EP-
képviselõ. Szerinte a politikusok
és a választók közötti kapcsolat
akkor erõsödhet, ha a romániai
pártok belsõ reformot hajtanak
végre. „A politikai osztály felelõs-
sége akkor fog növekedni és meg-
felelni a társadalmi elvárásoknak,
amikor a jelölések szakmai szem-
pontok szerint és nem egyéni ér-
dekek és nepotizmus alapján tör-
ténnek” – hangsúlyozta Winkler.
Az RMDSZ-es politikus elmond-
ta, a kialakult helyzet másik oka
az, hogy egyes pártok minden-
áron egymaguk akartak kormány-
többséget szerezni, anélkül, hogy
szükségesnek tartották volna az
egyeztetést, a szövetségeskeresést.
Winkler szerint ez hibás megkö-
zelítés volt, éppen ezért õ személy
szerint folyamatosan az arányos
rendszer mellett érvelt. 

Liberális gyõzelem Hátszegen  
M. Á. Zs.

A kormánypárti szenátorok
javaslatára a felsõház plénu-

ma tegnap visszaküldte a tanügyi
törvényt az oktatási szakbizott-
ságba, és egy hónapos határidõt
adott a testületnek arra, hogy
újabb jelentést fogalmazzon meg.
A 71-15 arányban megszavazott
döntést azzal magyarázták, a
szakbizottság a házszabályzat
megszegésével fogadta el a jog-
szabályról készített dokumentu-
mot. Mint ismeretes, az oktatás-
ügyi szakbizottságban többség-
ben levõ ellenzék a kormányzati
felelõsségvállalással benyújtott
tanügyi törvénnyel párhuzamo-
san „alternatív verziót” dolgozott
ki. Ez a tervezet többek között ki-
iktatta a tanügyi törvénybõl azt a
cikkelyt, amely biztosítaná a ki-
sebbségi diákok számára, hogy a
jelenlegi gyakorlattól eltérõen
anyanyelvükön tanulhassák Ro-
mánia történelmét és földrajzát.
A cikkely az RMDSZ határozott

kérésére került be a törvénybe, a
szövetség többek között ennek el-
fogadásától tette függõvé a kor-
mányon maradást. 

A tanügyi törvény kormány-
párti verziója eközben a parla-
ment együttes házbizottságának
újbóli összehívására vár. Múlt
héten a parlament vezetõségében
többséget élvezõ ellenzék elutasí-
totta a kormányzati felelõsség-
vállalási procedúra folytatását je-
lentõ bizalmatlansági indítvány
napirendre tûzését. Idõközben
az ellenzéki kezdeményezés mö-
gül kihátráltak a liberálisok, az
aláírások visszavonásával a bi-
zalmatlansági indítvány érvé-
nyességét veszítette. A felelõs-
ségvállalás folytatását az Alkot-
mánybíróság döntése tette lehe-
tõvé, amely visszatérve a kérdés-
re, megállapította, hogy intéz-
ményközi konfliktus alakult ki a
parlament és a kormány között
azáltal, hogy az ellenzék idõköz-
ben bizalmatlansági indítványt
nyújtott be. 

Tanügy: vissza a bizottságba 

Fotó: Tofán Levente
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Bogdán Tibor 

Tavaly ilyenkor – a Szo-
ciáldemokrata Párt ál-

lamfõjelöltje, Mircea
Geoanã egyetlen éjszakáig
tartó „pünkösdi államelnök-
sége” után –, a 2009. évi ál-
lamfõválasztások elsõ ered-
ményeinek összeszámlálását
követõen már nyilvánvalóvá
vált, hogy Traian Bãsescu
lett a Cotroceni-palota régi-
új lakója.

Igaz, ezt rejtélyes módon
röviddel urnazárás után
„megérezte”, amikor a
Geoanã elõnyét tanúsító exit
poll eredményeket cáfolva
biztosra vette saját gyõzel-
mét. Ez a gyõzelem azonban
számára felért egy vereség-
gel; Traian Bãsescu és kor-
mánypártja egyaránt veszí-
tett gazdasági-pénzügyi, tár-
sadalmi és politikai síkon. 

Több kudarc, 
mint siker

Az államfõ néhány politi-
kai sikere – kormánypárti
többséget szerzett az Alkot-

mánybíróságon, sikerült
megtartania Emil Bocot a
miniszterelnöki székben, a
kormány kivédte az ellenzéki
bizalmatlansági indítványo-
kat, a bizalmi emberének
számító Elena Udrea meg-
szerezte a Demokrata-
Liberális Párt legnagyobb,
bukaresti szervezetének elnö-
ki tisztségét – távolról sem el-
lensúlyozta a széles lakossági
rétegeket érintõ megszorítá-
sok okozta felháborodást, az
éppen az államfõ által meg-
hirdetett korrupció elleni
küzdelem kudarcát.

Gazdasági területen az ál-
lamfõ, mivel személyét a
közvélemény a Demokrata-
Liberális Párttal és a kor-
mánnyal azonosítja, kényte-
len volt felvállalni a megszo-
rításokkal együtt járó népsze-
rûségvesztést. Ezzel maga is
tisztában volt, hiszen a vál-
ság begyûrûzésérõl a hata-
lom képviselõi – utólagos be-
ismerésük szerint – már
2008-ban tudtak, ám a két
választási év miatt halogat-
ták a népszerûtlen megszorí-
tó intézkedések bevezetését,

ami viszont 2010-re elenged-
hetetlenné vált: e nélkül az
ország aligha kaphatta volna
meg a fizetésképessége meg-
õrzése szempontjából létfon-
tosságú kölcsönöket. 

Ennek beismerését azon-
ban Traian Bãsescu elodázta,
ezzel is fékezve a hatalom-
mal szembeni bizalomvesz-
tést. Kezdetben csupán „biz-
tonsági övnek” mondta a hi-
telfelvételt, a válság súlyosbo-
dásának körülményei között
azonban fel kellett tárnia az
igazságot, miszerint e pénzek
nélkül az ország válságos
helyzetbe, csõdbe került vol-
na. A súlyos pénzügyi hely-
zet miatt Bãsescu nemrégi-
ben arra kényszerült, hogy
megpendítse újabb nemzet-
közi kölcsön felvételét, ami
tovább rontott népszerûségi
mutatóján. 

Zuhanó népszerûség

Politikai síkon a demokra-
ta-liberálisok és az államel-
nök háttérbe szorulása telje-
sen nyilvánvalóvá lett az
utóbbi hónapokban. Mind a

fõ kormánypárt, mind pedig
az államfõ népszerûsége
10–17 százalékra esett vis-
sza – és további csökkenés
várható.

Bãsescu akár saját kudar-
caként is elkönyvelheti azt,
hogy pártján belül nem tudta
felszámolni a korrupciót, a
helyi kiskirályok uralmát,
hogy bûnvádi dossziékban
szereplõ demokrata-liberális
politikusokat választanak
meg vezetõ tisztségbe.

Ráadásul a jövõ évi belsõ
tisztújítások, a 2012. évi
helyhatósági és parlamenti
választások közeledtével a
párton belül felerõsödtek a
különféle frakciók. A pártel-
nöki tisztségért a Gheorghe
Falcã–Elena Udrea-szárny
és a Vasile Blaga által képvi-
selt „konzervatívok” vetél-
kednek. A tömörülés belsõ
egysége meglazult, és sem
Bãsescu, sem Boc pártelnök
nem bízik már a párt hon-
atyáiban, így a bizalmatlan-
sági indítvány megszavazá-
sánál megtiltotta nekik a
voksolást. A tanügyi törvény
huzavonája nyomán kiéle-

zõdött a tömörülés viszonya
az RMDSZ-szel is, amely a
további kormányzati együtt-
mûködés feltételeként szab-
ta meg a jogszabály kisebb-
ségi oktatást támogató válto-
zatának elfogadtatását.

Minden mindegy

Traian Bãsescu, mivel az
alkotmány értelmében har-
madik államfõi mandátumra
már nem jelöltetheti magát,
feltehetõen „minden mind-
egy” alapon magára vállalta
a nyugdíjak és a bérek csök-
kentésérõl hozott kormány-
határozat bejelentését, jólle-
het ez, alkotmányos szem-
pontból is, Emil Boc minisz-
terelnök feladata lett volna.
Ezzel társadalmi szinten is
ellehetetlenítette magát. A
május 6-i „fekete csütörtök”
véget vetett a választókkal
fenntartott idilli kapcsolatai-
nak, a „népfürdõzéseknek”,
az éljenzõ tömeg helyét dü-
hös tüntetõk vették át, fõleg
miután az Alkotmánybíró-
ság döntése alapján kiderült,
hogy a kormány által meg-

hozott és bejelentett 15 szá-
zalékos nyugdíjcsökkentés
ellenkezik az alaptörvénnyel.
(A talárosok egyébként a ka-
binet több intézkedését is al-
kotmányellenesnek nyilvání-
tották, ami minden esetben
Bãsescun is csattant.) Az in-
dulatokat elszabadító rendõr-
tüntetés alkalmával megrom-
lottak kapcsolatai a rend-
fenntartókkal is, akiknek
szolgálatáról engedély nélkü-
li menetelésük után egysze-
rûen lemondott.

„Kedvenc népe” Bãsescu-
hoz való viszonya gyökere-
sen megváltozott, igaz, az
államfõ is bebizonyította,
hogy maga sem a régi. Az ár-
vízsújtotta lakosok panaszai-
ra cinikus válaszokat adott, a
földönfutóvá lett egyszerû
embereket magas lóról bírál-
ta romba dõlt házuk rosszul
megválasztott helye miatt. 

Mindent egybevéve: Tra-
ian Bãsescu második mandá-
tuma elsõ évében busásan
megfizetett „játékos államfõ-
ségéért. Vagy, ha úgy tetszik,
alaposan ráfizetett túlzott ha-
talomvágyára. 

Veszteséggel felérõ gyõzelem
Kerek egy évvel ezelõtt nyerte meg Traian Bãsescu a második mandátumát jelentõ államelnök-választásokat

Ágoston Hugó, Farkas István

Ön nyíltan bírálta az új
magyar médiatörvény terve-
zetét, mondván, hogy ha el-
fogadják, ellehetetlenül a
sajtó élete, és a vélemény-
szabadság is megszûnik. In-
dokolt volt ez a nagy szigor
a törvénykezõk részérõl?
– Én nem tudom magam a
törvénykezõk gondolatvilá-
gába helyezni, de ha úgy vé-
lik, hogy akkor járnak jól, ha
megrendszabályozzák a saj-
tót, és olyan fenyegetettség-
nek teszik ki, amely öncenzú-
rát eredményez, olyan bünte-
tésrendszert alakítanak ki,
amely létében veszélyezteti,
akkor azt gondolom, így is
végig lehet gondolni a sajtó-
val kapcsolatos kérdéseket.
Én ezt mélyen hamis, de-
mokráciaellenes, jogállamel-
lenes és állampolgárellenes
dolognak tartom. Árulkodó,
amit Szalai Annamária, a Fi-
desz sajtópolitikusa mondott
egy konferencián: „a véle-
mény-, a szólás-, a sajtósza-
badság már nem öncél, ha-
nem a közösség érdekét, a
társadalom integritását szol-
gálja”. Ekkora bõdületes os-
tobaságot én nagyon régen
hallottam. A sajtószabadság
igenis öncél abban az érte-
lemben, hogy sokak igazsá-
gából tevõdik össze az az
igazság, ami egy társadalom
számára mûködõképes. A
sajtószabadság éppen arról
szól, hogy az emberek világ-
nézetüknek megfelelõen jut-
hassanak hozzá vélemények-
hez. Van szociálliberális, szo-
cialista, konzervatív stb.
szemszög. Természetesen

normális körülmények kö-
zött a tények mindenikben
ugyanazok, de a vélekedés az
eltérõ lehet. Most azonban
épp az eltérõ vélekedést akar-
ják büntetni. 

A három részbõl álló mé-
diatörvény elsõ két része
már megvalósult. Miben
látja a legnagyobb veszélyt,
ha a tervezet törvénnyé vá-
lik?
– Szalai Annamáriát kilenc
évre bebetonozták a magyar
média élére: õ nevezheti ki a
sajtó fölötti ellenõrzés sze-
replõit, õ dönti el, kik a köz-
szolgálati televízió, rádió, il-
letve a Magyar Távirati Iroda
elsõ emberei. A mostani le-
osztásból teljesen világosan
kizárólag olyan, kormány-
hoz vagy a Fideszhez közel
álló médiaszakemberek ke-
rültek a közmédiumok élére,
akikre nem a bátorság, ha-
nem az alkalmazkodóképes-
ség a jellemzõ. Ehhez hozzá-
adódnak a büntetések, illetve
az elmosódott szabályozás
azt illetõen, hogy minek
alapján büntet majd a sajtó-
hatóság. Ez egyértelmûen az
önkény terepe, mert nincse-
nek pontosan körülhatárolva
azok az esetleges sérelmek,
amelyek alapján a médiaha-
tóság el fog járni. A legna-
gyobb hiba az, hogy miköz-
ben egy polgári demokráciá-
ban ezeket a kérdéseket bíró-
ságok intézik, és ha valakit
sérelem ér, bírósághoz for-
dulhat, most a médiahatóság
az, amely önkényesen megál-
lapíthatja, hogy egy adott
cikkben megsértették-e vala-
kinek a jogait vagy sem, s ha

igen, akkor eldöntheti, mek-
kora legyen a büntetés. És
ami még érdekesebb, a jövõ
évi költségvetésbe be is van
tervezve 150 millió forint,
ami ezekbõl a bírságokból
fog befolyni! A magyar sajtó
ellen tehát koncepciózus per
folyik, amennyiben feltétele-
zik, hogy ilyen jellegû sérel-
meket fog okozni – egyelõre
ismeretlen személyeknek,
szervezeteknek. 

Módosulhat ön szerint a
tervezet még el nem foga-
dott része?
– Véleményem szerint a Fi-
desz azzal a cinizmussal
nyújtotta be ezt a törvényt,
hogy elõre tudta, õk majd bi-

zonyos pontokon módosító
javaslatokat fognak benyújta-
ni, és ha a parlament elfogad-
ja ezeket, akkor a sajtó fel fog
lélegezni, abban a tudatban,
hogy mégsem olyan szigorú
ez a dolog. Gondolok itt ar-
ra, hogy van egy olyan mó-
dosító javaslat, amely ki-
mondja: a bírság befizetésé-
vel kapcsolatban halasztó ha-
tályú, ha az adott médium bí-
rósághoz fordul. Ez egy cini-
kus dolog, mert az egész ön-
magában demokrácia- és
szólásszabadság-ellenes. Ha
az összes módosító javaslatot
elfogadják, akkor is disznó-
ság, ami történik. Olyan visz-
szalépés van készülõben és
kiteljesülõben Magyarorszá-

gon, ami az ötvenes évekbe
viszi vissza a magyar sajtót. 

A Népszabadság nem je-
lent meg fehér címoldallal
az elmúlt héten, tiltakozá-
sul, mint az Élet és Iroda-
lom vagy a Magyar Na-
rancs. Miért? 
– Nagyon rövid volt az idõ az
egyeztetésre. Én annak a híve
voltam, hogy minél több la-
pot, online újságot vonjunk
be az akcióba, de erre na-
gyon kevés idõnk volt. Éppen
ezért úgy döntöttünk, hogy
amennyiben ebben a formá-
ban fogadják el a médiatör-
vényt, a Népszabadság az Al-
kotmánybírósághoz fordul.
Ezt elsõ oldalon, nagy betûk-
kel jeleztük, alatta pedig ott a
fotó a Magyar Narancs szer-
kesztõségének öt tagjával, a
már kinyomtatott üres címla-
pú Naranccsal. Tehát ha nem
is jelentünk meg üres címlap-
pal, ezáltal mi is tiltakoztunk. 

Hogyan történik majd a
hírszolgáltatás? Minden lap
az MTI-tõl kapja a híreket,
és minden lap ugyanazokat
közli?
– Hát én ezen csak derülni tu-
dok. Valamikor a Kádár-
rendszerben volt egy tájékoz-
tatási hivatal, amely végig-
gondolta, mi az, aminek meg
kell jelennie a médiában. De
már akkor is, a hatvanas évek
végétõl egyfajta szimulált plu-
ralizmus volt a magyar lapok-
ban. Az újságkészítés véle-
ményalkotás aszerint is, hogy
mit tartunk fontosnak egy
adott hírcsomagból. Ezt a jo-
got én fenntartom magunk-
nak. És hozzátennék még va-

lamit. Magyarországon a
közszolgálati médiák kivéte-
lével, amelyek az államtól
kapják a pénzt, a sajtó jelen-
tõs része piaci szereplõ. Úgy
tûnik, a hatalom azt gondol-
ja, beleszólhat abba, hogy
egy magántulajdonban lévõ
szerkesztõség milyen cikke-
ket „gyártson”, közöljön. Ez
mégiscsak nonszensz. Magán
tulajdonosok létrehoztak egy
céget, betartják az alkotmá-
nyos szabályokat, igyekeznek
normális újságot csinálni, és
a hatalom ebbe a gazdasági
vállalkozásba is beleszól.
Egyensajtót akarnak, viszont
az ilyen terméket nem lehet
majd eladni. Nemcsak politi-
kai, hanem erõs gazdasági
vonatkozású kérdésrõl is szó
van tehát. 

Nem érez némi romanti-
kát abban, hogy ismét har-
colni kell a sajtószabadság-
ért?
– Sokkal inkább szomorúsá-
got érzek – a hetvenes évek
közepén kezdtem el a sajtó-
ban dolgozni, és azóta folya-
matosan azt éreztem, egyre
tágultak azok a falak, ame-
lyek között dolgoztak az új-
ságírók, a nyolcvanas évek
második felére pedig egészen
izgalmassá vált a magyar saj-
tó. Fontos szerepe volt a ma-
gyar sajtónak, a Magyar Hír-
lapnak és a Népszabadságnak
abban a gondolati változás-
ban, ami ebben az országban
lezajlott. Napról napra érez-
ni lehetett, hogy tágabb a vi-
lágunk – és most ez megy
visszafelé, ami borzasztó. A
korai hatvanas évekbe érzem
visszatérni Magyarországot.

„Kizsigereli a Fidesz a sajtót”
Beszélgetés Vörös T. Károllyal, a Népszabadság fõszerkesztõjével



Most, hogy a bizalmatlansági indítvány
ügye lekerült a napirendrõl (az elnök felfüg-
gesztése meg fel sem került rá), a parlamenti
többség vékonyka, de stabil, s különben is
megmondta az Alkotmánybíróságunk, hogy
minden törvényt el lehet fogadni felelõsség-
vállalással – lazíthatunk hát egy kicsit.
Olyan kényelmetlen az, feszt viselkedni. 
Például nyakkendõsen azt mondani a cigá-
nyoknak, hogy romák. Hadd mondjuk
csak nekik, hogy cigányok (kivétel közülük
az, aki meg akarja interjúvolni az elnököt,
mert az büdös cigány). Mert nem az a fon-
tos, hogy õk mit gondolnak magukról. Kit
érdekel identitásválasztásuk szabadsága (ez
is olyan baloldali, dili maszlag, amilyennel
mindenféle kávéházi filozopterek szokták
etetni a népet). Az a fontos, hogy mi ci-

gánynak tudjuk õket, és
akkor legyenek is cigá-
nyok. Punktum. Ez a de-
mokrácia. Mi vagyunk
többen. (Egyelõre.) Elvég-

re nem adhatunk min-
den cigány mellé egy
emberjogi aktivistát,
aki elmagyarázza,
hogy az miért roma

és nem cigány. Igaza van ennek a
Prigoanának. Nevezzünk mindenkit annak,
aminek mi gondoljuk. 
Ha már itt tartunk én a magyarokat se hív-
nám magyarnak. Tudok másik nevet, ami
sokkal jobban illik rájuk, de ezt most még
nem iktathatjuk törvénybe, mert koalíciós
partnerek. Remélhetõleg
sikerül megszabadulni tõ-
lük is, és akkor végre ne-
vén nevezhetjük ezt a dí-
szes társaságot is, akiknek
a kedvéért úgy becsíptük
az ujjunkat a tanügyi tör-
vénnyel. 
Viszont törvényt alkothat-
nánk arról, hogy a velünk nem rokonszen-
vezõ média tulajdonosait moguloknak, a ri-
portereket ha férfiak, akkor lyuklesõnek, ha
pedig nõk, akkor büdös cigánynak vagy ki-
rúzsozott, hagymányi szemû kisasszonynak
hívják. A hozzánk barátságtalan vállalkozói
réteg (ha van még ilyen) hivatalos megjelö-
lése az oligarchia lenne, az ellenzéki pártok
vezetõit pedig szemtelen fiataloknak kellene
hívni. Természetesen példás szankciókat is
elõ kellene írni azok számára, akik eltérnek
a hivatalos megjelöléstõl. Nem hozhatunk

olyan dilettáns törvényeket, mint
Ceauºescu, aki ugyan törvénybe iktatta,
hogy Romániában a megszólítás csak elv-
társ, elvtársnõ, illetve polgártárs lehet, de az
úr használatát semmivel sem büntette. Pan-
cser. Jó, hogy lelõttük...
Más szempontból is nagy ötlet volt ez a ci-

gánytörvény. Épp tegnap
olvastam a Mein
Kampfban, hogy minden
rendes államnak kell hogy
legyen belsõ ellensége,
amelyikre mindent ráken-
het és aki ellen mindig
harcolhat. Nekünk csak a
mogulok vannak, de az

nem jó, mert mi lesz, ha egy nap legyõz-
zük õket. A romá... akarom mondani a ci-
gányok viszont ideális ellenség. Sokan van-
nak, mindenütt láthatóak, és nincs egysé-
ges érdekvédelmük, politikai képviseletük.
Jók lennének a magyarok is, de õket most
nem bánthatjuk, mert koalíciós partnerek.
Jobban ki kellene futni ezt a témát, különö-
sen most, amikor amúgy is súlyos gazdasá-
gi és szociális gondjaink vannak. Kissé el-
terelné a figyelmet a gyereknevelési szabad-
ság megfelezésérõl. 

Szervezhetnénk például konferenciákat a ci-
gánybûnözésrõl. Fû alatt terjeszthetnénk,
hogy azért olyan kicsik a nyugdíjak, mert a
cigányok élik fel a szociális büdzsét. Ma-
gyarországon ezzel a retorikával a Jobbik
bejutott a parlamentbe, és testvérpártunk, a
Fidesz is nagyot kaszált az idegengyûlölet-
bõl. Mi sem lehetünk finnyásabbak. 
Na és aztán, ha néhány cigány családnak
majd felgyújtják a házát!? Ha mégsem akar-
juk nagyon bemocskolni magunkat, akkor
létrehoznánk egy ilyen rasszista pártot. Fel-
futtatnánk és aztán lenne kivel kormányt
alakítani, s végre megszabadulnánk a ma-
gyaroktól is, a tanügyi törvényükkel együtt,
mert dühbe gurulok, ha csak eszembe jut-
nak...
Egy ilyen bulit még Európának is el tud-
nánk adni. Sarkozy biztosan vevõ lenne rá.
Azt mondanánk, hogy rendet teremtünk
idehaza azért, hogy a cigányaink ne okoz-
zanak gondot Franciaországban meg Olasz-
országban. Például gettóba zárnánk õket
idehaza (úgy ahogyan a Piatra Neamþi-i
polgármester megpróbálta), és akkor nem
kellene õket kitoloncolni Párizsból.
Hû, de baromi jó ötlet, elég is a szövegbõl,
munkára fel!  

Valóságnak tetszõ, gyönyörûséges látomások villantak át
Winston agyán. Szerette volna a lányt gumibottal agyonverni.
Szerette volna meztelenül egy oszlophoz kötözni és nyilakkal te-
lelõdözni, mint Szent Sebestyént. Szeretett volna erõszakot elkö-
vetni rajta, és az elragadtatás pillanatában elvágni a torkát. (...)
Gyûlölte, mert fiatal és csinos és nemiség nélküli. (...) 
A Gyûlölet tetõfokára hágott. Goldstein hangja igazi birkabége-
téssé torzult, s egy pillanatra az arca is birka pofájává változott.
Aztán a birkapofa egy eurázsiai katona félelmetes és óriás alak-
jába tûnt át, amely kezében vadul kerepelõ géppisztollyal egyre
közelebb és közelebb nyomult, s azt az érzést keltette a nézõk-
ben, hogy rájuk veti magát a telekép felületérõl, annyira, hogy
néhányan az elsõ sorban valósággal hátrahõköltek a székekben.
De szinte még ugyanabban a pillanatban megkönnyebbült sóhaj
szakadt fel mindenkibõl, mert az ellenséges figura áttûnt Nagy
Testvér hatalmának tudatától sugárzó, rejtelmesen nyugodt arcá-
ba, amely akkora terjedelmû volt, hogy majdnem teljesen betöl-
tötte a telekép mezejét. Senki sem értette, mit mond Nagy Test-
vér. Csak néhány bátorító szó volt, olyasféle szavak, amilyenek a
csaták zajában szoktak elhangzani, nem is lehet tisztán felfogni
õket, s mégis visszaadja az ember önbizalmát pusztán az a tény,
hogy elhangzottak. Aztán Nagy Testvér arca elhalványodott, s a
Párt három jelszava jelent meg a helyén, csupa nagybetûvel:

A háború: béke. 
A szabadság: szolgaság.

A tudatlanság: erõ.
George Orwell: 1984, Fordította: Szíjgyártó László 
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Állítólag az Alföldi Róbert ellen tüntetõ szélsõjobb-
oldaliak szónoklatot is akartak mondani a Nemzeti
Színház elõtt, de nem volt villanyáramuk a hangosí-
táshoz, és akkor két talpig árpádsávba öltözött figura
becsöngetett a mûvészbejárónál, hogy nincs-e vélet-
lenül egy kölcsönadható hosszabbítójuk. A kis ma-
gyar abszurd akkor lenne teljes, ha a címzett villany-
áramának fölhasználásával anyáznák õt, s a végén
megköszönnék a segítséget. 
Az elmúlt héthetek meglepõ és idõnként mulatságos
esetei a jobboldali szélsõségekhez fûzõdnek. Decem-
ber elseje körül, ami Románia nemzeti ünnepe, föl-
lángoltak az indulatok, mer’ ugye, ami a románok-
nak ünnep, az egy igaz magyar embernek gyásznap.
Ide kapcsolódik Alföldi afférja a nemzetvédõkkel, és
szóba kerültek romániai magyar politikusok, akik-
nek a diplomáciai protokoll szerint részt kellett ven-
niük az ünnepségeken, netán koccintani a (román!)
államfõvel, miniszterelnökkel akár most, akár a ko-
rábbi években. Ez a hazaárulásnak egy eléggé el
nem ítélhetõ megnyilvánulása, miként erdélyi politi-
kusok és püspökök nyilatkozzák. 
Ugyanezen eszmei világnézet visszafoglalta a Hotel
Kempinskyt. (Ebben a hotelben koccintott
Medgyessy miniszterelnök Nãstase miniszterelnök-
kel 2002 december elsején.) Most, az évfordulón,
összegyûltek ott – és nem koccintottak. 
Meg volt nagy-romániás tüntetés Marosvásárhelyen,
miközben a magyargárdást betiltották Kolozsváron a
nacionalista román helyi hatóságok. Nincs igazság!
Megkülönböztetik a szélsõjobbost a szélsõjobbostól!
Pedig – érthetõen - nem egyszerû hatóságilag föllép-
ni, amikor szólásszabadság meg gyülekezési jog van. 
Ezek a különbözõ nációjú, általában a barna és feke-
te egyenruhákhoz, a kopasz fejhez meg a „feledni jó
lenne” nemzeti hagyományokhoz vonzódó fiatalok
annyira egyformák Szlovákiától Romániáig, és Ma-
gyarországtól Szerbiáig, hogy alig megkülönböztet-
hetõk. Egy kaptafára megy az összes vonulásuk és
gyûlésük. Rövid antiglobalista szólamok és aktuál-
sérelem után elõkerül a zsidózás, cigányozás, buzi-
zás. Mert a jó román, szerb, szlovák, magyar stb.
büszke a nemzetére, aggódik annak jövõjéért, igaz-
ságért kiált a múltban fajtája ellen elkövetett bûnök
okán, és pontosan látja, mi az (ki az), ami (aki) vég-
romlásba taszítja éppen e sokat szenvedett nemzetet. 
Nagy realitásérzékkel kiválasztanak a nemzet jövõje

szempontjából létfontosságú ügye-
ket (a nemzeti színház igazgatójá-
nak nemi identitása, a könyvtár
névadójának politikai nézetei, a

hazaáruló pohárkoccintás…), és
erõt mutatva demonstrálnak. Utá-
na hazamennek, és buzgón
esemeseznek, nehogy már az a
buzizsidónégercigány nyerje meg

az álomutazást a Megasztárban. Krebsz János
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Ha nem akarjuk nagyon
bemocskolni magunkat,
létrehoznánk egy rasz-
szista pártot. Felfuttat-
nánk, s lenne kivel 
kormányt alakítani. 

Székely Ervin

Minden napra egy mondás

„A politikusok 90 százaléka miatt van a mara-
dék 10 százaléknak rossz híre.” Henry Kissinger

Nyelvében él a nemzet

A Nagy Testvér

Szélsõs
A nap címe. Hogyan köszöni meg Tõkés az
RMDSZ-eseknek, hogy európai parlamenti
képviselõt csináltak belõle: saját pártot ala-
pít, Gândul 

Magyarázat. Tehát a mérvadó román lapok
is felfigyelnek a volt püspök aknamunkájá-
ra. Az eredményének viszont majd örven-
deni fognak.

Hát igen, Antonescu. Cristian Tudor
Popescu szerint – írja a Cotidianul – Crin
Antonescu mindinkább szólampolitikussá
vált, akinél a szónoki tehetség elnyomja a
mélységet. Ennek ellenére CTP úgy véli,
hogy Antonescu továbbra is a 2014-es vá-
lasztások elsõ esélyese. Annál is inkább, mi-
vel – gondolja CTP velünk összhangban –
már 2009-ben is õ volt a gyõztes mind er-
kölcsi szempontból, mind a párttámogatás-
hoz képest. 

Kimondottan dicséretes. Monica Macovei
európai parlamenti képviselõ kijelentette,
hogy a PD-L alapszabályába „integritás- és
kompetencia-kritériumokat” is be szeretne
vezetni, vagyis a vezetõknek ezután tisztes-
ségeseknek és hozzáértõknek kell lenniük.
(Curierul naþional) Egy nemzetközi konfe-
rencián javaslat hangzott el, hogy ez érvé-
nyes legyen minden európai jobboldali
pártra. Csak azt nem tudjuk, hogyan sike-
rül lecserélni jóformán az egész garnitúrát.
Másfelõl óriási harc indul meg azoknak a
bizottságoknak a tagságáért, amelyek a
tisztességet és a kompetenciát lesznek hiva-
tottak ellenõrizni.

Még nem késõ. Liviu Câmpeanu független
szenátor törvénytervezetet terjeszt elõ arról,
hogy minden közjogi méltóságot kötelezõ
módon pszichológiai és pszichiátriai vizsgá-
latnak kelljen alávetni. A vizsgálatot a jelö-
léskor végeznék el, de utána is, a mandá-
tum minden évében. Kevésbé lesz színes és
zajos, de talán hatékonyabb lesz így a parla-
ment. Elveszítünk néhány kis Napóleont,
de nyerünk néhány kiegyensúlyozott veze-
tõt. (Nem az államelnökre gondolunk.)

A nap álhíre. Elena Udrea bejelentette,
hogy kolostorba vonul – felmérni az ilyen
egyházi létesítmények idegenforgalmi po-
tenciálját. (Illetve impotenciálját, a szexuá-
lis turizmussal kapcsolatban.) 

Horváth István
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Csíkszereda ad otthont hol-
nap a Hargita megyei üzlet-

emberek találkozójának. „A Har-
gita Megye Tanácsának Már-
ványtermében szervezendõ talál-
kozó célja egyrészt az úgyneve-
zett business networking lehetõ-
ségének biztosítása a Hargita me-
gyei kis- és középvállalkozások
számára, másrészt pedig tájékoz-
tatás a 2011-es európai pályázati
lehetõségekrõl, a vezetési kompe-
tenciák és a szervezeti mûködés
szerepének fontosságáról, a tu-
dás- és innováció alapú verseny-
képességrõl” – áll a Kárpátia
Magyar–Román Kereskedelmi és
Iparkamara közleményében.
Mint hangsúlyozzák, a rendez-
vény „nyitott minden Hargita
megyei kis- és középvállalkozás
számára, de hasznos lehet akár
nagyvállalatok, egyesületek és
non-profit szervezetek számára
is”. A rendezvényen elõadnak
Kerekes Sándor, a Kárpátia
MRKIK ügyvezetõje, Kerekes
László egyetemi tanár, a
ConsAct Consulting Kft. igazga-
tója, Nagy-Imecs Péter, a Good-
will Consulting aligazgatója és
pályázati szakértõje. 
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Nem élvez többé elsõbbséget
az erdélyi autópálya építése,

a kormány figyelme a következõ
idõszakban az Európai Unió ál-
tal finanszírozott IV. páneurópai
közlekedési folyosóra irányul –
derül ki a szállításügyi miniszté-
rium 2011–2015-ös idõszakra
szóló beruházási terveibõl,
melynek adatai szerint az infra-
struktúra-fejlesztésre szánt költ-
ségvetési pénzek javát az uniós
finanszírozású projektekhez irá-
nyítják. Az Anca Boagiu tárca-
vezetõ által ismertetett tervek
szerint a minisztérium a követ-
kezõ két évben összesen 243 ki-
lométer már építés alatt lévõ au-
tópálya befejezését tervezi, illet-
ve újabb 290 kilométer sztráda
építésére ír ki versenytárgyalást. 

A befejezni kívánt munkála-
tok listáján a Bechtel csupán
egyetlen tétellel szerepel: a
Berettyószéplakot Borssal össze-
kötõ szakaszról van szó, amely-
re a minisztérium 960 millió
eurót szán. A többi autópálya
vagy autópálya-szakasz (Bukarest–
Moara Vlãsiei, Arad–Temesvár,
Cernavodã–Konstanca, az aradi
és a konstancai körgyûrû) kivite-
lezése egymilliárd eurónál na-
gyobb összeget emészt fel, ám a
munkálatok több mint kéthar-
madát az Európai Befektetési
Bank révén uniós alapokból fi-
nanszírozzák.

Az összesen 290 kilométer
hosszúságú új pályaszakaszok ki-
zárólag az Európai Unió által fi-
nanszírozott IV. páneurópai köz-
lekedési folyosó részei: Nagy-
lak–Arad, Temesvár–Lugos,
Lugos–Déva, Déva– Szászváros,
Szászváros–Nagyszeben. Ezeket
a szakaszokat 2013-ra kívánja be-
fejezni a minisztérium, kivétel a
Lugos–Déva szakasz, amely
2015-re készülne el.

Emil Boc: nem
hanyagoljuk Erdélyt

Emil Boc miniszterelnök a hét
végén Kolozsváron elismerte
ugyan, hogy a kormány kevés
költségvetési pénzt szán az erdé-
lyi sztrádára, ám azt mondta, ez
nem jelenti a munkálatok elha-
nyagolását. „Az erdélyi autópá-
lya építése folyatódik, annak el-
lenére, hogy a következõ évek-
ben a büdzsét az európai finan-
szírozású beruházásokhoz szük-
séges önrész emészti fel. Jelenleg
alternatívákat keresünk a
Bechtel munkálatainak finanszí-
rozására, és azzal bíztatom a
nagyváradiakat és a kolozsvária-
kat, hogy jó híreink is lesznek
számukra” – mondta a kor-
mányfõ.

Emil Boc azokra a tárgyalá-
sokra utalhatott, amelyek ezek-
ben a napokban zajlanak a

Bechtel és a pénzügyminisztéri-
um között a sztrádaépítés költ-
ségvetésen kívüli forrásokból
történõ finanszírozásáról. Az al-
ternatívákra az amerikai vállalat
tett javaslatot. 

Bechtel: örülünk,
ha adnak valamit 

Bogdan Sgârcitu, a Bechtel
szóvivõje tegnap az ÚMSZ kér-
désére nem kívánta részletezni,
milyen alternatívákról van szó.
„Már tartottunk egy tárgyalási
fordulót a kormány illetékeseivel
és további egyeztetések követ-
keznek. Nem tudok részletekbe
bocsátkozni, amíg ezek nem zá-
rulnak le. Csak annyit árulhatok
el, hogy nem koncesszióba vé-
telrõl van szó, a Bechtel saját
forrásokból nem járul hozzá a
munkálatok folytatásához” –
magyarázta a szóvivõ.

A Bechtel munkatársa a szállí-
tásügyi minisztérium beruházási
terveirõl elmondta: a vállalat
megpróbálja megérteni, hogy a
kormány számára az „ingyen”
EU-pénzek elköltése jelenti most
a prioritást. „Tudjuk, hogy nincs
pénz. Ezért örülünk, ha legalább
a Bors–Berettyószéplak beígért
finanszírozását komolyan ve-
szik” – mondta a szóvivõ. 

Mint ismert, a román állam
2003 végén kötötte meg a szer-
zõdést az amerikai vállalattal,
de a szerzõdés felülvizsgálata,
majd a román állami finanszíro-
zás akadozása miatt eddig csak
52 kilométer épült meg a Kolozs
megyei Gyalu (Gilãu) és Torda
között a 415 kilométerbõl. Az
autópálya költségeit eredetileg
2,2 milliárd euróra becsülték, de
utólag kiderült, hogy várhatóan
minimum kétszer többe kerül
majd. 

Mostohagyerek Bechtel?

Az erdélyi autópályából eddig mindössze 52 kilométer készült el, a munkálatokat Borsnál folytatják

Üzletemberek 
csíki találkozója 

Mugur Isãrescu inkább lejben 
takarékoskodott

Mugur Isãrescu, a Román Nemzeti Bank
kormányzója két folyószámlán 82 234 lejjel
(több mint 19 100 euróval) rendelkezett no-
vemberben, majdnem 63 ezer lejjel többel,
mint amit a júniusi vagyonnyilatkozatában
feltüntetett. Az európai valutában elhelye-
zett letétei ugyanebben az idõszakban több
mint kilencezer euróval, 55 240 euróra
csökkentek. Isãrescu továbbra is tesz félre
pénzt amerikai valutában is: novemberben
12 ezer dollárt vallott be, ami több mint
2800-zal kevesebb, mint júniusban.

Wolfgang Schäuble 
az év pénzügyminisztere

A német Wolfgang Schäublet (képünkön)
választotta az év európai pénzügyminisz-
terének a brit Financial Times üzleti napilap.
A 18-as ranglista végén az ír Brian Lenihan
szerepel. A FT ötödjére rangsorolja az eu-
rópai pénzügyminisztereket. Idén Schäuble
felidegesítette a kollégáit, de bátran cseleke-
dett, értékeli a Financial Times. Németor-
szág vonakodott segítséget nyújtani Görög-
országnak, és azt szorgalmazta, hogy a
magánbefeketetõk is vegyenek részt a jövõ-

beli segélyprogramokban, a német költség-
vetési politika viszont jelentõsen hozzájá-
rult az ország konszolidációjához. A 68
éves tárcavezetõ kerekesszékben közleke-
dik, miután 1990-ben megtámadta egy be-
számíthatatlannak ítélt személy.

Töltöttkáposzta-gyár nyílt
Gyergyószentmiklóson

Százharmincezer eurós befektetéssel nyitot-
ta meg a hétvégén egy külföldi beruházó az
ország elsõ töltöttkáposzta-gyárát Gyergyó-
szentmiklóson. Bajkó László befektetõ sze-
rint az emberek manapság nagyon elfoglal-
tak, sokan több állást is vállalnak, a házi-
asszonyok pedig örülnek, ha ilyen jellegû
kész termék lenne a kezük ügyében. A be-
ruházó egy istállót vett meg, alakított át és
szerelt fel teljesen modern gépekkel. A vál-
lalkozása jelenleg négy személyt foglalkoz-
tat, akik kézzel készítik el a hagyományos
erdélyi ételt. Ha sikert aratnak, akkor 14
fõsre bõvíti a vállalkozást, amely napi 4000
tölteléket tud majd elõállítani. Egy nyolc
töltelékes, elõre csomagolt adagot a gyár
üzletében 11,5–12,5 lejért árulnak majd.

A Volkswagen 50 ezer 
munkahelyet teremtene

A legnagyobb európai autógyártó világ-
szerte ötvenezer munkahelyet hozna létre
2015-ig, ebbõl öt-hatezret Németország-
ban. „Jelenleg négyszázezer alkalmazot-
tunk van világszerte. Figyelembe véve a
számos piacon tapasztalt növekedést, kö-
zéptávon elérhetjük a 450 ezres létszámot,
a következõ öt évben pedig 60 ezer dolgo-
zót kell helyettesítenünk” – jelentette ki
Horst Neumann, a Volkswagen személy-
zeti igazgatója a Handelsblatt üzleti kiad-
vány hasábjain. Egyedül az ideiglenes
szerzõdéssel alkalmazottak létszámát
csökkentenék. A VW kemény bértárgyalá-
sokat folytat az IG Metall németországi
szakszervezettel, amely olyan juttatásokat
szeretne kiharcolni, amelyekrõl tavaly a
válság miatt lemondott.

Csökkent a vendégéjszakák száma
Hírösszefoglaló

Majdnem 9 százalékkal
csökkent Romániában a ven-

dégéjszakák száma az év elsõ tíz
hónapjában a tavalyi hasonló
idõszakhoz képest, de a kiskeres-
kedelem üzleti forgalma is csök-
kent, a beruházások is zsugorod-
tak. Az Országos Statisztikai
Hivatal jelentése szerint január
és október között összesen 13
millió 897 ezer vendégéjszakát
regisztráltak a kereskedelmi
szálláshelyeken, ami 8,6 százalé-
kos visszaesést jelent a tavalyi
hasonló idõszakhoz képest. A
vendégéjszakák zömét hazai tu-
risták töltötték el, a külföldi tu-
risták részesedése a vendégéjsza-
kákból csupán 17,4 százalékot
tesz ki. 

A román határnál jegyzett
külföldi érkezések száma a vizs-
gált idõszakban eléri a 6 millió
433 ezret, ami 0,7 százalékos
csökkenést jelent tavalyhoz ké-
pest. Külföldrõl továbbra is Ma-
gyarországról jöttek a legtöbben.
Az EU-tagállamok közül a Ro-
mániába belépõ külföldi állam-
polgárok 38,9 százaléka Ma-
gyarországról érkezett, második
helyen a bolgárok állnak 17,1
százalékkal.

Szintén a statisztikai hivatal
közölte, hogy a kiskereskedele-
mi forgalom az elsõ tíz hónap-
ban 5 százalékkal csökkent a fo-
gyasztás visszaesése miatt. A ro-
mán gazdaságba áramló beruhá-
zások is csökkentek az év elsõ há-
romnegyedében. 2009-hez ké-

pest az idén 17,2 százalékos volt
a visszaesés, miután a harmadik
negyedévben 14,2 százalékos volt
a csökkenés. Január–szeptember
közötti idõszakban a román gaz-
daságban végzett beruházások
összértéke eléri a 36,55 milliárd
lejt (8,66 milliárd euró). 

Fotó: capital.ro

Röviden

Január és október között 897 ezer vendéget fogadtak a hotelek



ÚMSZ

Nem egyértelmû: való-
ban társadalmi vagy in-

kább politikai szerepet lát-
nak-e el a jövõben az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács ál-
tal létrehozott úgynevezett
„demokrácia-központok”.
Az irodahálózat gyakorlati-
lag már „csõre töltve” áll, a
mûködtetõk arra számíta-
nak, hogy a frissen létreho-
zott hivatalok néhány napon
belül megnyitják kapuikat.
Az országszerte mûködõ
húsz irodában széles körû
jogvédõ, közösségszervezõ
munkát ígérnek a lapunknak
nyilatkozó illetékesek. Az vi-
szont ködbe vész, hogy mi-
lyen pénzbõl tartják fenn a
mintegy félszáz alkalmazot-
tat foglalkoztató hálózatot.

EMNT-aktivistákra 
számítanak

„Szerettünk volna az
EMNT mögé professzionális
hátteret kiépíteni, infrastruk-
túrát biztosítani. A kapacitás
szûkös, de január elsejétõl
három-négy alapprogram
biztosan mûködik majd” –
vázolja a „demokrácia-köz-
pontok” célját és feladatait
Gergely Balázs. Az intéz-
ményháló országos vezetõje
abban bízik, hogy egyre bõ-
vülõ kapacitással mûködhet-
nek. „A mi társadalmunkban
sérült a demokrácia, ezért

van szükség ezekre a közpon-
tokra” – magyarázza Ger-
gely, aki szerint a legfonto-
sabb cél „a közéleti-politikai
monitoring”. „Ez annyit je-
lent – fejtegeti lapunk kérésé-
re –, hogy a demokrácia-köz-
pontok munkatársai, együtt-
mûködve az EMNT helyi ak-
tivistáival, rendszeresen ellá-
togatnak a helyi önkormány-
zati tanácsülésekre, a nyílt bi-
zottsági ülésekre, jogsértés
esetén pedig jogorvoslatot
biztosítanak. Gergely önkén-
tes jogászok munkájára is
számít, mert úgy véli: a fiatal
szakemberek számára is „jó
lehetõség, hogy ilyen terüle-
ten bizonyíthatnak”. 

Állampolgárság 
mint propaganda?

Az EMNT-t köztudottan
kiemelt partnerként kezeli a
magyar kormány, amely az
intézményhálózat létrehozá-
sához maximálisan hozzájá-
rult. Novemberben a buda-
pesti külügyminisztérium és
a közigazgatási és igazság-
ügyi minisztérium megálla-
podást kötött az Erdélyi Ma-
gyar Nemzeti Tanáccsal az
egyszerûsített honosítási el-
járáshoz kapcsolódó támo-
gatás nyújtására. A tervek
szerint a „demokrácia-köz-
pontokban” kaphatnak a ho-
nosításra készülõk tájékozta-
tást, és ott lehet segítséget
kérni a dossziék összeállítá-

sához is. Gergely Balázs la-
punknak elmondta: ezekben
a központokban szervezik a
kihelyezett konzuli napokat
és az állampolgári eskütéte-
lek lebonyolítását is. Arra a
felvetésünkre, hogy a ma-
gyar állampolgárság meg-
szerzésében való közremû-
ködés propagandaeszköz le-
het az EMNT számára, a há-
lózat vezetõje elutasítóan vá-
laszolt. „Mi ebben az állam-
polgársági ügyben ingyen és
bérmentve segítünk. Igaz, mi
is olyan szervezet vagyunk,
mint az összes többi: sok
mindent megteszünk saját
népszerûségünk növelése ér-
dekében” – ismerte be végül

Gergely. Arra a kérdésre,
hogy miért nem a már meg-
lévõ státusirodák intézmény-
hálózatát használják hason-
ló célokra, az EMNT-
aktivista úgy fogalmazott: a
régi irodák más feladatok – a
magyarigazolványokhoz kö-
tött ügyintézés, az oktatási-
nevelési támogatás kezelése
– lebonyolítására jöttek létre,
az újak viszont „mindennél
sokkal többet ígérnek”.  

„Meghívták” 
az infrastruktúrát

Minthogy tehát szolgálta-
tásait ingyenesen végzi, ma-
gától adódik a kérdés: mi-

lyen finanszírozásból tartja
el magát, és mekkora költ-
ségvetéssel mûködik majd a
mintegy félszáz alkalmazot-
tat foglalkoztató irodaháló-
zat? Erre Gergely nem adott
egyértelmû választ az
ÚMSZ-nek, csupán annyit
mondott: valamennyi hazai,
magyarországi és uniós pá-
lyázati lehetõséggel élni kí-
vánnak, és törekszenek a
magánerõ bevonására is. 

Ami a „menetrendet” il-
leti, Juhász Péter ügyvezetõ
igazgató elmondta: januárig
15 irodában kezdik meg a
munkát, január végére to-
vábbi 5 központ nyitja meg
kapuit. Juhász tájékoztatása

szerint húsz irodában 44 al-
kalmazott lesz, az alkalma-
zásokról a helyi EMNT-
elnökségek döntenek. „A
munkatársak képzettségé-
vel, a munkáltatói elvárá-
sokkal kapcsolatban nincs
központi döntés” – ismer-
tette a mûködési alapelve-
ket az igazgató, aki azt is el-
mondta: a technikai infrast-
ruktúrát már beszerezték,
méghozzá meghívásos pá-
lyázaton, azaz versenytár-
gyalás nélkül. „Magyar vál-
lalkozóktól vásároltuk be a
szükséges felszereléseket” –
zárta rövidre a választ Ju-
hász Péter. 

Kolozsvár rajtra kész

Szász Péter, a kolozsvári
iroda vezetõje lapunknak
elmondta, õk már startra
készek, december 15-étõl
várják az ügyfeleket. Há-
rom állandó és négy idõsza-
kosan alkalmazott munka-
társsal dolgoznak, és arra
számítanak, hogy a könnyí-
tett honosítási eljárás miatt
megrohamozzák az érdek-
lõdõk a központot. A ko-
lozsvári magyar fõkonzulá-
tus székhelyén mûködõ iro-
dában az állampolgársági
ügyintézést és az iroda töb-
bi feladatát az EMNT tagjai
látják el, akik Szász szerint
„már bizonyítottak a nyá-
ron tartott Kolozsvári Ma-
gyar Napok idején”. 
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Indul a „demokráciabiznisz”

HIRDETÉS

Hírösszefoglaló

Öt személy ellen emelt
vádat tegnap a legfõbb

ügyészség az augusztusi bu-
karesti kórháztûz kapcsán,
amelyben hat csecsemõ vesz-
tette életét, öt pedig súlyos
égési sérüléseket szenvedett.

Az ügyészek Florentina
Cârstea nõvért gondatlanság-
ból elkövetett emberöléssel és
súlyos testi sérülés okozásá-
val vádolják, rajta kívül a kór-
ház két vezetõ beosztású or-
vosának, a kórház volt mene-
dzserének és villanyszerelõjé-
nek súlyos következmények-
kel járó munkahelyi mulasz-
tás miatt kell bíróság elé áll-
nia. A bukaresti Giuleºti-kór-

házban nyáron egy tizenegy
csecsemõt befogadó kórte-
remben gyulladt ki a légkon-
dicionáló berendezés a szak-
szerûtlenül beszerelt elektro-
mos vezeték miatt. Az
ügyészség tegnapi közlemé-
nye szerint a nõvér nem telje-
sítette munkaköri kötelezett-
ségeit, hiszen 12 percre indo-
kolatlanul elhagyta a kórter-
met. Cârstea mellett nyílt le-
vélben foglaltak állást a kór-
ház orvosai, akik példás mun-
kaerõként, lelkiismeretes
szakemberként jellemezték
az érintettet. A levélírók arra
is felhívták a közvélemény fi-
gyelmét, hogy a megvádolt
asszisztensnõ azért hagyta el
szolgálati helyét, mert túl volt

terhelve, a baleset ideje alatt is
a betegellátásban vett részt. A
tûz kitörésének pontos idõ-
pontját a rendkívül alapos
technikai vizsgálat ellenére
sem sikerült megállapítania a
vádhatóságnak.  Az égési sé-
rüléseket szenvedett csecse-
mõk ápolására Romániába
érkezett izraeli orvosok sze-
rint egész Európában példát-
lan balesetrõl van szó. Cseke
Attila egészségügyi miniszter
a romániai egészségügyi
rendszer „egyik legsötétebb
tragédiájának” nevezte az
esetet. A szerencsétlenség
után országos vizsgálat indult
a hazai kórházak biztonsági
rendszereinek ellenõrzése ér-
dekében. 

Vádemelés Giuleºti-ügyben

Baloga-Tamás Erika

Tizenkét tonnányi, több
ezer értékes régi kötetbõl

álló könyvadomány várja
gazdáit a Székelyudvarhelyi
Városi Könyvtárban. A
könyveket Magyarország
legnagyobb internetes antik-
váriuma, a tíz éve mûködõ
Antikvar.hu ajánlotta fel. Bár
az adományt az udvarhelyi
intézmény kapta, helyszûke
miatt csak annyit és azokat a
példányokat tartja meg,
amelyekre szüksége van,
tudta meg lapunk Szabó
Károlytól, a könyvtár igaz-
gatójától. Az intézmény töb-

bire olyan erdélyi magyar
könyvtárak jelentkezését
várja, amelyek használt ki-
adványokkal bõvítenék
könyvállományukat. A lehe-
tõséget több szálon is meg-
hirdették, az akció iránti ér-
deklõdés jelentõs, hisz pár
nap alatt több könyvtár is je-
lezte, hogy kér a könyvek-
bõl. „Nincsenek feltételek, a
könyveket szabadon lehet
kiválasztani, mennyiségi
korlát sincs. A szállítást
azonban minden intézmény
saját maga kell hogy meg-
oldja, ezt mi nem tudjuk biz-
tosítani” –  mondta a könyv-
tár vezetõje, aki hozzátette:

bár a választék még igen szé-
les, az jár igazán jól, aki
elõbb jelentkezik. A köny-
vek, hely hiányában, egyelõ-
re az intézmény udvarán
várják, hogy gazdára találja-
nak. Az érdeklõdõk szemé-
lyesen, telefonon vagy e-
mailen is jelentkezhetnek,
de akár elõzetes egyeztetés
nélkül is fogadnak bárkit.
Sajnos, az udvarhelyi könyv-
tár nem tudja hosszú idõn
keresztül tárolni az ado-
mányt, így azok a könyvek,
amelyek január végéig nem
kelnek el, papírfeldolgozó
üzembe kerülnek, figyel-
meztetett Szabó Károly. 

Adomány a könyvtáraknak

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács hétvégi küldöttgyûlésén fõ téma volt a „demokráciaközpont”-hálózat
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Sipos M. Zoltán

Rég várt eseményben
volt része a szórványban

élõ kõhalmi magyarságnak:
vasárnap leleplezték a város
nagy szülötte, László Gyula
emléktábláját. A száz éve
született neves régészre, kép-
zõmûvészre, történészre a
kolozsvári, valamint a kõ-
halmi és homoródalmási
unitárius és református gyü-
lekezetek küldöttségei
emlékeztek. „Isten olykor el-
küldi gyermekeit a világba,
hogy azok utat mutassanak
embertársaiknak. Most, az
adventi idõszakban Kõha-
lom egy kicsit erdélyi Betle-
hemmé válik” – fogalmazott
az ünnepi istentiszteleten
Bálint Benczédi Ferenc uni-
tárius püspök. Az ünnepi al-
kalomból többen méltatták a
kettõs honfoglalás elméleté-
nek kidolgozóját: olyanok,
akik személyesen ismerték,
de olyanok is, akik a tudós
munkáit tanulmányozták, és
megvitatták azok idõszerû-
ségét. Homoród menti szé-
kely családból származott,
szülei Kõhalomba költöz-
tek, ott született meg László
Gyula, akinek szellemiségét

a közösség építéséért dolgo-
zó tanító édesapja alakította.
„A kõhalmi magyarok a
szórványban hont teremtet-
tek maguknak” – fogalma-
zott megemlékezõ beszédé-
ben Vetési László, a rendez-
vénysorozat egyik szervezõ-
je. „Magyarországi és erdé-
lyi magyaroknak sok kö-
zünk van egymáshoz, kultú-
ránk sok ponton összeforrott
és rengeteg nagy egyéniség,

tudós, mûvész személyében
és munkásságában is össze-
tart minket. Ilyen hidat ké-
pez köztünk László Gyula
és korszakalkotó történe-
lemszemlélete” – mondta az
ünnepi eseményen Füzes
Oszkárné Bajtai Erzsébet. 

A megemlékezõk tisztele-
tüket tették a tudós fõtéri
szülõházánál, és az annak
falára elhelyezett három-
nyelvû emléktáblát Bálint

Benczédi Ferenc unitárius
püspök és Comãniciu Pam-
piliu alpolgármester leplez-
ték le. Szegedi László hely-
béli református lelkész beje-
lentette, László Gyula nevét
viselõ, tehetséges középis-
kolás diákoknak járó ösz-
töndíjalapot hozott létre a
kõhalmi református gyüle-
kezet, és jövõre a reformá-
tus iskola felveszi a tudós
nevét. 
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Röviden A kettõs honfoglalás
„atyjára” emlékeztek
Száz éve születt Kõhalomban László Gyula régész-történész

Varró Dániel 
Kolozsváron

A Korunk Akadémia meghí-
vására Kolozsváron olvas fel
Varró Dániel, a Túl a Ma-
szat-hegyen, a Szívdesszert, az
Akinek a lába hatos címû mû-
vek szerzõje. A holnap 18
órakor a Tranzit Házban
zajló rendezvény házigazdá-
ja a Korunk fõszerkesztõje,
Balázs Imre József lesz.

Új magyar könyvesbolt
Nagyváradon

Könyvtér néven nyílik újabb
magyar könyvesbolt Nagy-
váradon. A ªtefan cel Mare
28. szám alatti üzletben
gyermek- és ifjúsági köny-
vek, keresztény témájú
munkák, szépirodalom, CD
és diafilm bõ választéka vár-
ja majd a látogatókat. A
bolt könyvbemutatóval egy-
bekötött ünnepélyes meg-
nyitóját december 10-én,
pénteken 18 órától tartják.
A rendezvényen a Koinónia
Kiadó karácsonyi kiadvá-
nyait méltatják. Jelen lesz
Zágoni Balázs, a Koinónia
Kiadó igazgatója, a sikeres
Barni könyve szerzõje, vala-
mint Daray Erzsébet, Axel
Hambreus Az elsõ karácsonyi
ajándékok legendája címû
mûve kiadásának projekt-
menedzsere.

A felnõttek fele 
nem olvas

A 18 év feletti magyar fel-
nõttek fele tavaly egyetlen
könyvet sem olvasott, de az
arány jobb a korábbinál –
derül ki az Országos Széché-
nyi Könyvtár Magyarorszá-
gon végzett kutatásából.
2000-ben a lakosság 52 szá-
zaléka, 2005-ben 60 százalé-
ka vallotta azt, hogy egyet-
len könyvet sem olvasott. A
legtöbbet olvasott szerzõ
Lõrincz L. László, aki nem
nevezhetõ klasszikusnak,
mint ahogy a második helye-
zett Danielle Steel sem, a
harmadik helyen álló Rejtõ
Jenõ pedig a „légiósregény”
klasszikusa. Bekerült a tíz
legolvasottabb szerzõ közé
Gárdonyi Géza, ahonnan ki-
került az öt éve még elõkelõ
helyen álló Wass Albert, Má-
rai Sándor és Kertész Imre.

Újkori mesterek mûveit
árverezi a Sotheby's

Ismert 17. és 18. századi fes-
tõk, köztük Luca Carlevaris,
Giovanni Paolo Panini és
Jacopo Amigoni munkáiból
tart árverést januárban a
Sotheby’s aukciósház New
Yorkban. Az aukciósház
Carlevaris, a canelatto egyik
mestere Piazette, Venice címû
munkáját emelte ki a kíná-
latból. A kép értékét 2–3
millió dollárra becsülik. A
Sotheby’s szerint az 1663 és
1730 között élt mûvész volt
az elsõ, aki vászonra vitte a
17. századi Velence minden-
napi életét. Az aukción sze-
replõ darabok mindegyike J.
E. Safra befektetõ gyûjtemé-
nyébõl származik. Az üzlet-
ember 1988 és 2001 között
tett szert a festményekre.

László Gyula szülõházára helyezett három nyelvû emléktáblát leplezték le Kõhalomban A szerzõ felvétele

S. M. Z.

Ezentúl nagyobb sikerrel
mutatkozhatnak be az er-

délyi magyar kulturális élet
szereplõi – jelentették ki az
Erdélyi Magyar Mûvészeti
Kalauz megvalósítói a hon-
lap indítása alkalmából teg-
nap tartott sajtótájékoztatón.
A honlap célja, hogy egy he-
lyen mutassa be mindazokat
az erdélyi mûvészeket, akik
nagyobb nyilvánosságot sze-
retnének. „Általános tapasz-
talat a mûvészet világában,
hogy az erdélyi alkotók sok-
szor kiszorulnak a nagyobb
nemzetközi eseményekrõl,
kiállításokról. Ha mégis sike-
rül egy-két erdélyi magyar
mûvésznek kijutni egy ilyen
eseményre, akkor azt kizáró-
lag személyes kapcsolatai-
nak köszönheti. A most in-

duló honlappal elsõsorban
azt szeretnénk elõsegíteni,
hogy a sokszor háttérbe szo-
rult alkotóink nagyobb nyil-
vánosságot kapjanak”  –
mondta el a honlapot bemu-
tató sajtótájékoztatón Szép
Gyula, az RMDSZ Mûvelõ-
dési és Egyházügyi Fõosztá-
lyának vezetõje. Hozzátette:
a képzõmûvészeti honlap be-
indításával egy régi álom
vált valóra. „Az RMDSZ és
a Communitas Alapítvány
évek óta foglalkozik tehet-
séggondozással, tehetség-
ápolással: példaként említ-
hetjük a Médiabefutó orszá-
gos tehetségkutató versenyt,
vagy azt is, hogy a
Communitas Alapítvány
2003 óta 249 erdélyi magyar
alkotómûvészt részesített
ösztöndíjban” – fogalmazott
Szép Gyula.

Szántó Szilárd, a honlap
szerkesztõje és webde-
signere a sajtótájékoztatón
elmondta, hogy a portál mû-
ködtetésében a következõ lé-
pés az alkotók által bekül-
dött adatok feltöltése lesz.
„A honlap adatok nélkül
startol, mindenkinek egyen-
lõ esélyt biztosít a csatlako-
záshoz. A tartalommal való
feltöltéshez szükség van az
alkotók által beküldött ada-
tokra, portfóliókra. 

Halmágyi Erika, az
RMDSZ mûvelõdési fõosz-
tályának munkatársa, a
honlap adminisztrátoraként
hozzátette: a portálon kate-
góriák szerint megtalálható,
hogy milyen adatokra van
szükség ahhoz, hogy egy
mûvész jelen legyen az Er-
délyi Magyar Mûvészeti
Kalauzban. 

Kattintható az emmk.ro
ÚMSZ

Két új kiadvány látott
napvilágot a csíkszere-

dai Pro-Print Könyvkiadó-
nál, amelyek az erdélyi ma-
gyarság közelmúltját dol-
gozzák fel történelmi szem-
pontból. Az Aranykorszak?
A Ceauºescu-rendszer magyar-
ságpolitikája 1965– 1974 cí-
mû kötet szerzõje Novák
Csaba Zoltán, az Érdekkép-
viselet vagy pártpolitika? Ira-
tok a Magyar Népi Szövetség
történetéhez 1944–1953 címû
munkát pedig Nagy Mihály
Zoltán és Olti Ágoston
jegyzi. A két kiadvány a
Források a Romániai Magyar-
ság Történelméhez sorozat-
ban jelent meg, melyben a
korábban nagy visszhangot
kiváltó Máthé János-könyv,
a Magyarhermány kronológiá-
ja is megjelent. 

„A határon túli magyar-
ság kutatásában három fõ
nézõpont létezik. Az egyik a
szenvedéstörténeti megkö-
zelítés, amely a határon túli
magyar közösségek mártír
jellegére és sérelmeire fekte-
ti a hangsúlyt. Az úgyneve-
zett konfliktuskezelõ nézõ-
pont szerint a térség népei
túl keveset tudnak egymás-
ról és a felülrõl gerjesztett
konfliktusok nehezítik meg
az etnikumok együttélését.
A harmadik típusú szemlé-
let a különbözõ (kisebbségi)
közösségek változó hatások
nyomán történõ, mindunta-
lan fel- és megújuló építke-

zéseként tekint a határon tú-
li magyar közösségek törté-
netére” – véli Novák Csaba
Zoltán, az Aranykorszak?
szerzõje. Szerinte a 1965–
1974 közötti korszak a ma-
ga változó bel- és külpoliti-
kai kihívásaival számos új
helyzetet teremtett a romá-
niai magyarság számára. A
párt és a nemzeti kisebbsé-
gek közötti kapcsolat az em-
lített idõszakban többször is
átértékelõdött.

Az Érdekképviselet vagy
pártpolitika? címû kiadvány-
ban a Magyar Népi Szöveg-
ség történetét vázolja fel a
megalakulástól az 1953-as
„önfeloszlatásig”. „A máso-
dik világháborút követõen
az erdélyi magyarság politi-
kai életének megszervezését
egyrészt a térségben kizáró-
lagos nagyhatalmi szerepet
kivívó Szovjetunió érdekei
határozták meg, másrészt
az, hogy a kommunista se-
gédlettel megalakított Ma-
gyar Népi Szövetség és an-
nak vezetõi az ország, a
többségi pártvezetés ma-
gyarságpolitikáján belül
mennyire tudtak érvényt
szerezni saját kisebbségpoli-
tikai elképzeléseiknek” – fej-
ti ki Nagy Mihály Zoltán. 

Holnap 18 órától a sepsi-
szentgyörgyi Bod Péter Me-
gyei Könyvtár olvasótermé-
ben mutatják be a két kiad-
ványt. A szerzõkkel Bíró
Béla egyetemi tanár és Boér
Hunor könyvtáros-muzeo-
lógus beszélget. 

Közelmúltunk történelme

Az erdélyi mûvészeket tömörítõ honlap tegnap indult az RMDSZ kezdeményezésére 

Díjazott
a Gramofon
Hírösszefoglaló

Komlós Péter hegedûmû-
vésznek, a Bartók Vonós-

négyes primáriusának ítélte
oda a Gramofon zenei maga-
zin a 2010-es Magyar Klas-
szikus Díjat, a Magyar Jazz
Díjjal pedig László Attila gi-
tármûvészt, zeneszerzõt ju-
talmazták. Komlós Péter he-
gedûmûvészt az indoklás
szerint „a rendkívüli minõsé-
get képviselõ magyar vonós-
négyes-hagyomány magas
színvonalú gazdagításáért,
azért az értékért, amelyet a
Bartók Vonósnégyes elsõhe-
gedûseként az elmúlt több
mint ötven évben létreho-
zott, hangfelvételeken és
hangversenyeken egyaránt; a
kamarazenei mûfaj ápolásá-
ért, presztízsének növelésé-
ért, Bartók és Beethoven
kvartettjeinek etalon értékû
tolmácsolásáért, valamint
pedagógiai tevékenységéért”
tüntették ki. László Attila gi-
tármûvészt, zeneszerzõt „az
évtizedek óta tartó, sokolda-
lú elõadómûvészi tevékeny-
ségéért, karakteres, egyéni
világot tükrözõ kompozíciói-
ért, a Liszt Ferenc Zenemû-
vészeti Egyetem docense-
ként – egyben az iskola big
bandjének vezetõjeként –
folytatott kiemelkedõ peda-
gógusi munkájáért és az im-
már egy esztendeje sikeresen
mûködõ Fuga Jazz Klub
mûvészeti vezetõjeként vég-
zett áldozatos tevékenységé-
ért” díjazták. 

A szerzõ felvétele
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Szavazógép

Horváth István

Az elmúlt hétvégén Csíksze-
redában megrendezett Miss

December szépségverseny há-
rom döntõsét üdvözölhetjük az
ÚMSZ új olvasóiként. Fleck-
hammer Henrietta, Komesz Csil-
la Erika és Simon Noémi ugyan-
is a teljes 2011-es évre szóló Új
Magyar Szó-elõfizetést nyert kü-
löndíjként. Mint arról már hírt
adtunk, a versenyt a kézdiszent-
léleki Makó Enikõ nyerte, aki ud-
varhölgyeivel együtt májusban
részt vehet a Miss Alpok Adria
romániai elõdöntõjén.

A versenyt megelõzõen úgy
tûnt, a lapunk által megkérdezett
versenyzõk nem igazán stressze-
lik magukat, az izgalmakat ké-
sõbbre tartogatják. A megméret-
tetés egyik résztvevõje, Boros
Rubóczky Brigitta lapunknak el-
mondta, nem izgul különöseb-
ben, csak a „kötelezõ” verseny-
drukkot érzi, ami ilyenkor ter-
mészetes. A mezõnyrõl úgy vél-
te, vannak igen szép lányok de
olyanok is, akik szerinte kevésbé
esélyesek. 

„A húsz versenyzõ lány közöl
persze nem mind tökéletesek, ezt
minden rosszindulat és hátsó
gondolat nélkül mondom. A
szépségkirálynõség jóval össze-
tettebb annál, mint hogy meny-
nyire szép valaki” – fogalmazott
az ÚMSZ-nek az orvostanhallga-
tó versenyzõ.

Elsõ körben a lányok interneten
jelentkeztek be a missparty.ro

weboldalon, közülük, az elõzsû-
rizést követõen, mintegy harmin-
can jutottak tovább a gyimes-
középloki Paradise diszkóban
megrendezett elõdöntõbe. 

A szombat esti csíkszeredai
szépségversenyen három próbán
kellett bizonyítaniuk rátermettsé-
güket az újságírókból, vállalko-
zókból és Simona Andreea
Ungureanu ex-szépségkirálynõ-
bõl álló zsûri elõtt. Elsõ próba-
ként – a közönség és a zsûri férfi-
tagjainak legnagyobb örömére –
fürdõruhában vonultak fel az ifjú
hölgyek, akiknek foglalkozásuk-
ról és hobbijaikról is kellett be-

szélniük néhány szóban. Ezt kö-
vette a miniszoknyás, illetve az
estélyi ruhás próba. A show-t
olyan mûsorszámok is tarkítot-
ták, mint a nemrégiben megren-
dezett Ifisztár tehetségkutató ver-
seny gyõztes csapata, az
Euphoria Tánccsoport elõadása.
De volt body-building bemutató
és zene is: a színpadon felléptek
Windy, Mc Body és Csoky (Vé-
kony György, a szépségverseny
fõszervezõje), a székelyudvarhe-
lyi Ég és föld együttes, valamint a
tinisztárként felkonferált Reni. 

A nyolctagú zsûri végül úgy
döntött, hogy a királynõi cím a

kézdiszentléleki Makó Enikõt il-
leti, míg udvarhölgyeknek a csík-
szeredai Niþu Tímeát és a gyer-
gyószentmiklósi Baricz Noémit
választották. A lányok számos
különdíjban is részesültek: mo-
dellfotózáson vehetnek részt,
kozmetikai cikkeket kaptak aján-
dékba, a dobogósok pénzjuta-
lomban is részesültek. Három
lány – Fleckhammer Henrietta,
Komesz Csilla Erika és Simon
Noémi – pedig egy évre szóló Új
Magyar Szó-elõfizetést kapott
különdíjként, amelyeket – a zsûri
tagjaként – Salamon Márton
László fõszerkesztõ adott át. 

Új bizonyítékot tárt fel a német környezetvé-
delmi hivatal az energiatakarékos izzók ve-
szélyességét illetõen: törésük esetén jelentõs
mennyiségû higany jut a helyiség levegõjébe.
A higanyterhelés a határérték húszszorosára
növekszik a beltérben. Jochen Flasbarth hi-
vatalvezetõ azt tanácsolja, hogy a gyerekszo-
bában és másutt, ahol magas a törés kocká-
zata, olyan izzókat alkalmazzanak, amelye-
ket mûanyag borítás véd a sérüléstõl. A teszt
során két márkás európai izzófajtát vizsgál-
tak meg, forró állapotban törve szét õket.
Még öt órával a törést követõen is az egy
méterrel a padló felett mért higanykoncent-
ráció hatással lehet a várandós anyák és a
kisgyermekek egészségére.
Eddig csak a fényükért nem szerettük õket.

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

ÚMSZ-olvasó szépségek
A kézdiszentléleki Makó Enikõ lett a Miss December verseny szépe

Erdélyi médiajelentés Kolozsváron

Erdélyi médiajelentés címmel szervez konfe-
renciát Kolozsváron a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottságának Média és Kommunikációtu-
dományi Szakbizottsága, és a Medea
Egyesület. A december 12-én, a Kolozsvári
Akadémiai Bizottság székházában zajló
rendezvényen (Ion Ghicã/ Tamás András
utca 12. szám az erdélyi, tág értelemben
vett médiavalóság aktuális kérdései kerül-
nek napirendre. A rendezvényen bemutat-
ják a romániai magyar audiovizuális mé-
dia nyelvi monitorizációs programjának el-
sõ eredményeit. A monitorizációs prog-
ramban a Babeº-Bolyai Tudományegyetem
és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem média és kommunikáció szakos
oktatói és kutatói vettek részt. 

Dolgoztak az ÚMSZ olvasói 
december 1-jén

Lapunk internetes olvasóinak többsége
dolgozott Románia december 1-jei nemzeti
ünnepén. A maszol.ro szavazógépén feltett
legutóbbi kérdésünkre (Mire használja a de-
cember 1-jei szabadnapot?) válaszoló olvasók
közel 70 százaléka munkával töltötte de-
cember 1-jét. A válaszadók közül többen
úgy nyilatkoztak, hogy a hivatalos ünnep-
napot pihenésre használták fel. Az olvasók
csupán nagyon kis hányada (öt százalék)
válaszolta azt a feltett kérdésünkre, hogy
ünnepelt Románia nemzeti ünnepén.

E heti kérdésünk: 
Ön szerint szükség van a gyermeknevelési segély
rendszerének módosítására?

1. Igen.
2. Nem.
3. Szükség van módosításra, de a kormány
rossz irányba halad.

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

Név:.........................................................................................................
Cím:.........................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
tel.:...........................................................................................................

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.
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A Miss December szombat esti döntõjén Salamon Márton László, az ÚMSZ-fõszerkesztõje is díjazta a versenyzõket
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Erdélyi primadonna Izraelben
ÚMSZ

Hazatért a hétvégén Izrael-
bõl Dancs Annamari, aki a

Miskolci Nemzeti Színház Az
operett csillagai címû turnéjának
harmadik fellépéstõl a prima-
donnát kellett helyettesítse. Az
erdélyi énekesnõ a Budapesti és
Bukaresti Operettszínház szólis-
tájaként volt a gála meghívottja,
bukaresti partnerével, Cãtãlin
Petrescuval együtt. 

A két romániai mûvész nem-
csak magyar, hanem román
nyelven is szórakoztatta a nagy-

érdemût, mivel, ahogy Anna-
mari lapunknak elmondta: óri-
ási termekben léptek fel, több-
nyire vegyes nemzetiségû né-
zõk elõtt. 

„Az operettet imádják, szere-
tik a showt, a látványt, a tánco-
kat, a dalokat jól ismerik” – lel-
kendezett az énekesnõ, aki
szerint a szervezõk már a sikeres
turné folytatásról beszélnek. El-
mondta: az izraeli gálaesteken a
világ legszebb operettjeibõl, töb-
bek között Johann Strauss, Le-
hár Ferenc és Kálmán Imre
olyan mûveibõl, mint például A

denevér, A mosoly országa, A víg
özvegy, Mágnás Miska, Csárdás-
kiránynõ, Marica grófnõ hangzot-
tak el részletek. 

„Meghívóink arról is gondos-
kodtak, hogy minél többet lás-
sunk ebbõl a csodálatos ország-
ból. Jó volt fürödni a Vörös ten-
gerben, évezredes fáival lenyû-
gözött Jeruzsálemben a
Gecsemáné kert, megdöbbentett
és sokkolt a Siratófal. Külön
öröm volt számomra, hogy ad-
vent elsõ vasárnapját Jeruzsá-
lemben tölthettem” – zárta be-
számolóját Annamari. 

Dancs Annamari és Cãtãlin Petrescu táncai és dalai elbûvölték a népes izraeli operettszeretõ közönséget
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.55 Újrakezdés
(olasz sor.)
10.40 A mindenséggel
mérd magad
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Bugyi
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Szerelmes földrajz
16.10 Vándormadár 
(iráni f.) (ism.)
16.50 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
17.45 Nyelvőrző
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Török kezdőknek
(német vígj. sor.)
22.05 Thoronet-i üzenet -
Tisztelet Lucien Hervének
(magyar f.)
22.15 Lucien Hervé
22.40 Buddha elsüllyedt
szégyenében 
(iráni filmdráma)
0.05 Sport - Esti
0.15 Váltó
0.25 Zongora 
és karmesteri pálca
1.25 Közelebb Kínához

Pro TV, 20.30
Tango és Cash

Tango és Cash két belevaló Los Angeles-i zsaru. Örökös ve-
télkedésük célja: ismerje el a másik, hogy ő a nyomozók top-
listájának éllovasa. Miközben hol az egyik, hol a másik gön-
gyölít fel egy nagy ügyet, a helyi kábítószer- és fegyverke-
reskedő maffia megelégeli, hogy állandóan keresztbe tesz-
nek a jó üzleteinek. Az őrült főnök fantasztikus tervet eszel
ki félreállításukra: nyakukba varr egy friss hullát.

m1, 22.35
Americano

Chris író szeretne lenni, és mint példaképe, Hemingway meg-
élt élményekről, férfias kalandokról akar írni. Spanyolország-
ban, a bikaviadalok, fiesták, nagy lerészegedések hazájában a
sors útjába sodorja Adelle-t. A lány a mediterrán kultúra lelkes
és értő híve, temperamentumával, vadságával, életigenlésé-
vel a legelképesztőbb vállalkozásokba sodorja bele Christ.

DUNA Tv, 22.40
Buddha elsüllyedt szégyenében

Egy hat éves afganisztáni kislány nem akar mást, mint rendes
gyerekként iskolába járni, tanulni írni és olvasni. Ám a ke-
mény muszlim törvények tiltják, hogy a nők részt vegyenek az
oktatásban, és senki nem akarja befogadni a lányt maguk kö-
zé. Egy csapat fiú ráadásul, miközben épp “tálibosat” játszik,
megtámadja a lányt és széttépi az iskolai füzeteit.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D HÁLÓZAT

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.55 Körzeti magazin -
Debrecen
11.45 Sorstársak
12.10 Szemünk fénye a
gyermek
12.30 Most a Buday!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Úton Amerika felé
(ismerett. f.)
15.05 Aranymetszés
15.55 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.50 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.45 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.10 Magyar válogatott
19.10 Átjáró
19.30 Esti mese: 
A mikulástanonc
20.05 Therese nővér.com
(francia sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok
(ír sor.)
22.25 Pénzt, de sokat!
(magyar tévéf., 1991)
23.40 Záróra
0.30 Optika
1.00 Médiaguru
1.25 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia
- Autósmagazin (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli –
Ébresztőshow
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
Magazin a legjobb 
történetekkel
15.20 112 
- Életmentők 
(német akció sor.)
16.20 Mindörökké szere-
lem (mex. sor.)
17.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.20 Vacsoracsata
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz - Közszolgá-
lati magazin
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 A Pusztító 
(am. akcióf., 1993)
0.40 Viasztestek 
(auszt.-am. thriller,
2005)
Utána: RTL-hírek
2.30 Egy call girl titkos
naplója (angol sor.)
2.55 Reflektor

7.00 Két TestŐr
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.35 Árvíz (angol-dél-af.-
kan. akcióf., 1. rész)
14.25 Kvízió
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő
(krimisor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények Hírműsor
20.05 A 40 milliós 
játszma
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Született feleségek
(am. sor.)
0.25 Megamánia -
Megasztár talk-show
0.55 Szellemekkel sutto-
gó (am. sor.)
1.45 Tények Este
2.15 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.10 Kétségek közt (am.
pszichothriller, 2007)

7.00 Paletta (ism.)
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Sziluett (ism.)
11.05 Panaszkönyv 
(ism.)
11.30 Riasztás (ism.)
A rendkívüli események
műsorra
12.05 Vonalban (ism.)
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Különkiadás (ism.)
17.05 Ősök tere
17.30 Paletta
18.00 Híradó 
- Friss napi információk
18.30 Iskolapélda
19.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó 21
22.35 Lapzárta
23.05 Negyedik (ism.)
23.30 BBC Click
A BBC informatikai 
magazinja
0.05 BBC Híradó
0.30 Iskolapélda (ism.)

9.05 Gyilkos sorok 10.05
Egy kórház magánélete
11.10 Tuti gimi (sorozat)
12.05 Josie és a vad-
macskák (am. vígjáték)
14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (sorozat) 17.00
A médium (sorozat) 18.00
Feleségcsere 19.00 Egy
kapcsolat szabályai (soro-
zat) 19.55 A dadus (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok (so-
rozat) 21.30 CSI (sorozat)
22.30 Született detektí-
vek (sorozat) 23.30 Es-
küdt ellenségek (sorozat)

7.00 Hírek 10.00 Pontos
sportidő 12.00 Sport.ro
Hírek 13.10 Pontos sport-
idő 14.10 Külön kiadás
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Komolyan 17.00
Remat Zalău - Trentino
BetClick férfi röplabda
mérkőzés 18.30 Sport.ro
Hírek 19.00 Scavolini Pe-
saro - Dinamo női röplab-
da mérkőzés 20.30 Infor-
mációk 21.00 Sport.ro
Hírek 22.00 Local Kom-
bat 23.00 Wrestling
WWE

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (sor.)
15.15 Viktória (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 A til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és becsü-
let (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat)

8.05 Mennyei prófécia
(am. kalandfilm) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.10
Murdoch nyomozó rejté-
lyei (sorozat) 14.50 Első-
szülött (am. thriller) 16.45
Bratz - Talpra csajok!
(amerikai vígjáték) 18.40
Ki a faszagyerek? (német-
am. vígjáték) 20.15 Jack
Hunter - Ugarit elveszett
kincse (amerikai kaland-
film) 22.10 Modesty, a
szuperkém (amerikai ak-
ciófilm) 23.40 Get Carter
(amerikai krimi)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém (re-
ality show) 15.00 Tele-
shopping 15.15 1001 éj-
szaka (török sorozat)
16.45 Célpontban 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
19.45 Menyet anyának 5
(reality show) 20.30 Légy
a házastársam! (reality
show) 22.00 Ezel (török
krimi sorozat) 23.30
Áramlat (amerikai filmdrá-
ma, 2004)

10.00 Prímatorna 10.30
Teleshop 11.00 Zodiákus
13.00 Teleshop 14.30
Nyitott Egyetem 15.00 Ne
kockáztass! 15.30 Ben-
cze-Show 16.00 Zodiákus
18.00 A polgármester
18.30 Grand Prix 19.00
Tabu Tv 19.30 Tűzoltók
(sorozat) 20.30 Fesztivál-
soroló 21.00 Léptünk kop-
pan 21.35 Hírháló 22.00
A nagy dobás (am. vígjá-
ték, 1997) 0.00Sátáni
kristályok (am. akciófilm,
1992)

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Benne: Híradó, sporthírek
10.00 Önök kérték!
(ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 A Templomdomb-
tól a Műcsarnokig (doku-
mentumf.)
17.00 Optika
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
Hétfőtől péntekig min-
den, ami szórakoztató!
18.25 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.30 India - Álmok út-
ján (brazil-indiai kaland
sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
22.05 Az Este
22.35 Americano 
(am.-sp. vígj., 2005)
0.05 Múlt-kor
0.30 Prizma
0.45 Hírek
0.50 Sporthírek
0.55 Ma Reggel (ism.)
2.45 Blues - Jazz

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben
11.15 UEFA Champions
League (ism.)
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-kor. sor.)
13.50 Eurovision
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
(ism.)
14.50 Csak Románia!
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
(ism.)
17.30 Civil szféra Blitz
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-kor. sor.)
19.35 Csak Románia!
(ism.)
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Eurovision
21.10 UEFA Champions
League Stúdió (live)
21.40 CFR Kolozsvár–AS
Roma labdarúgó mérkőzés
(live)
23.50 UEFA Stúdió (live)
0.15 Gól gól után (live)

7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 A pap, a kurtizán
és a magányos hős 
(amerikai western-vígjá-
ték, 1970)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sorozat, ism.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.30 Nevess csak!
(amerikai vígjáték soro-
zat)
14.00 Csapda a hó alatt
(amerikai katasztrófa f.,
2002)
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 Tango és Cash
(amerikai akció-vígjáték,
1989)
22.15 Az örökség 
(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
0.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
1.00 Tango és Cash
(amerikai akció-vígjáték,
1989) (ism.)
2.30 Pro Tv hírek 
(ism.)

6.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Jeti-kaland 
(amerikai családi film,
1994) (ism.)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai sorozat)
14.30 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés – Simona
Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? 
– verseny show 
Dan Negru-val
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, 
sport, időjárásjelentés 
(ism.)
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Game show: 
Face the Pro
2.00 Office 
(amerikai sorozat)

7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Tűzharc 
(angol akcióf., 1979)
(ism.)
12.00 Nyakában az
egész világ
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Tűzcsapda 
(amerikai katasztrófa
film, 2001)
16.00 A cseresznye 
a tortán (reality show)
(ism.)
17.00 Lököttek (román
vígjáték sorozat) (ism.)
18.00 Hírek, időjárásje-
lentés
19.00 Sport
19.30 Kötekedők 
krónikája 
– szórakoztató műsor
22.15 Lököttek (román
vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii Show
23.30 Pókerklub 
– reality show (ism.)
0.30 Elárultak 
a szerelemben
1.30 Hírek, időjárásjelen-
tés (ism.)
2.30 Lököttek (román
vígjáték sorozat) (ism.)
3.30 Kötekedők 
krónikája (ism.)

7.00 Motorkerékpár-épí-
tő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- A kísérlet
10.00 Piszkos munkák
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- NY Giants motor
13.00 Túlélés törvényei 
- Nagyvárosi túlélő
14.00 Állítólag... 
- Tűzgolyó
15.00 Piszkos munkák 
- Acélművek
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Úszóklub
18.00 Amcsi motorok  
- Viega Corporation
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Megfázás
21.00 Hogyan készült?
Aligátorbőr táskák, 
csomagmegőrzők, 
univerzális gyaluk
21.30 Amerika kapuja 
- Csúcsidő a kikötőben
22.30 Túlélőpár-baj 
- Egymástól távol
23.30 A túlélés 
törvénye 
- Műhelytitkok
0.30 4x4 versenyláz
1.30 Amerika határain
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 eForum
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges
hadműveletek
21.00 Esküdt ellenségek
(amerikai krimisorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland soro-
zat)
23.55 Csak Románia!
0.00 eForum (ism.)
0.30 Atlasz (ism.)
1.00 Vallomások 
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)
3.00 DP 2 Tonomat –
szórakoztató műsor
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló, Meditáció: adventista
egyházi műsor 9.50 Hírek, műsorism. 15.00 Slágeróra
16.00 Hírek 16.15 Vendég a Stúdióban 17.00 Nap-óra
17.30 Jazzmagazin 17.55 Hírek, műsorism.

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 Közbeszéd – közéleti talk-show

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradás
12.15 Miben segíthetünk? 13.05 Zenés üzenetek 14.00
Délutáni váltás Könyvismertető, Ketészrovat 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.00 Híradás 17.15 Gazdasági
magazin, Összhang 17.55 A nap hírei röviden

SZERDA
2010. december 8.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

9.40 8 és fél 10.00 Napközben 12.05 A Hely 12.30 Vendég
a háznál 12.57 Harangszöveg 13.00 Déli krónika 13.30 Ma-
gánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tebenned bíztunk
15.05 Arcvonások 16.05 Közelről 18.30 Krónika 19.00 Köz-
életi ütköző 21.30 A nap történetei 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Ambrus nevû olvasó-
inkat köszöntjük.
Az Ambrus férfinév a gö-
rög Ambrosziosz név rövi-
dülésébõl származik. Az
Ambrosziosz jelentése:
halhatatlan. A görög mito-
lógiában az ambrózia az is-
tenek halhatatlanságot biz-
tosító étele volt. 
Holnap a Máriák és az
Emõkék ünnepelnek.

Évfordulók
• 1869-ben I. Honorius pá-
pa megnyitja az I. Vatikáni
Zsinatot.
• 1926-ban az Electrolux
szabadalmaztatja a gázzal
mûködõ hûtõszekrényt.
• 1941-ben Japán repülõgé-
pekkel megtámadja az
Egyesült Államok Pearl
Harbor-i haditengerészeti
támaszpontját, megsemmi-
síti az amerikai flotta jelen-
tõs részét.

Vicc 
Minden reggel, ébredés
után azonnal tornázni kez-
dek. Azt mondom magam-
nak:
– Rajta! Fel, le! Fel, le!
Két perc gyötrelem után
azt mondom magamnak:
– Jól van! Most próbáld

ugyanezt a másik szemhé-
jaddal is!

Recept
Gyümölcskenyér
Hozzávalók: 1 tojás, 15 dkg
porcukor, 18 dkg vaj, 5 dkg
étcsokoldé, 5 dkg tisztított
mogyoró, 10 dkg aszalt vagy
cukrozott gyümölcs, 5 dkg
mazsola, kb. 23 dkg rétes-
liszt, 1 csomag sütõpor, 1
mokkáskanál só, 5 tojásfe-
hérje; a forma kikenéséhez: 2
dkg vaj, 2 evõkanál liszt.
Elkészítés: A tojást a porcu-
korral simára keverjük,
majd az olvasztott, de nem
forró vajjal tovább dolgo-
zzuk. A csokoládét, a mo-
gyorót és az aszalt gyümöl-
csöt kockára vágjuk, majd a
mazsolával az elõzõekhez
adjuk. A lisztet a sütõporral
összekeverjük, megsózzuk,
majd ezt is hozzáadjuk. A
tojásfehérjét kemény habbá
verjük, és óvatosan a gyü-
mölcsös masszába forgatjuk.
Egy egyliteres õzgerincfor-
mát kivajazunk, kiliszte-
zünk, és a masszát egyenle-
tesen belesimítjuk. Elõmele-
gített sütõben, a közepesnél
kicsit kisebb lánggal kb. 50
percig sütjük. A formában
hagyjuk kihûlni. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Magánéleti céljaiban állítson fel
fontossági rendet. Teremtsen
nyugalmat maga körül.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Régi ismerõssel találkozik, aki
örömöt okoz közeledési szándé-
kával. Ennek ellenére is fél meg-
tenni az elsõ lépést.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Érdekes és váratlan események
történnek ma. Rövidebb utazás-
ra vállalkozhat, ami színesebbé
teheti mindennapi életét.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egy kis pihenõt adjon magá-
nak, mielõtt nekilátna az ünne-
pek elõtti feladatoknak. Felelõs-
ségteljes munka várja.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy kicsivel többet engedhet meg
magának, mint korábban, mert
váratlanul érkezhet egy kis több-
letbevétel. 
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Karácsony havában anyagilag
nehéz napok elõtt áll. Ne higgyen
azoknak, akik azt állítják, ha
most nem lép, akkor lekési élete
nagy lehetõségét.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Rossz hangulatával, esetleg in-
gerlékenységével felboríthatja
környezete nyugalmát. Egy
program is elmaradhat.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Egy befolyásos személy támoga-
tását élvezi. Elõmenetele is azon
múlhat, kihez csatlakozik. Most
a szerencse is a kezére játszik.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Illúziók nélkül szemléli a vilá-
got, így aztán Önt éri a legkeve-
sebb csalódás. Óvatos derûlátá-
sa jó hatással lesz családi kap-
csolataira is.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A Hold a Bakba ér, és érzelmileg
feltöltõdik. Több problémájának
megoldását látja. Meghitt beszél-
getésre számíthat.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Meglehet, hogy valaki hatást
akar Önre gyakorolni. Ne hagy-
ja, hogy megingassák elhatáro-
zásaiban. Tartson ki eredeti el-
képzelése mellett.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Magánélete szerencsésebben ala-
kul, mint az üzleti világ. A dol-
gok maguktól rendezõdnek.
Most nincs teljesítetlen vágya.

Horoszkóp
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Sporttánc 

ÚMSZ

A 2010. esztendõ decem-
berének elsõ hétvégéjén

sportágtörténeti premier
színhelye volt Kolozsvár,
ahol elsõ ízben rendeztek
nemzetközi sporttánc-ver-
senyt. A Diamond Dance
klub, azaz Ács Alex és Zita
kitartását dicséri az, hogy
Nagybánya, Brassó és Nagy-
várad után a kincses város is
bekapcsolódhatott az euró-
pai sporttánc érrendszerébe,
miután az álom majd terv
egy évtized leforgása alatt
érett valósággá. 

A nemzetközi fórum, az
IDSF máris zöld utat enge-
dett a folytatásnak, így
Napoca Dance Festival ha-
gyományosnak ígérkezik.  

A román szakszövetség és
a kolozsvári önkormányzat,
no meg e csudaszép sportot
kedvelõ szponzorok támoga-
tásával a rendezõk minden
akadályt leküzdöttek, amit
csak lehetett, az idõjárás sze-
szélyeivel azonban nem bír-
tak. A 11 országból meghí-
vott bírók közül végül csak az
angol Susan Walker, a
moldáv Elena Gozun és az
ukrán Andrej Pasha nem ér-
hetett el Kolozsvárra, ahol
emiatt az olasz Maurizio
Ghigiarelli, az amerikai Felix
Castillo, a német Dirk
Heidemann, a szlovák Julius

Schwarcz, a horvát Antun
Marki, a bolgár Ivan
Despotov, a magyar dr. Hetei
Raymond Zoltán és a monte-
negrói Milos Rabrenovici
látta el a zsûrizés teendõit. És
tették közmegelégedésre, ami
hozzájárult a rendezvény si-
keréhez, csakúgy mint a né-
met, olasz, magyar, szlovák,
bolgár és horvát táncosok.  

A kolozsvári közönség
végül is pazar gáláknak le-
hetett szemtanúja, fõleg a
szombat esti latin-tánc finá-
lék nyûgözték le. A felnõt-
teknél és az utánpótlás kor-
osztályban (16-18 évesek) is
német színekben versenyzõ
párok diadalmaskodtak,
Gennady Bondarenko és
Ilona Kutenko, illetve

Guido Gencarelli és Angeli-
ka Mkrtchjan. Vasárnap az
IDSF standardtánc-döntõit
rendezték meg, itt pedig a
nemzetközi porondon is is-
mert hazai párosok reme-
keltek, a nagybányai Rareº
Soponar és Alice Rusznyak
(Rus Team), illetve a maros-
vásárhelyi Bencze István és
Szász Katinka (Dance Art).
Az IDSF-versenyeken Ro-
mániának versenyzõ ko-
lozsvári párosok közül a
Bartus Dávid-Ruxandra
Inþe páros érte el a legjobb
eredményt azzal, hogy
mindkét utánpótlás-döntõ-
be bejutott. Klubjuk, a
Crystal Top Dance is a leg-
eredményesebbnek bizo-
nyult, hiszen táncosai 12 (5-
5-2) dobogós helyezést
gyûjtöttek a két versenynap
során. Kovács István és
Turós-Jakab Anita meg-
nyerte a standard-táncok
Basic 16-35 évesek döntõ-
jét, Hindrik Gilbert és Barta
Tímea pedig a D 14-15 ka-
tegóriában lett elsõ.

Az open versenyeken Vic-
tor Giurcoiu és Cristiana
Parnescu egy-egy második
(latin) és harmadik (stan-
dard) helyet szerzett a 10-11
éveseknél, Sergiu Tritean és
Vanessa Jiºa egy másodikat
(latin) a 6-9 éveseknél,
Andrei Câmpan és Alessia
Moldovan pedig egy har-
madikat (latin) a 10-11 éve-
seknél. 

Ritmus és lejtés
Nemzetközi sporttánc-versenyt tartottak Kolozsváron

Tavaszra halasztott 
tavaszi forduló 

A lapzárta utáni Steaua-
Kolozsvári U mérkõzés az
idei utolsó volt a labdarúgó
Liga 1-ben miután a profil-
iga versenybizottsága jövõ-
re halasztotta a hét végére
tervezett 19. forduló mec-
cseit. Vasárnap este a
Vaslui 1-1-re mérkõzött a
Rapiddal, s ugyanazzal az
eredménnyel zárult tegnap
az Unirea Urziceni-
Pandurii összecsapás is. 

Kikapott a BC Mureº

A férfi kosárlabda-bajnok-
ság 13. fordulójának vasár-
nap esti mérkõzésén a baj-
noki címvédõ CSU Asesoft
Ploieºti 79-68-ra nyert a BC
Mureº marosvásárhelyi ott-
honában. 

Dzsudzsáké 
a Magyar Aranylabda 

Dzsudzsák Balázs nyerte a
Magyar Aranylabda-szava-
zást, azaz a hazai sportúj-
ságírók szerint a PSV
Eindhoven légiósa volt
2010 legjobb magyar labda-
rúgója. A legjobb Magyar-
országon játszó futballista a
debreceni Czvitkovics Pé-
ter, a legjobb légiós pedig a
brazil André Alves (Video-
ton). 

Röviden

Pazar gálát láthattak a nézõk a sportcsarnokban Fotó: Manases Sándor

Labdarúgás 

T. J. L. 

A német labdarúgó
Bundesliga 15. forduló-

jának vasárnapi mérkõzése-
in: Bayer Leverkusen-1. FC
Köln 3-2 és 1. FC
Nürnberg–Borussia Dort-
mund 0-2. Utóbbiak már a
találkozó elõtt õszi bajnok-
nak vallhatták magukat, s
Nürnbergben nyolcadik ide-
genbeli meccsüket pipálták
ki, a mindmegannyi lehetõ-
bõl. Negyven ponttal vezetik
a tabellát az FSV Mainz 05
(30), a Bayer Lever-
kusen (29), a Hannover
96 (28) és az SC Freiburg
(24) elõtt, a címvédõ Bayern
München 23 ponttal a hete-
dik, és már nem táplál baj-
noki álmokat. 

Az angol Premier League
16. fordulójának utolsó, va-
sárnapi mérkõzésén a Sun-
derland 1-0-ra nyert a sereg-
hajtó, vendég West Ham
United ellen. A Liverpool
lapzárta után fogadta az
Aston Villát. Miután a Man-
chester United meccset ha-
lasztott, az Arsenal (32
pont) vezet a 31 pontos elõb-
bi, a Chelsea (30), a Man-
chester City (29) és a
Tottenham Hotspur (26)
elõtt. 

Az olasz Serie A 15. for-
dulójának vasárnapi játék-
napján a Juventus 3-1-re
nyert a Catania otthonában,
Pepe és Quagliarella (2) gól-
jaival. A Napoli tegnap este
fogadta a Palermót. Ezt
megelõzõen az AC Milan
(33) vezetett a Lazio (30), a

Juventus (27), a Napoli (24),
a Palermo (23) és a címvédõ
Interenazionale (23) elõtt. 

Az élcsoporthoz tartozó
Espanyol 1-0-ra nyert a Gi-
jón ellen a spanyol Primera
División 14. fordulójának
vasárnapi játéknapján. To-
vábbi eredmények: Alme-
ría–Real Zaragoza 1-1,
Getafe–Real Mallorca 3-0,
Málaga–Racing Santander
4-1, Villarreal–Sevilla 1-0,
Real Sociedad–Athletic Bil-
bao 2-0. A Deportivo La
Coruna–Herculés-találkozó
lapzárta után kezdõdött. 

A francia Ligue 1 16. for-
duljónak vasárnapi eredmé-
nyei: OSC Lille–Lorient 6-3,
OGC Nice–Olympique
Marseille 1-0, Paris Saint-
Germain–Stade Brest 3-1,
Saint-Etienne–Girondins
Bordeaux 2-2. Az élcsoport:
1. Lille 28 pont, 2. Paris
Saint-Germain 27 (26-16), 3.
Rennes 27 (17-11), 4. Ol.
Marseille 26 (25-15), 5. Ol.
Lyon 26 (22-19), 6. Brest 25.  

Huszonhat év elteltével
lett ismét brazil bajnok a
Fluminense labdarúgócsa-
pata. A riói alakulat a 38.,
egyben utolsó fordulóban 1-
0-ra verte a Guaranit, s ezzel
a sikerrel 71 ponttal zárt az
élen. A gyõztes gólt
Emerson szerezte a 62. perc-
ben. A második helyen 69
ponttal a Cruzeiro, a harma-
dikon pedig 68-cal a
Corinthians végzett. 

Az összbrazil bajnoksá-
gok 1971-es bevezetése óta,
az 1984-es sikert követõen
mindössze másodszor bizo-
nyult a legjobbnak a Flumi-
nense. 

Kézilabda

Turós-Jakab László

Ma kezdõdik és decem-
ber 19-éig tart a dán-nor-

vég közös rendezésû nõi ké-
zilabda Európa-bajnokság,
amelyen 16 csapat indul. 

A dániai Aalborgban, az
A csoport tagjaként, a ro-
mán válogatottnak nincs szi-
gorú célkitûzése, de titkon
mindenki érmet vár a tapasz-
talt gárdától. Radu Voina
szövetségi kapitány Paula
Ungureanu, Talida Tolnai,
Mihaela Smedescu (háló-
õrök), Valentina Ardean-
Elisei, Roxana Han, Ionela
Stanca, Oana Manea, Flori-
na-Maria Chintoan, Cristina
Vãrzaru, Magdalena Paras-
chiv, Cristina Neagu, Adina
Fiera, Aurelia Brã-deanu,
Ada Moldovan, Melinda
Geiger, Oana ªoit, Mihaela
Tivadar kerettel utazott a 9.
kontinensviadalra, ahol de-
cember 7-én Spanyolország
(19.15 óra, TVR 2), 9-én Dá-
nia (21.45 óra, TVR 2), 11-én
pedig Szerbia (19.45 óra,
TVR 2) az ellenfél. 

A csoportból három csa-
pat jut tovább, az egymás el-
leni eredmények számíta-
nak. Az A jelû kvartett to-
vábbjutói a B csoport (Mon-
tenegró, Horvátország,
Oroszország, Izland) tovább-
jutóival középdöntõ hatos-
ban folytatják. 

A D csoportba osztott
magyar válogatottnak a
nyolc közé jutás a célja.
Mátéfi Eszter szövetségi ka-
pitány Herr Orsolya,
Pálinger Katalin (kapusok),
Bódi Bernadett, Kovacsicz
Mónika, Bulath Anita,
Sopronyi Anett, Kovacsics
Anikó, Szucsánszki Zita,
Temes Bernadett, Ábrahám
Szilvia, Szabó Valéria,
Szamoránsky Piroska,
Tomori Zsuzsanna, Szeke-
res Klára, Vérten Orsolya,
Vincze Melinda (mezõnyjá-
tékosok) kerettel utazott a
norvégiai Lillehammerbe. 

A magyarok ma a szlové-
nokkal eddig 13 mérkõzés,
11 gyõzelem - 0 vereség) hol-
nap a franciákkal (43, 28-
14), december 10-én pedig a
norvégokkal (75, 49-23)
csapnak össze, s ha tovább-
jutnak a larviki C csoport
(Németország, Ukrajna,
Svédország, Hollandia) to-
vábbjutói ellen folytatják  

Az eddigi nyolc Eb felén
norvég siker született, az
északiak kétszer voltak
másodikok és egyszer har-
madikok. A dánok öt (3-2-
0), a magyarok pedig há-
rom (1-0-2) érmet szerez-
tek, utóbbiak éppen a 2000.
évi, bukaresti kontines-
vadalon diadalmaskodtak.
A roman csapat még nem
szerzett érmet, bár 1994-
ben és 2000-ben is közel
állt, negyedik lett. 

Kezdõdik a nõi vb

Elhúzott a Dortmund

Jégkorong

T. J. L.

A közös magyar-román
jégkorongbajnokság, a

MOL Liga vasárnapi játék-
napján ismét kikapott a
Fenestela 68, immár zsinór-
ban harmadszor: 3-5 a
Dab.Doclerrel. Brassóban a
dunaújvárosiak már 5-1-re
is vezettek, a házigazdák
góljain Bálint, Filip és
Nyerges osztozott.  A
Steaua Rangers súlyos vere-
séget szenvedett a Miskolci
Jégcsarnokban, ahol a Je-
gesmedvék csapata 8-0-ra
nyert. A magyaroknál
nyolc különbözõ játékos
volt eredményes. 

Csak Románia bajnoka, a
HSC Csíkszereda tudott
nyerni: 7-4 hazai pályán a
Vasas HC-vel. A címvédõ
budapesti csapat az 51. per-
cig tartotta a lépést ellenfelé-
vel (4-4), aztán már csak csí-
ki gólok estek. A HSC gólja-
it Molnár Zsolt (3), Vaclav
Novak, Mihály Ede, Becze
Tihamér és Góga Attila
ütötte.  Alsóházi rangadón:
Újpest-Sapa Fehérvár AV19
3-5. 

Ma teljes fordulót rendez-
nek az alábbi menetrend
szerint: Dab.Docler-Újpest,
Ferencváros–Steaua Ran-
gers, Sapa Fehérvár
AV19–Miskolci JJSE, HSC
Csíkszereda–Brassói Fenes-
tela 68.  

Mélyrepülésben 

a brassói hokisok
ÚMSZ

A kolozsvári Báthory
István Elméleti Líceum

fiúcsapatának, valamint a
kolozsvári Apáczai Csere
János Elméleti Líceum lány-
csapatának gyõzelmével ért
véget az „Erdély Kupa” ke-
retében zajló 7. Országos
Középiskolás Kosárlab-
datorna. A 2010. december
4–5. között, Kolozsváron
sorra került kétnapos sport-
eseményt az RMDSZ Prog-
ramirodája és a Tectum
Egyesület szervezte, társ-
szervezõ a kolozsvári Apá-
czai Csere János Elméleti
Líceum , a rendezény fõ tá-
mogató a Communitas Ala-
pítvány volt. „A hasonló tor-
nák ismételten megerõsítik,
hogy az erdélyi magyar fia-
talok igénylik az intenzív
sportéletet, a versenyeken
való megmérettetéseket. Ezt
igazolja, hogy egyre többen
jelentkeznek az Erdély Kupa
versenyeire, gondolhatunk
itt kosárlabdára, labdarúgás-
ra vagy atlétikára egyaránt,
sõt igény lenne arra is, hogy
más sportágakban, így sífu-
tásban vagy tollaslabdában
is szervezzünk hasonló or-
szágos vetélkedõket” – fo-
galmazott a versenyt követõ-
en Grabán Zsolt fõszervezõ,
a Communitas sportszak-
testületének elnöke. 

Erdély Kupa

Kolozsváron

A brassói Fenestala 68 zsinórban haramdszor kapott ki
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