
Szili Katalin volt magyar házelnök is részt vett a rendezvényen

HIRDETÉS

Meghívás a Holdra és a Földre

A marosvásárhelyi színmûvészeti egyetem
stúdiószínházában adták át a hétvégén az
idei Látó-nívódíjakat. Debütdíjban részesült
Horváth Elõd Benjámin, prózadíjat kapott
Márton Evelin, esszékategóriában Mihály
Emõke, verskategóriában Kenéz Ferenc ve-
hette át az oklevéllel járó pénzjutalmat.

új magyar szó
2010. december 13., hétfõ

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2997 ▼
1 amerikai dollár 3,2448 ▼
100 magyar forint 1,5481 ▼

Megasztárdöntõs Tolvai Renáta

A TV2 Megasztárjának december 17-i finá-
léjába énekelte magát Tolvai Renáta, miu-
tán a tehetségkutató pénteki „elõdöntõjé-
ben” Szíj Melindát ejtette ki a zsûri. „A jó
hang egy belépõ, de nem minden” – közöl-
te keményen Friderikusz Sándor a döntést.

Kultúra 6

Média 8

Vezércikk 3

Aktuális 2
Üres szék Oslóban

Oslóban a hét végén jelképesen átadták a
Nobel-békedíjat Liu Hsziao-po bebörtön-
zött kínai ellenzékinek. Mivel a pekingi
hatóságok még azt is megakadályozták,
hogy legalább Liu hozzátartozói elmehes-
senek az átadásra, az ünnepségen egy üres
székre helyezték a Nobel-emlékérmet.

Markó Béla
Markó Béla még erõteljesen: jelen és jö-
võ is. Korántsem mondta ki minden sza-

vát. A szavainak pedig hitele
van, a romániai politikában
szinte egyedülálló módon.
És az RMDSZ koránt sincs

abban a helyzetben, hogy
Markó Béla gondolatai-
ra, véleményére, munká-

jára, szavaira ne lenne
szüksége.Ágoston Hugó

„Hozta a formáját” Bodza-
forduló, ismét a Kovászna

megyei településen született az
idei tél elsõ hidegrekordja. A hét-
végi 21 fokos hideg az elõrejelzé-
sek szerint marad a következõ
napokban, országszerte tovább
erõsödik a lehûlés éjszaka, nap-
pal is csak helyenként emelkedik
néhány fokkal a hõmérséklet nul-
la fok felé. Szatmár és Márama-
ros megyékben bizakodóan vár-
ják a fagyokat, a helyiek azt re-
mélik, a hideg mérsékli a napok
óta tartó áradást. 7. oldal 

Markó Béla tizennyolc év után adná át helyét az „új politikusnemzedék” képviselõjének az RMDSZ szövetségi elnöki tisztségében

Az elmúlt hat év legéletké-
pesebb kormánykoalícióját a

Demokrata-Liberális Párt (PD-
L) és az RMDSZ alkotja – jelen-
tette ki Traian Bãsescu államfõ

a hétvégén, Kovásznán.
3. oldal

Fotó: ifj. Haáz Sándor

SZKT-vastaps Markónak
Kelemen Hunor és Eckstein-Kovács Péter is megpályázná a szövetségi elnöki széket 

Nem kívánja magát újrajelöltetni az RMDSZ elnöki tisztségébe a februári, nagyváradi kong-
resszuson Markó Béla. Ezt a szövetségi elnök a Szövetségi Képviselõk Tanácsa (SZKT) hétvégi
marosvásárhelyi ülésén jelentette be. Mint mondta, nem vonul vissza a politikából, és 18 éves
RMDSZ-elnöki tapasztalatát továbbra is a szövetség javára fordítaná. Az SZKT-n Kelemen
Hunor mûvelõdési miniszter és Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsos is bejelentette,
hogy megpályázza a Markó által üresen hagyott széket. Az ülés alatt a Kultúrpalota elõtt mint-
egy ötven szakszervezetis tüntetett az RMDSZ kormányzati szerepvállalása ellen. 3. oldal

BÓNUSZ!!!
Értékes könyvcsomagok

egyéves ÚMSZelõfizetõk

nek a Duna
International

kiadótól.
Ünnepi sorsolásdecember 30án!

Bãsescu: az RMDSZ a legjobb társTartós fagy
és áradások



Hírösszefoglaló

Oslóban pénteken jelképesen
átadták a Nobel-békedíjat Liu

Hsziao-po bebörtönzött kínai el-
lenzékinek. Mivel a pekingi ható-
ságok még azt is megakadályoz-
ták, hogy legalább Liu hozzátar-
tozói elmehessenek az átadásra,
az ünnepségen egy üres székre
helyezték a Nobel-emlékérmet. A
kínai hatóságok tavaly tizenegy
év börtönre ítélték „államellenes
felforgatás” vádjával az 54 esz-
tendõs irodalomkritikus Liut, aki
az ország egyik legismertebb el-
lenzéki személyisége. Peking már
néhány órával az ünnepség kez-

dete elõtt elkezdte blokkolni a
külföldi tévék adását és az inter-
netet. A képernyõk elsötétültek,
amikor a CNN, a BBC és a TV5
tudósításokat közvetített a díját-
adásról. A CNN honlapjára sem
lehetett egyáltalán rákapcsolódni
– közölte az amerikai hírtelevízió
pekingi irodájának vezetõje. A
norvég NRK tévé adását sem le-
hetett nézni, csakúgy, mint októ-
ber 8-án, amikor a Nobel-bizott-
ság bejelentette, hogy Liunak ítél-
te oda a díjat.

Belgrád az utolsó pillanatban
mégis úgy döntött, hogy képvi-
selteti magát Oslóban. „Egy ta-
nácskozást követõen Mirko

Cvetkovic miniszterelnök úgy
döntött, hogy Szerbia képvisele-
tében Sasa Jankovic emberi jogi
ombudsmant elküldi Oslóba” –
jelentette pénteken a Tanjug hír-
ügynökség. Cvetkovic korábban
Brüsszelben azt mondta, hogy
országa bojkottálja a Nobel-béke-
díj átadását, a bejelentést azon-
ban az Európai Unió rosszallás-
sal fogadta. 

XVI. Károly Gusztáv svéd ki-
rály pénteken Stockholmban át-
adta az irodalmi Nobel-díjat
Mario Vargas Llosa perui írónak
és az õket illetõ elismeréseket a
tudományos kategóriák kitünte-
tettjeinek. 
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Röviden

Jól halad a schengeni felkészülés

Románia számára kedvezõ eredménnyel
zárult az ország schengeni csatlakozására
irányuló ellenõrzéssorozat utolsó technikai
vizsgálata – jelentette ki pénteken Bukarest-
ben Marian Tutilescu, a román belügymi-
nisztérium schengeni csatlakozásért felelõs
igazgatóságának vezetõje.

Rendõrségi akció a határ mentén

Közös ellenõrzési akciót indított a Bihar
megyei és a magyarországi Hajdú-Bihar
megyei rendõrség tegnap az ünnepek kö-
zeledtével megnövekedett határ menti for-
galom miatt. A január közepéig tartó el-
lenõrzésekben 163 magyar és román rend-
õr vesz részt.

A Híd elégedetlen a nyelvtörvénnyel

Nem teljesen elégedett a szlovák állam-
nyelvtörvény csütörtökön elfogadott módo-
sításával a Híd magyar–szlovák polgári
párt. „A Híd, bekerülve a törvényhozásba

és ezzel együtt a kormányba is, elsõsorban
azt akarta elérni, hogy az állampolgárok ne
lehessenek büntethetõk anyanyelvük hasz-
nálatáért” – mutatott rá Bugár Béla, a párt
elnöke (képünkön).

Újraszámlálják a szavazatokat

A parlamenti választásokon leadott szava-
zatok újraszámlálását rendelte el a moldo-
vai alkotmánybíróság pénteken, miután a
kommunista párt panaszt tett „súlyos sza-
bálytalanságok” miatt. A kommunisták ál-
lítása szerint egyes emberek többször is
szavaztak, és a számolás is során is követ-
tek el hibákat.

Folyik Sanader kiadatási eljárása

Folytatódott Ivo Sanader volt horvát mi-
niszterelnök kihallgatása tegnap ausztriai
vizsgálati fogságában – közölte a politikus
ügyvédje. A korrupcióval gyanúsított
Sanadert pénteken, nemzetközi elfogatópa-
rancs alapján tartóztatták le Salzburg térsé-
gében, egy nappal azután, hogy hazájában
felfüggesztették parlamenti képviselõként
élvezett mentelmi jogát.

Új stratégia a szórványban

A határon túli támogatások új irányairól,
szakmai együttmûködési lehetõségekrõl,
a gyermek- és ifjúságügy céljairól volt szó
egyebek mellett a Kárpát-medencei ifjú-
sági szervezetek reprezentatív fóruma-
ként deklarált Magyar Ifjúsági Konferen-
cián szombaton, a budapesti parlament-
ben. Ulicsák Szilárd miniszteri biztos azt
mondta, hogy a magyarság megtartásá-
nak és megerõsítésének legfontosabb
helyszíne az oktatás. Beszélt arról is,
hogy a szórványok megerõsítésére, az as-
szimiláció megállítására külön szórvány-
stratégiát kíván a kormány kimunkálni.

Hibaigazítás

December 10-i lapszámunk Verestóy Attila
megerõsítené az udvarhelyszéki RMDSZ-t címû
cikkében tévesen írtuk, hogy a területi el-
nök mandátuma két évre szól. A szenátort
négy évre választották a szervezet elnöké-
vé. Ugyanebben az írásunkban elírtuk a
Gyergyó Területi RMDSZ elnöke, Bende
Sándor nevét. Az érintettektõl és az olva-
sóktól elnézést kérünk. 

ÚMSZ

A cancúni klímacsúcson tár-
gyaló államok miniszterei is

rábólintottak szombaton azokra a
megállapodástervezetekre, ame-
lyek egyrészt a Kiotói jegyzõkönyv
folytatásáról, másrészt egy új klí-
maegyezményrõl szólnak. Beszá-
molók szerint a döntés Bolívia ál-
láspontjának figyelmen kívül ha-
gyásával született meg. A dél-
amerikai ország szerint a fejlett
országok vállalásai a károsanyag-
kibocsátás csökkentésével kapcso-
latban nem elegendõek a globális
felmelegedés megfékezéséhez. A
megállapodás lényege, hogy az
aláíró országok a globális felmele-
gedés szintjét egy meghatározott
értékhez képest két Celsius-fok
alatt tartják. A tanácskozáson
részt vevõ romániai delegáció ve-
zetõje, Borbély László környezet-
védelmi és erdészeti miniszter azt
hangsúlyozta, hogy politikai aka-
rat nélkül elérhetetlen a végsõ cél,
egy olyan átfogó és jogilag kötele-
zõ erejû globális keretrendszer lét-
rehozása, amelyben minden or-
szágnak tevékeny szerep jut az ég-
hajlatváltozás megfékezésében.
Románia eddigi vállalásaival kap-
csolatosan Borbély elmondta: ha-
bár Romániát is érinti a globális
gazdasági válság, Bukarest to-
vábbra is eleget tesz kötelezettsé-
geinek. Cancúni tartózkodása
alatt Borbély László Lengyelor-
szág, Szlovákia, Magyarország,
az Amerikai Egyesült Államok,
Argentína, Brazília, valamint a
G77 csoport képviselõivel folyta-
tott kétoldalú tanácskozásokat. 

Készül az új
klímaegyezmény

Gy. Z.

A karácsonyi nyüzsgés kellõs
közepén öngyilkos merénylõ

röpítette magát a levegõbe szom-
baton, kevéssel késõbb pedig két-
száz méterrel arrébb egy autó-
bomba robbant. Két járókelõ
könnyebben megsérült. A svéd
hatóságok a merényletet a „na-
gyon komoly terrortámadás” ka-
tegóriájába sorolták. A rendõrség
szóvivõje, Anders Thornberg
ugyanakkor közölte: nem hiszik,
hogy a cselekmény összefüggés-
ben volna a Svédországot érintõ
akut fenyegetésekkel. Az október
óta érvényben lévõ terrorriadó
besorolását éppen ezért nem vál-
toztatták meg. Az elkövetõ nem
hagyott maga után semmi olyan
nyomot, amely támpontul szol-
gálna esetleges bûntársak létezé-
séhez. A stockholmi belvárosban
ennek ellenére rögtön megszapo-
rodtak a jól látható rendõri jár-
õrözések.

A rendõrség és az igazság-
ügyi minisztérium szóvivõje
nem közölte az elkövetõ kilétét,
mivel még nem sikerült minden
hozzátartozóját értesíteniük.
Ezzel szemben mindketten
megerõsítették, hogy a merény-
let összefügg egy kevéssel ko-
rábban a rendõrségnek és egy
hírügynökségnek megküldött
fenyegetõ elektronikus levéllel.
Hivatalosan meg nem erõsített
sajtóinformációk szerint a rend-

õrségi technikusok egy halott
férfinál több robbanószerkeze-
tet is találtak. Az Aftonladet úgy
értesült, hogy az illetõ egymás-
hoz kapcsolt hat csõbombát vi-
selt, amelyek közül csak egy
robbant fel. A technikusok a
holttestet robotokkal vizsgálták
át. Carl Bildt svéd külügymi-

niszter tegnapra virradóan azt
írta internetes blogbeje-
gyzésében: a Stockholm forgal-
mas városrészében történt
mindkét robbantás „terrortáma-
dás kísérlete” volt, amely „rend-
kívül nyugtalanító. Bár csõdöt
mondott – valóban katasztrofá-
lis hatással is járhatott volna.” 

Üresen maradt szék Oslóban

Kettõs pokolgépes merényletet hajtottak végre tegnap reggel az ira-
ki Ramádi városának tartományi igazgatási épületei elõtt. A deto-
nációkban legalább hét ember meghalt, köztük rendõrök, de a ha-
lálos áldozatok száma másfél tucatnyi is lehet. Rendõrségi forrá-
sok szerint a robbanásokat gépkocsiba rejtett pokolgéppel követték
el a Bagdadtól száz kilométerrel nyugatra lévõ városban, és leg-
alább az egyik autóban benne ült a vezetõ, az öngyilkos merénylõ. 

A Stockholmban felrobbant autóban állítólag gázpalackok voltak

Totka László

Wetzel Tamás, a kettõs állam-
polgársággal kapcsolatos fel-

adatok végrehajtásáért felelõs
magyar miniszteri biztos jelenlét-
ében hétvégén megnyitotta kapu-
it az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) által kezdeménye-
zett demokráciaközpont-hálózat
nagyváradi irodája. A központ
nemzeti színû megnyitószalagját
Tõkés László EP-képviselõ, az
EMNT elnöke vágta át. Köszön-
tõjében Török Sándor Bihar me-
gyei EMNT-elnök elmondta: a
hálózat a határon túl rekedtek de-
mokráciáját segíti majd elõ. Em-
lékeztetett: az egyszerûsített ho-
nosítási eljárás bevezetése az új
magyar országgyûlés elsõ döntése
volt. „Kilencven év adósságát tör-
lesztettük ezzel” – jelentette ki. A
kettõs állampolgárság megszerzé-
sében segítséget nyújtanak az
RMDSZ megyei irodái is. A Szö-
vetségi Képviselõk Tanácsának
szombati ülésén Kelemen Hunor
ügyvezetõ elnök elmondta:
ahogy annak idején a magyariga-
zolvány kérvényezéséhez szüksé-
ges iratcsomók összeállításában is
segített az RMDSZ, most a kettõs
állampolgárság érdekében nyújt
segítséget az érdeklõdõknek. Az
egyszerûsített honosítási eljárás
megszerzésével kapcsolatban az
érdeklõdõk választ kaphatnak az
olyan kérdéseikre, hogy kik jogo-
sultak a kettõs állampolgárságra,
milyen iratokra van szükségük
hozzá, a családtagoknak hogyan
kell eljárniuk, milyen típusnyom-
tatványokat kell kitölteni ehhez. 

Demokrácia-
központ Váradon

Liu Nobel-békedíját az üresen maradt székre helyezték Oslóban, mert a kínai emberjogi harcos börtönben ül

Stockholmi terror
Nem sikerült az öngyilkos merénylõ akciója

Autóbombák robbantak Irakban



Antal Erika, Salamon Márton László

„Elhatározásom, miszerint
nem indulok egy újabb

RMDSZ-elnöki mandátumért,
nem jelenti azt, hogy kivonulok a
politikából, és fõleg a közéletbõl.
Szenátor maradok, és egyelõre a
kormányfõ helyettese is” – szögez-
te le a Szövetségi Képviselõk Ta-
nácsának szombati, marosvásár-
helyi ülésén a sajtónak nyilatkozó
Markó Béla. Az RMDSZ elnöke
politikai beszámolója végén jelen-
tette be, hogy nem kívánja magát
újrajelöltetni az RMDSZ elnöki
tisztségébe a februári nagyváradi
kongresszuson. Mint hangsúlyoz-
ta, az elmúlt 18 évben szövetségi
elnökként gyûjtött politikai ta-
pasztalatot továbbra is az
RMDSZ javára szeretné fordítani.
Markó a szövetség politikai ellen-
feleihez intézett ironikos megjegy-
zésekkel is tûzdelt beszédét, majd
bejelentését a küldöttek felállva,
vastapssal jutalmazták, egyikük
meg is jegyezte: „Nagyon formá-
ban volt ma az elnök...”

Édesanyám, mit segítsek? 
Törjek cukrot, hozzak lisztet?

A szövetségi elnök éles bírálatai
elsõsorban a Tõkés László volt
püspököt támogató, RMDSZ-en
kívüli romániai magyar politiku-
sok pártalapítási szándékát vették
célba, de kemény szavakkal illetett
Markó egyes RMDSZ-politiku-
sokat is, akik nyilatkozataikban tá-
mogatják Tõkéséket. „Édes-
anyám, mit segítsek? Törjek cuk-
rot? Hozzak lisztet?” – idézte az
elnök a Létay Lajos-versike sorait
az illetõk viszonyulását példázva,
ami nem kis derültséget keltett a
küldöttek soraiban. „Akik most
pártot akarnak alapítani, azok
már megpróbálták egyszer. Hány-
szor kell próbálkoznia valakinek
arra, hogy rájöjjön, nem alkalmas
arra, hogy erdélyi magyar politikát
mûveljen?” – tette fel a kérdést. 

Ami az RMDSZ-elnöki tiszt-
ségben töltött elmúlt tizennyolc
évet illeti, Markó úgy értékelte: a
legnagyobb eredmény, hogy a szö-
vetség mindvégig tisztességgel,
szavatartóan, következetesen
együtt tudott mûködni a romániai
demokratikus pártokkal, de a ma-
gyarországi politikummal is az er-
délyi magyar közösség érdekében.
Rámutatott: az utóbbi idõk kor-
mányzati döntései – a közalkal-
mazottak fizetésének csökkentése,
a gyermeknevelési szabadság át-
alakítása – és az ezek mentén ki-

alakult belsõ viták azt bizonyítják,
hogy az RMDSZ-en belül ideoló-
giai sokszínûség van. „Ezzel
szemben, a nemzeti ügyként ke-
zelt oktatási törvény kapcsán teljes
egyetértés volt” – tette hozzé
Markó, aki szerint mindez azt bi-
zonyítja: az RMDSZ-t ma sem az
ideológia, hanem a magyar identi-
tás kérdései, az autonómiáért foly-
tatott küzdelem tartja össze. 

„Markó maradjon még!”

Nem maradtak el azok az aggó-
dó hangok sem, amelyek a nem
Markó Béla vezette RMDSZ kö-
zeljövõbeli problémáit vizionál-
ták. Lakatos Péter Bihar megyei
elnök kifejtette: „jó volna, ha
Markó Béla még egy mandátumot
vállalna a szövetség élén, hiszen
külföldön is és belföldön is szava
van, még Bãsescura is tud hatni”.
Kelemen Atilla Maros megyei el-
nök szerint a helyzet nagyon sú-
lyos. “Kint a Kultúrpalota elõtt is
tüntetnek, Bukarestben is tüntet-
nek, nagyon nehéz helyzetben van
az RMDSZ, ezért bölcsen kell
dönteni” – fogalmazott Kelemen
Atilla. Eckstein-Kovács Péter ál-
lamelnöki tanácsos „megnyugtat-
ta az aggodalmaskodókat” hogy –
ha rajta múlik – az RMDSZ nem
marad szövetségi elnök nélkül,

mert indulni szeretne a tisztségért.
„Úgy érzem, vagyok olyan kom-
munikátor, hogy kifelé és befelé is
jól tudjak kommunikálni” – indo-
kolta elhatározását Eckstein. Né-
mi meglepetésre Traian Bãsescu
tanácsosa arról értekezett, hogy az
RMDSZ-nek ki kellene lépnie ab-
ból a kormányból, amelynek létre-
hozásánál köztudottan az államfõ
bábáskodott, és amely továbbra is
élvezi Bãsescu támogatását…

Kelemen Hunor indul

Nem sokkal Eckstein után Kele-
men Hunor kulturális miniszter is
bejelentette, hogy megpályázza az
RMDSZ elnöki tisztségét. „Tizen-
négy évvel ezelõtt jöttem a szövet-
ségbe, és lépésrõl lépésre tanultam.
Az elmúlt években Markó Béla és
Takács Csaba oldalán ott lehettem
a szövetség vezetõségében, és azt
láttam, hogy jó döntéseket közö-
sen, érveket megvitatva hozha-
tunk” – fogalmazta meg „válasz-
tási programját” Kelemen. Az
RMDSZ húsz esztendõs tevé-
kenyégérõl szólva a miniszter ki-
fejtette: a legnehezebb ez az utolsó
év volt. Mint elmondta, az elmúlt
idõszakban is sokat járta az orszá-
got, sok emberrel állt szóba. „El-
mondták, hogy milyen RMDSZ-t
akarnak: erõset, biztonságot sza-

vatolót, egységeset, megbízhatót,
megújulásra készet.” Az ÚMSZ-
nek Kelemen Hunor elmondta, el-
képzelése szerint az RMDSZ dön-
téshozó szerveit meg kell erõsíte-
ni. „Egy politikai szervezet ered-
ményességét abban mérik, hogy
hogyan szerepel a választásokon.
Erõs csapattal kell tovább men-
nünk, hangsúlyt helyezve a társa-
dalomszervezésre” – magyarázta
a miniszter. Mint kérdésünkre –
miszerint tervei között szerepel-e
az ügyvezetõ elnökség fõtitkárság-
gá való átalakítása és más átszer-
vezések – elmondta, nem a párt-
szerûségét erõsítenék az RMDSZ-
nek, de meglehet, hogy a vezetõsé-
gi testületeket átnevezik, illetve
más hatásköröket adnak ezeknek. 

Kongresszusi elõjáték

Az SZKT utolsó napirendi pont-
jaként az RMDSZ február 26. és
27. között Nagyváradon tartandó
tisztújító kongresszusával kapcso-
latos határozattervezeteket fogad-
ták el. A kongresszusi mandátu-
mok elosztására vonatkozó szabá-
lyokat Kovács Péter ügyvezetõ al-
elnök ismertette az idõközben
megfogyatkozott számú küldöttel.
Addigra már a kint tüntetõ szak-
szervezetisek is feladták a harcot a
csikorgó decemberi hideggel. 
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Két hónap múlva, 2012. feb-
ruár 11-ikén véget ér az
RMDSZ és a romániai ma-
gyar nemzetiségi politika

Markó Béla nevével fém-
jelzett korszaka. Ez a kor-
szak történelem, és

Markó Béla is immár
kitörölhetetlenül – egy-

értelmû pozitív elõjellel – ott van a történe-
lem lapjain.
Markó Bélának eszménye a Bethlen Gábor-i
politika: a megfontoltság, az egyensúly és az
egység elõbbrevalóságának politikája. Napja-
ink „forradalmai” közepette ezek nem számí-
tanak valami nagy értékeknek, inkább van
keletje a nagyotmondásnak, a megosztásnak,
a hamis nemzeti szólamoknak, az erõfölény
antidemokratikus érvényesítésének, a hata-
lomkoncentráló törekvéseknek, a türelmetlen-
ségnek, a zsigeri, bosszúálló radikalizmusnak.
De a történelem meg fogja mutatni az igazi
érdemeket, és – ha van igazság – megmutatja
Markó Béla helyét is korának legjobb politi-
kusai között, mind összmagyar, mind román
vonatkozásban. És meg fogja mutatni azt,
amit a régi harcostárs, Takács Csaba úgy feje-
zett ki: ilyen világosan látni és így beszélni eb-
ben a helyzetben csak olyan ember tud, aki-
nek nagyon tiszta a lelkiismerete.
Markó Bélának tiszta lehet a lelkiismerete.
Amikor átvette az elnökséget, az RMDSZ
kettészakadni látszott. Akkor és azóta az õ
vezényletével sikerült megtartania a politi-
kai egységet – ez a Szövetség legnagyobb
eredménye, ezen az alapon váltak elérhetõ-
vé az ismert eredmények. A sors iróniája és
felelõtlen frusztráltak aknamunkája folytán
most megint reálisan veszélybe kerül a ma-
gyarság politikai képviselete. Megakadá-
lyozni pedig ismét csak közös erõvel lehet –
és ez ismét Markóéknak, úgy értjük: az új
szövetségi elnöknek, Markó Bélának és a
többi RMDSZ-vezetõnek a feladata. 
Markó Béla ugyanis még erõteljesen: jelen és
jövõ is. Korántsem mondta ki minden sza-
vát. A szavainak pedig hitele van, a románi-
ai politikában szinte egyedülálló módon. És
az RMDSZ koránt sincs abban a helyzetben,
hogy Markó Béla gondolataira, véleményére,
munkájára, szavaira ne lenne szüksége.
Abban biztosak lehetünk, hogy amikor a
balkánias-vezérkultuszos politikában szokat-
lan visszalépést választotta, akkor is a szer-
vezet érdekeit tartotta szem elõtt. Ugyanúgy,
mint amikor a kormányzás legnehezebb pil-
lanataiban azt mondta: végig kell csinálni,
mert más út sem számunkra, sem az ország
számára nincs – és most, amikor a szigorú
megszorítások után felcsillan a remény,
hogy talán valamivel jobb lehet az emberek
sorsa, azt is tudni kell mindenkinek: éppen
az RMDSZ és elsõsorban Markó Béla érde-
me, hogy legalább a tengõdõ kisnyugdíjaso-
kat, kisdedeiket nevelõ anyákat „megkímél-
te” a kormány.
Az RMDSZ ezután sem alapozhat másra,
mint egységre és egyensúlyra. Amire Markó
Béla alapozott. Meg arra, amit záróbeszéde
végén kijelentett, nyomatékos – ha akarják,
forradalmi – üzenetet fogalmazva meg a ro-
mán és a magyar vezetõ politikusok, „játé-
kos” állam- és kormányfõk felé: „nem
hagytam, hogy diktáljanak!”
Reméljük, hogy az utóda sem hagy diktál-
ni az RMDSZ-nek senkit. Csakis a romá-
niai magyar nemzeti közösséget.

Román lapszemle

Markó Béla

Ágoston Hugó

Az egyik legsikeresebb román tábornokot,
Gheorghe Avramescut, maga Sztálin vé-
geztette ki, és egész családját a Gulágra
deportálta. Avramescu vezette 1944-ben
az Észak-Erdélyt visszafoglaló román csa-
patokat. (România Liberã) Bukarest köz-
pontjában nyitott biotermékeket forgal-
mazó boltot Mircea Dinescu. (Gândul) 
Európai pénzekbõl újították fel Kolozson
azt a fürdõt, amely jelenleg az egyetlen
meleg vizes, télen is látogatható sósfürdõ
Erdélyben. A munkálatok teljes költségve-
tése 5,4 millió euró volt. (EVZ) 

SZKT-vastaps Markónak

„Legalább a kétnyelvûséget elértük: lám, a romá-
nok magyarul is skandálják az RMDSZ-ellenes jel-
szavakat” – jegyezte meg az SZKT-nak helyet adó
marosvásárhelyi Kultúrpalota elõtt tüntetõ szak-
szervezetisek kiabálása hallatán néhány, az elõcsar-
nok bejáratánál cigarettázó küldött. A bejárattal
szembeni járdán a délelõtti órákban a Frãþia szak-

szervezeti szövetség mintegy ötven tagja tiltakozott
az RMDSZ kormányzati szerepvállalása ellen. A
tüntetõk azt hányták a szervezet szemére, hogy
megszegte fogadkozásait, miszerint nem fogad el
több megszorító intézkedést. „Pãrãsiþi mostruoasa
coaliþie! – Lépjetek ki a szörnyszövetségbõl!” – állt
a kétnyelvû plakátok egyikén. 

Kétnyelvû plakátokkal tüntettek a szakszervezetiek a Kultúrpalota elõtt

Kovács Zsolt

Az elmúlt hat év legéletképe-
sebb kormánykoalícióját a

Demokrata-Liberális Párt (PD-L)
és az RMDSZ alkotja – jelentette
ki Traian Bãsescu államfõ az
RMDSZ Kereszténydemokrata
Mozgalom Platformjának Ko-
vásznán tartott harmadik kong-
resszusán, amelyen újraválasztot-
ták Kelemen Kálmánt, elõkészí-
tették  a jövõ februári RMDSZ-
tisztújítást és kijelölték a küldötte-
ket. Bãsescu hozzátette: azért fo-
gadta el a meghívást, mert tiszteli
a kormánypartner RMDSZ-t, il-

letve annak kereszténydemokrata
frakcióját, hiszen mindannyian
egy európai pártcsaládhoz, az Eu-
rópai Néppárthoz tartoznak. Az
ugyancsak meghívotti minõség-
ben megjelent Szili Katalin volt
magyar országgyûlési elnök sze-
rint a kereszténydemokrata plat-
form megalakulásának huszadik
évfordulója jó alkalom a mérleg-
készítésre és a jövõbe tekintésre. 

Traian Bãsescu elmondta, fele-
lõsen döntött minden eddigi kor-
mánykoalíció megalakításakor,
de kicsit késõn érkeztek el a legha-
tékonyabb kormánykoalícióhoz,
amelyet a PD-L és az RMDSZ

közösen alkottak. Hozzátette: bí-
zik abban, hogy képesek jó útra
terelni az országot. Az államfõ
ugyanakkor megköszönte a ma-
gyarok 2004 óta tartó támogatá-
sát, és bizakodását fejezte ki azzal
kapcsolatban, hogy az kitart man-
dátuma végéig. Bãsescu ugyanak-
kor kifejtette, az állam nem vál-
lalhat felelõsséget minden állam-
polgár jólétéért, ezért az embe-
reknek magukról kell gondos-
kodniuk. Szerinte ebben az idõ-
szakban sokan próbálják azt su-
gallni, hogy az állam felelõs min-
den polgárért, de ez nem igaz.
Az államnak már nincsenek meg

azok az erõforrásai, amelyekkel a
kommunizmus idején rendelke-
zett. Akkor ugyanis minden föld-
területet az állam birtokolt, és
minden jövedelem az államtól
származott. Most azonban a ro-
mán gazdaság 70 százaléka a
magánszektorból származik. A
gazdasági válságból való kijutás-
sal kapcsolatban az államfõ
hangsúlyozta: Európában egyet-
len állam sem talált csodaszert a
gazdasági válságból való kilába-
lásra. E cél érdekében egyetlen
dolgot tettek: „pénzeket költöttek
a válságkezelésre”, és ezzel adós-
ságokba hajszolták magukat. 

Bãsescu: RMDSZ a legjobb társ
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Bogdán Tibor 

A munkatörvénykönyv
kormány elé terjesztett

módosításainak nyomán je-
lentõsen megváltoznak
egyebek között mind az al-
kalmazások, mind az elbo-
csátások feltételei és körül-
ményei.  

Próbaidõ, munkaidõ 

A munkaadónak joga lesz
egyazon tisztség esetében
tetszés szerinti számú jelöl-
tet felmérni, egyéni teljesít-
ménykritériumok alapján.
Ugyanez a mutató lesz majd
a döntõ az elbocsátások ese-
tében, ideértve a kollektív
leépítéseket is.

Ha a munkáltató „gazda-
sági, mûszaki, strukturális
vagy hasonló okokból” har-
minc napot meghaladó idõ-
szakra csökkentené idõlege-
sen a munkát, akkor lehetõ-

sége van az ötnapos munka-
hét négy napra történõ csök-
kentésére, a megfelelõ bér-
korlátozással együtt, egé-
szen a csökkentést kiváltó
ok megszûnéséig. Ha pedig
„objektív okokból” évente
legtöbb 15 napig szünetelte-
ti a munkát, akkor erre az
idõszakra fizetés nélküli
szabadságot adhat, miután
errõl tájékoztatta „az intéz-
mény szintjén reprezentatív
szakszervezetet”.

A próbaidõ a végrehajtó
személyzet esetében a jelen-
legi 30 napról 45 naptári
napra nõ, a vezetõ tisztségre
felvett személyzetnél pedig
90 nap helyett 120 nap lesz.
A fogyatékossággal élõ mun-
kaerõ legtöbb 30 naptári na-
pig terjedõ próbaidõre köte-
lezhetõ. A tanulmányaikat
frissen elvégzõk esetében
megszûnik a hat hónapos
próbaidõ, amennyiben pedig
a próbaidõ elteltével a mun-

káltató nem kívánja alkal-
mazni, akkor az egyéni
munkaszerzõdés elõzetes be-
jelentés nélkül, írásbeli érte-
sítés alapján felbontható. A
kezdõknek nem kell többé
egy évre szóló „szakmai al-
kalmazkodási” szerzõdést
kötniük. Míg eddig egyazon
tisztségre legtöbb három sze-
mélyt vehettek fel próbaidõ-
re, addig a jelenlegi munka-
törvénykönyvben nincs ilyen
értelmû számbeli korlátozás. 

Megnõ az idõleges alkal-
mazottak próbaideje, amely
2 és 30 munkanap között
változik, a szerzõdés idõtar-
tama és a tisztség függvé-
nyében.

A munkaidõ, túlórákkal
együtt a 48 órás munkahé-
ten felül is megnövelhetõ,
ám négy hónap alatt – és
nem három, mint eddig – a
munkaórák átlaga nem ha-
ladhatja meg a heti 48 órát.
A munkáltató emellett, az
érintett alkalmazott bele-
egyezésével vagy kérésére,
„egyénre szabott programo-
kat” állapíthat meg, anél-
kül, hogy ezt a jogát a kol-
lektív munkaszerzõdésben
vagy belsõ szabályozások-
ban rögzítené. Egyben köte-

les nyilvántartani minden
egyes alkalmazott munka-
óráit, és a kimutatást bemu-
tatni a munkaügyi felügyelõ
kérésére, ellenkezõ esetben
1 500–3 000 lej közötti ösz-
szegre bírságolható. A túl-
órát a munkavégzést követõ
60 napon belül kell fizetett
szabad órák formájában
törlesztenie, a jelenlegi 30
nap helyett. Az éjszakai
munkavégzés legtöbb az
alapórabér 15 százalékával
jutalmazható, minden
egyes óra után.

Szabadságolás, 
elbocsátás

A munkaszerzõdés meg-
szûnhet a munkáltató halála
és a cég feloszlatása esetén,
vagy akkor, ha az alkalma-
zott elõrehozott, részlegesen
elõrehozott vagy pedig beteg-
nyugdíjba vonul. Az egyéni
munkaszerzõdés abszolút ér-
vénytelenítése csak végleges
bírósági határozattal mond-
ható ki, ehhez nem elegendõ
a felek beleegyezése.

Kollektív elbocsátást kö-
vetõen a munkaadó bármi-
kor újabb alkalmazáshoz fo-
lyamodhat, amint az egység

gazdaságilag helyrejön, és
nem kötelezõ a korábban el-
bocsátott személyzetet visz-
szavenni.

Felmondás vagy elbocsá-
tás esetén az elõzetes értesí-
tés határidejét a felek az
egyéni vagy a kollektív
munkaszerzõdésben rögzí-
tik, de a határidõ nem lehet
rövidebb 20 munkanapnál
a végrehajtó és 45 munka-
napnál a vezetõi munka-
kört betöltõk számára,
szemben a jelenlegi 15, il-
letve 30 nappal. 

Kártérítés 

A jelenlegi két év helyett
legtöbb három évre köthetõ
meghatározott idõtartamra
szóló egyéni munkaszerzõ-
dés, amely a felek írásos be-
leegyezésével meghosszab-
bítható „valamely projekt,
program vagy munka elvég-
zési idejére”.

Az alkalmazott a saját hi-
bájából származó és saját
munkájával kapcsolatos ká-
rokat azok felmérése és az
errõl szóló értesítés utáni
harminc napon belül köteles
megtéríteni. Ha ezt vissza-
utasítja, akkor a károk ellen-

értékét a munkáltató havi
részletekben levonhatja az
alkalmazott fizetésébõl. 

A módosítások értelmé-
ben a munkáltató köteles
nemcsak jelenlegi, de volt al-
kalmazottai számára is mun-
kabizonylatot kiállítani. Az
alkalmazottak kiküldetése
maximum két hónapra szól-
hat, ezt követõen, a munka-
végzõ beleegyezésével, to-
vábbi két-két hónapos idõ-
szakra hosszabbítható meg. 

A tervezet értelmében az
egyéni munkaszerzõdést
minden esetben írásban kell
megkötni, a munkafelvételt
megelõzõen. A kétoldalú
megállapodásban a munka-
adónak rögzítenie kell az al-
kalmazott szakmai tevé-
kenységének felmérési krité-
riumait, az egyéni „teljesít-
ményfeladatokat”, de azok
értékelésének ismérveit is.
Ezeknek a kritériumoknak
az alapján dönthet aztán az
elbocsátásról is. 

A munkaképességet igazo-
ló orvosi bizonyítványt a tör-
vénykönyv elfogadását köve-
tõen az egyéni munkaszer-
zõdés aláírása elõtt kell be-
nyújtani, utólagos csatolása
többé nem lesz lehetséges. 

Új munkajogok és -kötelességek

Kovács Zsolt

A Spanyolország legerõ-
sebb és leggazdagabb ré-

giójában, Katalóniában a
novemberi választásokon a
jobbközép Konvergencia és
Unió Pártja (CiU) fölényesen
gyõzött, eredménye alig ma-
rad el az abszolút többségtõl.
Ezzel a tartományban elõ-
ször kormányoz kizárólag
autonomista párt, miután ed-
dig hárompárti koalíció volt
élen. Ugyanakkor elõször ju-
tott be a helyi parlamentbe
egy, a tartomány elszakadá-
sáért küzdõ új függetlenségi
párt, amelynek élén Joan
Laporta, a Barcelona Labda-
rúgóklub korábbi elnöke áll

Nemzeti minimum 
szükséges 

„Fontos megjegyezni,
hogy a történelem dinami-
kusan alakul, bízni kell ab-
ban, hogy mindenen lehet
változtatni, el lehet érni az
autonómiát” – üzente a szé-
kelyföldi autonómiát támo-
gatóknak Ramon Tremosa i
Balcells. Szerinte a legfonto-
sabb az, hogy a romániai
magyar közösség megõrizze
nemzeti és kulturális identi-
tását, ugyanis annak birtoká-
ban és tudatában megvalósít-
hatja célkitûzéseit. A katalán
példára utalva kifejtette: eb-
ben a témában határozott-

nak kell lenni, egyértelmûvé
kell tenni, hogy a nemzeti és
kulturális identitás nem lehet
alku tárgya. Ha szorosan
együtt van a nemzet, azt ne-
héz megtörni, az „ellenfél”
nem oszthatja meg. „Leg-
fontosabb, hogy a politikai
alakulatok megállapodjanak
egy nemzeti minimumban,
amely mellett mindvégig ki-
tartanak. Ezen túl minden
alakulat járhatja a saját útját,
lehet célja az autonómia bõ-
vítése, a függetlenség vagy
lehet liberális és konzerva-
tív” – véli Ramon Tremosa
i Balcells, kifejtve: a Franco-
diktatúrában tiltott volt a ka-
talán nyelv használata, ezért
a nyelvi jogok és az oktatási
rendszer fölötti rendelkezés
volt a legfõbb cél. Jelenleg
az elemi iskola után min-
denkinek kötelezõ megta-
nulnia katalánul, felismerve
annak fontosságát, hogy a
Katalóniában élõ spanyo-
lok ismerjék a katalán nyel-
vet és kultúrát, mivel így a
két nemzet tagjai közelebb
kerülnek egymáshoz, és ha
nem is válnak barátokká,
legalább nem tekintenek el-
lenségként egymásra. A ka-
talán politikus ezért arra
biztatja a székelyföldi ma-
gyarokat, hogy igyekezze-
nek elnyerni a románok bi-
zalmát, kommunikáljanak
velük, mert az autonómia
akkor valósulhat meg, ha a

román közösség is belátja,
hogy az számára is elõnyös.
Katalóniában úgy érték el,
hogy az oktatási rendszer
mellett spanyol nyelven je-
lentettek meg könyveket,
népszerûsítõ anyagokat, in-
terjúkat. A politikus szerint
nagyon fontos eszköze a ka-
talán autonómiaüzenetek
népszerûsítésének az FC
Barcelona focicsapat, amely
összefogja a közösséget,

amelynek dokumentumait
és népszerûsítõ termékeit
elsõsorban katalán nyelven
fogalmazzák meg, és
amelynek vezetõedzõje
Joseph Guardiola a nem-
zetközi mérkõzések alkal-
mával is elõször katalánul
beszél, majd csak utána
szólal meg spanyolul és an-
golul. Ez üzenet arra vonat-
kozóan, hogy nem enge-
dünk a nyelvünkbõl, a nem-

zeti identitásunkból – fejtet-
te Balcells. 

Gyermekvállalással 
az elrománosítás ellen

A katalán autonóm tarto-
mány Spanyolország terüle-
tének 6 százalékán fekszik,
az ország lakosságának 16
százaléka – 7 millió ember –
él ott, de Katalónia adja a
spanyol GDP 20 százalékát,

és az export 30 százalékát,
érthetõ, hogy a katalánok és
a központi spanyol kormány
egyaránt ragaszkodik a régió-
hoz. Franco diktatúrájában
betiltották a katalán nyelv
használatát, 10 év alatt 3 mil-
lió spanyolt telepítettek Bar-
celona köré, gyengítették a
térség gazdasági erejét.
Balcells szerint hasonló mó-
don járt el a román központi
kormányzás is. A többségi
nemzet tagjainak betelepíté-
sét a gyermekvállalás népsze-
rûsítésével lehet ellensúlyoz-
ni, véli, ezért a katalánok 6-8
gyereket is vállaltak. Ugyan-
akkor meggyõzték a
Katalóniában élõ 3 milliós
spanyol közösség tagjainak
nagy részét, hogy az autonó-
mia számukra is jobb életmi-
nõséget jelent. Tremosa meg-
gyõzõdése, hogy a gazdasá-
gilag jóval fejletlenebb Szé-
kelyföldön a baszk autonóm
tartomány adóbegyûjtési
modellje követendõ példa le-
het, amely gazdaságilag is si-
keressé tehetné a térséget.  Je-
lenleg a katalán tartomány-
ban is ez irányba szeretnék
bõvíteni az autonómiát, je-
lentette ki az EP-képviselõ,
aki szerint a jelenleg kor-
mányzó párt azt szeretné, ha
megkapnák az adók begyûj-
tése fölötti teljes önrendelke-
zést, illetve megszereznék a
repülõterek, a vasúti hálózat
és kikötõk fölötti felügyeleti
jogot. Számítása szerint erre
3-4 éven belül sor kerülhet;
másfél év múlva szervezik a
spanyol választásokat, ame-
lyeken a katalán pártok jól
szerepelhetnek, így õk lehet-
nek a mérleg nyelve a köz-
ponti kormányzásban is. 

Autonómialecke Katalóniából 

Vitára bocsátotta a munkatörvény-
könyv módosítási tervezetét a munka-
ügyi tárca. A dokumentum az alkal-
mazottak és a munkáltatók kapcsolat-
rendszerét szabályozza.

Ramon Tremosa i Balcells tanácsokat adott az újságíróknak székelyföldi autonómia ügyében

A katalán autonómiáról, illetve a szé-
kelyföldi autonómiatörekvések számá-
ra szerinte követhetõ példákról nyilat-
kozott lapunknak Ramon Tremosa i
Balcells, a CiU EP-képviselõje.

1965-ben született Barcelonában, a
Convergència Democràtica de Catalunya
(CiU) párt elnökségi tagja, európai parla-
menti képviselõ. A Barcelonai Egyetemen
szerzett közgazdasági oklevelet. A Barce-
lonai Egyetem doktora, adószakértõ. 2001

és 2005 között számos akadémiai folyóirat-
ban jelentek meg cikkei. Többek között a
Catalunya, país emergent és a Catalunya serà
logística o no serà címû munka szerzõje, az
Avui napilap és az El Temps hetilap állandó
munkatársa. 

Ramon Tremosa i Balcells



Néhányan már hetek óta isznak a medve
bõrére. Mármint arra, hogy a Markó utáni
RMDSZ összeroppan, széttöredezik, és a
széthulló törmelékeket gyorsan magába
szippantja majd a már létezõ Magyar Polgá-
ri Párt és a még nem létezõ Erdélyi Magyar
Néppárt. 
Van ennek esélye? 
Csupán akkor, ha Markó Béla maga lenne
az RMDSZ. De Markó nem azonos az
RMDSZ-szel. Még akkor sem, ha – különö-
sen a kétezer utáni években – rendszerint
Markó vállalta a kommunikációt, éles hely-
zetekben pedig majdhogynem kizárólag.
Ám az RMDSZ soha nem vált egyetlen sze-
mélyre felépített tekintélyelvû szervezetté.
Még akkor sem, ha a nagypolitika kérdései-
ben az országos vezetés szavainak mindig

nagyobb volt a súlya, mint
az olykor sebtében össze-
trombitált területi elnököké
vagy különbözõ magyar köz-
igazgatási tisztségviselõké. 
Markó mögött ugyanis az
RMDSZ létezésének húsz
esztendeje alatt kialakított

intézmények álltak-állnak.
Parlamenti képviselet,

nemzetiségi képviseletek országos intézmé-
nyekben, magyar tisztségviselõk a különbö-
zõ bukaresti minisztériumokban és kor-
mányirodákban, belsõ szervezeti ügyvezeté-
si szálak. És persze az a talapzat, amelyet
egy kínnal-bajjal, de központosított vezetési
hatásköreit mégiscsak le-
osztó országban a magyar
vezetésû helyhatóságok je-
lentenek. Valamint az a
széleskörû magyar intéz-
ményhálózat, amely – az
egyházaktól az iskolákon
és egyetemeken át egészen a civil szerveze-
tekig – bárkihez eljut.
Az RMDSZ voltaképpen nem a különbözõ
politikai fórumokon elmondott szavaiért,
hanem ezért az élet minden területén kiala-
kított, mûködõ és mûködtethetõ háttér mi-
att vált megkerülhetetlen tényezõvé a romá-
niai politikai életben. A szervezet ezt az ér-
dekképviseleti-politikai vonzáskört minde-
nekelõtt önmaga erejébõl teremtette meg.
Nem azért, mert mögötte állt valamelyik
magyarországi politikai párt vagy az éppen-
séggel soros magyarországi kormányzat,
nem azért, mert valamelyik meglehetõsen
kusza és ellentmondásos ideológiájú romá-

niai párt emelte volna magához, hanem
egészen egyszerûen azért, mert a romániai
magyarság legfontosabb jellemvonását, az
önállóságot, a saját fejjel való gondolko-
dást, az erdélyi magyar élet helyreállítását
és megõrzését követte. A különbözõ kiküz-

dött jogszabályokon és in-
tézményeken túl az utóbbi
két évtized talán legjelen-
tõsebb eredménye éppen
az, hogy manapság ennek
a romániai magyar életnek
a létezése a románok sze-

mében is megcáfolhatatlan és kikezdhetet-
len tény. (Még akkor is, ha imitt-amott ki-
sebb szélsõséges megnyilvánulások olykor
próbálják árnyalni vagy éppen árnyékolni
ezt a képet.)
Egyértelmû, hogy a demokratikus átalaku-
lások útján haladó Romániában, az infor-
mációs- és kommunikációs forradalmak új
eszközeit felhasználó világban ezt az ered-
ményt a Romániai Magyar Demokrata Szö-
vetség nélkül nem lehetett volna elérni. A
szervezet két évtizeddel ezelõtti megalapítói
jól látták az alapelvet: a romániai magyar az
ország társadalmi-gazdasági-törvényhozási-
közigazgatási valóságában éli meg a maga

magyarságát, ezért az elõbbit élhetõbbé, az
utóbbit pedig erõteljesebbé kell tenni. A ma-
gánélet és a közösségi élet voltaképpen csak
így tud egybefonódni és csatlakozni azok-
hoz a másságot elfogadó és befogadó euró-
pai áramlatokhoz, amelyek a mélyben akkor
is meghatározóak, ha a felszínen kisebb cso-
portok ugrabugrálnak.
Ezen az alapálláson, az önállóságon, a füg-
getlenségen, az egyéni hangon, a mértéktar-
táson és józanságon nem változtathat az el-
nökcsere az RMDSZ élén. Nyilvánvaló,
hogy egy ideig hátrányt jelent majd a szer-
vezetben a Markó Béla jelentette személyi-
ségszerep csökkenése, de hát ezt a hiányt
nem valamiféle tévésztár-gyártó versenyen,
hanem a mindennapi politikában, a románi-
ai magyarok hétköznapjaira figyelõ közélet-
ben lehet és kell pótolni. 
A medve bõrére tehát nem érdemes elõre in-
ni. Európában ugyanis a legtöbb medve az
erdélyi hegyekben él és olyan kiváló terepis-
meretekkel rendelkezik, hogy hiába érkezik
külföldrõl akár két-három vadásznak is a ki-
lövési engedélyekhez szükséges pénz, még-
sem tudnak a medvenyomokon és a kereszt-
csapásokon eligazodni. 
És léteznek beetethetetlen mackók is...

A délelõtti munkaidõ fele telhetett el. Winston kilépett a re-
keszébõl, s a mosdóba indult. Egy magányos alak közeledett
feléje a hosszú, élesen megvilágított folyosó másik végérõl. A
fekete hajú lány. (...)
Talán négyméternyire lehettek egymástól, mikor a lány meg-
botlott, s szinte teljes hosszában végigvágódott a folyosón.
Éles fájdalomkiáltást hallatott. Nyilván a sérült karjára esett.
Winston azonnal megállt. (...)
Ott volt elõtte egyik ellensége, aki meg akarta ölni; ugyanak-
kor azonban ember is volt ez a teremtmény, akinek kínjai
voltak, s talán csontja is törött. Ösztönszerûleg indult feléje,
hogy segítsen rajta. (...)
Winston felé nyújtotta ép karját, s Winston talpra segítette.
A lány arcába valamennyire visszatért a vér, s láthatólag sok-
kal jobb állapotban volt már. – Semmi az egész – ismételte
meg kurtán. – Csak egy kicsit megütöttem a csuklómat. Kö-
szönet, elvtársam!
S ezzel továbbment, mintha valóban semmi sem történt vol-
na. Az egész incidens legfeljebb fél percig tarthatott. Az a
szokása, hogy semmilyen érzését ne engedje tükrözõdni az
arcán, Winstonnak már ösztönévé vált, s hozzá még éppen
egy telekép elõtt történt az eset. Mégis nehéz volt el nem
árulnia hirtelen meglepõdését, mert az alatt a két-három má-
sodperc alatt, míg talpra segítette a lányt, az a kezébe csúsz-
tatott valamit. Nem kétséges, szándékosan tette. Valami kis,
lapos holmi volt. Winston, miközben belépett a mosdó ajta-
ján, a zsebébe csúsztatta és megtapogatta az ujjai hegyével.
Egy négyszögletesre összehajtogatott papírdarabka volt.

George Orwell: 1984, Fordította Szíjgyártó László 
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Kedves Elena Udrea asszony! Ha én anya lennék, Ön-
höz hasonlóan talán magam sem bírnám ki néhány hó-
napnál tovább a munkám nélkül, és visszatérnék dol-
gozni. Már ha annyi pénzem lenne, mint Önnek és cse-
csemõmet biztonságban tudhatnám a legjobb luxusböl-
csõdék egyikében, ahol gondját viselnék, szakszerûen
ellátnák, amíg én az ország építésén munkálkodom. 
Csakhogy az Ön háztartásában naponta megforduló
összegek nálam csupán számtanpéldában léteznek,
Vuitton táskát eddig csak tévében láttam (éppen Ön-
nél). Én, ha visszatérnék dolgozni, a kisbabát legfel-
jebb átlagos bölcsõdébe adhatnám be, és munka köz-
ben aggódhatnék amiatt, nem fázott-e meg, nem sze-
dett-e fel valamilyen betegséget, nem kapott-e romlott
ételt. Ön egy ilyen intézménynek a környékét is elke-
rülné, nekem viszont protekcióra vagy csúszópénzre,
netán mindkettõre szükségem lenne ahhoz, hogy elhe-
lyezzem a kicsit még egy ilyen bölcsõdében is, mivel
az Ön pártállamának és állampártjának hála, a kétmil-
liós fõvárosban – ha emlékezetem nem csal – csupán
127 bölcsõde létezik. 
Ha úgy állnék anyagilag, mint Ön, méregdrága pótma-
mát is felfogadhatnék a baba mellé, hogy az otthon me-
legében nõhessen fel. A pótmama az én esetemben vi-
szont ugyanolyan meseelem, mint a vasorrú bába vagy
a hétfejû sárkány. Egy pótmama ugyanis öt nap alatt
vinné el a havi pár száz lejt, amelyet az Ön pártja és
kormánya felkínált – ráadásul egyelõre még csak felté-
telesen – arra az esetre, ha a gyermeknevelési szabad-
ság lejárta elõtt visszatérnék a munkahelyemre. És ez a
pénz csak a munkadíjra menne el, hol van még a pót-
mama által elfogyasztott étel, a kötelezõ „apró figyel-
mességek” sora?
Ha én az Ön helyzetében lévõ anyuka lennék, mindezt
átgondolnám, mielõtt potenciális anyaként példának
ajánlanám magam, megróva a gyermekét két évig ott-
hon nevelõ „lusta” kismamát. 
Persze, sem Ön, sem én nem tudhatjuk, mit tennénk
anyaként. Önnek nincs gyermeke, én pedig gyakorló
nagypapa vagyok, hála munkahelyére visszakénysze-
rült lányomnak, aki az otthonunknál olcsóbb bölcsõdét,
és feleségemnél jobb pótmamát nem talált.
Abban viszont biztos vagyok, hogy ha az Ön anyagi
lehetõségeivel rendelkezõ anyuka lennék, és igazán
szeretném a munkámat – nos, akkor letölteném a teljes

gyermeknevelési szabadságomat; és
minden idõmet a fogékony, érzékeny
emberke nevelésére fordítanám. Úgy
érzem – éppen azért, mert szeretem
a munkámat –, hogy ez az anyuka
legfõbb kötelessége. Már ha biztos
akar lenni abban, hogy munkája
örökségét majdan megfelelõ kezek-

ben helyezi el. Bogdán Tibor

Lap-top
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Hiába érkezik külföldrõl
akár két-három vadásznak
is a kilövési engedélyek-
hez szükséges pénz...

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Ha az embert mindenétõl megfosztod, többé már
nincs a hatalmadban. Ismét szabad.” 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin

Blöff

A levél

Ha én 
anyuka lennék

A hétvége címe. Az egyesülés Besszarábiá-
val – egy igen távoli vágy, Sabina Fati,
România liberã.

Magyarázat. Traian Bãsescu kijelentette,
hogy huszonöt év múlva Románia és a Mol-
dovai Köztársaság újra ugyanazok között a
határok között lehetne. Az állampolgársági
törvény szerint eddig idén hetvenezer moldo-
vai kapott román állampolgárságot. A leg-
utóbbi választások megzavarták az idilli ké-
pet. Nyilvánvaló, hogy Oroszország nyomá-
sa nõni fog. Sabina Fati szerint Románia
nem támogatta eléggé a moldovai narancsos
demokrata pártokat. Arról viszont nem szól,
mennyire nem kedvez Románia schengeni
esélyeinek, ha a keleti határa átjáróház.

Ünnepi hangulat. Egyelõre olyan jelei van-
nak az ünnepi önfeledtségnek, mint egy kari-
katúra (az Academia Caþavencuban), amelyen
Boc arra a kérdésre, hogy mit fog Mikuláskor
az ajtó elé kitett cipõkbe tenni, azt válaszol-
ja: a lábait; vagy egy durvább cím (a
Kamikazéban): Az ország pofájába törölt bakan-
csok. És a „másik végletrõl” egy cím: Szokat-
lan luxusajándékok álombeli karácsonyhoz. Mint
kiderül, egy 15 ezer eurós, gyémántokkal ki-
rakott nyakláncról van szó. Ha ennyi pén-
zünk lenne, nem nyakláncot vennénk belõle,
az bizonyos. 

Fontos közérdekû bejelentés. Dan
Diaconescu, az OTV mindenese és fõnöke,
valamint államelnökjelöltje negyvenharma-
dik születésnapját ünnepelte. A Libertatea
szerint a murin a háromszáz meghívott jelen-
létében a tortát a kislánya segítségével vágta
fel. Szenzációs, megindító, önök nem is tud-
ják, mit vesztettek. 

Az Evangyéliom. Remekül ráérez Ion
Barbu, ezúttal az Adevãrulban, a hatalom és
az Ortodox Egyház viszonyára. A karikatú-
rán egy magas egyházi méltóság azt mondja
Traian Bãsescunak: „Ha óhajtja, nekünk
megvan a hatalmunk az alkotmányt Traian
Evangéliumának nyilvánítani.” A válasz:
„Oké!”

A nap álhíre. Emil Boc, megirigyelve az
RMDSZ egységét, fontolgatja, hogy megta-
nul magyarul, beiratkozik és megpályázza az
elnöki széket. Vagy legalább a sámlit. 



Antal Erika

Marosvásárhelyen a Mû-
vészeti Egyetem Stúdió-

színházában adták át az idei
Látó-nívódíjakat azoknak a
szerzõknek, akiknek az utób-
bi évben a Látóban megjelent
írásait a szerkesztõség a leg-
jobbaknak tartja. Debütdíj-
ban részesült Horváth Elõd
Benjámin, prózadíjat kapott
Márton Evelin, esszé kategó-
riában Mihály Emõke, vers
kategóriában pedig Kenéz
Ferenc vehette át az oklevéllel
járó pénzjutalmat és a Batsá-
nyi Jánost ábrázoló bronz-
plakettet, Hunyadi László
szobrászmûvész alkotását.

Kovács András Ferenc, a
Látó fõszerkesztõje adta át a
díjakat, elsõként Horváth
Elõd Benjáminnak a pálya-
kezdõknek járó elismerést. A
marosvásárhelyi születésû fi-
atal költõt, aki idén kezdett
publikálni a Látóban, Szabó
Róbert Csaba méltatta, látta-
tó erejét emelve ki. „Élmény-
dús költészettel állunk szem-
ben, közvetlen élményeket
fejez ki, amelyeken már túl is
lépett” – mondta el a mélta-
tó. Horváth Elõd Benjámin
részletezte életrajzi adatait:
Marosvásárhelyen született
1988-ban, Kolozsváron élt,
2006-ban abbahagyta az is-

kolát, majd 2008-ban Buda-
pesten folytatta, ahol az idén
érettségizett. Jelenleg több-
nyire Budapesten él, csekély
ösztöndíjból. Verseinek köz-
ponti témája a szerelem, a nõ
és férfi kapcsolata és a barát-
ság.  Márton Evelint, a próza
kategória díjazottját Vida
Gábor méltatta. „Történetei-
ben azt szeretem, hogy
õszinte, nyílt és kemény, szó-
kimondó, nem tesz hozzá
semmit, és nem is vesz ki
semmit, az ember úgy olvas-
sa, mintha a saját történeteit
olvasná” – foglalta össze a

szerkesztõ a Látóban közölt
novellasorozat jellemzõit.
Márton Evelin mielõtt felol-
vasott volna egy írásából, be-
vallotta, ha Vida Gábor nem
biztatja, továbbra is az asztal-
fióknak írna. „A lassan re-
génnyé fejlõdõ novellasoro-
zatnak egy asszony a fõsze-
replõje, egy idõs nõ, akit a
szerzõ, fiatal kora ellenére,
nagyon hitelesen ábrázol. Fi-
atalon láttatja azt, amit idõ-
sen él át az ember, ami épp
olyan nehéz, mint férfiként
nõt vagy nõként férfit ábrá-
zolni” – hangsúlyozta Vida. 

Demény Péter szerkesztõ
az esszédíjban részesülõ Mi-
hály Emõkérõl mondott
laudációt, egykori  évfolyam-
társáról, akinek elmondása
szerint régóta figyeli „nagyon
biztos, de mindig nagyon
szerényen elõadott tudását”.
A felkérésre született, most
díjnyertes esszé, amelyet
Herta Müller Nobel-díjas író-
ról írt Mihály Emõke, a Látó
októberi számában jelent
meg. Szerzõje személyes val-
lomását olvasta fel a közön-
ségnek, azt, hogy mindig is
író szeretett volna lenni,

szépíró, de valahogy mindig
halasztotta az írást. Eddig
publicisztikát és irodalomkri-
tikát írt, újságíróként dolgo-
zott. Mint bevallotta, a fiók-
jában nincs semmi, de hiszi,
hogy egyszer elkezdi majd az
írást, pontosabban a regény-
írást. 

Kenéz Ferenc a Látó júniu-
si számában megjelent versé-
ért részesült nívódíjban. A
költõt Kovács András Ferenc
méltatta: még a 70-es évekbõl
ismeri a laudáltat, akkor ol-
vasta elõször a verseit, és ak-
kor hallotta Illyés Kingát is
Kenéz-verset szavalni. „Min-
dig éreztem, hogy Kenéz Fe-
renc versei mások, nincs ben-
nük pátosz, nagyon könyör-
telenek de nagyon emberiek
is ugyanakkor” – mondta
laudációjában a fõszerkesz-
tõ, aki Gálfalvi György 1978-
ban megjelent, Marad a láz?
címû interjúkötetébõl a Ke-
néz Ferenccel készített be-
szélgetésbõl olvasott fel rész-
leteket. A díjnyertes költõ
miután felolvasott, elmesélte,
hogy gyerekkori barátja egy-
szer meghívta õt a Holdra,
amit õ el is hitt, és napokig
készült a nagy kalandra. „A
barátomból atomfizikus lett,
belõlem meg költõ” – sum-
mázta a történet lényegét Ke-
néz Ferenc. 
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Röviden

A Mûvészeti Egyetem Studiószínházában adták át az év legjobbjainak járó díjakat a Látó szerkesztõi 
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Sipos M. Zoltán

A „fenntarthatóság” volt
a jelszava az erdélyi kas-

télyok megmentéséért szer-
vezett kerekasztal-megbe-
szélésnek, amelyet a hétvé-
gén tartottak Kolozsváron.
A Kastélyok és kúriák Erdély-
ben és a Partiumban elnevezé-
sû tanácskozáson az épített
kulturális örökség, kastélyok
és kúriák felújításáról, fenn-
tartható hasznosításáról, a
lehetséges fejlesztési lehetõ-
ségekrõl, valamint az érin-

tett felek közötti együttmû-
ködési módozatokról tár-
gyaltak. A rendezvényt az
esemény moderátora, Gál
Sándor, a PONT Csoport
képviselõje nyitotta meg. A
megnyitó elõadást követõen
hamar felszínre kerültek a
szakmai területet övezõ ne-
hézségek. A kibontakozási
lehetõségek kapcsán felme-
rült: a kastélyokat társadal-
mi, szociális funkciókkal
kell ellátni, több alapítvány-
ra és civil szervezetre lenne
szükség, amelyek az erdélyi

kastélyok megmentésével
foglalkoznának, szakosodni-
uk kellene különbözõ terüle-
tekre, így javítva az általuk
nyújtott szolgáltatások mi-
nõségét. A résztvevõk három
példaértékû bemutatót hall-
gathattak meg: a bonchidai,
keresdi és magyarózdi kasté-
lyokról. Az esettanul-
mányok igazolták azt a
tényt, hogy egy kastély meg-
mentése nem feltétlenül az
anyagiak meglétén múlik,
hanem leginkább az elszánt-
ságon és a kreativitáson. 

Román nívódíjak 
Budapesten

A Budapesti Román Kultu-
rális Intézet idén Sváby La-
jos Kossuth-díjas festõmû-
vésznek ítélte kulturális ní-
vódíját. A médiadíjat
Merza Jenõ újságíró, a Ma-
gyar Rádió munkatársa kap-
ja. Az idei díjazottak nevét
Brînduºa Armanca, az inté-
zet igazgatója jelentette be,
elmondva: ezzel a kitünte-
téssel kívánják kifejezni
tiszteletüket a befogadó or-
szág kultúrája iránt. A ní-
vódíjakat ma adják át az Új
Színházban rendezendõ ün-
nepségen. 

Budapestre megy 
a gospel királynõje

December 15-én a Papp
László Budapest Sportaré-
nában lép fel a dzsessz és
gospel koronázatlan király-
nõje, Queen Esther Marrow
és híres New York-i kórusa,
a Harlem Gospel Singers.
Jellegzetesen modern, egye-
di hangzásuk vegyíti a
gospel, a dzsessz, a blues és
az r’n’b elemeit, valami
egészen újat és eredetit hoz-
va létre. A The Harlem
Gospel Singers az elmúlt
évek során nagy sikerû kon-
certeket adott, Bolognában
300 ezer nézõ követte figye-
lemmel fellépésüket a pápa
tiszteletére rendezett kon-
certen. 

„Fenntartható” kastélyok

Baló Levente

„Kolozsvárnak szüksége
van Szilágyi Júliára, mert

a várost és annak értékeit vé-
di” – szögezte le Tamás Gás-
pár Miklós a szerzõ Jegyzetek
az akváriumból címû esszékö-
tetének (Korunk–Kom-
Press-kiadó) bemutatóján
hétvégén a kolozsvári
Gaudeamus könyvesüzlet-
ben. A kolozsvári származá-
sú filozófus a kötetrõl beszél-
ve saját emlékeit is felidézte.
Szerinte Szilágyi Júlia köny-
vének kulcsmomentuma a
Berde Mózes utcai fák kivá-
gásának leírása, a szerzõ fel-
háborodása, tiltakozása. „Ha
a fák elpusztulnak, vajon a
város lakói ugyanolyanok
maradnak-e?” – tette fel a
kérdést Tamás Gáspár Mik-
lós, a környezet pusztítása a

társadalmi értékek rombolá-
sával szorosan összefügg –
állította.

Balázs Imre József, az est
házigazdájának megfogal-
mazása szerint a könyvben
egy kilátás tárul fel elõttünk,
ahogyan a borítón lévõ fény-
kép is egy éppen a szerzõ ab-
lakából nyíló kilátás. A szer-
zõ a kötet keletkezésérõl el-
mondta, a Transindex szer-
kesztõi kérték fel hét-nyolc
évvel ezelõtt egy rovat veze-
tésére, így született az írások
nagyobb része. Publiciszti-
kai jellegébõl fakadóan
gyakran közvetlen élményei
is belekerülhettek, megjelen-
hetett a harag is. Balázs Im-
re József szerint a kötet egé-
szére jellemzõ a személye-
sebb hangvétel, ebben eltér a
szerzõ eddigi munkáitól. Új-
donságnak számít a kötet-

ben útjára indított portréso-
rozat is, amelyben a város
egykori és mai személyisége-
it örökíti meg a szerzõ finom
tollal.

A kötet mottója egy André
Malraux-mondat: „Aki rálá-
tást igényel az akváriumra,
az ne szülessen halnak.” En-
nek kapcsán Szilágyi Júlia el-
mondta: szerinte egy zárt vi-
lágban élünk fizikai és szelle-
mi vonatkozásban egyaránt.
De ennek nem csupán nega-
tív vonatkozásai vannak:
egyszerûen megéljük a ne-
künk kirendelt pillanatokat,
élethelyzeteket, és megpró-
báljuk a lehetõ legbölcsebben
megélni. Õ maga is az akvá-
rium lakója, mondta el a
szerzõ, és abból a világból tu-
dósít, amelyben õ is él, és re-
mélhetõleg lesznek közös él-
ményeink. 

Városvédelem – esszében

Meghívás a Holdra és a Földre
Huszadszor adták át a Látó-nívódíjakat Marosvásárhelyen a hétvégén



Sike Lajos

Rekordhideget mértek a
hét végén Kovászna me-

gyében: –21 fokra hûlt le a le-
vegõ tegnap hajnalban a „kis
Szibériaként” is emlegetett
Bodzafordulón. A tél azon-
ban nemcsak a zord idõjárási
viszonyokról híres térségben
„büntetett”: országszerte
több településen is –15 fok
alá süllyedt az éjszakai hõ-
mérséklet. Az Országos Me-
teorológiai Intézet elõrejelzé-
se szerint a hétvégi fagy csu-
pán a kezdet: a hét közepére
több régióban is –20 fokos hi-
degre kell számítani éjsza-
kánként, és a nappali hõmér-
séklet is csak elvétve emelke-
dik 0 fok fölé. 

Kezdõdik a hóharc

A hirtelen hõmérséklet-
csökkenés mellett gondot
okozott a helyenként orkán-
erejû szél is. Az óránkénti
70-75 kilométeres szél hótor-
laszokat, hóátfújásokat ho-
zott létre: országszerte aka-
dozott a közlekedés, megug-
rott a szezonbalesetek szá-
ma. A Szeben megyei
Nagytalmácson, a DN7-es
úton tömegbaleset miatt bé-
nult le tegnap délután a for-
galom: két teherszállító és
két személygépkocsi rohant
egymásba. Luciana Balteº
megyei rendõrségi szóvivõ

elmondta, még zajlik a bal-
eset körülményeinek vizsgá-
lata, az viszont már egyértel-
mû, hogy az érintett útsza-
kaszt az illetékesek nem tisz-
tították meg megfelelõen, így
az út minõsége is hozzájárul-
hatott a szerencsétlenséghez.
Személyi sérülés nem történt
ugyan, figyelmeztetett Bal-
teº, de az anyagi kár jelentõs.
A szóvivõ szerint várható,
hogy a következõ napokban
megnõ a hasonló balesetek
száma, ezért a rendõrség ar-
ra kéri az útnak indulókat,
hogy csak a megfelelõ tech-
nikai állapotban lévõ, az elõ-
írásoknak megfelelõen télie-

sített jármûvekkel vállalkoz-
zanak az utazásra. A helyi
önkormányzatok illetékesei
közintézmények munkatár-
sait és a lakosokat figyelmez-
tették arra, hogy kötelezõ a
járdák hótalanítása. A köz-
utak takarításáért az útkar-
bantartók a felelõsek. A Ma-
ros megyei útkezelõ és kar-
bantartó vállalat közlemény-
ben figyelmeztetett a közle-
kedési nehézségekre. Hang-
súlyozták: annak ellenére,
hogy megyeszerte négy ton-
na csúszásgátlót szórtak
szét, több helyen idõszako-
san akadozott a havazás mi-
att a forgalom.

A fagyban bíznak

A havazás mellett nehézsé-
geket okozott az áradás is, az
elmúlt napokban narancssár-
ga riasztás volt érvényben
Máramaros megyében, ahol
az Ukrajnából érkezõ árhul-
lám miatt nõtt a folyók víz-
szintje. A Tisza teljes Romá-
niai szakasza áradt, a
Szatmár megyét és Mára-
marosszigetet összekötõ
DN19-es jelzésû út 500 méte-
res szakaszon víz alá került.

Szatmár megye illetékesei
a belvízi védekezésre helyez-
ték a hangsúlyt, mert bár las-
san apadt a térségen áthala-

dó folyók vízszintje, a mezõ-
gazdasági területek jelentõs
része víz alá került. Számot-
tevõ kár mégsem keletke-
zett, mivel – tanulva az el-
múlt hónapok nehézségeibõl
– fokozott hatékonysággal
dolgozott a helyi árvízvéde-
lem – számolt be lapunknak
a szatmári állapotokról Pa-
taki Csaba alprefektus. A
kormánybiztos elmondta:
fokozott a készültség a gá-
taknál, ugyanis fenyegetõen
sok volt az átszivárgás: a
megye területén 42 szivaty-
tyút állítottak üzembe, több-
ségük jelenleg is dolgozik.
Ennek köszönhetõen a leg-
inkább veszélyeztetett Bör-
vely körzetében is sikerült
megelõzni a nagyobb vízká-
rokat. Ezt az ÚMSZ-nek
Kiss Zoltán alpolgármester
is megerõsítette, az elöljáró
megnyugvással hangsúlyoz-
ta, hogy a védekezés jobban
meg van szervezve, mint az
elmúlt években. Pataki Csa-
ba úgy látja, hogy a belvíz-
károk elhárítása továbbra is
fontos, hisz több ezer hektár
termõföld került víz alá az
elmúlt idõszakban, érintett a
teljes õszi búzavetés. A kár-
elhárítás a következõ napok-
ban folyamatos lesz a
Kraszna és a Túr völgyében,
a térségben élõk abban bíz-
nak, hogy kitartó lesz a hi-
deg, és a jegesedés lelassítja
az áradást. 
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Kilépett a medrébõl a Tisza, Ukrajnából jön a vízfelesleg az észak-romániai megyékbe Fotó: cotidianul.ro

Kovács Zsolt

Elõször adott át a fogya-
tékkal élõ képzõmûvé-

szek számára létrehozott dí-
ját idén a sepsiszentgyörgyi
Keresztyén Diakónia Alapít-
vány. A pályázati felhívásra
összesen 115 munka érke-
zett, amelyekbõl  pénteken, a
Fogyatékkal Élõk Világnapja
alkalmából nyílt kiállítás  az
alapítvány által mûködtetett
Írisz Házban. A díjátadáson

az elsõ két helyezett között
400 eurót osztottak szét. A
pályamunkák zsûrizésekor a
képzõmûvészek elmondták:
sok olyan alkotás készült,
amelyek bármelyik elismert
képzõmûvész munkái között
megállnák helyüket. Sógor
Csaba RMDSZ-es európai
parlamenti képviselõ el-
mondta: „fontos, hogy a fo-
gyatékkal élõk számára lehe-
tõséget tudjunk biztosítani,
meg kell teremteni az alkotás

lehetõségét, hiszen õk is,
ahogyan a legtöbb ember,
ezáltal tudnak igazán kibon-
takozni”.  Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsá-
nak elnöke pedig kifejtette:
kiemelten támogatják a kü-
lönbözõ szociális tevékeny-
ségeket, a megyei költségve-
tés 42 százalékát a szociális
kiadásokra költik el.  A kiál-
lítás megnyitóján Érdi Ta-
más látássérült zongoramû-
vész lépett fel. 

Fogyatékkal élõket díjaztak

Munkatársunktól

Sérelmezi Nagy Ferdi-
nánd külügyminisztériu-

mi helyettes államtitkár távo-
zását posztjáról a Hargita
Megyei Tanács. A tisztségvi-
selõnek a gyanú szerint poli-
tikai megfontolások miatt
kellett lemondania. Borboly
Csaba tanácselnök az Orszá-
gos Diszkrimináció-ellenes
Tanácshoz (CNCD) fordult,
mert úgy véli, etnikai és kul-
turális alapon való hátrányos
megkülönböztetés áll az ügy
hátterében. Szerinte Nagy
Ferdinándnak azért kellett tá-
voznia, mert a kínai világki-
állításon, a román nemzeti
pavilonban – amelynek mû-
ködtetéséért a helyettes ál-
lamtitkár felelt – magyar éne-
keket és magyar táncokat vitt
színre a Hargita Nemzeti
Székely Népi Együttes. A

tisztségviselõ felmentését in-
terpellációban kérte Valer
Marian szociáldemokrata
szenátor, újságcikkekre hivat-
kozva. A Hargita megyei
elöljáró a felszólalás után a
diszkrimináció tényének
megállapítását kérte az or-
szágos testülettõl. Az a tény,
hogy egy magas rangú tiszt-
ségviselõ menesztését a ma-
gyar elõadásra hivatkozva
kérik, a magyar közösség el-
leni támadásnak minõsül –
olvasható a CNCD-hez inté-
zett, Borboly Csaba által
jegyzett megkeresésben.

A tanácselnök nehezmé-
nyezi, hogy az interpelláló
szatmári szenátor nem hivat-
kozik más, a sanghaji világki-
állítás román pavilonját elis-
meréssel illetõ hazai sajtóbe-
számolókra. Borboly kérte a
szóban forgó cikk, valamint
az erre alapozó interpelláció

tartalmának megvizsgálását,
hangsúlyozva, hogy mind-
kettõ az alkotmányos jogok
gyakorlása és az Emberi Jo-
gok Nemzetközi Chartája el-
leni támadás.

Nagy Ferdinánd 2009-tõl
töltött be helyettes államtit-
kári tisztséget a külügymi-
nisztériumban. Asztalos Csa-
ba a Diszkrimináció-ellenes
Tanács lapunknak nyilatkoz-
va elmondta: nem kívánja
minõsíteni a történteket,
mert az ügy kivizsgálása és
elbírálása nincs abban a sza-
kaszban. Nagy Ferdinánd ta-
valy megkezdett mandátuma
egyébként idén november 30-
án járt le függetlenül a Bor-
boly Csaba által sérelmezett
interpellációtól. A trans-
indexnek azt nyilakozta, me-
nesztése nem politikai okok-
ból történt, hanem azért,
mert lejárt a megbízatása.

Árnyékra vetõdött Borboly?

Hírösszefoglaló

A teljes erdélyi magyar
felsõoktatás érdekképvi-

seletének fontosságára hívta
fel a figyelmet Markó Béla
azon a konferencián, ame-
lyet a BBTE magyar tagoza-
ta és a Kolozsvári Magyar
Egyetemi Intézet szervezett.
A hétvégi egyeztetésen az
RMDSZ elnöke elmondta,
az új tanügyi törvény legfon-
tosabb újítása a decentralizá-
ció, a minõségi javulás a tel-
jes anyanyelvi képzés ki-
emelt érdeke. Közös érdek-
képviselet alatt a BBTE, a
Sapientia, a nagyváradi Par-
tiumi Keresztény Egyetem, a
Marosvásárhelyi Mûvészeti
Egyetem és az orvosképzés
képviseletét kell érteni –
emelte ki az együttmûködés
fontosságát hangsúlyozva a
Szövetség elnöke. Magyari
Tivadar, a BBTE magyar ta-
gozatának vezetõje rámuta-
tott, hogy verseny és néha ér-
dekellentét is kialakul az
egyes, magyar oktatást bizto-
sító egyetemek között, de
számos közös fellépésre, kö-
zös munkára van lehetõség,
és óva intett bárkit attól,
hogy az erdélyi intézeteket
egymás ellen kijátssza. A
Farkas utcai rendezvényen
részt vett valamennyi romá-
niai magyar felsõoktatást
biztosító intézet vezetõje,
képviselõje. 

Egyetemi
vezetõk
egyeztettek



Sipos M. Zoltán

„A regionális rádiók nyelvi
monitorizálása rádöbbentett

arra, hogy gyakran fordulnak elõ
nyelvi hibák egy-egy rádiós mû-
sorban, a mûsorvezetõk egyre
több szlenget használnak, a hely-
zet azonban korántsem annyira
elkeserítõ, mint amire a kutatás
elsõ fázisaiban számítottunk” –
összegezte az Erdélyi médiajelen-
tés elõzetes eredeményeit András
Zselyke a Kolozsvári Akadémiai
Bizottság székházában tartott
kommunikáció- és médiatudo-
mányi konferencián. Amint arról
lapunkban korábban beszámol-
tunk, az Országos Audiovizuális
Tanács (CNA) felkérte a Ba-
beº–Bolyai Tudományegyetem
(BBTE) valamint a Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem
kommunikáció szakának szak-

embereit arra, hogy végezzék el
az erdélyi magyar nyelvû hangzó-
médiák nyelvi monitori-zációját.
Mint megtudtuk, a Sapientia fi-
gyelte a Marosvásárhelytõl kelet-
re levõ regionális rádiókat, a
BBTE pedig a Kolozsvártól nyu-
gatra fekvõ, magyarok által is la-
kott városok médiumait. „Mi
gyakorlatilag a kolozsvári Paprika
Rádió, a Kolozsvári Rádió, a Kolozs-
vári TV, a Partiumi Rádió és a Te-
mesvári Rádió nyelvi monitori-
zációját végeztük el. Igazából egy
tíz napos perióduson belüli fõhír-
adóra, beszélgetõ-mûsorra vol-
tunk kíváncsiak. Természetesen
csakis egy adott médium fõmun-
katársainak nyelvi kompetenciá-
ját mértük” – magyarázta la-
punknak Zörgõ Noémi. A BBTE
Kommunikáció és Közönségkap-
csolatok szakának oktatója hang-
súlyozta, hogy kutatásuk a hibás

formák felmutatására és egy he-
lyes nyelvi formával való behe-
lyettesítésére irányult. Zörgõ az
ÚMSZ érdeklõdésére elmondta:
az elõzetes eredmények iránt a
vizsgált médiumok is érdeklõdtek
és kérték az egyetemeket, hogy
tegyék közzé a kutatás összegzé-
sét. A rendezvényen bemutatták
az ötéves ME.dok, Média–törté-
net–Kommunikáció címû tudomá-
nyos folyóirat legújabb számát.

Kolozsváron a médiakonferen-
ciát megelõzõen december 10-én
és 11-én Kommunikációs Napo-
kat tartottak. A második alka-

lommal megrendezett kétnapos
rendezvényen a résztvevõk olyan
divatos témájú elõadásokon ve-
hettek részt, mint a reklám, vagy
az internet szerepe és annak hatá-
sai napjainkban. „Úgy gondo-
lom, hogy szükség van az ilyen
szakmai napokra, mivel itt kötet-
lenebbül tudunk beszélni olyan
dolgokról, amelyek gyakorlatilag
mindannyiunkat érintenek. Itt
észrevétlenül sajátíthatunk el
olyan dolgokat, amelyet késõbb
hasznosítani tudunk” – emelte ki
a szakmai fórum értékét egy
kommunikáció szakos diák. 

Több mint 850 ezer dollár elsikkasztásával
vádolnak egy amerikai apácát, aki állítólag
kaszinókban játszotta el a rábízott felsõoktatá-
si intézmény vagyonát. Marie Thornton nõ-
vért az iskola nevére kiállított hamis számlák-
ból próbálta fedezni saját kiadásait. A sik-
kasztás 1999 és 2009 között, a nõvér leköszö-
néséig tartott. A bûncselekménnyel vádolt
apáca állítólag gyakori vendége volt Atlantic
City és New Jersey kaszinóinak.
Mi úgy tudjuk, hogy a pénzt eredetileg befek-
tette volna: a Sotheby’s New York-i árverésén
meg akarta szerezni Bob Dylan a The Times
They Are a-Changin’ címû protest dalának
ceruzával írt szövegét. Csupán bánatában kez-
dett el kaszinózni, miután nem lehetett az övé
a folkhimnusz.

(efi)

Száz szó

Röviden

Jelentés a hangos sajtóról

Nem Chapman gyilkolta meg 
John Lennont?

„Nem Chapman ölte meg Lennont, ha-
nem egy CIA-mesterlövész. Chapman
Lennon jobb oldalán állt, a négy golyó vi-
szont a sztár házának jobb felébe fúró-
dott, közel egymáshoz, amire csak stabil
helyen lévõ mesterlövész képes, nem pe-
dig egy lépkedõ õrült” – állítja Phil
Strongman író, aki éveken át kutatta a
CIA titkos módszereit, hogy tudatmódo-
sító drogokkal miként csináltak valakibõl
robotként viselkedõ merénylõt. Szerinte
Chapman is ilyen volt. Az író azt állítja:
az amerikai titkosszolgálat a vietnami há-
ború óta tartott Lennontól és a békemoz-
galmától. El akarták tetetni láb alól, és
ehhez szükségük volt valakire, aki élete
végéig nem fog rájönni, valójában mi volt
a szerepe az ügyben. 
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Szavazógép

Megasztárdöntõs Tolvai Renáta
ÚMSZ

A TV2 Megasztárjának de-
cember 17-i fináléjába éne-

kelte magát Tolvai Renáta, miu-
tán a tehetségkutató pénteki
„elõdöntõjében” Szíj Melindát
ejtette ki a zsûri. „A jó hang egy
belépõ, de nem minden” – kö-
zölte keményen Friderikusz
Sándor a döntést. Hozzátette:
„Nem Melinda ellen beszéltem,
csak azt akartam, hogy a legjob-
bak jussanak a döntõbe, azok,
akik ebben a szakmában képze-
lik el a jövõjüket”. A versenyzõ
amint az várható volt, könnyek-
ben tört ki, de nem azért mert
kiesett, hanem mert úgy érezte,
egy nagy kõ esett le a szívérõl.
„Köszönöm, hogy levették a
vállamról ezt a terhet” – mond-
ta szepegve. Bár adás közben vé-
gig úgy tûnt, hogy a magyar
Susan Boyle-t a döntõig röpítik
a nézõk – õ kapta a legtöbb né-
zõi szavazatot – a legtöbb szava-
zata Kökény Attilának gyûlt
össze. A 41 esztendõs gyõri
édesanya Liza Minnelli Cabaret-

jával szinte osztatlan sikert ara-
tott – Eszenyi Enikõ világszám-
nak nevezte a teljesítményt – a
zsûri azonban Kökény Attila fi-
nálébeli vetélytársának a 19 éves
Tolvai Renátát választotta. Ez
nem csoda, ugyanis a váradi
lány valósággal parádézott a
színpadon. 

A két hölgy közötti különb-
ség leginkább John Fogerty
amerikai rockzenész 1969-es
Proud Mary címû, közösen éne-
kelt dalával vált nyilvánvalóvá.
Míg Szíj Melinda esetlenül bot-
ladozott a színpadon, addig
Tolvai Renáta otthonosan moz-
gott a rivaldafényben. 

Hogy ki nyeri a pénteki dön-
tõt egyelõre csak találgatni le-
het, Renáta viszont lapunknak
korábban kijelentette: „Ezentúl
sajnos egyre inkább a szimpáti-
áról szól már ez a verseny”. A
nagyváradi tehetség erdélyi ra-
jongótábora nem vetekedhet a
magyarországi Kökény Attila
kitartó szavazóival, bár sokak
szerint Reninek van nagyobb
esélye sztárrá válni. 

Módosítani kell a gyest, de nem így!

Lapunk internetes olvasóinak nagy több-
sége úgy véli, valóban szükség van a gyer-
meknevelési segélyt szabályozó törvény
módosítására, de a kormány határozottan
rossz irányba tart. A maszol.ro szavazógé-
pén feltett legutóbbi kérdésünkre (Ön sze-
rint szükség van a gyermeknevelési segély rend-
szerének módosítására?) válaszoló olvasók-
nak csupán 25 százaléka vélekedett úgy,
hogy a gyermeknevelési segély rendszerét
nem kell módosítani. A válaszadók nagy
többsége szerint a rendszeren valóban vál-
toztatásokat kell eszközölni, azonban a
kormány nem jól kezeli ezt az ügyet.

E heti kérdésünk: 
Levágás elõtt – az uniós elõírásoknak megfelelõen
– elkábítja villanyáramos bódítóval a disznót?

1. Igen.
2. Nem.
3. Szerintem ez nevetséges elõírás.

Az „erdélyi CNA” észrevételeit András Zselyke (balra) ismertette 

Tolvai Renáta és Kökény Attila. Vajon melyikük mosolyog a döntõ után?
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Cage-cirkusz Bukarestben 
ÚMSZ

Különszámot mutatott be
Bukarest központjában a

hétvégén Nicolas Cage (képün-
kön), aki egy bulin többet ivott a
kelleténél. Az amerikai színész
a fõváros utcáján kezdett vesze-
kedni kísérõivel, indulatosan ha-
donászva és kiabálva a türelmes
társaságának. A perpatvarnak
Cage testõrei vetettek véget,
akik betuszkolták a színészt az
autójába és a szállodába vitték.
Amint arról lapunkban beszá-
moltunk, egy héttel ezelõtt szin-
tén a bulvárlapok címlapjára ke-
rült Nicolas Cage. Egy statiszta

– aki a színész legújabb, Ghost
Rider 2 (Szellemlovas 2) címû film-
jének a forgatásán vett részt

ugyanis kihívta a rendõrséget,
arra hivatkozva, hogy nagyon
rosszul bántak velük. A pa-
nasztevõ azzal volt elégedetlen,
mert a gyártók állítólag ember-
telen körülmények között tar-
tották õket a 14 órás forgatás
alatt, miközben a híres színész
csak fél órát filmezett, utána a
meleg fülkéjében tartózkodott.
A rendõrök ellenõrizték a szer-
zõdéseket és közölték: az elége-
detlenek legfeljebb a bírósághoz
fordulhatnak panaszaikkal. A
mintegy 70 millió dollár költ-
ségvetésû szuperprodukció for-
gatását november elején kezd-
ték el a Transzfogarason.

Az erdélyi magyar audio-vizuális média
monitorizálásának eredményei, a tág érte-
lemben vett médiavalóság aktuális kérdései
és az ötéves ME.dok címû tudományos fo-
lyóirat voltak a fõszereplõi az Erdélyi mé-
diajelentés címû kolozsvári konferenciának.



Ma Luca és Otília nevû ol-
vasóinkat köszöntjük.
A Luca latin eredetû nõi
név, Lúcia régi magyar
alakváltozata.
Az Otília germán eredetû
nõi név, jelentése birtok.
Holnp Szilárda és Konrád
névnap lesz.

Évfordulók
Luca napja.
• 1577-ben Sir Francis
Drake kapitány elindul 5
hajóval Plymouthból, hogy
megkerülje a Földet.
• 1913-ben Leonardo da
Vinci festménye, a Mona
Lisa visszakerül a Louvre-
ba két év után, miután el-
lopták.

Vicc
Az öreg székely ül a hinta-
székében az udvaron. Egy
limuzin gurul a ház elé. Ki-
száll belõle egy öltönyös
ember és azt mondja:
– Emlékszel rám, apám, én
vagyok a fiad, akit elküld-
tél 10 éve a városba dohá-
nyért. Azóta meggazda-
godtam, megnõsültem és
híres lettem.

– Jó, jó, – mondja a székely –
de hol a dohány?

Recept
Gesztenyés patkó
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 10
dkg sütõmargarin, 2,5 dkg
porcukor, 1 dkg élesztõ, 1 to-
jássárgája, 0,5 dl tej, csipet
só; a töltelékhez: 35 dkg
gesztenyemassza, 10 dkg pis-
kótamorzsa,  0,5 dl rum; a
kenéshez: 1 tojás.
Elkészítés: A lisztet a marga-
rinnal elmorzsoljuk. Az
élesztõt, a tejet, a porcukrot,
a tojássárgáját és a sót hozzá-
adjuk, majd gyors mozdula-
tokkal összegyúrjuk. A tész-
tát 15 perc pihentetés után 3
dkg-os gombócokká formáz-
zuk, majd 10 perc pihentetés
után sodrófával ovális formá-
ra nyújtjuk. A gesztenyetölte-
lék hozzávalóit összegyúr-
juk. Szintén 3 dkg-os adago-
kat veszünk belõle, szivarfor-
mára sodorjuk, így tesszük a
tésztára. Felsodorjuk, és pat-
kómintára hajtjuk, megken-
jük a tojással. Ha megszáradt
a tojás, ismét megkenjük. 180
fokos sütõben aranybarnára
sütjük. 

2010. december 13., hétfõ   www.maszol.ro

KOS (III. 21.–IV. 20.)

A szokottnál nyugtalanabb a nö-
vekvõ Hold hatására. Könnyen
megsértõdik, nem érdemes elõho-
zakodnia vitás kérdésekkel.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

A növekvõ Hold hatására most
fogékonyabb a kapcsolatterem-
tésre. Remek stílusát csodálják. 
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

A Hold-hatásra Ön most tele
van lelkesedéssel, dinamizmus-
sal. Magánélet terén legyen egy
kicsit könnyelmû.

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Egyre több és több dologgal fog-
lalkozik, s eközben szétaprózza
magát. Félig végez el mindent,
anélkül, hogy észrevenné ezt.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Amikor a legkevésbé számít rá,
akkor kapja a legtöbb dicséretet.
A pénz most különösen jól jön.
Egy örvendetes családi eseményt
tehet ezáltal emlékezetesebbé.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Ha ma valaki azt mondja,
hogy szerencse fogja érni Önt,
higgyen neki. Egyre javul az
anyagi helyzete.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Az év végéhez közelítve sem szû-
nik az utóbbi idõszak teljesít-
ménykényszere. Legyen résen,
mert sokan pályáznak az Ön be-
osztására. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Feszült munkahelyi légkörben a
munkatársai sértõdékenyek. Az
emocionális feszültség miatt ne a
hétfõt okolja.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

A kevésbé szimpatikus emberek
társaságát is el kell viselni. Tud-
nia kell, hogy a sirámok negatív
irányba hatnak.

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A mai napon a Hold elsõ ne-
gyedben növekszik, a karrier és a
tanulás kerül elõtérbe. Napi te-
endõi lefoglalják idejét.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A növõ Hold hatására jó hangu-
latban van. Kreatív képességeit
hasznosíthatja, különösképpen a
mûvészetek és dekoráció terén.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

A Halak-jegyben kezd növekedni
a Hold. Minden feltétel adott,
hogy kezdeményezzen, kísér-
letezzen. Bármit tesz, sikerrel
oldja meg a dolgokat.
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Fizessen elõ 2011-re az Új  Magyar  Szóra, és ajándékozza meg sze-

retteit, barátait, ismerõseit egy ingyenes  ÚMSZ-eelõfizetéssel!
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közvetlenül a kiadónak vagy területi megbízottainknak fizetik ki az

egyéves díjat. A postától, illetve a terjesztõi cégektõl 

ne kérje a kedvezményt! 

Területi megbízottaink házhoz mennek, 

Önnek csak egy telefonhívásába kerül: 

Hargita,  Kovászna,  Maros,  Brassó:  Baricz  István,  0748  314.609.  

Kolozsvár  és  környéke:  Tósa  András,  0788  715  481.  
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Egyet fizet, kettõt kap! 
ÚMSZ-elõfizetési akció – 2011 
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.55 Újrakezdés (sor.)
10.40 Kézművek 
- Zsindelyfaragó
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Adventi
Kalendárium
15.30 Talpalatnyi zöld
(ism.)
16.00 Védett szépségeink
16.30 Univerzum
17.25 Napok, évek, 
századok
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Újrakezdés (sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Macskajáték (ma-
gyar filmdráma, 1972)
23.20 Kikötő - Extra
(ism.)
0.05 Sporthírek
0.10 Váltó
0.20 A kalap, a láb és az
özvegy (dok. f.)
1.00 Divathét (ism.)
1.30 Kikötő - Friss (ism.)
1.50 Híradó (ism.)
2.15 Tálentum
2.45 Töredékek 
- Fejezetek a magyar 
művelődés történetéből

PRO Tv, 20.30
Állj, vagy jövök!

Logan kiváló tolvaj, egyébként meg rettentő nagy balek: sze-
rez egy húszmilliót érő gyémántot, ám rendőrök veszik kö-
rül, és nincs kiút. Logan egy építkezésre menekül, ahol el-
dugja zsákmányát, és megadja magát: tudja, hogy vissza fog
térni. Vissza is tér, de míg ő a börtönbüntetését töltötte, az
építkezés befejeződött, és a gyémánt fölött most a kerületi
rendőrség terpeszkedik.

TV2, 22.20
Mocsok

Armando Sancho, a korrupt Los Angeles-i zsaru az egyik,
bandák által uralt negyedben teljesít szolgálatot. A férfit
bűntudat gyötri, mert az egyik akcióban a (bűn)társával,
Salim Adellel véletlenül megöltek egy ártatlan, idős férfit. A
Belső Ügyosztály nyomást gyakorol Sanchóra, akinek este
vallomást kell tennie. A felettesei a társával együtt beoszt-
ják egy akcióba.

VIASAT3, 22.30
KicsiKÉM - Sir Austin Powers 2.

Austin Powers, mint brit titkos ügynök üldöz elmebetegeket
és szed fel jobbnál jobb nőket téren és időn át. De régi ellen-
fele, a kissé bizarr, de annál erőteljesebb Dr. Genya is újra
feltűnik a színen. Hatalmas váltságdíjat követel, s cserében
talán nem pusztítja el a Földet. Austin az egyetlen, aki meg-
mentheti az emberiséget...

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
Körzeti híradó
9.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
18.00 Irodalom 
- Vas István
18.45 Bűvölet 
(olasz sorozat)
19.15 Átjáró
19.42 Esti mese: 
Karácsonyi kalendárium, 
A mikulástanonc
20.05 “Életcélok-hitval-
lások”
20.10 Therese nővér.com
(francia sorozat)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok
(ír filmsor.)
22.25 Stingers 
(ausztrál krimisorozat)
23.10 Záróra
0.00 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland sor.)
0.50 A Silla királyság 
ékköve 
(dél-kor. filmsor.)
1.50 Válik a férfi 
- válik a nő 
(am. filmdráma, 1. rész,
1973)
3.05 Magyar pop
4.00 Vezérlő fény 
(amerikai sor.)

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sor.)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 112 
- Életmentők 
(német akció sor.)
16.20 Mindörökké 
szerelem (mexikói sor.)
17.10 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
18.20 Vacsoracsata
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 Vészhelyzet 
(amerikai sorozat)
23.20 A Grace klinika
(amerikai drámasorozat)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
1.00 Piszkos szerelem
(amerikai romantikus
vígj., 2005)
2.40 Reflektor 
- Sztármagazin

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel 
- Hírmagazin
8.00 Mokka
A TV2 reggeli 
magazinműsora
10.00 Stahl konyhája
10.10 Babapercek
10.20 Telekvíz
11.30 Teleshop
12.45 Kasszafúrók 
(am. vígj., 1984)
14.25 Kvízió 
– Telefonos játék
15.50 Megamánia (ism.)
16.25 Rex felügyelő (oszt-
rák-német krimisor.)
17.30 Marina 
(mexikói-amerikai sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játszma
Élő játék-show
21.10 Aktív 
- TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Mocsok 
(amerikai krimi, 2005)
Közben: Kenósorsolás
0.25 Megamánia
0.55 A médium 
(am. krimisor.)
1.50 Tények Este
2.20 EZO.TV
3.15 Szemétdomb 
(magyar kísérleti f., 2001)

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

9.05 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.05 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.05
Tuti gimi (sorozat) 12.05
Vadmacskák (am. vígjá-
ték) 14.10 Monk (sorozat)
16.05 CSI (ism.) 17.00
Gyilkos számok (sorozat)
18.00 Feleségcsere
19.00 Egy kapcsolat sza-
bályai (sorozat) 20.00 A
dadus (sorozat) 21.00
Jóbarátok (sor.) 21.30 CSI
(sorozat) 22.30 KicsiKÉM
- Sir Austin Powers 2.
(am. vígjáték)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Pontos
sportidő 14.10 Külön ki-
adás 15.00 Sport.ro Hí-
rek 16.00 Komolyan
(live) 17.00 Pontos
sportidő (live) 17.30 Di-
namo - Scavolini Pesaro
női röplabda mérkőzés
(live) 19.05 Információk
(live) 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00
Wrestling RAW 0.00
Sport.ro Hírek 

9.45 Rosalinda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.15 Clase 406 (sorozat)
16.30 Rosalinda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Szerelem és tisztes-
ség (sorozat) 21.30 Analia
másik arca (sorozat)
22.30 Éjszakai történetek
23.30 Hét bűn (sorozat)

8.05 Nevada (amerikai
filmdráma, 1997) 10.00
Televíziós vásárlás 13.05
A lista hatalma (amerikai
thriller, 2007) 15.05 Egy
élet ára (kanadai thriller,
2004) 16.55 Vakrepülés
(német-am. vígjáték,
1999) 18.40 Tüzes jég
(amerikai akciófilm, 1999)
20.25 Aranyeső Yuccában
(olasz western-vígjáték,
1981) 22.10 Banditák
(amerikai akció-vígjáték,
2001) 0.15 Edison (ameri-
kai thriller, 2005)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 1001 éjszaka
(sorozat) 16.45 Célpont-
ban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Bűnösök börtöne
21.30 Ezel (sorozat)
23.00 D-Paparazzi 23.45
Az ionvihar torkában (am.
sci-fi) 1.45 Féktelen szen-
vedélyek (erot. film)

7.00 Napraforgó 9.00 Pi-
actér (ismétlés) 16.00 Dél-
utáni Híradó 16.15 Piactér
(ismétlés) 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Reggeli terefere (is-
métlés) 17.55 Zene 18.30
Híradó 19.00 A gyakor-
nok, dokumentumfilm
19.30 Esti Híradó 20.00
Az álruhás királyfi, dokf.
20.35 Zene 21.00 A hét-
mérföldes, dokumentum-
film 21.30 Híradó 22.00
Rejtélyek és ragályok

TV2
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthí-
rek, időjárás-jelentés
10.00 Kékfény (ism.)
Bűnügyi magazin
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Átjáró
16.05 Tudástár 2010
16.35 Összhang
17.30 Híradó
15.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla 
királyság ékköve 
(dél-kor. sor.)
19.35 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.35 Válik a férfi 
- válik a nő (am. filmdrá-
ma, 1. rész, 1973)
23.50 Zegzugos történe-
tek (ism.)
0.20 Prizma
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek
0.50 Ma Reggel (ism.)
2.40 Végállomások

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Ahogy elő 
van írva
11.00 Nagy embereke a
TVR-ben
11.15 Mond mi fáj (ism.)
11.45 Babamágia (ism.)
12.15 Mesterség: 
aranykarperec
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
13.50 Eurovision
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
14.50 Csak Románia!
14.55 Egyszerűen ízletes
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier TV
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(sorozat)
19.35 Csak Románia!
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Én az államplgár
22.00 Eurovision
22.15 Szinuhe 
(am. filmdráma, 1954)
0.40 DAKINO Fesztivál
1.15 Csak Románia!
1.25 Szemtanúk 
(francia filmdráma,
2007)

7.00 Pro Tv hírek
Mi történik doktor úr?
9.55 Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal 
és nyugtalan 
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, 
időjárásjelentés
13.45 A születés 
(amerikai filmdráma,
2006)
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 Állj, vagy jövök!
(amerikai-német vígjáték,
1999)
22.15 Az örökség 
(román sorozat)
23.30 Pro Tv hírek,
sport, időjárásjelentés
0.00 Dexter 
(amerikai sorozat)
1.00 Állj, vagy jövök!
(amerikai-német vígjáték,
1999) (ismétlés)
2.30 Pro Tv hírek,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani szóra-
koztató műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Jackie Chan: 
Ikerhatás 2. 
(hongkongi akció-vígjá-
ték, 2004) (ism.)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Egy rém 
rendes család 
(amerikai vígj. sor.)
14.30 Mutassalak be 
a szüleimnek! 
(reality show) (ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.30 Csillagháló 
– szórakoztató műsor
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Halálfutár 
(amerikai akciófilm,
2009)
2.45 Híradó, Sport 
(ism.)

6.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show
8.20 Sport Florentinával
9.15 Atlantisz 
(francia-olasz kalandfilm,
1992) (ism.)
11.30 Mondenii Show
12.00 Levintza 
bemutatja (ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Vadnyugati 
Casanova 
(olasz-spanyol-francia
western-vígjáték, 1972)
16.00 A cseresznye a
tortán
17.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Viceversa 
– reality show
20.30 A jómodór
iskolája – reality show

21.30
22.15 Lököttek (román
vígjáték sor.)
23.00 Mondenii Show 
– szórakoztató magazin
23.30 A cég embere
(francia-angol-am. vígj.,
2000)
1.30 Hírek, Sport 
(ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Motorkerékpár-
építő VB
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- Ha befagy a pokol
10.00 Piszkos munkák 
- Áfonyatermesztő
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
13.00 A túlélés 
törvényei - Costa Rica-i 
esőerdő
14.00 Állítólag... 
- Nyílgépfegyver
15.00 Piszkos munkák 
- Ásványok
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Kansas nincs többé
18.00 Amcsi motorok 
- Dryvit motor
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Moab sivatag
20.00 Állítólag... 
- Mondások
21.00 Hogyan készült?
21.30 Vissza a repülőt 
- Még korai repülni
22.30 Édesvízi szörnyek
- Amazonas-i dinók
23.30 A túlélés t
örvényei
0.30 Mit nekem 
egy monstrum!
1.30 Futballhuligánok
2.30 Végzetes 
másodpercek

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

2.00 Biznisz óra 
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2010. december 14.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ
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Kézilabda

Túros-Jakab László

Némi izgalommal, de si-
került a középdöntõbe

jutnia a hét végén a román
nõi válogatottnak az Európa-
bajnokságon. A csapat a spa-
nyolok elleni gyõzelem táp-
lálta önbizalommal lépett pá-
lyára a dánok ellen, és a kez-
deti botladozások után sokáig
úgy nézett ki, hogy ismét
nyerni tud. A román lányok a
második félidõ elsõ percéig
vezettek, olykor már három
góllal is, de a 35. és 47. perc
között begörcsöltek, és ez
meg is pecsételte sorsukat:
15-17-rõl a dánok 23-17-re
fordítottak, és elõnyük felét a
záró sípszóig megõrizték, 25-
22. Cristina Neagu 8 gólja
nem ellensúlyozhatta az ered-
ményes dán rohamot, ame-
lyet egy vulkanikus közönség
és a hajrában csak egy irány-
ba sípoló francia bírópáros se-
gített. Mindezek ellenére
Radu Voina szövetségi kapi-
tány elismerte, nem a közön-
ségen és a Bonaventura-nõvé-
reken múlott, hogy csapata
kudarcot vallott. 

Az A csoport másik mér-
kõzésén a spanyolok 26-23-ra
verték a szerbeket, de a
dán–román meccs eredmé-
nyének fényében az ibériaiak
megõrizték továbbjutási esé-
lyeiket. Az aarhusi B csoport-
ban Montenegró 26-23-ra
nyert Izland, Oroszország pe-
dig 30-24-re Horvátország el-
len, így a döntés itt is a szom-
bati mérkõzésekre maradt. 

A szerbekkel 
könnyen ment

A zárófordulóban, ugyan-
abban a Gigantium Arená-
ban, szimmetrikus játékré-
szekkel, a románok „szét-
szedték” a szerbeket (40-28,
félidõben 20-14) és csoport-
másodikként léptek tovább.
Vãrzaru 3. percben történt
megsérülése ugyan pánikot
keltett a trikolóroknál, akik a
félidõ felénél tértek maguk-
hoz, s 3-5-rõl 7-6-ra fordítva
végleg átvették a kezdemé-
nyezést. A gólokat Neagu
(7), Gâlcã (5), Elisei-Ardean
(5), Geiger (5), Manea (4),
Han (3), Paraschiv (3),
Chintoan (3), Fiera (2), ªoit,
Tivadar és Brãdeanu szerez-
te, a másik oldalon Krpez (6)
és Lekic (5) volt a két legered-
ményesebb. 

A másik találkozón a dá-
nok a spanyolokat is legyõz-
ték (22-19), de mindkét csa-
pat továbbjutott. 

A B csoport harmadik for-
dulójában az oroszok 30-21-
re verték az izlandiakat, a
horvátok pedig megfosztot-
ták veretlenségüktõl a monte-
negróiakat, 29-28. Izland
pont nélkül esett ki, Oroszor-
szág, Horvátország és Mon-
tenegró egyformán 4 ponttal
jutott tovább, és egyaránt 2
ponttal kezdi meg szereplését
a középdöntõben. 

Kiütötték a magyarokat

A péntek esti magyar–nor-
végon két továbbjutó csapott
össze, és már csak az volt a
kérdés, hogy ki hány pontot
visz magával a középdöntõ
csoportba. A skandinávok

valósággal kiütötték ellenfe-
lüket, a váratlanul nagy kü-
lönbséget (13-34) magyaráz-
za, hogy Mátéfi Eszter szö-
vetségi kapitány pihentette
néhány alapemberét, így a
gólokon Szucsánszki (6),
Bulath (2), Bódi (2), Vincze,
Szabó és Sopronyi oszto-
zott. A 13-34 a magyarok
legsúlyosabb veresége az
északiakkal szemben, miu-
tán a 2004-es Eb-n 29-44, a
tavalyi Világkupán pedig
„csak” 13-33 került az ered-
ményjelzõ táblára.  

A lillehammeri D csoport
másik mérkõzésén Francia-
ország 29-19-re verte Szlové-
niát, és a legjobb 12 közé ju-
tott. Ahol azonban nulla
ponttal kezd, míg a magya-
rok kettõvel, a dánok pedig
néggyel.   

A larviki C csoport utolsó

mérkõzésein: Svédország–
Hollandia 25-18 (14-6) és
Ukrajna–Németország 33-23
(15-10). A végeredmény: 1.
Svédország 6 pont, 2. Hol-
landia 2, 3. Ukrajna 2, 4. Né-
metország 2 – utóbbi búcsú-
zott.

A lillehammeri II. közép-
döntõ csoportban a magya-
rok tegnap az ukránokkal ta-
lálkoztak, holnap Hollandia,
szerdán pedig Svédország az
ellenfél. A szextettben innen
indult a küzdelem: 1. Norvé-
gia 4 pont, 2. Svédország 4,
3. Hollandia 2, 4. Magyaror-
szág 2, 5. Franciaország 0, 6.
Ukrajna 0.   

Az elõdöntõbe jutás szem-
pontjából ez a hatos köny-
nyebbnek tûnik, hiszen a
herningi I. középdöntõ cso-
portban Dánia, Románia,
Spanyolország, Oroszország,
Horvátország és Monteneg-
ró küzd a legjobb négy közé
jutásért. A románok ma a
horvátokkal (19.45, TVR 2),
holnap a montenegróiakkal
(17.45, TVR 2), csütörtökön
pedig az oroszokkal (17.45,
TVR 2) játszanak.  

A csoportkör végén Má-
téfi Eszter magyar szövetsé-
gi kapitány élt a középdöntõ
elõtti változtatás lehetõségé-
vel és az újonc Ábrahám
Szilviát a Syma-Vác rutinos
átlövõjével, Tóth Tímeával
helyettesítette. Radu Voiná-
nak is változtatnia kellett,
miután Vãrzaru sérülése sú-
lyosabbnak bizonyult, mint
gondolták volna. A jobbszél-
sõ helyére Adriana Nechitát
hívták be. 

Tófalvi jól rajtolt 
a Világkupában 

Három romániai versenyzõ
részvételével indult a sí-
lövõk Világkupa-sorozata a
svédországi Östersundban.
A nõi 15 kilométeres egyé-
ni indítású versenyt a ha-
zai Anna Carin Zidek
nyerte meg 45:26.1 perc-
cel, hibátlan lövészettel.
Tófalvi Éva 4:33.9 perc
hátránnyal (2 hibapont) a
Vk-pontokat jelentõ 38. he-
lyen végzett, míg két honfi-
társa, Ferencz Réka (5:26.4
ph, 1 hp) a 47., Luminiþa
Piºcoranu (8:19.9 ph, 5 hp)
pedig a 79. pozíciót szerez-
te meg. A versenyen 96 in-
duló volt. 

Walesi–skót döntõ
sznúkerben  

A walesi Mark Williams és
a skót John Higgins játszot-
ta tegnap az Egyesült Ki-
rályság sznúkerbajnokságá-
nak döntõjét, miután elõbbi
az angol Shaun Murphyt
(9-8), utóbbi pedig az
északír Mark Allent (9-5)
gyõzte le a legjobb négy kö-
zött. Az elõdöntõig
Williams a Mark Davist (9-
3), Stephen Hendryt (8-6)
és Mark Joyce-t (9-7) gyõz-
te le, Higgins pedig Stephen
Lee-t (9-6), Graeme Dottot
(9-8) és Stephen Maguire-t
(9-7).  Higgins (második a
világranglistán) 1998-ban és
2000-ben nyert egyesült ki-
rályságbeli sznúkerbajnok-
ságot, Williams (6.) pedig
1999-ben és 2002-ben, elõb-
bi két, utóbbi pedig egy
döntõt vesztett. 

Csapatutasítás? Jöhet!

A Nemzetközi Automobil
Szövetség (FIA) Motor-
sport Világtanácsának pén-
teki döntése szerint a jövõ-
ben engedélyezik a For-
ma–1-es istállóknak, hogy
utasításokat adjanak a pi-
lótáknak. A tanács ezzel a
39.1-es paragrafust változ-
tatta meg, hozzátéve, hogy
ha ezek a csapatutasítások
ütköznek a sportszerûség-
gel, úgy komoly bünteté-
sekkel járhatnak. Az idei
világbajnokságon a Ferra-
rit a hockenheimi GP ver-
senybírói 100 ezer dollárra
bírságolták, mert a futa-
mon a brazil Felipe Massa
a rádióüzenetben kapott
utasításnak megfelelõen
maga elé engedte csapat-
társát, a kétszeres vb-gyõz-
tes spanyol Fernando
Alonsót, aki végül meg-
nyerte a viadalt.

Henin–Clijsters-páros?

A belgák két sztárteniszezõ-
je, Kim Clijsters és Justine
Henin fontolgatja annak a
lehetõségét, hogy egymás
oldalán induljanak páros-
ban a 2012-es londoni olim-
pián. A két játékos közös
sajtótájékoztatóján elmond-
ta: nyitottak az ötletre,
amelynek megvalósításához
azonban az is kell, hogy
össze tudják egyeztetni szo-
ros idõbeosztásukat.

Kosárlabda 

T. J. L.

Zsinórban második vere-
ségét szenvedte el hazai

pályán a BC Mureº a férfi-ko-
sárlabdabajnokság 14. fordu-
lójában, s a Medgyesi Gaz
Metan elleni 81-83-mal a ma-
rosvásárhelyiek lecsúsztak a
táblázat negyedik helyére.
Román válogatott triójuk,
Nicoarã–Dumitrescu–Jucan
jó játékával a vendégek végig
irányítottak, és megérdemelt
gyõzelmet arattak. Döntõen
nyomott a latban, hogy 12
triplát szórtak be, de számí-
tott az is, hogy 49-34-re nyer-
ték a lepattanók és 18-12-re a
gólpasszok különversenyét. 

Miután utolsó elmaradt
mérkõzésén is nyert (93-81
Iaºi-ban), a Nagyváradi
CSM szombaton nagyot csa-
tázott Dragan Petricsevics
egyre jobban belelendülõ csa-
patával szemben. A temesvá-
riak két negyeden át tartották
a lépést, kétszer vezettek is
(47-45, 49-48), de alulmarad-
tak a hajrában, 65-71. 

Csíkszeredában becsülettel
helytállt az újonc Hargita
Gyöngye BC, amely végül
csak 78-75-re kapott ki a lé-
nyegesen tapasztaltabb játé-
kosokkal teletûzdelt Bukares-
ti CS Municipaltól. A tapasz-

talat hiánya fosztotta meg a
gyõzelem lehetõségétõl a
craiovaiakat is, akik 9 ponttal
vesztették el az elsõ negye-
det, és a hátralevõ idõben
képtelenek voltak utolérni az
otopeni-ieket, akik 80-76-ra
nyertek.   

A kosárlabda ünnepe volt
Kolozsváron, ahol az U-
Mobitelco BT és Politehnica
Iaºi találkozójának szüneté-
ben a Télapó-kupán részt vett
nyolc kölyökcsapat tagjait
ajándékozták meg. 

Az U-Mobitelco BT látvá-
nyosan búcsúzott másfél ezer
szurkolójától és bár minden
játékosa szóhoz jutott, ki-
ütötte moldovai ellenfelét,
104-50.  

A forduló pénteki nyitó-
mérkõzésén az Energia Rovi-
nari hengerelt a mindössze
egy idegenlégióssal, a monte-
negrói Zeljko Bubanjával ki-
álló Brassói CSU Cuadripol
ellen, 96–64.

Kevéssel lapzárta elõtt feje-
zõdött be CSU Asesoft
Ploieºti–BC Argeº Piteºti-ta-
lálkozó, amely a házigazdák
74–68 arányú sikerével zá-
rult. A Nagyszebeni CSU
Atlassib–Buk. Steaua Tura-
bo-mérkõzést az európai ku-
paporondon érdekelt vendé-
gek kérésre elhalasztották. 

Két fordulóval a téli szünet
elõtt a CSU Asesoft (26 pont)

vezet a Gaz Metan (25) és
három 24 pontos csapat, az
U-Mobitelco BT, a BC
Mureº és a Nagyvárad elõtt.  

A nõi bajnokságban a 13.
forduló mérkõzéseit rendez-
ték meg. Az Északnyugati
csoportban a Szatmárnémeti
CSM 67–51-re nyert Nagy-
váradon a CSM ellen és meg-
erõsítette harmadik helyét a
táblázaton. Gyulafehérváron
is vendégsiker született, a Te-
mesvári Bega Danzio 69–31-
re nyert. A 20 pontos éllova-
sok sepsiszentgyörgyi rang-
adóját kedden pótolják, ami-
kor a Sepsi BC az Aradi BC
ICIM-et fogadja. Az utolsó
forduló elõtt az Arad (20) ve-
zet a Sepsi BC (20), a Szat-
márnémeti (19), a Temesvár
(17), a Kolozsvár (13), a
Gyulafehérvár (13), és a
Nagyvárad (12) elõtt.  

A Délkeleti csoportban a
SCM CSS Craiova 81–62-re
nyert Bukarestben az Olim-
pia, a veretlen listavezetõ CS
Teleorman Alexandria pedig
83–56-ra Iaºi-ban, a Naþional
ellen. A Brassói Galacica
69–60-ra verte a Sportul
Studenþescet, a Bukaresti Ra-
pid szabadnapos volt. Az
Alexandria (24) vezet a
Craiova (20), az Olimpia
(16), a Rapid (15), a Iasi (15),
a Brassó (15) és a Sportul
(12) elõtt. 

Ismét botlott a BC Mureº

RövidenKözépdöntõs román lányok

Jégkorong

ÚMSZ

A Csíkszereda hosszab-
bításban 4-3-ra legyõzte

a címvédõ Vasast a közös
magyar–román jégkorong-
bajnokság, a MOL Liga csü-
törtök esti mérkõzésén. A
Jégpalotában a csíkiak 1-0-ra
és 2-1-re, a házigazdák pedig
3-2-re vezettek. A rendes já-
tékidõben Becze (2) és
Sikorcin ütött gólt a HSC-
nek, a hoszszabbítás 5. percé-
ben pedig Moldován Ervin
csikarta ki az alapszakasz-el-
sõséget jelentõ gyõzelmet.    

Pénteken további négy ta-
lálkozót rendeztek. Az elsõ-
séggel a zsebében, a HCS
Csíkszereda nem erõltette
meg magát Miskolcon, ahol
a Jegesmedvék csapata 6-1-re
nyert. A csíkiak becsületgól-
ját Hurtaj ütötte 0-3-nál. A
másik két romániai csapat
összecsapásán a Fenestela 68
kiütötte a Steaua Rangerst,
12-1. A brassóiak góljain
Kiricsenko (3), Pál (2), Nyer-
ges (2), Lõrincz, Filip, Nagy,
Sikó és Kertész osztozott, a
bukarestiek becsületgólja
Nicolescu mûve.  

Újpesten 12-1-re nyert a
vendég Dab.Docler Dunaúj-

város, a címvédõ Vasas HC
pedig 4-1-re gyõzte le a Fe-
rencvárost. A lapzárta után
befejezõdött Ferencváros–
Újpesti TE-mérkõzés ered-
ménye nem változtathatott
az alapszakasz végsõ táblá-
zatán. 

Az utolsó negyeddöntõs
helyért két gyõzelemig ját-
szik selejtezõt a Steaua
Rangers és az Újpest, holnap
és holnapután Bukarestben,
19-én pedig, ha még szüksé-
ges, az Újpesti Jégcsarnok-
ban. A legjobb nyolc között
HSC Csíkszereda–Steaua
Rangers vagy Újpesti TE,
Dab.Docler Dunaújváros–
Sapa Fehérvár AV19, Mis-
kolci JJSE–Brassói Fenestela
68, Vasas HC–Ferencváros
párosításban játszanak, há-
rom gyõzelemig, az elsõ két
alkalommal az elöl álló csa-
patok otthonában. 

Csak nyolcan folytatják
a magyar-román ligában 

A táblázaton
1. Csík. 32 25 0 7 161-73 72
2. Dab.Docler32 23 0 9 170-85 70
3. M.JJSE 32 22 0 10 163-96 66
4. Vasas HC 32 21 0 11 136-75 63
5. FTC 31 16 0 15 115-113 49
6. Brassó 32 14 0 18116-103 46   
7. Fehérvár 32 12 0 20 97-148 32 
8. Steaua 32 9 0 23 92-160 28
9. Újpest 31 1 0 30 63-260 3 

A román nõi válogatott (világos mez) „szétszedte“ az izlandiakat a középdöntõbe jutásáért Fotó: Mediafax
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A bravúr elmaradt: a tokyói
K1-piramis elsõ fordulójában

Daniel Ghiþã pontozásos veresé-
get szenvedett a török Gökhan
Sakitól, miután három döntetlen
menet után a bírák egy ráadást
határoztak el. A román „bu-
nyós” túlzottan óvatosan harcolt,
és szinte kizárólag rúgásokkal
igyekezett meglepni ellenfelét.
Ezzel szemben a török többet
kezdeményezett, fõleg a ráadás-
percekben húzott bele, így gyõ-
zelme némiképp várható volt. 

Ezzel szemben Ghiþã erköl-
csi gyõztesnek tartja magát,
miután azt állítja, hogy a nagy
Aerts is elismerte: az elsõ két
menet az övé volt, s csak a har-
madik lett döntetlen. 

A világbajnokság döntõjének
számító rendezvény elsõ fordu-
lójában a holland Peter Aerts az
elsõ menetben kiütötte az ameri-
kai Mighty Mo-t, a holland
Semmy Schilt pedig pontozással
verte a japán Kyotarót, csakúgy,
mint a szintén holland Alistair
Overeem a szurinamei Tyrone
Spongot. A holland elõdöntõ-
ben Aerts pontozással nyert
Schilt ellen, Overeem pedig vi-
szonylag könnyen, már az elsõ
menetben kiütötte a Ghiþã által
„megpuhított” Sakit.  

A világbajnoki cím és a vele
járó 400 ezer dolláros csekk sor-
sa is már az elsõ negyedben el-
dõlt, hiszen az ellenfelénél tíz
évvel fiatalabb Overeem szétver-
te Aertset. Nem csoda, hiszen a
látványos elõdöntõ után Peter
Aerts nagyon fáradtan állt ki a
világbajnokság döntõjére, Alis-

tair Overeem elsõ ütéssorozata
után a földre került. Overeem
sokkal lendületesebben kezdett,
Aerts néhány rúgással ugyan
próbálta távol tartani magától,
azonban a mozgásán látszott,
hogy fáradt és az elõzõ meccsen
szerzett szemsérülése is hátrál-
tatta, már az elsõ másodpercek-
ben bekapott több ütést.
Overeem végül ötven másod-
perc elteltével ütéssorozatával
beszorította Aertset az egyik sa-
rokba, az idõsebb K-1-es a föl-
dön találta magát, jelezte, hogy
nem tudja folytatni, a mérkõzés-
vezetõ pedig beszüntette a
meccset.

Overeem elõször nyerte meg a
világbajnokságot, Tyrone Spon-
gon még csak egyhangú ponto-
zással tudott túllépni, azonban
Gokhan Sakit és végül Aertset is
technikai KO-val gyõzte le. 

Milliók a labdarúgó-szövetségnek

Szolidaritási program keretében az UEFA
9 millió euróval segíti a Román Labdarúgó-
szövetséget. A HatTrick III elnevezésû se-
gélyprogram 53 szakszövetségre terjed ki.
A román fél 2012-ben 3 millió eurót, majd
a rákövetkezõ idõszakban, 2016-ig évente
másfél milliót kap. 

A Steaua meghívása 

Vladen Lukics, a Belgrádi Vörös Csillag
labdarúgó-csapatának elnöke Dél-kelet Eu-
rópai Liga létrehozását tervezi, ebben pedig
a Steaua is helyet kaphatna. Lukics szerint
a javaslatnak anyagi elõnyei is vannak,
mindamellett, hogy a térség labdarúgásá-
nak fejlõdését célozza. A Steaua mellett a
két-két görög – a Panathinaikosz és az
Olympiakosz, illetve horvát – a Dinamo
Zágráb és a Hajduk Split – csapat, valamint
a török Fenerbahce kapott meghívót. 

Futball-klubvilágbajnokság 

A kongói Mazembe 1–0-ra nyert a mexi-
kói Pachuca ellen az Abu-Dzabiban zajló
labdarúgó-klubvilágbajnokság elõdöntõbe
jutásért rendezett mérkõzésén és a fináléba
kerülésért holnap a Libertadores Kupa-
gyõztes brazil Internacional együttesével
találkozik. A másik ágon Ázsia bajnoka, a
dél-koreai Szongnam Ilhva Csonma 4–1-re
verte a házigazda al-Vahdát, és szerdán a
BL-gyõztes Internazionaleval meccsel a
döntõbe jutásért. 

Drogba, Eto’o vagy Gyan? 

Az elefántcsontparti Didier Drogba, a ka-
meruni Samuel Eto’o vagy a ghánai
Asamoah Gyan lehet 2010-ben a legjobb
afrikai labdarúgó. Az ottani Év játékosa
címre jelöltek listáját leszûkítve a lehetséges
befutónak hármójukat nevezték, s az 53 or-
szágot tömörítõ Afrikai Labdarúgó Konfö-
deráció december 20-án nevezi meg a gyõz-
test a szakvezetõk szavazatai alapján.

Schweinsteiger hosszabbított 

Hatvankilencezer Bayern-szurkoló üdvri-
valgása fogadta szombat este a Bayern sta-
dionjában Bastian Schweinsteiger bejelen-
tését, amely szerint 2016-ig meghosszabbí-
totta szerzõdését a 22-szeres bajnokcsapat-
nál. A klubhûség mellett azonban nyomós
anyagi érvek is szóltak döntése mellett. A
26 éves középpályásnak a Welt am Sonn-
tag értesülése szerint az öt évre szóló új
szerzõdés értelmében legalább 50 millió
euró üti a markát. 

Tévez nem mehet 

A Manchester Citynél hallani sem akarnak
arról, hogy „egy ilyen ígéretes szezon” köz-
ben távozzék az élvonalbeli angol futball-
gárda argentin csapatkapitánya, Carlos
Tévez. A labdarúgóklub vezetése tegnap a
csapat honlapján tette közzé erõteljes ma-
rasztalási szándékát, miután a remek csatár
írásban kérte elöljáróit: engedjék el, hadd
igazoljon el máshová. A 26 éves focista állí-
tólag azért vágyik el Manchesterbõl, mert
megromlott a viszonya az olasz vezetõ-
edzõvel, noha Roberto Mancini volt az, aki
csapatkapitánnyá nevezte ki az argentin
futballistát.

Joachim Löw az év edzõje 

A világbajnoki bronzérmes német labdarú-
gó-válogatott szövetségi kapitányát, Joa-
chim Löwöt választotta az év edzõjének a
L’Équipe címû francia sportlap. Az 50 éves
szakember már át is vette a díjat, amelyet
Frankfurtban nyújtottak át neki. Az újság
által felkért zsûriben többek között helyet
kapott a volt klasszis alpesi sízõ, Jean-
Claude Killy, az olimpiai bajnok futó,
Marie-José Perec és a Bayern München
futballcsapatának volt francia légiósa,
Bixente Lizarazu is. 

RövidenA legjobb bunyós
Kosárlabda

ÚMSZ

Negyedik csoportmérkõzését
is megnyerte, és ezzel biztosí-

totta helyét a Közép-Európai Li-
ga (CEWL) négyes döntõjében a
BC ICIM: az aradi lányok 69-64-
re verték Bécsben a Flying Foxes
SVS Postot. A B csoport másik
találkozóján a Valosun Brno 82-
78-ra nyert a szintén cseh Slo-
vanka Mlada Boleslav otthoná-
ban. Két fordulóval a csoportkör
vége elõtt a BC ICIM (8 pont)
vezet a Valosun (6), a Slovanka
(5) és FF SVS Post (4) elõtt. A
küzdelem jövõ januárban folyta-
tódik, 12-én az aradiak a brnói-
akat fogadják, 13-án pedig a bé-
csiek a Slovankát. Az A csoport-
ban a szlovák BK PU Bemaco
Presov (11 pont) vezet két 9 pon-
tos cseh együttes, a Kara
Trutnov és a Sokol Hradec Kra-
lové elõtt, míg a német TSV
1880 Wasserburg 8 ponttal a ne-
gyedik. A Pécs 2010 hazai pá-
lyán 67-57-re kikapott csütörtö-
kön este a lengyel Krakkótól a
nõi kosárlabda-Euroliga hetedik
fordulójában. A 9 pontos, s jelen-
leg a kiesõ ötödik helyen álló pé-
csiek szerdán a francia Mon-
deville csarnokában lépnek pályá-
ra. Az A csoportban az olasz
Taranto (13 pont) vezet a Krakkó
(12), a Kassa (11) és a Mondeville
(10) elõtt, sereghajtó a lett Riga
(8). Nagy csatában szenvedett ve-
reséget az MKB-Euroleasing
Sopron: 74-79 a spanyol Rivas
Ecopolis otthonában. A tavaly
négyes döntõbe jutott soproniak a
B csoport harmadik helyén állnak
11 ponttal, elsõ a török Fener-
bahce (14), második pedig az
orosz Jekatyerinburg (13). 

Menetelnek 
az aradiak 

Labdarúgás

T. J. L.

Utolsó EL-csoportmérkõzése
elõtt aggódhat a Steaua: csü-

törtöki ellenfele, a Napoli formá-
ban van. Maradona egykori csa-
pata a Genoa otthonából vitte el a
három pontot miután Hamsik
(25.) góljával 1-0-ra nyert az olasz
labdarúgó Serie A 16. forduló-
jában. A Palermo, valamint az
Udinese is hátrányból fordítva
gyõzött. Eredmények: Palermo-
–Parma 3-1, Udinese–Fiorentina
2-1. Tegnap: Bologna–AC Milan
0-3, AS Róma–Bari 1-0,
Brescia–Sampdoria 1-0,
Cagliari–Catania 3-0, Lecce-
–Chievo 3-2. A Juventus–Lazio-
rangadó lapzárta után kezdõdött. 

Gyõzelemmel mutatkozott be
a kispadon Alan Pardew, a

Newcastle United új vezetõedzõ-
je: a Szarkák szombaton a Liver-
poolt gyõzték le 3-1–re az angol
Premier League 17. fordulójá-
ban. Szombaton öt csapat maradt
gólképtelen, eredmények: Aston
Villa–West Bromwich Albion 2-
1, Everton–Wigan Athletic 0-0,
Fulham–Sunderland 0-0, Stoke
City–Blackpool 0-1, West Ham
United– Manchester City 1-3.
Tegnap: Bolton Wanderers–
Blackburn Rovers 2-1, Wolver-
hampton Wanderers–Birming-
ham City 1-0. A Tottenham
Hotspur–Chelsea-meccs lapzárta
után fejezõdött be. 

A Getafe több mint egy félidõt
emberhátrányban futballozva
gyõzte le a harmadik helyen álló
Villarrealt a spanyol Primera
División 15. fordulójának szom-
bati nyitómérkõzésén, 1-0.  To-
vábbi eredmények: Sevilla–Al-

mería 1-3, Atlético Madrid–De-
portivo La Coruna 2-0. Tegnap
hat mérkõzést rendeztek, a Valen-
cia–Osasuna mára maradt. 

A német Bundesliga 16. for-
dulójának szombati játéknapján a
Borussia Dortmund 2–0–ra nyert
a Werder Bremen ellen, és közel
áll ahhoz, hogy rekordot dönt-
sön. A sárga-feketék 14. sikerüket
aratták, jelenleg 43 pontjuk van, a
„téli rekordot” a Bayern Mün-
chen tartja a 2005/06–os idény-
bõl, akkor a bajorok 17 fordulót
követõen 44 ponttal vezették a ta-
bellát. A címvédõ Bayern egyéb-
ként magabiztosan gyõzött az
újonc St. Pauli ellen: 3-0,
Altintop, Lahm (11 m) és Ribéry
góljaival. További eredmények:
Hannover 96–VfB Stuttgart 2-1,
Kaiserslautern–VfL Wolfsburg
0–0, 1. FC Köln–Eintracht
Frankfurt 1-0, Hamburger SV–
Bayer Leverkusen 2-4, 1899 Hof-
fenheim–Nürnberg 1-1. Tegnap:
Freiburg–Borussia Mönchen-
gladbach 3–0, az FSV Mainz
05–Schalke 04-találkozó lapzárta
után fejezõdött be. 

A listavezetõ Lille, valamint a
második Paris Saint–Germain is
gyõzött a francia Ligue 1 17. for-
dulójában. Eredmények: AC
Arles–Avignon–OSC Lille 0–1,
AS Nancy–Sochaux 1–0, SM Ca-
en–OGC Nice 0–0, FC Lorient–
Racing Lens 3–0, Stade Brest–
HSC Montpellier 0–0, Valencien-
nes–Paris Saint–Germain 1–2. 

Nagy formában a Napoli
Labdarúgás

Hírösszefoglaló

Az eddig megszokottnál ké-
sõbb kezdõdhet a 2014-es

brazíliai labdarúgó-világbajnok-
ság, mert a nemzetközi szövetség
(FIFA) hosszabb pihenõt szeret-
ne biztosítani a szezont végigját-
szó futballistáknak. A torna kez-
dési idõpontját június közepérõl
júliusra tennék át, így az európai
ligákban május végéig érdekelt
játékosok kipihentebben érkezné-
nek a helyszínre. A részletek ki-
dolgozásáért és a vb izgalmasab-
bá tételéért a Joseph Blatter
FIFA-elnök által létrehozott szö-
vetségi különítmény felel. A
sportvezetõ azért állította össze a
módosítási javaslatok értékelésé-
vel és azok megvalósításával fog-
lalkozó csapatot, mert az idei,
dél-afrikai tornán több sztárfut-
ballista, így többek között Cris-
tiano Ronaldo, Wayne Rooney és
Didier Drogba is a tõle megszo-
kottól gyengébben teljesített.
Blatter szeptemberben úgy nyi-
latkozott, a következõ vb-n azt is
el szeretnék kerülni, hogy túl sok
döntetlen szülessen, és arra ösz-
tönöznék a csapatokat, hogy na-
gyobb hangsúlyt fektessenek a tá-
madójátékra. Az elnök akkor azt
mondta, megfontolják, hogy el-
törlik a hosszabbítást vagy újra
bevezetik az aranygólszabályt. 

Vb-reformokat
akar a FIFA

A Steaua „mumusa“ Marek Hamsik, a Napoli legjobbja lehet

Alistair Overeem holland honfitársát, Peter Aertset gyõzte le a tokiói fináléban
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