
A forradalom áldozataira emlékeztek. 3. oldal 

HIRDETÉS

Jön a decemberi tavasz

Harminc fokot is változhat karácsonyig az
idõ: a rendkívüli hideget rendkívüli meleg
követi. A mínusz 20 fokos fagy után 17 fo-
kos csúcshõmérséklet lesz. Az idõjárás-vál-
tozás nehezíti az ünnepi közlekedést és fel-
készülést, nehéz napok elé néznek a front-
érzékenyek és a krónikus betegek is. 

új magyar szó
2010. december 22., szerda

Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2901 ▲
1 amerikai dollár 3,2617 ▲
100 magyar forint 1,5531 ▼

Szilveszter a teátrumban

Gazdag kínálattal jelentkeznek az erdélyi
színházak a téli ünnepek körül. A hagyo-
mányos szilveszteri kabaré sem hiányoz-
hat, bár helyenként egy-egy komolyabb
elõadás váltja fel a könnyed mulatságot,
mint Szatmáron a Chicago címû musical.

Társadalom 7

Kultúra 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
Kikosarazta a PNL-t Kelemen

„Nem tartom valószínûnek, hogy az
RMDSZ az ellenzékkel lépjen koalícióba” –
nyilatkozta tegnap az ÚMSZ-nek Kelemen
Hunor. Kelement annak kapcsán kérdeztük,
hogy a PNL elnöke kilátásba helyezte:
megkeresik ajánlatukkal az RMDSZ-t.

Az igazság arcvonásai
Soknemzedéknyi magyar büszke volt ar-
ra, hogy a magyar forradalmak mindig a
sajtószabadságot tûzték a zászlójukra, és

alighanem most sokan szé-
gyenkeznek, hogy földbe
taposták ezt a zászlót. A
magyar médiatörvény min-
den bizonnyal megteszi a
maga hatását a magyar ér-
telmiségre is, akik aligha
szeretnének valamiféle mé-

diadiktatúrában újra
meghonosodni. 

Székedi Ferenc

Élesen bírálta tegnap Traian
Bãsescu, hogy Franciaország

és Németország nem járul hozzá
Románia és Bulgária gyors schen-
geni övezeti csatlakozásához. Az
államfõ Romániával szembeni
hátrányos megkülönböztetésnek
nevezte a döntést. Bãsescu arra a
levélre reagált, amelyet Brice
Hortefeux francia és Thomas de
Maiziere német belügyminiszter
intézett az Európai Bizottsághoz.
Ebbõl kiderül: Párizs és Berlin
nem ért egyet azzal, hogy Romá-
nia márciusban csatlakozzon a
schengeni övezethez. 3. oldal 

„Szájkosár”. A médiatörvény elleni tiltakozásul az országgyûlési szavazáskor a Legyen Más a Politika párt képviselõi leragasztották a szájukat 

Várhatóan hatmilliárd euró
értékû újabb hitelszerzõdést

köt Románia jövõre a Nemzet-
közi Valutaalappal. A pénzt a
megállapodás szerint csak „vég-

szükség” esetén hívnák le. 
6. oldal

Fotó: MTI

Fotó: Antal Erika

Erdélyig érõ sajtópóráz
Máris szedi áldozatait az országgyûlésben tegnap hajnalban elfogadott médiatörvény

BÓNUSZ!!!
Értékes könyvcsomagok

egyéves ÚMSZelõfizetõk

nek a Duna
International

kiadótól.
Ünnepi sorsolásdecember 30án!

Hatmilliárdos 

IMF-mentõöv?

Magyarországon máris szedi áldozatait a Fidesz tegnap hajnalban megszavazott média-

törvénye: a közrádió két újságíróját, Mong Attilát és Bogár Zsoltot felfüggesztették állásuk-

ból, miután egyperces adásszünettel tiltakoztak a jogszabály ellen. A magyar kormánypárt

médiatörvénye Magyarország határain kívül, Erdélyben is érezteti hatását, hiszen azokat 

a médiumokat is érinti, amelyeknek a romániai magyarság is fogyasztója. 9. oldal 

„Volt-e értelme 1989-nek?”Diszkrimináció

Schengen-ügyben
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Röviden

Román tábornokok elõzetesben

Öt magas rangú román katonai vezetõt, kö-
zöttük két tábornokot helyeztek elõzetes le-
tartóztatásba, miután a korrupcióellenes
ügyészek azzal gyanúsítják õket, hogy ke-
nõpénzt fogadtak el a hadseregbe jelentke-
zõ fiataloktól. A legfelsõbb bíróság hétfõn
késõ este hagyta jóvá az ügyészeknek azt a
kérését, hogy az öt gyanúsítottat elõzetes
letartóztatásba helyezzék. Jelenleg büntetõ-
jogi vizsgálat van folyamatban ellenük. A
korrupcióellenes ügyészek Mihai Chiriþã
tábornokot hamis okiratok kiállításával, ok-
irat-hamisításra való felbujtással és hivatali
visszaéléssel gyanúsítják, akárcsak Ion Ma-
rian dandártábornokot. Az ügyészek sze-
rint anyagi haszonért cserében, elõnyben
részesítettek néhány jelöltet a román védel-
mi minisztérium kötelékébe való felvétel
vizsgáin. Ezek a személyek a román hadse-
regbe szerettek volna felvételt nyerni.

Békés karácsonyt szeretne Ridzi 

Békés karácsonyt szeretne teremteni gyere-
kének a hivatali visszaéléssel, sikkasztással,
valamint okirat-hamisítással gyanúsított
Monica Iacob-Ridzi demokrata-liberális
képviselõ, volt ifjúsági és sportminiszter,
ezért nem kíván ugyanazzal a kártyával vá-
laszolni az õt kritizálóknak. „Bocsássatok
meg nekem, de most nem fogok válaszolni
kérésetekre. Nehéz év van mögöttem, saját
és a gyerekem élete is kockán forgott. Ál-
dott karácsonyt kívánok mindannyiatok-
nak. Ki tudja, december 27-én...” – szabad-
kozott majd sejtelmeskedett Ridzi.

Borbély az Európai Unióban

Borbély László környezetvédelmi és erdé-
szeti miniszter részt vett az Európai Unió
Környezetvédelmi Tanácsának brüsszeli
ülésén. A tanácskozáson az üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentése, az elektronikus
berendezésekben alkalmazott veszélyes
anyagok korlátozása, a fenntartható terme-
léssel és fogyasztással, valamint a génmó-
dosított termékekkel kapcsolatos kérdések
szerepeltek napirenden. Románia és Ma-
gyarország közösen kezdeményezi a Duna-
stratégia kidolgozását, mert köztudottan jó
a két ország környezetvédelemmel és víz-
gazdálkodással kapcsolatos együttmûködé-
se – hangsúlyozta a miniszter. 

Kaczynski kétkedik a holttestben

Jaroslaw Kaczynski, az április 10-i repülõ-
szerencsétlenségben elhunyt lengyel állam-
fõ, Lech Kaczynski ikertestvére (képünkön)
kételkedik abban, hogy fivére maradványait
temették el a krakkói királyi várban, a
Wawelben. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a szmolenszki baleset helyszínén még felis-
merte fivére holttestét, de a temetéskor már
teljesen felismerhetetlen volt a tetem, s

olyan ember földi maradványai voltak a ko-
porsóban, aki egyáltalán nem hasonlított
testvérére. Ráadásul a koporsóban egy tá-
bornoki egyenruha volt a holttest mellett,
holott a néhai államfõ soha nem volt tábor-
nok – mutatott rá Jaroslaw Kaczynski.

Lemondott a montenegrói kormányfõ

Lemondott Milo Djukanovic montenegrói
miniszterelnök tegnap, hozzátéve, hogy to-
vábbra is betölti majd a Szocialisták De-
mokratikus Pártjának vezetõi tisztségét.
Djukanovic két évtizede határozza meg or-
szága politikai életét, s ezzel a leghosszabb
ideje szolgáló államférfi a Balkánon. 

Hírösszefoglaló

Visszaszerezné az Európai
Unió számára a bõvítés lendü-

letét Orbán Viktor a 2011 elsõ fél-
évében esedékes magyar EU-
elnökség idején. A magyar mi-
niszterelnök ezt azt követõen
mondta, hogy tegnap Budapesten
fogadta Herman Van Rompuyt,
az Európai Tanács elnökét. Or-
bán szerint az EU párját ritkítóan
nehéz fél év elõtt áll, de önmagá-
ban ez „bennünket, magyarokat a
legkevésbé sem rettent vissza ettõl
a munkától”.

Orbán hangsúlyozta, hogy
minden tagállamnak be kell tar-
tania a legszigorúbb pénzügyi
kritériumokat, és az eladósodott-
ságra olyan megoldást kell talál-
niuk, amely egyúttal felszámolja
a különbségeket az országok kö-
zött. Álláspontja szerint Európá-
nak úttörõnek kell lennie a kuta-
tásban és az innovációban, olyan
körülményeket kell teremtenie,
amelyek arra késztetik a fiatal tu-
dósokat, hogy a kontinensen
maradjanak, ugyanakkor le kell
bontani a tudósok mobilitásának
akadályait is az unióban. Megfo-
galmazása szerint mindez jelen-
leg is nagyon fontos az uniónak,
amely a megbékélés és a régi el-
lentétek felszámolásának szelle-
mében biztonságot és jólétet te-
remt a tagállamainak. „Az
eurózóna stabilitásának megõrzé-

se kulcskérdés, ezért az unió ösz-
szes tagállama hajlandó mindent
megtenni” – mondta Herman
Van Rompuy. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia Politikatudo-
mányi Intézete által szervezett,
Az Európai Unió elõtt álló kihí-
vások 2011-ben címû konferenci-
án az Európai Tanács elnöke
hangsúlyozta: minden tagállam-
nak be kell tartania a legszigo-

rúbb pénzügyi követelményeket,
és az eladósodottságra olyan
megoldást kell találniuk, amely
egyúttal felszámolja a különbsé-
geket is az országok között.

Herman Van Rompuy üdvözöl-
te, hogy a Nyugat-Balkán térsége
kiemelten fontos a magyar elnök-
ségnek. Magyarország a vasfüg-
göny leomlása óta nagyon sokat
tett Kelet és Nyugat együttmûkö-

déséért. Fontos fordulatot hozott
2004, az újonnan csatlakozott or-
szágokban megerõsödött a jogál-
lamiság és a szabadság – mondta.
Ebbõl is látható – hangsúlyozta –,
hogy az EU milyen jelentõs üze-
netet közvetít a csatlakozni vágyó
országoknak; a nyugat-balkáni ál-
lamok európai jövõképe reményt
adhat nekik, és ez együttmûkö-
désre ösztönözheti õket. 

A gyors, pontos, hiteles és széles körû tájé-
koztatás a célja a 2011 elsõ félévében esedé-
kes magyar uniós elnökség hivatalos hon-
lapjának – mondta Gyõri Enikõ európai
ügyekért felelõs magyar államtitkár tegnap.
A www.eu2011.hu címen elérhetõ honlap a
legfontosabb kommunikációs eszköz lesz a
következõ félévben. Az unió soros elnöki
tisztét ellátó spanyol–belga–magyar trió ko-
molyan veszi a szoros kapcsolattartást és a
gyakorlati együttmûködést, ez abból is lát-
szik, hogy átveszik egymástól, ami jól bevált
– erre példa a magyar elnökség honlapja is –

mondta Gyõri. Emlékeztetett, hogy a honlap
alapszoftverét a belga elnökség díjmentesen
adta át, így az oldal egyfajta „trió-szellemi
terméknek” tekinthetõ. A honlap felépítésé-
nél fontos szempont volt, hogy közérthetõ,
költséghatékony és interaktív legyen; utóbbi-
val kapcsolatban megjegyezte: azt az üzene-
tet szeretnék közvetíteni, hogy az unióban
aktív polgárokra van szükség, akik képesek a
saját sorsukat és a közösségükét is jobbra for-
dítani. Az interaktivitást hivatottak erõsíteni
a Facebook és Twitter megosztási lehetõsé-
gek is. A honlap a magyar mellett angolul és

franciául is elérhetõ, hiszen ezek a legelter-
jedtebb munkanyelvek az unióban, de néme-
tül is hozzáférhetõ, mivel – az államtitkár
szavai szerint – „Magyarország közép-euró-
pai ország”. A  mindezt bejelentõ sajtótájé-
koztatót követõen Gyõri Enikõ átvette a He-
rendi Porcelángyár vezérigazgatójától az
úgynevezett elnökségi vázát: a csaknem egy-
méteres, 25 kilogramm súlyú alkotást az EU
tagállamai és Horvátország nemzeti himnu-
szának soraival díszítették. A váza az elnök-
ség idején a gödöllõi Grassalkovich-kastély-
ban lesz látható.

Honlapon a magyar uniós elnökség

Új lendület az uniónak

Herman Van Rompuyt fogadta Schmitt Pál köztársasági elnök. Az EU párját ritkítóan nehéz fél év elõtt áll

ÚMSZ/MTI

Erõteljes, 6,3-es erõssé-
gû földrengés rázta meg Irán

délkeleti részét hétfõ este. A ter-
mészeti katasztrófának halálos
áldozatai is voltak a térség hegyi
falvaiban, és sok épület megron-
gálódott – közölte az érintett
Kermán tartomány kormányzó-
ja. Iszmáil Naddzsar szerint sok
épület megrongálódott. Az álla-
mi televízió úgy értesült, hogy
legalább három falu romba dõlt.
Több száz ember rekedt a romok
alatt. A tartományi kormányzói
hivatal egyik tisztségviselõje el-
mondta, hogy a rengés sújtotta
térségben harminc falu van, de
gyéren lakottak. „Nem számí-
tunk sok halálos áldozatra. Eddig
25 sérültrõl tudunk” – mondta.

„Állítólag néhány faluban haltak
meg emberek, de pontos számot
még nem tudunk, mert a falvak
nehezen megközelíthetõk” – nyi-
latkozta a tévében egy másik ker-
máni tisztségviselõ. Hoszein
Bageri, az iráni katasztrófavéde-
lem igazgatója szerint a földren-
gés sújtotta övezettel megszakadt
a telefonösszeköttetés. A hatósá-
gok mentõalakulatokat vezényel-
tek a térségbe. A rengést az Afga-
nisztánnal és Pakisztánnal hatá-
ros Szisztán-Beludzsisztán tarto-
mányban is érezték. A szóban
forgó övezet közel fekszik az
ókori építményeirõl híres Bám
városához, ahol 2003-ban egy
hasonló erejû földmozgásban
több mint 26 ezer ember vesztet-
te életét. Kermán tartományban
gyakori a földrengés. 

Rengett az föld Iránban

Gy. Z.

Öttõl tizenöt napig terjedõ
elzárásra ítélték azt a mint-

egy hatszáz embert, aki vasár-
nap este Aljakszandr Lukasenka
elnök újraválasztása ellen tünte-
tett a fehérorosz fõváros, Minszk
központjában. Az országos
rendõrparancsnok tegnap azt
közölte, hogy az ellenzéki tünte-
tés részvevõi közül több mint
580 embert a bíróság elzárásra
közigazgatási eljárás keretében
ítélt. Több embert, köztük a kül-
földi újságírókat, a kiskorúakat,
valamint a két- vagy többgyer-
mekes szülõket szabadon enged-
ték. A minszki rendõrség szóvi-
võje arra figyelmeztetett, hogy a
büntetések sokkal súlyosabbak is
lehetnek, akik ellen ugyanis bün-
tetõeljárást indítanak, akár 15
évi börtönbüntetésre is ítélhetõk,
ha bebizonyosodik, hogy részt
vettek a „tömeges közrendbon-
tásban”. Az elnökválasztáson
indult kilenc ellenzéki jelölt kö-
zül hetet õrizetbe a rendõrség
vett. A hatalmat 16 éve birtokló
Lukasenka visszautasította az

újraválasztása miatt elhangzott
nyugati bírálatokat, és banditiz-
musnak minõsítette az erõszak-
kal elfojtott tüntetéseket.

Üdvözölte Lukasenkát újravá-
lasztása alkalmából iráni és vene-
zuelai kollégája. Hugo Chávez
venezuelai államfõ „nagy formá-
tumú európai vezetõnek” nevezte
fehérorosz kollégáját, akinek újra-
választása lehetõvé teszi a „test-
véri és szövetséges” Fehérorosz-
ország és a Venezuela közötti
„stratégiai szövetség” elmélyíté-
sét. Mahmúd Ahmadinezsád sze-
rint ez az elnökválasztás a „hatal-
mas fehérorosz nép dicsõséges
történelmében újabb aranyfejeze-
tet nyit meg”. 

Az ENSZ emberi jogi fõmeg-
bízottja, Navi Pillay felszólította
a belorusz hatóságokat, helyez-
zék szabadlábra az ellenzékie-
ket. A minszki újságíró szövet-
ség szerint Alekszandr Asztafjev
orosz fotós tíz nap börtönt ka-
pott. A Riporterek Határok Nél-
kül szervezet úgy tudja, hogy
munkájuk végzése közben mint-
egy húsz újságírót vertek meg a
rendfenntartó erõk vasárnap. 

Diktátorok dicsérik 

Aljakszandr Lukasenkát

Cunamiriadót rendeltek el Japán déli és délnyugati partjainál, mi-
után helyi idõ szerint szerda kora reggel (európai idõ szerint kedd
este) 7,4-es erõsségû földrengés volt a Csendes-óceánon – közölte
a japán meteorológiai szolgálat. A tévécsatornákon közzétett fi-
gyelmeztetés szerint a kétméteres hullámok elérhetik a Japán dé-
li részén található Ogavara-szigeteket. A japán, koreai, kínai és
brazil nyelven is ismertetett üzenet arra szólította fel az érintette-
ket, hogy hagyják el a partokat, és húzódjanak a magasabban fek-
võ belsõ területek felé.

Cunamiriadó a japán partoknál



Antal Erika, Sipos M. Zoltán

Az 1989-es forradalom áldo-
zataira emlékeztek tegnap

Románia-szerte. Kolozsváron
több politikai és civil szervezet
képviseltette magát a Forradalom
Igazságáért Egyesület által szer-
vezett megemlékezésen. A részt-
vevõk koszorúkat és virágokat he-
lyeztek el a  forradalmárok em-
lékmûvénél, a város központjá-
ban. „Az elmúlt huszonegy év
alatt a leggyakrabban arra a kér-
désre kellett válaszolnom, hogy
volt-e értelme a 29 kolozsvári fia-

tal véráldozatának. Erre a kérdés-
re értelmes választ nem tudok ad-
ni. Mindenesetre annyit elértek
azok a fiatalok, akik akkor életü-
ket vesztették, hogy a ma élõknek
van szólás- és mozgásszabadsá-
ga” – fogalmazott beszédében
Aurel Coltor, a szervezõ forradal-
márszervezet elnöke. Hozzátette:
szeretnék, ha a jelenleg Egyesülés
térnek nevezett kolozsvári fõtér
visszakapná korábbi nevét, és az
áldozatok emlékére a Szabadság
tér nevet viselné.

Marosvásárhelyen tegnap dél-
ben emlékeztek meg az 1989. de-

cember 21-i eseményekrõl, ami-
kor a város gyáraiból, üzemeibõl
elinduló tömeg a fõtéren követel-
te a kommunista diktátor lemon-
dását. Az esti órákban több ezer
ember gyûlt össze, a tömeg elosz-
latása céljából a karhatalom kö-
zéjük lövetett. Hatan veszítették
életüket, emléküket õrzi az egy-
kori helyszínen felállított, fából
készült emlékmû. Tegnap gyer-
tyákat gyújtottak a forradalom
hõseinek emlékére, majd koszo-
rúkat helyeztek el a forradalmá-
rok, a polgármesteri hivatal és a
Maros megyei tanács nevében. 
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Csupán egy kissé kell meg-
erõltetnünk emlékezetün-
ket, hogy felidézzük a

2000 körüli esztendõk
egyik leggyakoribb politi-
kai közhelyét: Románia
útja Magyarországon ke-

resztül vezet Európá-
ba. A magyarországi

médiát központosító, sokszínûségét meg-
szüntetni óhajtó és a kormányzat számára
kellemetlen híreket és véleményeket bünte-
tésekkel megcenzúrázó médiatörvény elfo-
gadása után alighanem módosítani kell
ezen a mondaton. A médiademokrácia
számára ugyanis már nem jelkép Buda-
pest, és a magyarországi újságíróknak in-
kább Bukarestre kell tekinteniük. 
Itt ugyanis amikor Silviu Prigoanã hon-
atya a nyomtatott sajtót is az Országos Au-
diovizuális Tanács vagy hozzá hasonló in-
tézmény gyámkodása alá helyezte volna,
olyan felháborodás tört ki, hogy még az il-
letékes parlamenti szakbizottság ajtaja sem
nyílt meg a kezdeményezés elõtt. Hasonló-
képpen járt az a Magyarországon ma már
szintén elfogadott javaslat, miszerint a tö-
megtájékoztatási eszközöknek adott száza-
lékban úgynevezett „pozítiv anyagokat”
kell közölniük. És volt még egy halovány
kezdeményezése egyes újságírók pszicholó-
giai vizsgálatára egy liberális szenátornak,
amely huszonnégy óra alatt megkapta a
csattanó választ: minden rendben, csak a
vizsgálatokat a parlament két házában kell
elkezdeni. 
A romániai média sokszínûségét még a
mogulokkal keményen hadakozó államel-
nöknek sem sikerült megtörni. Ugyanis
politikailag lejárató hírek, vélemények, sõt
akár csúsztatások és manipulációk ellen
harcolni a demokratikus országokban csak
a vélemények még nagyobb szabadságával
lehet, hiszen minél többen mondják a ma-
gukét, annál nagyobb a valószínûsége an-
nak, hogy hamarabb megcsillannak az
igazság arcvonásai.
A magyarországi médiatörvény – aligha-
nem a mostanában oly sokat emlegetett
Kelet és Kína felé tekintve – még azt a vi-
lághálót is szeretné megszabályozni, amely
a szakemberek véleménye szerint ezután lép
ki a gyermekcipõbõl, és olyan robbanássze-
rû fejlõdés elõtt áll, amelyet még körvona-
lazni is alig lehet. Soknemzedéknyi magyar
büszke volt arra, hogy a magyar forradal-
mak mindig a sajtószabadságot tûzték a
zászlójukra, és alighanem most nagyon so-
kan szégyenkeznek, hogy földbe taposták
ezt a zászlót. A magyar médiatörvény min-
den bizonnyal  megteszi a maga hatását az
immár szabadon gondolkodó és író Kár-
pát-medencei magyar értelmiségre is, akik
aligha szeretnének valamiféle médiadikta-
túrában újra meghonosodni. A Kossuth rá-
dió bemondójának tegnap reggeli bátor ki-
állása, a Magyar Újságírók Szövetségének
állásfoglalása, több neves magyarországi
tollforgató és médiamunkás szólásszabad-
ságért folytatott küzdelme azonban azt iga-
zolja, hogy a hatalom a gyõztesnek vélt or-
szágházi csata után hiába dörzsöli elégedet-
ten a tenyerét, mert a médiaháborút
hossszabb távon úgyis elveszíti. A szólás-
szabadság szellemét ugyanis még egy há-
romszínû magyarországi palackba sem le-
het visszazárni.

Román lapszemle

Az igazság arcvonásai

Székedi Ferenc

Robert Turcescu újságíró megvásárolná
a Sport Total FM rádióadó többségi rész-
vénycsomagját és alkalmazná azokat az
egykori munkatársait, akikkel együtt
hagyta ott korábban a Realitatea FM rá-
dióadót. (Adevãrul) Semmiképp nem
csökken 4 lej alá jövõre az euróárfolyam.
A román nemzeti valuta azonban várha-
tón erõsödik az uniós fizetõeszközzel
szemben. (Evenimentul zilei) Átlagban
220 lejbe kerül a karácsonyi vacsora a bu-
karesti luxusvendéglõkben. A menüben
szerepel pezsgõ és kaviár is. (Gândul)

„Volt-e értelme?”
Az 1989 decemberi áldozatokra emlékeztek Erdély-szerte

ÚMSZ

Ilie Nãstase nem hajlandó ki-
fizetni az Országos Diszkri-

minációellenes Tanács (CNCD)
által kiszabott 600 lejes bírságot,
csak akkor, „ha Tõkés Lászlót a
doftanai börtönbe zárják a romá-
nokat sértõ kijelentései miatt”. A
rasszista kijelentésért megbírsá-
golt egykori román teniszcsillag a
Gândul címû napilapnak elmond-
ta: nem a romákkal, hanem a bû-
nözõkkel kapcsolatosan nyilatko-
zott abban az interjúban, amiért
végül megbírságolták. Úgy fogal-
mazott: nem õt, hanem Tõkést
kellene büntetni, a december else-
jével kapcsolatos kijelentései mi-
att. „Nagyon súlyos azt állítani,
hogy december elseje gyásznap a
magyaroknak. Ez támadás a ro-
mán nemzetbiztonság ellen” – fo-
galmazott az egykori sportoló.
Szerinte a hasonló kijelentésekért
„be kellene zárni az EP-képvise-
lõt. Sõt, az útlevelét is el kell ven-
ni. Mi küldtük õt az Európai Par-
lamentbe. Hogy képviselhet min-
ket egy ilyen ember” – háborgott
Ilie Nãstase. A volt teniszezõ ko-
rábban a Pro Sportnak adott inter-
júban azt mondta: egyetért azzal,
ahogyan Franciaország a románi-
ai romák ügyét kezeli, és szerinte
a romákat Székelyföldre kellene
telepíteni, hogy megváltoztassák
az etnikai arányokat. Emiatt Bor-
boly Csaba Hargita megyei ta-
nácselnök tett panaszt a CNCD-
nél, mivel szerinte a kijelentés a
magyarok ellen irányul. 

Nãstase: elõbb
csukják le Tõkést! 

Kolozsváron az 1989-es forradalmárok fõtéri emlékmûvénél helyezték el a kegyelet koszorúit Fotó: Sipos M. Zoltán

M. Á. Zs.

„Nem teljesült minden feltétel
Románia és Bulgária schen-

geni csatlakozásához. Úgy gon-
doljuk, a csatlakozásról szóló dön-
tést csak akkor kellene meghozni,
amikor az aggodalomra okot adó
kérdéseket sikerül megoldani, va-
gyis amikor sikerül visszafordítha-
tatlan eredményeket elérni a kor-
rupció és a szervezett bûnözés el-
leni küzdelem terén” – áll abban a
levélben, amelyet Brice Hortefeux
francia és Thomas de Maiziere né-
met belügyminiszterek közösen
küldtek Cecilia Malmströmnek,
az Európai Bizottság belügyi biz-
tosának. A közös francia–német
kezdeményezést megkapta az EU
elnökségét jelenleg ellátó Belgium
illetve a januártól elnöklõ Ma-
gyarország is. 

Párizs és Berlin álláspontja sze-
rint nem lehet figyelmen kívül
hagyni azokat a hiányosságokat,
amelyeket az Európai Bizottság is
megállapított az igazságszolgálta-
tás reformját nyomon követõ
együttmûködési és ellenõrzési
mechanizmus keretében végrehaj-
tott ellenõrzés során. Álláspont-
juk szerint az említett hiányossá-
gok súlyos következményekkel
járnának az Európai Unió belsõ
biztonságára nézve, mivel sebez-
hetõvé teszik a külsõ határokat és
a schengeni adatbázist. Emiatt ir-
reális és felelõtlen lépés volna el-
siklani a hiányosságok fölött – ál-
lapítják meg.

Mint ismeretes, Franciaország
már korábban is többször kifej-
tette azon álláspontját, hogy túl
korai lenne Románia márciusi
csatlakozása a schengeni övezet-
hez. „Párizs tenni fog azért,
hogy ne legyen automatikus Ro-
mánia és Bulgária bekerülése a
schengeni övezetbe, és a döntést
ne hozzák meg a jövõ nyár elõtt”
– jelentette ki novemberben Pier-
re Lelouche, francia európai uni-
ós ügyekért felelõs államtitkár.
Késõbb Hollandia is csatlakozott
ehhez a nézethez.

Traian Bãsescu államfõ tegnap
koraesti rendkívüli sajtónyilatko-
zatában diszkriminációnak ne-
vezte a francia–német schengen-
levelet. „Kérésük ellentmond
Románia csatlakozási szerzõdé-
sének és további visszaéléseket
vonhat maga után. Küzdeni fo-
gunk jogainkért, ugyanolyan fel-
tételeket kérünk, amilyeneket az
elõttünk csatlakozó országoknak
biztosítottak” – fogalmazott har-
ciasan a román államfõ, leszö-
gezve, hogy az Európai Parla-
ment konzultatív döntését köve-
tõen a végsõ szó az Európai
Unió tanácsáé lesz. Egy héttel
ezelõtt Marian Tutilescu, a ro-
mán belügyminisztérium schen-
geni csatlakozásért felelõs igaz-
gatóságának vezetõje kijelentet-
te: Románia számára kedvezõ
eredménnyel zárult az ország
schengeni csatlakozására irányu-
ló ellenõrzés-sorozat utolsó tech-
nikai vizsgálata. 

Bãsescu: diszkriminál a 

francia–német Schengen-levél
ÚMSZ

„Az RMDSZ-nek a jövõben
két veszélyforrással kell

szembenéznie: a jobbra-, illetve a
balratolódás veszélyével” – jelen-
tette ki Markó Béla miniszterel-
nök-helyettes az Erdélyi Magyar
Televízió (ETV) Közbeszéd címû
mûsorában. Az RMDSZ és az
erdélyi magyarság jövõjérõl, le-
hetõségeirõl szóló beszélgetésen
a szövetségi elnök kifejtette: a jö-
võben is arra kell törekedni,
hogy az RMDSZ-re ható erõk
egyensúlyban maradjanak, de
legfõképpen arra, hogy ezek a
gondolatok, eszmék maradjanak
meg egy szövetségben. Szerinte a
szlovákiai példa igen szemléletes
a politikai eltolódás veszélyét te-
kintve. „A felvidéki magyar poli-
tikum ezt a dilemmát nem tudta
megfelelõen kezelni: volt egy-
részt a Magyar Koalíció Pártja
(MKP), amely a nemzeti retori-
kába kapaszkodott, de eredmé-
nyeket nem tudott felmutatni.
Aztán létrejött egy új párt, amely
az együttmûködésrõl, a szlovák-
magyar közösségrõl beszélt. A
helyes megoldás az, hogy ezek a
gondolatok, eszmék maradjanak
meg egy szövetségben” – muta-
tott rá Markó. Politikai és polito-
lógiai szempontból igen jelentõs
eseménynek nevezte Takács
Csaba a szövetségi elnök bejelen-
tését, melynek értelmében nem
vállal újabb elnöki mandátumot.
A megbízott ügyvezetõ elnök
úgy értékelte: ez egy felelõs poli-
tikus döntése, aki tisztában van
döntésének súlyával. 

Markó dilemmái

S. M. L.

„Bár a romániai politika min-
dig tartogat meglepetéseket,

nem tartom valószínûnek, hogy
az RMDSZ a jelenlegi ellenzékkel
lépjen koalícióba” – nyilatkozta
tegnap az ÚMSZ-nek Kelemen
Hunor. Az RMDSZ ügyvezetõ el-
nökét annak kapcsán kérdeztük,
hogy a szövetség korábbi koalíciós
partnerének, a Nemzeti Liberális
Pártnak (PNL) a vezetõje kilátás-
ba helyezte: megkeresik a magyar
érdekvédelmi szervezetet. „Meg
kell gyõznünk az RMDSZ-t arról,
hogy mellettünk van a helye” – fej-
tegette a Gândul címû napilapnak
Crin Antonescu liberális pártelnök
azt követõen, hogy hétfõn részt
vett a Szociáldemokrata Párt
(PSD) helyhatósági választottai-
nak országos tanácskozásán. Ke-
lemen Hunor lapunknak úgy véle-
kedett, a jelenlegi koalíció aligha
bomlik meg a 2012-es választáso-
kig. „Emellett a PNL vezetõinek
utóbbi idõben tett nacionalista fel-
hangú nyilatkozatai sem szolgál-
ják egy jövõbeli együttmûködés
megalapozásának célját” – tette
hozzá a mûvelõdési miniszter. A
két ellenzéki alakulat, a PNL és a
PSD vezetõinek egyre gyakoribb
találkozói egyébként alátámaszta-
ni tûnnek azokat a korábbi nyilat-
kozatokat, miszerint „egységes el-
lenzéket” kívánnak alakítani a je-
lenleg kormányzó koalícióval
szemben. „Nem is annyira a jelen-
legi együttmûködésre, hanem a jö-
võbeni parlamenti többség meg-
alakítására kell koncentrálnunk” –
fogalmazott Crin Antonescu,
hangsúlyozva az RMDSZ meg-
gyõzésének fontosságát. 

Kikosarazta a

PNL-t Kelemen
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Gy. Z.

Ahogy az új, a sztálinis-
ta alaptörvénnyel végle-

gesen – még címében is –
szakító alkotmánnyal máig
adós a magyar országgyûlés,
ugyanúgy rendezni kell(ett)
a sajtó ügyeit is. A rendszer-
változás óta annak ellenére
tisztázatlan körülmények
között mûködött a média,
hogy a Horn-kormány ide-
jén (1996-ban) megszületett
a máig hatályban lévõ jog-
szabály, az akkori parlament
azonban nem rendelkezett
akkora társadalmi támoga-
tottsággal, felhatalmazással,
mint a jelenlegi.

Véres események

Pedig az igény a szabályo-
zásra régóta fennállt. A rend-
szerváltozást, 1989–90-et kö-
vetõen ugyanis alapvetõen
minden maradt a régiben, és

gyakorlatilag helyükön ma-
radtak mindazok, akik ko-
rábban is hangadónak bizo-
nyultak, legföljebb száz-
nyolcvan fokos fordulattal
áthangszerelve. Nem kevés
vélemény szerint hiteltelen-
né váltak ugyan ettõl, mégis
gyakorlatilag meghatározták
a közbeszédet. Az elsõ sza-
badon választott kormányfõ,
a konzervatív Antall József
1990-tõl 1993-ban bekövet-
kezett korai haláláig tartó
idõszakot gyakorlatilag a
médiaháború kitörése jelle-
mezte, és ez a háborúskodás
valójában mind a mai napig
tart (megkockáztatható, hogy
ezután sem lehet pontot ten-
ni a végére).

Sokan elborzadnak a mai
hírmûsorok szerkesztési elve-
in, például azon, hogy csak a
rossz hír a hír, és kizárólag a
véres események töltik ki az
adásidõt. Valójában tehát
egyet lehetne érteni bizonyos

változtatásokkal, rendsza-
bályokkal, csak az nem biz-
tos, hogy ilyen módon. A
központi forgatás ugyanis
biztosan nem oldja meg a sú-
lyos szakmai tévedéseket
(például az olyan mondatok
elhagyását, amelyek Görög-
országot szigetországnak ne-
vezik, vagy hogy a budapesti
Szabadság híd helyett az Er-
zsébet hídról állítják, hogy
azelõtt Ferenc József hídnak
nevezték).

A „haza bölcse”

Hármas probléma mutat-
kozik az érdekrendszerek-
ben. A gondok valójában az
érintettek (elbocsátandók-át-
helyezendõk) körében, a né-
zõk igényeiben, valamint az
egymásnak feszülõ pártérde-
kekben nyilvánulnak meg.
Ezt a három szempontot kel-
lene összeegyeztetni, márpe-
dig demokratikus hagyomá-
nyok híján jóformán lehetet-
len feladatra vállalkozik az,
aki ilyesmivel próbálkozna.

A külföldi lapok azt írják,
hogy Magyarországon újra
bevezették a cenzúrát, ami –
persze – lehet igaz is, meg
nem is. Kizárólag attól függ

ugyanis, hogy ki hogyan él
vele. Amikor a „haza böl-
csét”, Deák Ferencet meg-
kérdezték, hogy mibõl is kel-
lene a sajtótörvénynek állnia,
õ így válaszolt: „Csupán
egyetlen mondatból. Ebbõl:
hazudni pedig nem szabad.”
Ehhez valójában nincs is mit
hozzátenni – esetleg annyit,
hogy hazudni sokféleképpen
lehet. Félrevezetõ képsorok-
kal, valós tények hamis beál-
lításával – nem is kell az
ügyet jobban ragozni.

Magyar kvóta

A hétfõi, késõ éjszakába
nyúló parlamenti ülésen el-
fogadott új magyar sajtótör-
vény hatálya minden médi-
umra, így a lapokra, hírpor-
tálokra és internetes újságok-
ra is kiterjed. A jogszabály
alapján közös gyártásban ké-
szülnek a közszolgálati hír-
mûsorok, a két nagy kereske-
delmi televízió híradóiban
pedig a bûnügyi hírek aránya
éves átlagban nem haladhat-
ja meg a húsz százalékot.
Magyar zenei kvótát vezet-
nek be a rádiók számára, és a
reklámok nem lehetnek han-
gosabbak, mint maga a mû-

sor, amelyet megszakítanak.
(Ezt a nézõk már régóta kifo-
gásolták, de a tévétársaságok
rendszeresen cáfolták.)

A magyar parlament dön-
tésével hatályon kívül he-
lyezte a rádiózásról és televí-
ziózásról szóló törvényt, a
sajtótörvényt, továbbá a
nemzeti hírügynökségrõl
szóló jogszabályt. Az új mé-
diatörvény hatálya alá tarto-
zik januártól minden Ma-
gyarországon letelepedett
médiatartalom-szolgáltató és
itt kiadott sajtótermék, vala-
mint bizonyos esetekben a
más országból nyújtott, de
ide irányuló, itt terjesztett
vagy közzétett médiaszolgál-
tatás is. A tartalomszabályo-
zással kapcsolatban kieme-
lendõ, hogy a televízióknak
évi teljes mûsoridejük több
mint felében európai, több
mint harmadában magyar
mûveket kell bemutatniuk;
közszolgálati csatornáknál
ez az arány 60, illetve 50 szá-
zalék. A rádióknak ezután
legalább 35 százalékban ma-
gyar zenét kell játszaniuk, és
egynegyedüknek 5 évnél
újabb felvételnek kell lenni-
ük. Választási kampányidõ-
szakon kívül politikai hirde-

tés csakis már elrendelt nép-
szavazással összefüggésben
közölhetõ. A politikai rek-
lám tartalmáért a média-
szolgáltató nem felelõs, mér-
legelés nélkül köteles közzé-
tenni azt.

Központi hírgyártás

Törvény szerint a közszol-
gálati médiumok az államtól
és a gazdasági szereplõktõl
függetlenek, vezetõik és a te-
vékenységükben részt vevõk
szakmai autonómiát élvez-
nek. A közmédiumok mûkö-
dése állami finanszírozással
történik, tevékenységük nem
irányulhat elsõsorban nyere-
ségszerzésre. Változás, hogy
a törvény az MTI-hez telepíti
a közszolgálati rádiós és tele-
víziós hírmûsorok gyártását
és a közszolgálati médiumok
hírportáljának mûködtetését.
A javaslat indoklása szerint a
hírszerkesztõségek összevo-
nása nem jár együtt a hírmû-
sorok mûsoridejének csökke-
nésével, ugyanakkor lehetõ-
vé teszi, hogy a közmédia a
rendelkezésre álló kapacitás
hatékonyabb kihasználásával
tudósítson a közéleti esemé-
nyekrõl. 

Bogdán Tibor 

Huszonegy év sem volt
elegendõ idõ, annak a

furcsa körülménynek a tisztá-
zásra, hogy miért haltak meg
sokkal többen Ceauºescuék
menekülése után, mint a dik-
tátorpár által elrendelt véres
megtorlások idején?

Az „össznépi 
védekezés”

Ma már több mint egyér-
telmû, hogy terroristák – leg-
alábbis az iliescui értelmezés-
ben – nem léteztek. Katonai
források szerint létezett vi-
szont az úgynevezett R-
hálózat. Az 1989 elõtti idõ-
szak katonai doktrínája az
„össznépi védekezésre”
épült. Ennek megfelelõen há-
ború esetén a reguláris hadse-
reg és egyéb fegyveres struk-
túrák mellett megyénként
mintegy ezerfõs alakulatot
verbuválhattak össze, a kato-
nai szolgálatukat különleges
egységeknél letöltõ tartaléko-
sokból. Ezeknek az egysé-
geknek a létezését már a ki-
lencvenes évek elején elis-
merte maga ªtefan Guºã tá-
bornok is, aki nem tartotta
kizártnak, hogy tagjaik szer-
vezték meg a legkülönfélébb
diverziós akciókat. Azt vi-
szont õ sem tudta megmon-
dani, ki adott számukra uta-
sítást a fegyveres akciókra.
Az R-hálózat megszervezé-
sére és mûködtetésére vonat-

kozó dossziékat ugyanis ké-
sõbb érintetlenül, lepecsétel-
ve találta a Védelmi Minisz-
térium épületében, azokhoz
tehát nem férhetett hozzá
senki. 

Az  R-hálózat

Az R-hálózat kiépítését a
kommunista hatalom 1968-
ban kezdte meg, a Varsói
Szerzõdés tagállamainak
csehszlovákiai inváziója nyo-
mán, Románia megszállásá-
tól tartva. Mivel Románia
erõteljesen elítélte az akciót,
Bukarest és Moszkva viszo-
nya rendkívül feszültté vált.
Ekkor jöttek létre Ceauºescu
utasítására országszerte az
elsõ különleges alakulatok,
amelyeknek az volt a felada-
ta, hogy az „ideiglenesen
megszállt területekrõl” infor-
mációkat gyûjtsenek és jut-
tassanak el a vezérkarhoz.
Az 1989. decemberi esemé-
nyek idején egyébként ez a
hálózat maradt az egyedüli
hírszerzõ struktúra, miután a
Szekuritáté december 22-étõl
már nem volt olyan helyzet-
ben, hogy információkat
gyûjtsön.

A hálózat kiépítése jelentõ-
sen felgyorsult az 1987. évi
brassói munkásmegmozdu-
lást követõen; ekkor a hadse-
reg számos struktúrájában
megkezdték a tisztek felké-
szítését az ellenállás külön-
bözõ formáira. Nagy részük
a hazafias gárdák soraiban

ténykedett, ami kiváló álcá-
zást jelentett számukra.

Katonatörténészek nemré-
giben a hazafias gárdák ve-
zérkari fõnöksége által össze-
állított titkos dokumentumra
bukkantak, amely „az ideig-
lenesen megszállt nemzeti te-
rületeken végrehajtandó el-
lenállás elõkészítésére és vég-
rehajtására” vonatkozott.
Ebbõl kiderül, hogy a fõ
szempontok a következõk
voltak: az ellenállási mozga-
lom párt általi vezetése, a leg-
nagyobb fokú konspiráció és
a területi elv. Az ellenállási
egységeknél mellõzni kellett
a sablonokat, és „rendkívül

rugalmas struktúra” kialakí-
tására kellett törekedni. Egy-
egy ellenállási csapat pa-
rancsnokból, politikai megbí-
zottból, parancsnokhelyettes-
bõl és 10-15 „harcosból” ál-
lott. A csapatokat községek,
vállalatok, lakónegyedek
szintjén szervezték meg, me-
gyénként 70-90 csapat léte-
sült, 1 000-1 200 „harcossal”.
Több csapatból jött létre az
ellenállási csoport, ezekbõl
pedig további 3-5 hozta létre
az ellenállási különítményt.
Ezek egy-egy földrajzi régiót,
vagy egy-egy várost és kör-
nyékét fedték le.

Feladatok, kiképzés

Az R-hálózat legfonto-
sabb feladata az ellenséges
erõk körében végzett hír-
szerzés, diverziók megszer-
vezése, propaganda- és sza-

botázsakciók végrehajtása
volt. Tagjai igen széles társa-
dalmi skálát öleltek fel, értel-
miségiektõl – elsõsorban ta-
nároktól – kezdve egészen a
munkásokig, földmûvesekig.
„Hivatalos tevékenységük”
csupán álcázásra szolgált,
akcióikat elõre meghatáro-
zott jeladás vagy jelszó meg-
adása nyomán hajtották vég-
re. Kiválogatásuk szempont-
jai között élhelyen szerepelt,
a haza iránti odaadás, az el-
lenség kérlelhetetlen gyûlö-
lete, az áldozatkészség, az
erkölcsi erõ, nem utolsósor-
ban pedig a párt politikájá-
nak alapos ismerete. A tagok
kiváló felkészítésben része-
sültek, bírták a hosszas fizi-
kai megerõltetést, az idõjá-
rási viszontagságokat, mes-
terei voltak a közelharcnak,
jó hegymászók, úszók, sí-
zõk voltak és értettek a leg-

különfélébb fegyverek keze-
léséhez is.

Mindezek olyan tulajdon-
ságok, amelyekkel az Ilies-
cuék által felemlegetett terro-
risták rendelkeztek. 

Ceauºescu 1989 nyarán
több figyelmeztetést is ka-
pott, miszerint külföldi körök
a rendszer megdöntésén dol-
goznak. ªtefan Dinu, a had-
sereg hírszerzõ igazgatóságá-
nak vezetõje szerint jugo-
szláv kollégája közölte a
belgrádi román katonai atta-
séval, hogy Budapestrõl,
Moszkvából és Szófiából
származó értesüléseinek
megfelelõen az akciót két
lépcsõben bonyolítanák le:
az elsõben turistáknak álcá-
zott diverziósok szítanák az
elégedetlenséget az ország-
ban, elsõsorban a kevésbé
homogén lakossággal ren-
delkezõ határ menti telepü-
léseken, majd lázadásokat
robbantanának ki több nagy-
városban. 

A hadsereg és a Szekuri-
táté átállása után Ceauºescu
már csak az R-hálózatban re-
ménykedhetett. Létezésérõl
azonban minden bizonnyal
tudtak a szovjetek – már csak
azért is, mert a hálózatot el-
sõsorban ellenük építették ki,
de a struktúráról értesülhet-
tek a rögtön december 22-én
honvédelmi miniszterré kine-
vezett Nicolae Militaru tá-
bornoktól is, aki bizonyítot-
tan a szovjet hírszerzés, a
GRU embere volt. Moszkvá-
nak így könnyû volt semlege-
sítenie a hálózatot, amelynek
legfeljebb elszórt egységei
léphettek akcióba. Az általuk
keltett diverzió viszont meg-
közelíthette az Iliescu-féle
„terroristák” akcióit. 

Kik voltak a terroristák?
Az 1989. decemberi események mindmáig tisztázatlan rej-

télye az, hogy kik is voltak azok a titokzatos terroristák,

akik pókemberként mászták meg a falakat, minden test-

helyzetbõl tüzeltek, rémületben tartva a lakosságot.

A Fidesz-kormány kihasználva kéthar-
mados többségét, új sajtótörvényt fo-
gadtatott el a parlamentben. A szabá-
lyozásra megérett az idõ, a módszer
azonban nagy vihart kavart.

Többen haltak meg Ceauºescuék menekülése után, mint a diktátorpár által elrendelt megtorlások idején

Nem csitul a magyarországi médiaháború
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A román nyilvánosságot a szó szoros értel-
mében is világra szóló botrány borzolja. A
TVR Profesioniºtii (Hivatásosok) címû mûsorá-
ban Eugenia Vodã interjút készített Ion
Cristoiuval, aki egy adott pillanatban Zelea
Codreanut, a hírhedt Vasgárda alapítóját a
mennyekbe küldte. Eugenia Vodã nem vá-
gott közbe, nem kérdezett rá, nem követelt
érveket és nem válaszolt ellenérvekkel. A
hazai és a Romániából elszármazott zsidó-
ság képviselõi felháborodással tájékoztatták
az Országos Audiovizuális Tanácsot
(CNA). Az pedig az Audiovizuális Törvény
71. passzusára hivatkozva, amely kiegyensú-
lyozott tájékoztatást ír elõ, többségi szava-
zással megrovásban részesítette az TVR-t. 
Ami az esetet üggyé tette: a román értelmi-

ségi elit legjelentõsebb képviselõi-
nek egy része, szám szerint

tízen, köztük Andrei Pleºu,
Lucian Pintilie, Silviu
Purcãrete és Gabriel
Liiceanu viszont a CNA

döntése ellen fogalma-
zott tiltakozást, amely

a panaszosok körében
a felháborodás újabb

hullámát indította el. (S

a polémiába a volt politikai foglyok is be-
szálltak – a börtönben meggyilkolt
Codreanu oldalán.) 
Egyszerû volna a dolgot azzal nyugtázni,
hogy a román értelmiség színe java ma is
nacionalista. A dolog azonban ennél jóval
bonyolultabb. 
„Mindannyian egyetértünk
azzal – olvashatjuk a tízek
levelében –, hogy a nyilvá-
nosság terét óvnunk kell az
erkölcsi, politikai, ideológi-
ai szempontból kártékony
beszédmódok befolyásai-
tól. A szélsõségességet, az
idegengyûlöletet, mindenféle fundamenta-
lizmust el kell utasítanunk, és amikor sor
kerül rájuk, késedelem nélkül meg kell bé-
lyegeznünk. Másrészt azonban az ilyen jelle-
gû óvatosságnak csak akkor van értelme, ha
az a teljes körû szabadság körülményei közt
gyakorolt józan megfontolás kifejezõdése le-
het. Egy veszedelmes ideológiát egy másik –
nem kevésbé veszedelmes (…), egyoldalú-
ságból, stratégiai számításból vagy konfor-
mizmusba való betagolódásból fakadó – ide-
ológiával ellensúlyozni, aligha segíthet hoz-
zá a probléma megoldásához. A konformis-

ta szellemiség arra kényszerít, hogy egy
meghatározott kánon szerint gondolkozz,
hogy ne azt mondd, amit hiszel vagy igaz-
nak tartasz, hanem csupán azt, amit elvár-
nak tõled; (…) ’jó színben tûnhetsz fel’, ha
rettenthetetlenül kiállsz valami ellen. Ma-
napság a konformista szellem egyik legfon-

tosabb megnyilvánulása a
’politikai korrektség’.
Olyan – számos konformis-
ta gondolkodó által elfoga-
dott – magatartástípusról
van szó, amelyet az erre
hajlamosak lépten-nyomon
kinyilvánítanak (…), s

amely alkalmas arra, hogy egyesek kiátko-
zásokkal szórják tele a nyilvánosságot, mi-
közben folyton ellenséges szándékokat szi-
matolnak”. 
Codreanuról szó sem esik. A levél írói
ugyanis úgy vélik, hogy nem a riporter köte-
lessége a szélsõséges nézetek cáfolata, neki
felszínre kell hoznia a szélsõséges nézeteket,
s ki kell szolgáltatnia azokat a hallgatóság
szabad és józan megfontolásainak, amelyek
belülrõl fakadó elutasításhoz vezethetnek. 
A levél írói a CNA-döntés visszás voltát
azáltal is bizonyítottnak vélik, hogy a kom-

munista diktatúra hírhedt dalnokának,
Adrian Pãunescunak a temetésekor a bárd
gusztustalan kultuszát, amelyeket a román
tévéadók forgalmaztak, a CNA nem sietett
szankcionálni. A CNA tagjai azt válaszol-
ták, hogy ez esetben nem tett senki feljelen-
tést, ha tett volna, lépniük kellett volna, hi-
szen õket feljelentés esetén törvény kötelezi
a döntéshozatalra. 
A vita engem sem arra késztet, hogy gon-
dolkodás nélkül tiltakozzam, inkább azt
kérdezném meg a levélíróktól, akikkel szá-
mos vonatkozásban egyet is értek, hogy mi
van akkor, ha a hallgatóság józan megfon-
tolásaira nem számíthatunk. Ha hallgató-
ság túlnyomó része (talán épp amiatt, mert
a román értelmiségi nyilvánosság máig
nem nézett szembe az Octavian Gogáig és
társaiig visszavezethetõ román antiszemi-
tizmussal, magyar-, cigány-, német- és
szlávellenességgel) ugyanúgy érez – akkor
mi a teendõ?
Ha Codreanu dolgában az értelmiség is el-
fogult „kissé” (mert Pãunescu koszos disz-
nó ugyan, de gyilkosnak mégsem nevezhe-
tõ), lehet-e még a román társadalom lelki
egyensúlyát az általa alakított közvélemény
józanságára alapozni? 

Winston fölé hajolt. Arca a közelség miatt óriásinak tûnt s förtel-
mesen csúnyának, mivel alulról látta. S ezenkívül valami egzaltált-
sággal, valami õrült feszültséggel volt telítve. (...)
– Az elsõ, amit meg kell értened, az, hogy ezen a helyen nincs vér-
tanúság. Olvastál a múlt vallásüldözéseirõl. A középkorban ott volt
az inkvizíció. Kudarcot vallottak vele. Azért kezdték el, hogy ki-
pusztítsák az eretnekséget, s azzal végzõdött, hogy örökkévalóvá
tették. Minden máglyán megégetett eretnek helyébe ezer új támadt.
Miért? Mert az inkvizíció nyilvánosan ölte meg ellenségeit, s meg-
ölte õket, bár még nem bántak meg semmit. Emberek haltak meg
azért, mert nem akarták elhagyni hitüket. Természetes, hogy min-
den dicsõség az áldozaté volt, s minden szégyen az inkvizítoré, aki
megégette õt. Késõbb, a huszadik században, ott voltak az úgyneve-
zett totalitárius rendszerek. Ott voltak a német nácik és az orosz
kommunisták. Az oroszok kegyetlenebbül üldözték az eretnekséget,
mint az inkvizíció. (...) Kínzással és magánzárkával addig gyötör-
ték õket, míg alázatos férgekké váltak, akik bármit bevallottak, amit
a szájukba adtak, önmagukat gyalázták, egymásra hárították bûnei-
ket, s kegyelemért könyörögtek. S alig néhány év múlva mégis meg-
ismétlõdött ugyanaz. A halottak vértanúkká lettek, lealacsonyodá-
sukat elfelejtették. Miért történt ismét így? Elsõsorban azért, mert a
vallomásaik nyilvánvalóan kierõszakoltak és hamisak voltak. Mi
nem követünk el ilyenfajta hibákat. Minden itt kimondott vallomás
igaz. Mi tesszük õket igazzá. 

George Orwell: 1984. Fordította Szíjgyártó László

A bohóc és a gyilkos
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Egyszerre két télapóval találkoztam a minap, s mie-
lõtt még e páratlan-páros szerencsén filóztam volna,
feltûnt, hogy a két nagy (ál)szakállú ajándékküldön-
cön más-más feliratú piros kabát virít. Körbejárták
Rudolf-rendszerû járgányaikat, s az egyik be-, a má-
sik viszont kiemelte a szánból a zsákját. A NATO
kabátosnak alig sikerült degesz puttonyát elhelyez-
nie a hátsó ülésen, a másik, akin az EU-felsõrész fe-
szült viszont, egy fonnyatag zsákot emelt le éppen.
Hivatásos kíváncsiként megtudtam, hogy az Észa-
katlanti apó ebben az évben nem osztó-, hanem
gyûjtõúton van, az Uniós pedig, bár ajándékozni
akart, alig tudott mit hozni. 
Nátóapó már végigjárta Európa országait, s a honi
sztratégoszok legnagyobb bánatára bejelentette,
hogy a jövõtõl kezdõdõen, a gazdasági krízis oldá-
sára, kénytelen lesz keményen csökkenteni (néhol el
is kezdte) a védelmi költségvetések országos zsáktar-
talmát. Példaként Angliát említette, amely januártól,
négy éves terv szerint, nyolc százalékkal kell hogy
csökkentse hadászati büdzséjét, kénytelen lefújnia
atom-tengeralattjáróinak fejlesztését, leírnia egy re-
pülõgép-hordozót, majdnem felét a harckocsijainak
és élemedett gépmadarainak. De említette a francia
költségvetés háromszázalékos csökkentését, és a há-
rom év alatt felszámolandó, több mint félszázezer
védelmi munkahelyet is; továbbá a holland leépíté-
seket, a német kötelezõ katonai szolgálat megszün-
tetését, és a megmaradt sereg személyzeti karcsúsítá-
sát, az olasz repülõgép-megrendelések visszamondá-
sát, vagy a pár éve egyre fogyó célirányos összegeket
a spanyol hadászatban. A most elvitelben érdekelt
Atlanti-apó ezen a füstbement vagy éppen -menõ re-
ményeket cipelte zsákjában, kékszínû, s csillagos
szánját ezeken túl még a gyengülõ NATO miatti
amerikai félelmek, illetve a Nagy Testvér már nem
oly kelendõ befolyása felett érzett európai aggoda-
lom túlterhe is mélyre nyomta a hóba. 
Ezzel szemben a saját konjugált, integrált védelmi
elképzeléseitõl is enyhén illuminált állapotú EU-
Santa vidáman kijelentette, hogy kollégájának
munkája tulajdonképpen az Unió hadászati nagy-
korúsítását jelenti, azt, hogy ezáltal végre kialakul
a közös európai kül- és hadászati politika, egy
nemzetek fölötti csapásmérõ-védképesség, amely

az öreg kontinensen mindenkit megóv
majd. 
Szavait az éppen elsuhanó brit,
frank, germán, latin hadászati tél-

apók szánkócsengõje zavarta meg, s
a bakon ülõ szakállas urak mögött

nemzetiszínû zsákokból kandikál-
tak ki a minden országra jellem-
zõ különutas, fegyverkezést elõ-

segítõ, túlélõ-fejlesztési tervek. 

Lap-top
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Azt kérdezném meg a le-
vélíróktól, mi van akkor,
ha a hallgatóság józan
megfontolásaira nem
számíthatunk.

Bíró Béla

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Jobb a vakság, mint a gonosz tekintet.”
Charles Dickens

Matt

Igaz vallomás

Santa
Clausewitzek

A nap címe. Felix, egyedül a szociál-
liberális szövetségben, Evenimentul zilei

Magyarázat. Dan Voiculescu, egykori
konzervatív pártelnök mindenáron létre
akarja hozni az új ellenzéki koalíciót.
Egyesek szerint Felix voltaképpen a libe-
rálisokkal való szövetséget célozza, de
nem akar túl hirtelen elválni a PSD-tõl.
(Már csak azért sem, mert abban az eset-
ben odalenne a szenátus alelnöki tisztsé-
ge.) A két nagy ellenzéki párt fontolgatja a
szövetséget – persze tudatában annak,
hogy a jelenlegi felállásban ez nem vezet-
het parlamenti többségben. Ahhoz kellene
az RMDSZ is, amelyik azonban meglehe-
tõsen inkompatibilis a PC-vel. Tehát a PC
akar, de nem elég – az RMDSZ elég len-
ne, de nem akar. Van ez így.

Terelik Mónikát. Maradék kis szemlének
való, Ridzi-reszli. Egyre inkább úgy néz
ki, hogy a hölgy tényleg csalt, sikkasztott.
Nyilván magának is, de a pártnak is tette.
Na most, ha a pártért tette, álljon-e ki
mellette a párt, vagy ne álljon ki? Az-e a
becsületes, ha kiáll (mint tette a PSD
Adrian Nãstaséért), vagy pedig az, hogy
miután odarakták lopni – vagyis szó sze-
rint bûntársak –, most hagyják, hogy
egyedül vigye el a balhét. Nos, a korrup-
cióellenes harc jegyében a PD-L (amely
korrupcióba hajszolta Monica Iacob-
Ridzit) most cserben akarja hagyni õt:
mind Cezar Preda alelnök (a Cotidianul
szerint), mind Elena Udrea bukaresti terü-
leti elnök (a Curierul naþional szerint) a leg-
jobban tenné, ha lemondana.

Egyetem. Érdekes és fontos hír az
Adevãrulban: a civil társadalom hatvan
képviselõje – többségükben egyetemi taná-
rok – az Alkotmánybíróság tagjaitól az
oktatási törvény jóváhagyását kéri. Véle-
ményük szerint „a törvénytervezet, ame-
lyért a kormány felelõsséget vállalt, meg-
próbál rendet tenni egy olyan rendszer-
ben, amelyben (többek között) a román
egyetemek átváltoztak oklevél-gyárakká”.

A nap álhíre. Emil Boc miniszterelnök ki-
fejtette, hogy a parlamentben a lépcsõn
szándékosan botlott meg, hogy valami kis
izgalmat is vigyen a bizalmatlansági indít-
vány vitájába és elesésébe.

Ady András



Cs. P. T.

Öt-hat milliárd eurós hi-
telkérelemmel fordul jö-

võre Bukarest a Nemzetközi
Valutaalaphoz (IMF) – tud-
ta meg a Mediafax kormány-
zati forrásokból. Eszerint a
végsõ összegben március-
ban állapodik meg a kor-
mány a washingtoni pénzin-
tézet képviselõivel. A hír-
ügynökségnek nyilatkozó
források azt sem tartják ki-
zártnak, hogy végül 8 milli-
árd eurós IMF-hitelrõl szü-
letik szerzõdés. 

Az összeget a majdani
megállapodás szerint csak
„végszükség” esetén hívná
le Románia. Függetlenül at-
tól azonban, hogy felhasz-
nálja-e a pénzt vagy sem, a
román államnak évi 0,3 szá-
zalékos kamatot kell fizet-
nie a készenléti hitelért. 

A kormány emellett az
Európai Bizottsággal is
újabb hitelszerzõdést szeret-
ne kötni. A pontos összeg-
rõl nincsenek még informá-
ciók, ám várhatóan jóval ki-
sebb kölcsönrõl van szó,
mint az idei 5 milliárd eurós
uniós hitel.

Az IMF romániai kül-
döttségének vezetõje no-
vemberben közölte, hogy a
nemzetközi pénzintézet

kész jövõre is újabb hitel-
szerzõdést kötni Romániá-
val. Jeffrey Franks akkor
hangsúlyozta, a pénzt „vá-
ratlan problémák” megoldá-
sára szánnák, az összeg pe-
dig jóval kisebb lesz mint az
idei 13 milliárd eurós köl-
csön. 

Tegnapi ülésén egyébként
a kormány jóváhagyta azt a
szándéklevelet, amelynek
tartalmáról az IMF-küldött-
ség októberi-novemberi ro-
mániai látogatásakor álla-

podott meg a pénzintézet
képviselõivel. A dokumen-
tumban foglaltak teljesítése
a feltétele annak, hogy Ro-
mánia januárban megkapja
a következõ hitelrészletet
Washingtontól.

Eszerint jövõre is folyta-
tódnak a leépítések a köz-
szférában; korlátozzák a
közalkalmazottaknak járó
pótlékokat; a munkanélküli
segély összegét többé nem
kapcsolják a minimálbér-
hez; jövõre 10 százalékkal

csökken a kórházi beutalá-
sok száma; módosítják a há-
ziorvosok kifizetési rendsze-
rét; változik az egészségbiz-
tosítást fizetõk számára biz-
tosított ingyenes orvosi szol-
gáltatások csomagja; a kor-
mány elõnyben részesíti az
Európai Unió által is finan-
szírozott befektetéseket; a
banki hiteleket szabályozó
50-es sürgõsségi rendeletet
nem terjesztik ki a jelenleg
érvényben lévõ hitelszerzõ-
désekre is. 
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Kezet rá. Jeffrey Franks és Emil Boc jövõre újabb hitelszerzõdésben állapodhat meg Fotó: gov.ro

Alkotmánybírák elé

kerül az 50-es rendelet?
Cs. P. T.

Az Alkotmánybíróság-
hoz fordul a Nemzeti Li-

berális Párt (PNL), ha a
képviselõház a jelenlegi for-
májában szavazza meg a
bankhiteleket szabályozó
50-es sürgõsségi rendeletet
jóváhagyó törvényt. Errõl
Eugen Nicolãescu liberális
frakcióvezetõ-helyettes be-
szélt annak kapcsán, hogy a
jogszabályról szóló szava-
zást hétfõrõl csütörtökre ha-
lasztották a honatyák. A po-
litikus nem pontosította, mi-
lyen alkotmányossági kifo-
gással fordulnak a taláros
testülethez, sérelmezte
azonban, hogy a rendelet
nem az ügyfeleknek, hanem
a bankoknak és a Nemzet-
közi Valutaalap elvárásai-
nak kedvez. Elégedetlenek a
jogszabály jelenlegi formá-
jával a nemzeti kisebbségek
képviselõi is. Frakcióvezetõ-
jük, Varujan Pampuccian je-
lezte, hogy a holnapi szava-
záson a rendeleti kormány
által elfogadott – és az ügy-
feleknek kedvezõ változatá-
hoz – ragaszkodnak majd.

Mint ismert, az 50-es ren-
delet a képviselõházi szakbi-
zottsági vita során módo-
sult. A legfontosabb válto-
zás az, hogy – demokrata-li-
berális kezdeményezésre –
néhány elõírás kivételével a
jogszabály nem terjed ki a
folyamatban lévõ hitelszer-
zõdésekre is. Eszerint a je-

lenlegi hitelszerzõdésekre
nem érvényes többé a rende-
let 95-ös cikkelye, amely ki-
mondja: a hitelek kamatlá-
bát az új szabály szerint kell
átszámolni, alapul véve a
nemzetközi (EURIBOR,
ROBOR vagy LIBOR) refe-
renciarátákat. 

Érvényesek azonban a hi-
telek újrafinanszírozását és
az elõtörlesztést megköny-
nyítõ elõírások: az újrafi-
nanszírozáskor felmerülõ
banki pótköltségek (például
az ingatlanfedezet felértéke-
lése) nem az ügyfeleket ter-
helik, elõtörlesztés esetén
pedig törölték a büntetõka-
matokat.

Mint ismert, a sürgõsségi
kormányrendelet érvény-
belépése után a bankok több
százezer hitelszerzõdés mó-
dosítására kényszerültek.
Lakatos Péter képviselõtõl
megtudtuk: a pénzintézetek
és az ügyfelek közös meg-
egyezésével módosított szer-
zõdések változatlanok ma-
radnak. Ha azonban a mó-
dosítás csupán az ügyfelek
hallgatólagos beleegyezésé-
vel történt, a rendeletet
szentesítõ törvény értelmé-
ben az ügyfélnek a jogsza-
bály életbe lépésétõl számít-
va hatvan nap áll a rendel-
kezésére arra, hogy írásban
jelezze: nem ért egyet a hi-
telfeltételekkel. 

A módosításokra a Nem-
zetközi Valutaalap elvárásai
miatt volt szükség. 

Roncsautó-program
közintézményeknek is 

Jövõre a közintézmények is
részt vehetnek a környezet-
védelmi minisztérium
roncsautó programjában –
jelentette be tegnap Borbély
László. A miniszter tájé-
koztatása szerint 2010-ben
az országos gépkocsipark
felújítását szorgalmazó
roncsautó-program bizo-
nyult a tárca egyik legsike-
resebb projektjének. Jelen-
leg több mint 187 ezer kör-
nyezetszennyezõ autót si-
került kivonni a forgalom-
ból. A program keretében
adott értékjegyek segítségé-
vel 2010-ben 60 ezer új au-
tót vásároltak a románi-
aiak. A vásárolt új autók-
nak fele hazai gyártmányú
– hangsúlyozta a környe-
zetvédelmi miniszter. 

Leírható nyugdíjjárulék

Leírható lesz a fakultatív
nyugdíjjárulék a társada-
lombiztosítási hozzájárulá-
sok kifizetésekor – jelentet-
te be a magán-nyugdíj-
pénztárakat felügyelõ bi-
zottság. Jelenleg az önkén-
tes pénztárakba folyósított
járulékok évente 400 eu-
róig leírhatóak az alkalma-
zott, és 400 euróig a mun-
kaadó részérõl, a keret nö-
velését már 2009 elején
tervbe vette a kormány.
Amennyiben teljes mérték-
ben leírhatóak lesznek
ezek a járulékok, hasonló-
an a társadalombiztosítási
járulékalaphoz a jövede-
lem- és profitadó számítá-
sakor is ennyivel fog le-
csökkenni az adóalap.

Vontatott 
büdzsévita

A minisztériumok költ-
ségvetésének megvitatásá-
val folytatódott tegnap a
parlamentben a jövõ évi
büdzsé tervezetének tár-
gyalása. A munkálatok las-
san haladnak, ugyanis
csupán a Regionális
Fejlesztési és Turisztikai
Minisztérium költ-
ségvetéséhez több mint
5700 módosító indítványt
nyújtottak be a honatyák.
Tegnap délig a parlament-
nek csak a külügyi tárca
költségvetését sikerült
jóváhagynia. Eszerint a
minisztérium büdzséje
jövõre 34 százalékkal 530
millió lejre csökken.

Történelmi csúcson 
a svájci frank 

Újabb történelmi csúcsra
erõsödött a svájci frank az
euróval szemben tegnap,
így alig 24 óra alatt
másodszor döntött rekor-
dot. Az eurót késõ délelõtt
1,2615 svájci frankon
jegyezték. Ennél drágább
soha nem volt még a
frank, amióta 1999-ben
bevezették az eurót. Az
elõzõ árfolyamrekord
hétfõ délután volt az euró-
svájci frank devizapár
történetében, akkor egy
euró 1,2638 frankot ért. 

Kovács Zsolt

Újra bezárt a sepsiszent-
györgyi cigarettagyár, mi-

vel az Adó- és Pénzügyi Hi-
vatal (ANAF) átiratban kérte
a Piraeus Banktól, hogy hajt-
sa végre a 2,5 millió euró ér-
tékû banki biztosítékot,
amellyel jótállt a gyár mûkö-
déséért. Ez automatikusan a
tevékenység felfüggesztését
jelenti mindaddig, amíg az
intézkedést vissza nem von-
ják – magyarázta György Er-
vin, Kovászna megyei pre-
fektus. A sepsiszentgyörgyi
gyárat mûködtetõ Galaxy
Tobacco Rt. az adóhivatal in-
tézkedése miatt nem csak a
gyártást kényszerült beszün-
tetni, hanem a raktáron lévõ
termékeit sem tudja értékesí-
teni. 

Sándor Csaba, a sepsi-
szentgyörgyi cigarettagyár

szakszervezeti vezetõje el-
mondta: ebben az idõszak-
ban a vállalat 84 alkalmazott-
ját amúgy is szabadságra
küldték volna, jövõ év január
10-ig tervezték a szabadságo-
lást. „Meglátjuk, mit hoz a
jövõ esztendõ, de bízunk ab-
ban, hogy sikerül újraindíta-
ni a tevékenységet” – nyilat-
kozta Sándor Csaba. 

Mint arról korábban beszá-
moltunk a jobb idõket élt sep-
siszentgyörgyi gyárat idén ta-
vasszal két hónapra már be-
záratta az ANAF. Február-
ban azért vonták vissza az
üzem termelési engedélyét,
mert az állam 475 millió lejt
követelt; azt az adósságot és
a büntetõkamatait, amit a
2004-es magánosítás során
amúgy eltöröltek, ezért a
Galaxy Tobacco Rt. ezt a tar-
tozást nem ismerte el és pe-
relt. Miután a pénzügyõrség

februárban védõzárat tett a
gyárra, ellehetetlenítette a to-
vábbi termelést. Sándor Csa-
ba a tavaszi kényszerszünet-
kor lapunknak elmondta: a
kéthónapnyi kényszer-sza-
badságolás miatt 160 tonna
cigaretta gyártásának értékét
veszítették el, ami hatalmas
bevételkiesést jelent. Az Or-
szágos Dohányegyedárúság
magánosítása után csupán a
113 éves múlttal rendelkezõ
sepsiszentgyörgyi cigaretta-
gyár maradt meg, amely a
hagyományos román márká-
kat, a Carpaþit és Snagovot
gyártja, viszont bérmunká-
ban több külföldi cigaretta-
márkának is „sodornak”, az
árú 80 százalékát külföldön
értékesítették. A sepsiszent-
györgyi vállalatnál 84 sze-
mély dolgozik, akiknek elbo-
csátása súlyos szociális prob-
lémákat okozna. 

Ismét bezárt a cigarettagyár

K. Zs. 

Az Asimcov vállalkozói
szövetség ezer három-

széki munkanélkülinek segít
állást találni vagy vállalko-
zást indítani. A mintegy 500
Kovászna megyei vállalko-
zót tömörítõ Asimcov, a
megyei Munkaerõ Ügynök-
ség és a CovIMM szakcég
tegnap indította el azt a két
éves futamidejû programot,
amely által javítanák a mun-
kanélküliek foglalkoztatási
esélyeit, növelnék az állásta-
lanok közérzetét, és vállal-
kozásra buzdítanák õket –
magyarázta Vajda Lajos. Az
Asimcov ügyvezetõ igazga-
tója szerint erre a célra az
Európai Szociális Alapból
1,5 millió lejt nyertek a Na-
gyobb eséllyel a munkaerõ pia-
cán címû projekt lebonyolí-
tására. Terveik szerint Há-
romszék öt városában ha-
marosan információs és do-
kumentációs irodákat nyit-
nak, amelyekben a munka-
erõ-piaci lehetõségekrõl tá-
jékoztatják az érintetteket,
de emellett szakmai tanács-
adást és tájékoztatást bizto-
sítanak 500 munkanélküli
számára, 100 fõ részére job-
klubot szerveznek, 100 ál-
lástalan vehet részt társas
kompetenciák és vállalkozói
készségek fejlesztési tanfo-
lyamán illetve további 100
fõnek vállalkozói tanács-
adást biztosítanak. 

Vállalkozni 
tanítanakHatmilliárdos mentõöv

Újabb kölcsönt kér jövõre Románia a Nemzetközi Valutaalaptól

Az alkalmazottak februárban is tiltakoztak már a sepsiszentgyörgyi gyár bezárása ellen A szerzõ felvétele



Antal Erika

Minden eddiginél egy-
szerûbb és hatékonyabb

módját alakította ki a jószol-
gálati feladat vállalásnak az
idén a Caritas: a tervek sze-
rint közvetít a rászorulók és
a segíteni tudók közt. A be-
tegközvetítõ rendszer elindí-
tására november 14-én kezd-
te meg a gyûjtést a szeretet-
szolgálat. 

Karitatív hálózat

Egy hónap alatt több mint
166 ezer lej gyûlt össze a ka-
ritatív ellátást vállaló orvoso-
kat és klinikákat, valamint a
betegeket összekötõ hálózat
mûködtetésére Az új szolgál-
tatás segít megszervezni a be-
tegek utaztatását, elszálláso-
lását és kivizsgálását is. „Az
adományoknak köszönhetõ-
en januártól elkezdhetjük az
új szolgáltatás kiépítését,
amelynek alapköltségeit
majdnem egy évig biztosítják
az adományozók. Így esélyt
adhatunk a gyógyuláshoz
azoknak az embereknek is,
akik saját erejükbõl nem kap-
hatnak megfelelõ orvosi ellá-
tást” – nyilatkozta Péter
György, a Caritas otthoni
gondozás vezetõje. A kezdeti
szakaszban a következõ tele-
pülések szakorvosai és klini-
kái csatlakoznak a hálózat-
hoz: Marosvásárhely, Ko-
lozsvár, Csíkszereda, Szé-

kelyudvarhely, Gyergyó-
szentmiklós, Sepsiszent-
györgy, Brassó, Régen és Se-
gesvár. Emellett külföldi
szakorvosok együttmûködé-
sére is számítanak, akik segít-
ségével különbözõ szûrõ-
kampányokat szerveznek
majd Erdély több településén

Adakozókedv

Az adakozókedv – figyel-
meztetnek a szeretetszolgálat
munkatársai – nem ismer
(megye)határokat: az idén a
pénzadományok mellett 43
ezer, ajándékokkal teli cipõs-
doboz is érkezett a Cari-
tashoz. Ezeket Fehér, Hargi-
ta, Hunyad, Kovászna és
Maros megyékben fogják
szétosztani a rászoruló gye-
rekek között. „Míg mások az
Angyalt várják, sok az olyan
szegény család, ahol egyálta-
lán nem ünnepelnek.  Sze-
rencsére sok külföldi adako-
zó gyermek készített ajándé-
kot: ezeket juttatta el hoz-
zánk a Humedica Inter-
national segélyszervezet” –
nyilatkozta Kelemen Eleonó-
ra, a Caritas Hargita megyei
irodájának közkapcsolati fe-
lelõse. Az idén Németország-
ból érkeztek a cipõsdobozok,
a Round Table Stiftung,
Ladies Circle, Humedica, El-
mar és Maria Karl, Robert és
Elisabeth Semann, Ottmar
Deppisch, és a biebergaui
segítocsoport jóvoltából. 

Baloga-Tamás Erika

Csikorgó tél után az ilyen-
kor szokásosnál jóval me-

legebb idõt ígér az Országos
Meteorológiai Szolgálat. Míg
az elmúlt napokban az éjsza-
kai hõmérséklet mínusz 20
fok körül alakult az ország
több régiójában is, karácsony
éjjelén 9 fokos melegre is le-
het számítani. Ami azt jelen-
ti, hogy majdnem harmincfo-
kos hõmérsékletváltozás kö-
vetkezik be néhány nap alatt. 

Veszélyes 
az ünnepi forgatag

A Hidrológiai Intézet mun-
katársai arra figyelmeztetnek:
nemcsak a hóesés maradhat
el az idén, hanem kellemetlen
meglepetéseket is okozhat a
hirtelen hóolvadás miatt be-
következõ áradás. Jelenleg
csak a Dunán van érvényben
sárga vészjelzés a vízszint-
emelkedés miatt, de a vízho-
zam növekedésére számíta-
nak az ország keleti, északi és
déli régióiban is. A Hidrológi-
ai Szolgálattól megtudtuk:
Máramaros, Szatmár, Maros

és Kolozs megyében folyik a
jégzajlás, több helyen útátmo-
sások, belvizek nehezítik a
közlekedést. Azoknak, akik
az ünnepek alatt autóval ké-
szülnek utazásra, a meteoro-
lógusok azt javasolják: elõze-
tesen feltétlenül tájékozódja-
nak az útviszonyok  felõl a
kellemetlen meglepetések el-
kerülése végett. A rendõrség
adatai alapján az utóbbi na-
pokban az ünnepi forgalom-
növekedés és az idõjárási vi-
szonyok miatt is megugrott a
közlekedési balesetek száma.
A csúszós, latyakos utakon
jellemzõek a koccanásos bal-
esetek, de rendkívül sok a
gyalogosgázolás – figyelmez-
tet közleményében az orszá-
gos rendõrkapitányság. 

Egészségtelen idõ

A fronthatás az ünnepek
alatt nemcsak a fron-
térzékenyek  számára okoz
gondot az idén. „A szokatla-
nul gyorsan változó hõmér-
séklet nagyon megterheli az
emberi szervezetet, a hirte-
len felmelegedõ idõ hatására
megnõ a légúti fertõzések

száma” - figyelmeztet dr.
Csáki Mária székelyud-
varhelyi háziorvos. A hideg
idõ beálltakor az Országos
Járványügyi Felügyelet még
arról adott tájékoztatást,
hogy nem nõtt jelentõsen a
szezonális megbetegedések
száma. A betegek száma a
megszokott keretek között
van – olvasható a legutóbbi
közleményben –, a  83 291
nyilvántartott betegbõl csak
5769-en szorultak kórházi
ápolásra. A szakértõk a ked-
vezõ statisztika gyors romlá-
sára számítanak. Az egész-
ségre káros téli meleg idõ el-
sõsorban a krónikus bete-
gek, az idõsek számára ve-

szélyes; dr. Csáki Mária fo-
kozott elõvigyázatosságra
inti az érintetteket. 

Ilyenkor gondot okoz a
légnyomás- és hõmérséklet-
ingadozás, a levegõ páratar-
talmának hirtelen megnöve-
kedése is. A háziorvos sze-
rint a következõ napokban
jelentkezõ fáradékonyság,
ingerlékenység, koncentrá-
ciózavar, szédülés, fejfájás,
vérnyomás-ingadozás nem-
csak az ünnepi stressz követ-
kezménye, hanem a szeszé-
lyes idõjárásé is. Megnövek-
szik a trombózisok, a külön-
bözõ gyulladásos betegségek
kialakulásának, az  embóliá-
nak és az infarktusnak is a

kockázata. Sajnos a tünete-
ket csak kezelni lehet, telje-
sen megelõzni nem – figyel-
meztet a háziorvos. „A fron-
tok enyhítésére a B1-, a D- és
az E-vitamin pótlását szok-
tuk ajánlani. Azokat, akik-
nek megviseli a szervezetét a
kellemetlen idõ, arra ösztö-
kéljük, fogyasszanak magas
kálium- és magnéziumtartal-
mú ételeket, mert ezek segít-
hetnek átvészelni a frontha-
tások idõszakát. A légúti fer-
tõzéseket sem lehet elkerül-
ni, fõként azoknak, akik kö-
zösségbe járnak, de a vita-
mindús étkezés ellenállóvá
teszi a szervezetet” – muta-
tott rá a háziorvos. 
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Jön a decemberi tavasz

HIRDETÉS

Majdnem harmincfokos hõmérsékletváltozásra lehet számítani néhány nap alatt Fotó: Tofán Levente

Doboznyi szeretet 

– a szeretetszolgálattól
Hírösszefoglaló

Erdély Mentõcsoport né-
ven alakul meg az elsõ

olyan civil speciális mentõ-
alakulat, amely nagyszabású
természeti katasztrófák, de
kisebb méretû balesetekkor is
készen áll majd emberéletek
megmentésére. Szabó Lász-
ló, az Erdély Mentõcsoport
egyik kezdeményezõje el-
mondta: elsõsorban ember-
életek mentésére szakosod-
nak. Az elsõ képzéseket õsz-
szel szervezték meg, január
végéig folytatják a toborzást,
amelynek végén a tervek sze-
rint öt területi mentõcsoport
létesül: Kolozs-Torda, Ma-
rosszék, Udvarhelyszék,
Csíkszék és Háromszék kör-
zetben. A mentõcsoportokat
koordinációs központ irá-
nyítja majd. Szabó elmond-
ta, hogy mintegy száz önkén-
tesre számítanak, hiszen
minden mentõcsoportot ter-
veik szerint 10-20 emberbõl
áll. „Azt akarjuk elérni, hogy
a tavasszal sorra kerülõ kép-
zések révén, nyárig bevethetõ
állapotba kerüljenek az Er-
dély Mentõcsoport területi
egységei” – mondta a kezde-
ményezõ. Az önkéntes ala-
pon mûködõ Erdély Mentõ-
csoportnak magyarországi
partnerei is vannak, együtt-
mûködnek a szolnoki Életjel
Mentõcsoport, a miskolci
Spider Mentõcsoport és a
Legott Mentõcsoport szak-
embereivel. 

Emberéletet

mentõ csoport

Megnõtt a balesetek száma, áradá-

sokkal, belvizekkel fenyeget a hirtelen

felmelegedés és olvadás. A frontérzé-

kenyeket is megviseli a következõ

napok szokatlanul meleg idõjárása. 

Röviden

Súlyos gázrobbanás

Két ember súlyosan, egy öt-
venéves férfi életveszélyesen
megsérült abban a gázrobba-
násban, amely tegnap dél-
elõtt egy négyemeletes
tömbház földszintjén követ-
kezett be Bákóban. A baleset
körülményeit jelenleg is vizs-
gálják a szakértõk, az azon-
ban már biztos, hogy a deto-
nációban megsérült az egész
házszerkezet, így lakhatat-
lanná váltak a lakrészek. 

Megkezdõdött a vakáció

Tegnap megkezdõdött az
ünnepi iskolaszünet: decem-
ber 21-e és január 5-e között
zárva vannak a hazai oktatá-
si intézmények. Az igazi téli
vakációra azonban nem
most, hanem az elsõ félév
végén kerül sor. Január 29 és
február 7 között, a félévi
bizonyítvány kiosztása után
kapnak lehetõséget a hazai
diákok a pihenésre. 

Gyõztek 
az alkalmazottak

Hosszas egyeztetés után
megkapták a 2009-es tizen-
harmadik fizetéseiket a csík-
szeredai Hargita Megyei
Sürgõsségi Kórház alkalma-
zottai. Amint arról lapunk
is beszámolt, a kórház al-
kalmazottai november 29-
én spontán tüntetést tartot-
tak a hosszú ideje késõ jut-
tatások miatt.
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Antal Erika, Kovács Zsolt,
Baloga-Tamás Erika, Sike Lajos

Napjaink egyik zenés vi-
lágszámát, a Chicago cí-

mû musicalt nézhetik meg
Szatmárnémetiben az óév
utolsó és az újesztendõ elsõ
napjaiban, méghozzá Erdély-
ben elõször magyar nyelvû
szöveggel. A bemutató
december 30-án este lesz,
amit másnap szilveszteri elõ-
adás követ. Nem lesz olcsó
mulatság, egy jegy 50-60 lej-
be kerül, „de ez a darab meg-
érdemli, a mûfaj csúcsa” –
fejtette ki az elõadás rendezõ-
je, Keresztes Attila. „Hatal-
mas munkát fektettünk bele,
két hónapon át alig csinál-
tunk egyebet, mint próbál-
tunk. S nem csak azért, mert
a szerzõk (Fred Ebb-Bob
Fosse-John Kander) fölöt-
tébb igényesek, és elvárják,
hogy pontosan úgy játsszuk,
ahogy õk megalkották, de
azért is, mert a társulat csak-
ugyan mindent beleadott,
hogy a legjobb arcát mutassa
hûséges közönségének” –
avatott be a részletekbe Ke-
resztes a tegnapi sajtótájé-
koztatón.

Az elõadásban a társulat
csaknem minden tagja fellép,
legtöbben kettõs szerepben.
A szatmári színház igazgató-
jától azt is megtudhattuk:
mostantól kezdve minden
karácsony elsõ napján külön
ingyenes elõadást tartanak
azoknak a szegénysorsú és
elhagyott gyermekeknek,
akiknek másképpen nincs
módjuk eljutni a színházba.
Ezúttal Szilágyi Andor
nagysikerû mesejátékának, a
Leánder és Lensziromnak tap-
solhatnak a kicsinyek.

Elkészül Irma

A székelyudvarhelyiek
Irma, te édes december 16-
ára tervezett bemutatója el-
maradt, a darabot decem-
ber 30-án és 31-én láthatja
a közönség. Az idei év
utolsó színházi elõadásaira
jegyek szabadon, 30 lejért

válthatók. Az Irma, te édes
egy zenés komédia, ame-
lyet az Alexandre Breffort-
Marguerite Monnot-Ray-
mond Legrand szerzõpáros
jegyez. „Történetünk egy
lányról szól, a neve Irma…
Itt a környéken úgy hívják,
hogy Irma, te édes… Hogy
miért, arra a nézõk hamar
rá fognak jönni. Foglalko-
zása nem tartozik a köny-
nyû mesterségek közé, hi-
szen naphosszat az utcá-
kon áll. Ehhez a mesterség-
hez is szorgalom kell, a

gazdasági nehézségek ide
is begyûrûznek. Majd érke-
zik egy diák, Nestor, aki
szerelmes lesz Irmába…” –
tudtuk meg az elõadás ren-
dezõjétõl, Csurulya Cson-
gortól. A zenés vidám tör-
ténet humorral átszõtt jele-
netei egy meseszerû szerel-
mi eseményt mesélnek a
két ember egymásra találá-
sáról, boldogságkeresésé-
rõl.

Hahotázik Vásárhely 
és környéke

Georges Feydeau Bolha a
fülbe címû bohózatát mutatja
be a 2010-es esztendõ utolsó
estéjén a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata. A félrelé-
pések és félreértések sorára
épülõ, csattanós humorú,
pezsgõ vígjáték önfeledt szó-
rakozást kínál a kikapcsolód-
ni vágyóknak. Az elõadás-
ban fellép László Csaba,
Bartha László Zsolt, Henn
János, Györffy András,
Meszesi Oszkár, Kilyén
László, Tollas Gábor, Liviu
Matei, Makra Lajos, Gecse
Ramóna, B. Fülöp Erzsébet,
László Zsuzsa, Szabadi Nó-
ra, Csíki Hajnal és Benõ
Kinga. A darab rendezõje
Kövesdy István. A bemutató
elõadásra december 31-én,

pénteken este 6 órakor kerül
sor a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház nagytermében,
a Kemény János bemutató
bérlet keretében. 

A Rádió GaGa idei
Gruppenhecc-kabaréja a De
rongyos élet címet kapta, és
december 30-án este 7 óra-
kor mutatják be Szovátán, a
Domokos Kázmér Mûvelõ-
dési Otthonban. A darabban
fellép Nagy István, Biluska

Annamária, Somody Haj-
nal, Szélyes Ferenc, Kárp
György, Henn János, Fodor
Piroska és Ördög Miklós Le-
vente. Zenél az Autostop MS
zenekar. A kabaré szerzõi
Nagy István és Molnár Ti-
bor.

A Hahota színtársulat de-
cember 27-én, hétfõn este 7
órától a nyárádszeredai Mû-
velõdési Házban elõbemu-
tatóként játssza a Fergeteges
tévedések címû zenés szilvesz-
teri kabaréelõadását, míg de-
cember 28-án, kedd este 7
órakor a Maros Mûvész-
együttes elõadótermében ke-
rül sor a bemutató elõadásra.
További elõadások lesznek:
december 29-én szerdán és
december 30-án csütörtö-
kön, illetve január 2-án va-
sárnap, január 3-án hétfõn,
január 4-én kedden és január
5-én szerdán este 7 órakor.

A Marosvásárhelyi Rádió az
idén is megszervezi szilvesz-
teri kabarémûsorát, a tizen-
negyediket, Csak vissza forrás-
ból címmel. Az elõadások al-
kalmával fellépnek a szerzõk
is – Gáspárik Attila és Nagy
István. Szászrégenben a mû-
velõdési otthonban decem-
ber 26-án este 7 órától, Ma-
rosvásárhelyen a Nemzeti
Színház nagytermében, de-
cember 27-én és 28-án szin-

tén este 7 órától tekinthetik
meg a rádió kabaréja.

Kabaré, operett

Kolozsváron, 27-én, hét-
fõn a Verespatak – fizikai és po-
litikai vonalon címû elõadást
játsszák, 31-én este 18 órai
kezdettel viszont zenés-tán-
cos Szilveszteri kabaréval je-
lentkeznek a kolozsvári ope-
ra és a színház mûvészei. A
szöveget Szálinger Balázs ír-
ta, a rendezõ Szabó Emese, a
zenekart Kulcsár Szabolcs
vezényli. 

A Csíki Játékszín Szilágyi
László és Zerkovitz Béla Csó-
kos asszony címû operettjét
mutatja be, Parászka Miklós
rendezésében. Pünkösdi Ka-
tóból, a talált gyerekbõl pri-
madonna lett, és beleszeretett
az operett zeneszerzõjébe –
kettejük bonyolult szerelmi
történetét láthatja a közön-
ség, december 30-án és janu-
ár 2-án 19 órakor.

Három testõr – zenére

A téli ünnepekre három új
bemutatóval várja közönsé-
gét a sepsiszentgyörgyi Ta-
mási Áron Színház. Ennek
keretében ma este mutatják
be a Zakariás Zalán által ren-
dezett, gyerekeknek és felnõt-
teknek szóló darabot, Ðorðe
Leboviæ Az ezredik éjszaka cí-
mû mûvébõl készült tündér-
mesét, melyet „Öt éves kortól
105 éves korig mindenkinek”
ajánl a társulat. December
31-én az Alexandre Dumas
regénye nyomán készült A
három testõr címû zenés vígjá-
tékot mutatják be: Selmeczi
György zeneszerzõ és ven-
dégrendezõ irányításával
már a hónap elején elkezdõd-
tek a próbák. A három testõr
címszerepeiben a tavalyi,
nagy sikerû szilveszteri be-
mutató fõszereplõi lépnek új-
ra fel a sepsiszentgyörgyi
színház színpadán. A három
kalandos életû testõrt,
Athost, Porthost és Aramist
a Kolozsvári Magyar Opera
mûvészei – Szilágyi János,
Sándor Árpád és Pataki
Adorján – játsszák, D’Ar-
tagnan szerepében Galló Er-
nõ, a szatmári színház társu-
latának színmûvésze lép fel.
Bérleten kívüli elõadásként
négy alkalommal lesz látható
a Tamási Áron Színházban:
december 31-én, január 2-án,
3-án és 4-én. 

Röviden

Petri Györgyre 
emlékeznek

Amíg lehet címmel ma 20
órától a Beszélõ folyóirat
megemlékezést szervez
egykori szerkesztõjük,
Petri György születésnap-
ján az ünnepeltrõl és a saj-
tószabadságról a Nyitott
Mûhelyben. Az esten Petri-
versek és a költõrõl  szóló
írások hangzanak majd el,
továbbá az esten szereplõ
szerzõk szabadságféltõ
vagy „szabados” mûvei.
Féltõk és megemlékezõk
többek között: Darvasi
László, Esterházy Péter,
Forgách András, Kukorelly
Endre, Márton László, Né-
meth Gábor, Parti Nagy
Lajos, valamint Szilágyi
Ákos és Závada Pál.

Magyar dzsessz 
a „Mûpában”

Nagyszabású koncertsoro-
zatot szervez a budapesti
Mûvészetek Palotája, ame-
lyen  a magyar dzsessz ki-
válóságai fognak bemutat-
kozni. Január 14-én a
Franciaországban muzsiká-
ló Gadó Gábor kvartettje
és a Brooklynból a legna-
gyobb koncerttermekig ju-
tó Dave Liebman lép fel.
Balogh Roland gitáros és
Balogh Zoltán billentyûs a
tavalyi Showcase-en mutat-
kozott be a szakmai közön-
ségnek. Január 15-én már
jól ismert formációjukkal,
a Balogh Roland Finucci
Bros Quartettel veszik bir-
tokba a Fesztivál Színház
színpadát, vendégük
Matthew Garrison basz-
szusgitáros lesz. Január 16-
án Gonda János a kortárs
zene és a dzsessz határ-
mezsgyéjét bejáró kompo-
zíció- és rögtönzésfüzére
hallható majd, ezután Ber-
kes Balázzsal és Kõszegi
Imrével alkotott triója szó-
lal meg.

Téli zeneest 
Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Nemzeti Múzeum Fu-
volazene gitárkísérettel a ba-
rokktól napjainkig címmel té-
li zeneestet szervez holnap
18 órától. Fuvolán játszik
Pöllnitz Boróka, klasszikus
gitáron kíséri Farkas-Bara-
bás Szabolcs. A belépés in-
gyenes. Mûsoron J. S.
Bach, Ch. Gounod és Astor
Piazzola mûvei.

A székelyudvarhelyiek az Irma, te édes címû zenés komédiával várják a közönséget

Szilveszter a teátrumban

ÚMSZ

Részegh Botond képzõ-
mûvésznek nyílik egyé-

ni tárlata holnap 18 órától a
Székelyföld folyóirat galériá-
jában. Az alkotó saját be-
vallása szerint azért fogadta
el a szerkesztõség meghívá-
sát, mivel tiszteli nyitottsá-
gukat, hogy az irodalom és
mûvészetek mellett más te-
rületekkel is foglalkoznak.
Amikor tudomására jutott,
hogy Hozó Levente jégko-

rongozóval rendeznek kö-
zönségtalálkozót, ugyanis
György Attila írónak, szer-
kesztõnek a sportolóval ké-
szített interjúja jelent meg a
decemberi lapszámban,
úgy érezte, eljött a megfele-
lõ pillanat, hogy az utóbbi
években létrehozott alkotá-
sainak egy részét a nyilvá-
nosság elé tárja.

Részegh Botond Csíksze-
redában született 1977-ben,
a bukaresti képzõmûvészeti
egyetem képgrafika szakán

végzett, ahol a híres Mircea
Dumitrescu grafikusmû-
vész volt a mestere. Jelenleg
a bukaresti egyetem mester-
képzõjén gyakornok, majd
2004-tõl DLA- (Doctor of
Liberal Arts) hallgató a
Magyar Képzõmûvészeti
Egyetemen, ahol témaveze-
tõje König Róbert. Buka-
restben, Bécsben, Budapes-
ten is volt már egyéni kiállí-
tása, de könyvillusztrációi
által is hírnevet szerzett
magának.

Kiállítás a Székelyföldnél
ÚMSZ

A Babeº–Bolyai Tudo-
mányegyetem (BBTE)

Magyar Néprajz és Antro-
pológia Tanszékén mûködõ
néprajz szakot, valamint az
annak háttérintézményét, a
Kriza János Néprajzi Tár-
saságot (KJNT) is kitüntet-
ték a hét elején Kolozsvá-
ron az egyetem vezetõsége
által 2009-ben meghirdetett
kiválósági verseny idei díj-
kiosztóján.

Négyszáznál is több az
egyetemen mûködõ alap-
és mesterképzõs szakok
száma,  ezek közül az
egyik legaktívabb éppen a
néprajz szak. A diákoknak
211 publikációjuk (tanul-
mányok, kötetek) jelent
meg az elmúlt öt évben. A
néprajz szak mellett a ma-
gyar vonalon elismerésben
részesült többek között a
pénzügy szak (élén Juhász
Jácint Attilával), a római
katolikus teológia (Holló

László) és a református te-
ológia (Molnár János)
szak.

Kiválóságdíjjal ismerték
el egyéni kategóriában Ke-
szeg Vilmost, a néprajz
szak vezetõjét, Kassay Gá-
bort (matematika), Bene-
dek Józsefet (földrajz),
Gyémánt Lászlót (európai
tanulmányok) és Magyari
Tivadart (szociológia) is ki-
tüntették. A díjazottak az
elismerésekrõl oklevelet ve-
hettek át. 

Kiválóságdíjak a BBTE-n

Gazdag kínálattal jelentkeznek az er-
délyi színházak a téli ünnepek körül.
A hagyományos szilveszteri kabaré
sem hiányozhat, bár a könnyed mu-
latságot helyenként egy-egy komo-
lyabb elõadás váltja fel. 



ÚMSZ

Hat év börtönbüntetésre ítél-
ték Dzsafar Panahi (képünkön)

nemzetközileg is elismert iráni
filmrendezõt, és megtiltották ne-
ki, hogy az elkövetkezendõ húsz
évben filmet forgasson, forgató-
könyvet írjon, vagy elhagyja Iránt
– jelentette be Faride Kejrat, a
direktor ügyvédje, hozzátéve,
hogy a döntés ellen fellebbezni
fognak. Mint ismeretes, Panahit
kérték fel a februárban tartandó
61. Berlinálé zsûrielnökének, és
idén Cannes-ban is várták a zsûri-
tagok közé, ám a fesztivál idején
éppen õrizetben volt. Panahit a

rendszer aláásása miatt ítélték
börtönbüntetésre Mohammad
Raszulov ellenzéki filmrendezõ-
vel együtt, aki szintén hat évet ka-
pott. Raszulov és Panahi az ellen-

zéket támogatta a 2009. júniusi
iráni elnökválasztások során.
Fogságban van egy harmadik el-
lenzéki filmes is: Mohammad
Nurizad jelenleg három és fél
éves börtönbüntetését tölti kor-
mányellenes propaganda terjesz-
téséért és az ország vezetõinek
megsértéséért. A francia film-
szakma és értelmiség tegnap tilta-
kozott a Panahi ügyében született
ítélet ellen, többek között
Frédéric Mitterrand kulturális
miniszter, Thierry Frémaux, a
cannes-i filmfesztivál mûvészeti
igazgatója, valamint Bernard-
Henry Lévy filozófus is kifejezte
felháborodását. 
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Farkas István

Hiába tiltakoztak a civilek, a
sajtó képviselõi és az ellenzé-

ki politikusok a Fidesz média-
törvénye ellen, az országgyûlés
tegnapra virradó éjszaka kor-
mánypárti képviselõk szavazata-
ival elfogadta a médiaszolgálta-
tásokról és a tömegkommuniká-
cióról szóló 180 oldalas indít-
ványt, amely többek között sza-

bályozza a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság jogköreit,
meghatározza a médiapiaci sze-
replõk jogait és kötelességeit, il-
letve rendelkezik a rájuk kiróha-
tó szankciókról is. „Disznóság,
ami történik, a Fidesz az ’50-es
évekbe viszi vissza a magyar saj-
tót” – értékelte korábban az
ÚMSZ-nek a helyzetet Vörös T.
Károly, a Népszabadság fõszer-
kesztõje. „A héják legyõzték a
galambokat” – hangzott el az el-
lenzék soraiban a szavazás elõtt.

Sajtócenzúra – határok nélkül

A magyar kormánypárt mé-
diatörvénye Magyarország hatá-

rain kívül is éreztetni fogja hatá-
sát: a romániai magyarság pél-
dául nagy arányban fogyasztja
az anyaországi médiát, a televí-
zió- és rádióadóktól kezdve a
nyomtatott és online sajtóig.
„Hivatalos, nyilvános adatai a
román Országos Audiovizuális
Tanácsnak nincsenek arra vo-
natkozóan, hogy az erdélyi ma-
gyarság körében melyik a legné-
zettebb csatorna, de magyaror-

szági televíziók márciusi vitája
(a Duna Tv és a Magyar Televízió
nézettségrõl való vitája – szerk.
megj.) bizonyíték arra, hogy a
magyarországi közcsatornák
aduászai az erdélyi nézõk” – fo-
galmazott az ÚMSZ-nek Szász
Attila. Az audiovizuális tanács
tagja szerint a kedden hajnalban
megszavazott – magyarországi
és nemzetközi szakemberek ál-
tal élesen bírált – médiatörvény
hangsúlyosan fogja érinteni az
erdélyi médiafogyasztókat is. 

Az új médiatörvény hatálya
alá tartozik egyébként januártól
„minden Magyarországon lete-
lepedett médiatartalom-szolgál-
tató és itt kiadott sajtótermék,

valamint bizonyos esetekben a
más országból nyújtott, de ide
irányuló, itt terjesztett vagy köz-
zétett médiaszolgáltatások is” –
áll a törvény szövegében. Esze-
rint elméletileg a romániai – ese-
tenként Magyarországon még a
hazainál is olvasottabb – ma-
gyar nyelvû kiadványokat, inter-
netes portálokat, vagy itteni la-
pok online változatait is büntet-
heti a szomszéd ország média-
hatósága.

Románia jobban áll

Szász Attila szerint a CNA ál-
tal szinte hetente kirótt bünteté-
sek jelzik, hogy Romániában
sincs minden rendjén a média kö-
rül. Úgy véli, hogy – bár minden
bizonnyal a Magyarország terüle-

tén élõk jobban belelátnak a hely-
zetbe – nem feltétlenül egy ilyen
szigorú, politikaközpontú tör-
vénnyel kell „jobb belátásra bírni
a sajtót”. „Nem mondom azt,
hogy a romániai médiaszabályo-
záson nem lehetne jobbítani, de
úgy gondolom, hogy megfelelõen
mûködik” – válaszolta Szász la-
punknak arra a kérdésére, hogy
lehet-e számítani a közeljövõben
Romániában is új médiatörvény-
re. Hozzátette, egy ilyen szabá-
lyozás elfogadása csak megfelelõ
politikai erõvel hozható létre. „A
magyarországi médiatörvénynek
voltak hiányosságai, az Országos
Rádió és Televízió Testületnek
például nem volt olyan komplex

hatásköre, mint a román CNA-
nak, de az az érzésem, hogy túl-
ságosan elõre mentek” – vélemé-
nyezte a törvényt az audiovizuá-
lis tanács szakembere, aki szerint
annak egyik nagy újdonsága,
hogy Európában egyedülálló mó-
don az interneten megjelenõ tar-
talmakat is szabályozni fogja.
Emlékeztetett arra, hogy Romá-
niában is voltak „ilyen aberrált tö-
rekvések”, de a parlament elutasí-
totta valamennyit. Azt, hogy
Szalai Annamária, a Fidesz mé-
diapolitikusa kilenc évig áll a ma-
gyar médiahatóság élén, Szász
Attila nem kívánta hosszasan
kommentálni, csupán annyit
mondott: „Romániában a mi hat
évünket is sokallják az emberek,
de Szalai kilenc éve nem csak
ezért sok”.

„Bõdületes ostobaság”

„Mélyen hamis, demokrácia-
ellenes, jogállamellenes és
állampolgárellenes dolognak
tartom a sajtó Fidesz általi
megrendszabályozását, mellyel
olyan fenyegetettségnek teszik
azt ki, amely óhatatlanul ön-
cenzúrát eredményez.  A kilá-
tásba helyezett büntetésrend-
szerrel létében veszélyeztetik a
magyar sajtót, és ezzel olyan
helyzetet teremtenek, amely-
ben visszaszorul a sajtóban a
kritikus hangnem” – kritizálta
korábban lapunknak az új mé-
diatörvényt Vörös T. Károly. A
Népszabadság fõszerkesztõje
„bõdületes ostobaságnak” tart-
ja Szalai Annamária kijelenté-
sét – amely szerint végülis meg-
alkották a médiatörvényt –,
melyben sajátos fogalmat adott
a sajtószabadságról: „a véle-
mény-, a szólás-, a sajtószabad-
ság már nem öncél, hanem a
közösség érdekét, a társadalom
integritását szolgálja”.

Máris hatott a törvény 

A médiatörvény megszava-
zása után néhány órával az
MR1 Kossuth Rádió két újság-
íróját, Mong Attilát és Bogár
Zsoltot az intézmény egy hó-
napja kinevezett vezérigazgató-
ja, Jónás István felfüggesztette
állásából. A két rádiós ugyanis
a közrádió reggeli, 180 perc cí-
mû mûsorában egyperces
csenddel tiltakozott a frissen el-
fogadott médiatörvény ellen.

A megszorítás lett az év szava az amerikai
Merriam-Webster szótár gondozói szerint,
akik a görög gazdasági válság nyomán kitört
tüntetések révén megnõtt érdeklõdéssel ma-
gyarázták sikerét. A 14. századi eredetû szó
ma reneszánszát éli, az idén 250 ezren keres-
tek rá a kiadvány internetes felületén. Az él-
mezõnyben szerepelt még a pragmatikus, a
moratórium, a szocializmus és a bigott. A
szótár szakemberei szerint a keresett szavak a
hírekben használt szófordulatokat tükrözik.
A bigott kifejezést például Gordon Brown
brit miniszterelnök használta elõszeretettel,
míg a szocializmus az egészségügyi reform
kapcsán vált gyakorivá az Államokban.
Vajon a mi hazai reformunk vajon melyik
szót repíti a csúcsra?

(szûcs el)

Száz szó

Röviden

Erdélyig érõ sajtópóráz
Máris szedi áldozatait az országgyûlésben tegnap elfogadott médiatörvény

Tízéves 
a Hunyad Megyei Hírmondó

A Hunyad Megyei Hírmondó megjelenésé-
nek 10. évfordulóját ünnepelték hétfõ dél-
után a dévai Téglás Gábor Iskolaközpont
aulájában. Az eseményen egykori és jelen-
legi szerkesztõk, tudósítók, munkatársak
és az olvasók vettek részt. Winkler Gyula,
az RMDSZ Hunyad megyei szervezetének
elnöke beszédében megköszönte a hajdani
és jelenlegi munkatársak az elmúlt tíz év-
ben kifejtett munkáját. „Köszönöm a szer-
kesztõk, tudósítók, tördelõk, nyomdászok
áldozatos munkáját, akik legtöbbször ön-
kéntesen végezték ezt a nemes feladatot,
amelynek köszönhetõen minden hónapban
megjelenhetett a Hunyad Megyei Hírmondó,
amely 2600 magyar családhoz jut el rend-
szeresen magyar nyelvû újságunk, lefedve
ezzel a megye összes magyarok is lakta te-
lepülését” – fogalmazott Winkler. 

Giger is beszállt 
az új Alien-mozifilmbe

Az AvPGalaxy értesülései szerint H.R.
Giger, aki a filmfanatikusok körében elsõ-
sorban az Alien-filmek lénydizájnereként
ismert, visszatér az Alien-univerzumba, és
csatlakozott Ridley Scott tervezett elõz-
mény mozifilmjéhez, mely 3D-ben fog el-
készülni. Azt, hogy a film mikor kerülhet
bemutatásra, egyelõre még mindig nem
tudni hivatalosan. Bár jelenleg rengeteg
pletyka kering az Alien-elõzményfilmmel
kapcsolatban, a 70 éves svájci festõ, szob-
rász, díszlettervezõ, aki Oscar-díjat is ka-
pott A nyolcadik utas: a Halál különleges
effektusaiért, úgy tûnik, hogy valóban
részt fog venni a produkcióban. Mindezt
a felesége, Carmen Scheifele erõsítette
meg a német médiának adott interjújá-
ban. Mint ismeretes, Ridley Scott eredeti-
leg a svájci úriember által a Necrono-
miconhoz készített festményeirõl kapta az
ihletet az Alien szörny alakjához, majd
késõbb megkérte õt, hogy a saját rajzai
alapján készítsen  félelmetes monsztát.

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

A hirdetés szövege (max. 80 szó)
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................

Mi egyszeri alkalommal ingyen közöljük apróhirdetését.
Postacím: 014820 Bucureºti, Piaþa Presei Libere nr.1, 
O.P. 33, C.P. 17
* A kedvezményt csupán magánszemélyek vehetik igénybe, magáncélú
hirdetések közzétételére.

✁

Börtönbüntetésre ítélték Panahit

Megszavazta a magyar parlament a január
elsején hatályba lépõ, médiatörvényt,
amely Európában egyedülálló módon az
internetes tartalmakat is érinti. Az új tör-
vény az Erdélyben is népszerû televíziós
csatornákat is szabályozni fogja.

Hiába tiltakoztak a médiatörvény ellen a budapesti Szabadság téren. A Fidesz „héjái” kivájták a média szemét Fotó: MTI
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Heuréka! Megtalál-
tam! (ism.)
9.30 Téli matiné
9.50 Hatot egy csapásra
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.25 Adventi Kalendári-
um
15.30 Levelek a menny-
országba
15.55 Fejezetek Mag-
yarország kö-
zlekedéstörténetéből
16.30 Savaria
Nemzetközi Táncverseny -
Szombathely
17.30 Találd ki önmagad!
17.55 Találkozások a
Taizéi Roger testvérrel
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.10 Csendes éj - A béke
üzenete
21.00 Híradó - Nemzeti
Krónika
21.15 Közbeszéd
21.40 Tízperces mesék
(angol sor.)
21.50 London River (an-
gol-francia-algériai filmdrá-
ma, 2009)
23.20 Sport - Esti
23.25 Váltó
23.40 Híd a Wadi fölött
0.40 EtnoKlub (ism.)

DUNA Tv, 21.50
London River

2005-ben csak a New Yorki terrortámadáshoz hasonlítható
sokk rázta meg a nyugati világot: iszlám szélsőségesek rob-
bantottak Londonban egy metróvonalon, sokszáz angol,
amerikai és az országban tartózkodó turista halált okozva.
Történetünk a tragédia idején játszódik, amikor egy brit
anya és egy afrikai apa keresi a robbantásokban eltűnt gy-
ermekét a káoszban.

m1, 22.35
Fûre lépni szabad

Kárászék egy meggondolatlan felajánlást kihasználva beköl-
töznek a Kéri villába, ahol ettől kezdve tumultuózus jelenetek
játszódnak le és mindennapi dolog a két család közötti vesze-
kedés. Miközben a szülők marják egymást, a fiatalok egy-
másba szeretnek. A gyerekek boldogsága az egyetlen dolog,
aminek kedvéért a sértett szülők hajlandók kibékülni.

Pro Tv, 22.45
A hazafi

Benjamin Martin igazi harcos volt: kegyetlen, kiismerhetetlen,
engesztelhetetlen. Mára azonban egyedül neveli hét gyerekét,
és rájött arra, hogy a béke létszükséglet számára. Az amerikai
függetlenségi háború azonban nem kedvez a kívülállóknak és
a legnagyobb fiú, Gabriel másképp gondolkodik, mint apja: ke-
rüljön bármibe, a függetlenséget akarja szolgálni.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV

6.50 Ma Reggel
10.00 Srpski Ekran
10.25 Unser Bildschirm
10.50 Hrvatska kronika
11.20 Távoli misszió
(magyar ismerett. film)
12.00 Közvetítés 
a parlament üléséről
15.00 Van öt perce?
15.10 Sírjaik hol dom-
borulnak... 
(dokumentumf.)
15.35 Ösvény 
a Viharsarokban
16.00 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.55 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.50 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.15 Magyar retro
19.10 Átjáró
19.40 Esti mese
20.05 “Életcélok-hitvallá-
sok”
20.10 Therese nővér.com
(sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok
(ír sor.)
22.25 Dob+Basszus Live
23.15 Záróra (ism.)
0.10 Médiaguru
0.35 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
1.20 A Silla királyság
ékköve (sor.)

7.00 ittHON (ism.)
Belföldi utazási magazin
7.25 Fókusz (ism.)
Közszolgálati magazin
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.10 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó 
- Déli kiadás
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő 
- Magazin a legjobb
történetekkel
15.25 112 
- Életmentők 
(német akció sorozat)
16.25 Mindörökké sz-
erelem (mexikói sorozat)
17.10 Vacsoracsata 
- Gasztroreality
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Fókusz
21.40 Barátok közt
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 Drágán add 
az életed 
(amerikai akcióf., 1988)
0.45 PokerStars.net -
Big Game
Utána: RTL hírek
1.45 Reflektor 
- Sztármagazin
2.00 Infománia
Multimédia magazin

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Stahl konyhája
10.05 Babapercek
10.20 Telekvíz - Telefonos
játék
11.10 Teleshop
12.50 Tartsd a szád és
énekelj! (am. dokumen-
tumf.)
14.25 Kvízió - Telefonos
játék
15.50 Dokik (am. sor.)
16.25 Rex felügyelő (os-
ztrák-német krimisor.)
17.30 Marina (mex. sor.)
18.30 Árva angyal (mex.
sor.)
19.30 Tények
20.05 A 40 milliós játsz-
ma
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sorozat)
22.20 Pofa be! (francia
akció-vígjáték, 2003)
Közben: Kenósorsolás
0.00 Divatkreátor (mag-
yar f.)
0.30 Tények Este
1.00 EZO.TV - Jósok,
látók, médiumok!
1.55 Bostoni halottkémek
(am. krimisor.)
2.50 Életfogytig zsaru
(am. krimisor.)
4.20 Segíts magadon!
(ism.)

7.00 Parlando
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 Keresztmetszet
(ism.)
Riportmagazin
11.05 BBC Click (ism.)
A BBC informatikai maga-
zinja
11.30 Parlando
12.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Széles út (ism.)
Motoros életmód-magazin
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Parlando
17.30 Paletta (ism.)
18.00 Híradó
18.30 Soroló
19.05 Vonalban
Interaktív politikai show-
műsor
20.00 Híradó
21.05 Rájátszás
22.00 Híradó
22.35 Lapzárta
Vitaműsor újságírókkal
23.05 Sziluett (ism.)
0.05 BBC Híradó (ism.)
0.30 Soroló (ism.)

8.50 Gyilkos sorok (sor.)
9.40 Egy kórház magánéle-
te (ismétlés) 10.45 Tuti gi-
mi (sorozat) 11.40 Sabrina
(am. romantikus vígjáték,
1954) (ismétlés) 14.00
Monk (sorozat) 15.50 CSI
(sorozat) 16.45 Dugipénz
(am. vígjáték, 1994) 19.00
Egy kapcsolat szabályai
(sorozat) 19.55 A dadus
(sorozat) 21.00 Jóbarátok
(vígj. sorozat) 21.30 CSI:
Miami helyszínelők (soro-
zat) 0.30 Nyomtalanul (so-
rozat) 

7.00 Sport.ro Hírek 10.00
Pontos sportidő 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Fo-
gadás a félelemmel 14.10
Külön kiadás 15.00
Sport.ro Hírek 16.00
Külön kiadás 17.00 Pon-
tos sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.05 BoxBuster: Marco
Huck - Dennis Lebedev
21.00 Sport.ro Hírek
22.00 Wrestling WWE
PPV Fatal Four Way
Showtime

9.45 Esmeralda (sorozat)
11.15 Fények a karácsony-
fán (ismétlés) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (sor.)
14.00 Karácsony kalan-
dok (anim. f.) 15.00 Clase
406 (sorozat) 16.30 Es-
meralda (sorozat) 17.30
Igaz történetek 18.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 19.30 Tiltott gyü-
mölcs (sorozat) 20.30
Hozzámjössz? (amerikai
vígjáték) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 Hét bűn
(sorozat)

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.10
Időbanditák (angol vígjá-
ték) 15.15 A rivális (kan.
filmdráma) 16.55 A ki-
rály testőre (am. kaland-
film) 18.35 Ők is a fejük-
re estek (dél-af.-am. vígjá-
ték) 20.50 Az aztékok bu-
kása (olasz-sp.-port. ka-
landfilm) 22.10 Mozdu-
latlan túsz (am.-német-
kan. akciófilm) 23.55 Lo-
pakodók (am.-perui akció-
film)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 9.30 Teleshop-
ping 10.00 Menyet anyá-
nak 5 12.30 Hírek 13.15
Légy az enyém 15.00
Teleshopping 15.15 1001
éjszaka (sorozat) 16.45
Célpontban 18.45 A nap
híre 19.00 Hírek 20.00
Menyet anyának 5 20.30
Ha ügyes vagy pénzt nyer-
hetsz 22.00 Ezel (török
sorozat) 23.30 A magán-
nyomozó (amerikai thril-
ler) 1.30 Painkiller Jane
(sorozat)

7.00 Napraforgó 9.00
Hitélet ism. 16.00 Dé-
lutáni Híradó 16.15
Hitélet ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Reggeli terefere
ism. 17.55 Zene 18.30
Híradó 19.00 Több-
szemközt 19.30 Híradó
20.00 Benkó Sándor. A
Jazz születésétől nap-
jainkig, 8. rész 21.00
Többszemközt 21.30
Híradó 22.00 Társas
Játékok 22.30 Híradó

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
10.00 Kenyérmese (is-
meretterjesztő f.)
10.45 Magyar népmesék
10.55 Nappali
13.01 Híradó
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (mag-
yar sorozat)
14.35 Slovenski Utrinki
15.05 Roma fórum
15.35 Átjáró
16.05 Magyarország
“apróbetűs” története
16.35 Délibáb (dokumen-
tumf.)
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla királyság
ékköve (dél-koreai
sorozat)
19.35 India - Álmok útján
(brazil-indiai kaland
sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
22.05 Az Este
22.35 Fűre lépni szabad
(magyar vígjáték, 1960)
0.15 Barangolások öt kon-
tinensen - Karácsony
0.45 Prizma
1.00 Hírek
1.05 Sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 100%-ban 
garantált (ism.)
11.00 Nagy emberek 
a TVR-ben
11.15 Christmas Carol:
The Movie 
(angol-német animációs
film, 2001)
12.45 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
13.50 Eurovision
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
14.55 Nagy emberek a
TVR-ben
15.00 Teleshopping
15.30 Akzente
17.00 Loto 5 /40, Loto
6/49 és Noroc sorsolás
17.50 Csak Románia!
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Csak Románia!
19.40 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Leru-i ler 
– karácsonyi kolindák 
és népszokások
22.00 Eurovision
22.15 CSI: A
helyszínelők (sor.)
23.10 Egy forradalom 
jelenetei (dok. f.)
1.00 Csak Románia!
(ism.)

5.15 Mi történik dokrtor
úr? (ism.)
6.00 Happy Hour –
szórakoztató műsor (ism.)
7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 A fiú és a csavargó
(amerikai családi film,
1991)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
13.45 A Karácsony előtti-
előtti éjszaka (amerikai-
kanadai családi film, 2010)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
16.45 Bachus titka (román
akció vígjáték, 1984)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Ho, Ho, Ho (román
vígjáték, 2009)
22.45 A hazafi (amerikai
kalandfilm, 2000)
Sz.: Mel Gibson, Tchéky
Karyo, Heath Ledger, 

Joely Richardson
2.00 A fiú és a csavargó
(amerikai családi film,
1991) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badeaval
11.15 Carol karácsonya
(amerikai családi vígjáték,
2003)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rémrendes
család (amerikai sor.)
14.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Közvetlen hozzáférés
– Simona Gheorghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.15 A Minden6ó

(amerikai vígjáték, 2003)
22.00 Vad nárcisz (román
sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
1.00 Carol karácsonya
(amerikai családi vígjáték,
2003) (ism.)
2.45 Híradó, Sport,
időjárásjelentés (ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show 
(ismétlés)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Menni 
vagy meghalni 
(angol-amerikai 
kalandfilm, 1977)
11.30 Cirkuszfesztivál
12.00 Ház, építés, design
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 A beijingi 
cirkusz sztárjai
15.00 Lebilincselő 
karácsony 
(amerikai vígjáték, 2007)
17.00 A cseresznye 
a tortán
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport,
időjárásjelentés
19.30 Santa Baby 2
(amerikai-kanadai
vígjáték, 2009)
21.15 Focus Monden
(ism.)
22.00 Karácsonyi 
lidércnyomás 
(amerikai animációs film,
1993)
0.00 Kémek keringője
(angol-amerikai 
romantikus dráma, 1974)
2.00 Hírek (ism.)
3.00 Ház, építés, 
design (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Motorkerékpár-
építő VB 
- Jerry Covington 
és Warren Vesely
8.00 Újjáépítők
9.00 Halálos fogás 
- A megváltás napja
10.00 Piszkos munkák 
- Autómentés jeges
vízből
11.00 Végzetes
másodpercek

12.00 Amcsi motorok 
- A Dodge Ram motor
13.00 A túlélés
törvényei 
- Everglades
14.00 Állítólag...
15.00 Piszkos munkák
16.00 Hogyan készült?
Olívaolaj, 
emelőtargonca, 
varrat nélküli hengerelt
gyűrű, síbakancs
17.00 Halálos fogás
18.00 Amcsi motorok 
- RJR Memorial 
autókiállítás
19.00 Túlélés törvényei
20.00 Állítólag...
21.00 Hogyan készült?
21.30 Halálos fogás
23.30 A túlélés
törvényei
0.30 Vissza a repülőt 
- Még korai repülni
1.30 Fekete arany
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
7.55 Győztesek
8.10 Tonomat DP 2 –
szórakoztató műsor
10.00 Jamie 
és a karácsony (ism.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek
12.30 Nyomoz a tanárnő
(olasz sor.) (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Wild Cart
(amerikai sorozat)
17.00 Hírek
17.30 Vallomások
18.30 Jamie 
és a karácsony
19.00 Nyomoz 
a tanárnő (olasz sor.)
19.40 Egy csepp energia
20.00 Szabad a szembe-
jövő sáv
21.00 Murphy törvénye
(angol sorozat)
22.00 Hírek
23.00 ABBA Generation,
koncert
23.55 Csak Románia!
0.00 IT zon@ (ism.)
0.30 Különleges had-
műveletek (ism.)
1.00 Vallámások (ism.)
2.00 ABBA Generation,
koncert (ism.)
3.00 Tonomat DP 2
(ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsoris-
mertetés 15.00 Slágeróra 16.00 Hírek 16.15 Rejtett világok
17.00 Nap-óra 17.30 Rockmalom 17.55 Hírek, műsorism.

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 EU információs magazin

11.00 Hírnegyedóra, Sport, Rádióújság 12.00 Híradó,
Hitvilág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00
Híradás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00
Híradás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok
17.55 A nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2010. december 23.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.00 Hírek 10.00 Napközben 12.05 A Hely
12.30 Vendég a háznál 13.01 Déli harangszó 13.30
Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30 Tanúim lesztek
15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről 17.15
Zöldövezet 18.30 Krónika 19.03 Közéleti ütköző 19.15
Magánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó
éjszakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap
történetei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ



Ma Zénó és Flórián napja
van. 
A Zénó a görög Zénón név
latin változatából szárma-
zik, a Zenóbiosz, Zenodó-
tosz nevek rövidülése, a je-
lentése: Zeusztól szárma-
zó.
A Flórián férfinév a latin
Florianus rövidülése. Je-
lentése: virágos, virágzó.
Holnap a Viktóriák és a
Jánosok ünnepelnek. 

Évforduló
• 1808-ban Bemutatják
Ludwig van Beethoven 6.
szimfóniáját.
• 1895-ben Wilhelm Rönt-
gen elkészíti elsõ röntgen-
képét (felesége kezérõl).
• 1947-ben feltalálják a
tranzisztort (William Brad-
ford Shocklel, Walter
Brattain, John Bardeen).
• 1960-ban elõször indul
útnak a Vosztok rakéta.
• 1989-ben kitör a forrada-
lom Romániában.
• 1989-ben 30 év után újra
megnyitják a Brandenbur-
gi kaput.

Vicc
A részeg késõbb ér haza,
mint általában. A felesége rá
is szól:
– Na mi van, távolabbra köl-
töztették a kocsmát?
– Nem, csak az utat szélesí-
tették meg egy kicsit.

Recept
Áfonyás lazac
Hozzávalók: 4 szelet lazac a
bõre nélkül, 1 szál póréhagy-
ma, 2 dl fõzõtejszín, só, bors,
kakukkfû, ½ zöldségleves-
kocka, 1 zacskó vörös áfonya
(100 g).
Elkészítés: A lazacot meg-
szórjuk a fûszerekkel: sóval,
borssal, kakukkfûvel. A póré-
hagymát felkarikázzuk, a tál-
ba szórjuk, és ráfektetjük a
lazacszeleteket. A zöldség-
kockát feloldjuk másfél deci
meleg vízben, majd belecsur-
gatjuk a fõzõtejszínt, be-
ledobjuk az áfonyát, és rálo-
csoljuk a lazacszeletekre.
Alufóliával letakarva sütjük
20 percig. Köretnek fûszeres
tepsis burgonya vagy mazso-
lás-currys rizs ajánlott.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Ámor nyila hosszú idõre mélyen
eltalálhatja szívét. Váratlan ese-
mények történnek a mai napon.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Érzelmes hangulatban van. Ez
nem idegen Öntõl, de máskor
nem enged szabad utat érzelme-
inek.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Még mindig van vásárolni- és
tennivalója. Teljesen megigézi a
betlehemi jászol egyszerû, hami-
sítatlan varázsa. 

RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Környezetében az emberek bizo-
nyos zaklatottságot és nyugta-
lanságot tapasztalnak és élnek
át. Míg másokat a közélet, Önt a
saját anyagi helyzete aggasztja.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Fontos szakmai ügyben kell dön-
tést hoznia. Könnyen tud bölcs
tanácsokat adni, mert remek öt-
letei vannak.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egészségi állapotában változá-
sok léphetnek fel. Mindennek
mélyebb oka családja, akik miatt
áldozatokat kell hoznia.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Többféle társasági tevékenység-
ben vesz részt. Meglehetõsen kel-
lemes a barátokkal való idõtöl-
tés. 
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Elhatározza, hogy könnyít sze-
relmi kapcsolatán. A szerelmi
csalódás olyan, mint az influen-
za, másodszorra Ön már ellenál-
lóbb lesz. 
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Érezheti, hogy kollégái szeretik,
felettesei számítanak Önre. A di-
cséret újabb kimagasló teljesít-
ményekre sarkallja. 

BAK (XII. 22.–I. 20.)

A nap belép a Bak-jegybe, és Önt
derûs hangulattal tölti fel. Erede-
ti ötleteit bátran mondja el, töb-
beknek örömet okoz ezzel.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A korábban hatalmas problémá-
nak tûnõ ügyek teljesen elsimul-
nak. Kellemes meglepetések érik
a nap folyamán. A szerelemnek
is kedvez a bolygóhatás.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Fontos, függõben lévõ ügyeket
tisztázhat a mai nap folyamán.
Helyzetébõl anyagi haszonra te-
het szert. 
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Kosárlabda 

Turós-Jakab László

A bukaresti Interconti-
nental Szállóban rendez-

ték meg hétfõn este a Román
Kosárlabda Gáláját. Az év
legjobbjait díjazó ünnepsé-
gen Daniel Funeriu tanügy-
miniszter, Doina Melinte és
Sorin Moldovan, az Orszá-
gos Ifjúsági és Sporthatóság
elnöke és alelnöke, szövetségi
elnökök, Ruxandra Drago-
mir (tenisz), Sorin Matei (at-
létika), Codruþ ªereº volt ipa-
ri miniszter, Victor Ponta
PSD-elnök, Victor Iovici, Bu-
karest alpolgármestere és
mások. 

A Román Kosárlabda-szö-
vetség szerint 2010 a Steaua
Turabo éve volt, hiszen a
nagy múltú bukaresti alaku-
lat tagjai négy díjat is kaptak.
Virgil Stãnescu lett az év ha-
zai játékosa, csapattársa, az
amerikai-máltai Joshua Dar-
ryl Jackson pedig a legjobb
idegenlégiósnak járó elisme-
résben részesült. A legígére-
tesebb ifjú tehetség Bogdan
Þibîrnã, a felnõtt válogatott
legjobb újonca pedig a fiatal
Adrian Guþoaia lett. 

Két díjat kaptak az aradi
lányok, Cristina Ciocan lett
az év játékosa, Boriga-Bro-
sovszky Mónika pedig a pél-
daértékû kosaras elismerés-
ben részesült. Különleges a
sepsiszentgyörgyi Vass Ildikó
díja, amely a bajnokság
egyetlen játékos-menedzseré-
nek erõfeszítéseit honorálja.
A szerb Biljana Szavics (Ara-

di BC ICIM) lett a bajnokség
legjobb idegenlégiósa, a férfi-
aknál pedig Zoran Krsztano-
vicstot (Kolozsvári U-Mobi-
telco BT) illette a díj. 

Cristian Achim és Dan
Fleºeriu lett az év hazai edzõ-
je, elõbbi a Nagyváradi CSM
férfi-, utóbbi pedig a Szatmár-
németi CSM nõi csapatának
mestere. Ugyanazon kategó-
ria külföldi képviselõi közül
Stacey Nolan (Aradi BC
ICIM) és Vladimir Arnau-
tovici (CSU Asesoft Ploieºti)
részesült elismerésben. 

Idén mintha a megszokott-
nál is jobban odafigyeltek
volna az utánpótlásra.
Cristina Bigica (Bukaresti
Olimpia) ugyan már több,
mint ígéretes tehetség, hiszen
korosztályában Európa leg-

jobbjai közt tartják számon,
a kolozsvári Gabriela Mãrgi-
nean (Panathinaikosz Athén)
pedig azért került rivalda-
fénybe, mert újoncként reme-
kelt a felnõtt válogatottban.
Az U18-as lányválogatott
azért kapott díjat mert sokat
várnak tõle, Svetlana Drãg-
usin pedig azért, mert reme-
kül vezette az U15-ös lány-
válogatott szlovéniai edzõtá-
borát. Marius Bãrbulescu Fa-
ir Play-díjat kapott Ondrei-
kovics Tibor és temesvári ta-
nítványai, akik az U20-asok
országos döntõjén a torna
idején elhunyt Mircea Albu
edzõprofesszor tiszteletére
hódították el az aranyérmet.
Az RKSZ szerint az utánpót-
lás-nevelésre a Kolozsvári U-
Mobitelco BT és a Brassói

CSU Cuadripol figyel oda a
legjobban. 

A konstancai Marius Ciu-
lint és a nagyszebeni Ciprian
Stoicát választották az év leg-
jobb játákvezetõjének, 2010
legszebb kosarát pedig a
medgyesi Tudor Dumitrescu
(Gaz Metan) dobta. Az or-
szág legjobb megyei egyesü-
lete a kolozsvári. 

Életmûdíjat kapott a
ploieºti-i Mihai Aldea és az
aradi Constantin Wünsch,
különdíjat a veterán Edy
Petrosel, az önzetlen támo-
gató Kõvágó Lajos, a nagy-
szebeni Asociaþia al 6-lea
jucator szurkoló-egyesület és
a Sport Arena Street Ball, no
meg a TVR 3. Bereczky Sán-
dort érdemes edzõi titulussal
tüntették ki. 
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Eto’o az év 
afrikai labdarúgója

A kameruni Samuel Eto’ót
választották az év afrikai
labdarúgójának. Az Inter-
nazionale légiósa rekordot
jelentõ módon negyedszer
érdemelte ki az elismerést,
ezúttal az elefántcsontparti
Didier Drogbát és a ghánai
Asamoah Gyant elõzte meg
a voksoláson. A 29 éves csa-
tár idén az Európai Szuper-
kupát leszámítva mindent
megnyert klubcsapatával,
ugyanis Olaszországban a
bajnokságot és a kupát is
megnyerte, emellett elhódí-
totta a Bajnokok Ligáját és
múlt héten a klubvilágbaj-
nokságon is gyõzött.

Bulgáriában Berbatov

Sorozatban negyedszer,
összességében pedig hetedik
alkalommal lett Bulgáriában
az év labdarúgója Dimitar
Berbatov, a Manchester
United játékosa. A 29 éves
támadó 48 válogatottbeli
góljával minden idõk leg-
eredményesebb bolgár lab-
darúgója, jelenleg – 11 talá-
lattal – vezeti a Premier
League góllövõlistáját. Ha-
zájában 2002-ben, 2004-ben,
2005-ben, 2007-ben, 2008-
ban és tavaly választották
meg korábban az év legjobb-
jának.

Everton-bravúr

Az angol labdarúgó-bajnok-
ság 18. fordulójának hétfõi
mérkõzésén a vendég Ever-
ton 2-1-re nyert Manchester-
ben a City ellen. Ha nyertek
volna, a házigazdák az élre
ugorhattak volna, így azon-
ban maradtak a harmadik
helyen, az MU és az Arsenal
nyomában. AZ Everton a
11. helyre lépett elõre. 

Elhunyt Enzo Bearzot

83 éves korában elhunyt
Enzo Bearzot, az 1982-es vi-
lágbajnokságon diadalmas-
kodó olasz labdarúgó-válo-
gatott szövetségi kapitánya.
A szakember 1975 és 1986
között irányította a Squadra
Azzurát. A 28 évvel ezelõtti,
spanyolországi torna döntõ-
jében az olaszok 3-1-re gyõz-
ték le a németeket. 

Kiütéses újpesti vereség

Az Újpest 14-0 arányú vere-
séget szenvedett az elsõ HSC
Csíkszeredától a magyar–ro-
mán jégkorongbajnokság, a
MOL Liga negyeddöntõjé-
nek elsõ mérkõzésén. Hiva-
talosan a budapesti csapat
volt a pályaválasztó, de a ta-
lálkozót Csíkszeredában ren-
dezték.

Almási rapidsakk- 
kontinensbajnok

Almási Zoltán sikerével ért
véget a Varsóban rendezett
rapidsakk-Európa-bajnok-
ság. A 13 fordulós viadalon
Almási 10,5 ponttal, veretle-
nül, hatos holtversenyben
végzett az élen, majd a ráját-
szást is sikerrel vívta meg.

RövidenGála a palánk alatt

Az év legjobb játékosa díjat a Steaua Turabo kosarasa, Virgil Stãnescu kapta a bukaresti gálán 
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ÚMSZ

Semmit sem ér a Fe-
rencváros labdarúgó-

csapatának játékosállomá-
nya, az angol tulajdonos-
nak, Kevin McCabe-nek
pedig hamis képet festettek
a klub valódi állapotáról és
kilátásairól – nyilatkozta
Muszbek Mihály, a Magyar
Labdarúgó-liga korábbi
ügyvezetõje. A sportvállal-
kozó úgy fogalmazott, a
„komoly futballegyesüle-
teknél jelentõs tartalék az
eladható játékosállomány,
ez az FTC esetében silány
és piaci értéke a nulla körül
jár. „Muszbek hozzátette,
bár McCabe magát rutinos
üzletembernek tartja, még-
is kellõ piacismeret nélkül
vásárolta meg a zöld-fehér
klubot, segítõi pedig túlér-
tékelték az Üllõi úti ingat-
lant és a beépítési lehetõsé-
geket, ráadásul „elhitették”
az angol vállalkozóval,
hogy olcsón bekerülhet a
Bajnokok Ligájába, amely-
nek lebonyolítási rendsze-
rét – a kis országokat támo-
gatandó – az európai szö-
vetség (UEFA) átalakította. 

„A Chelsea esetében
Abramovics a nevét és ar-
cát adja a vállalkozáshoz és

családtagként szurkol a
meccseken, a Fradi eseté-
ben egy arctalan tulajdonos
próbálja irányítani az
eseményeket” – fogalma-
zott a korábbi ligaigazgató.

Muszbek szerint radiká-
lisan csökken a nézõszám
az Üllõi úton, az ötezres
átlag is nehezen tartható,
így a jegybevétel is csekély,
és az alapköltségek is alig-
alig térülnek meg. A sport-
vállalkozó elmondta, hogy
– a korábbi szerzõdés miatt
– a Fradi kereskedelmi jo-
gai az egyik szponzornál, a
Fotexnél maradtak, ezért a
kapcsolódó termékértékesí-

tésre sem lehet építeni. „A
helyzetet tetézi, hogy az
angol tulajdonos semmit
nem értett meg a klub ha-
gyományaiból és a körülöt-
te létezõ érzelmi töltetrõl,
arról, hogy kinek kellene
bejárnia a klubházba, és
kiknek nem volna szabad”
– véli Muszbek, aki szerint
a Ferencváros ma keveseb-
bet ér, mint két és fél éve,
amikor a másodosztályban
szerepelt, s ha most bárki
ad hétmilliárd forintot a
rendezetlen állapotú egye-
sületért, akkor két év múl-
va ismét vevõt kell majd
keresni. 

Elértéktelenedett a Fradi?

A ferencvárosi labdarúgócsapat tönkretételére irányu-
ló MSZP-s törekvésekre hívta fel a figyelmet az Or-
szággyûlésben Szilágyi György, a Jobbik képviselõje,
ám a kormány – rendhagyó módon –  válaszra sem
méltatta a Fradi ügyét. A Jobbik felháborítónak tartja,
hogy a Gyurcsány-kabinet telekspekulációs érdekbõl
ellehetetlenítette a Ferencvárost, a Fidesz pedig nem
vesz tudomást az ország legeredményesebb és legnép-
szerûbb egyesületének problémáiról. Az Orbán Viktor
vezette kormány továbbra is hagyja, hogy a Fradi az
MSZP prédája legyen. A Jobbik Magyarországért
Mozgalom fontosnak tartja, hogy a Ferencváros az õt
megilletõ méltó feltételek mellett létezzen és szolgálja
az egész magyar labdarúgást. Mindezek miatt a Job-
bik kezdeményezi a Ferencvárost évek óta ellehetetle-
nítõ spekulációk, ingatlanmutyik és gyanús ügyletek
kivizsgálását, valamint a tulajdonviszonyok megnyug-
tató rendezését.

A politika is beleszólt 
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Hírösszefoglaló 

A Nemzetközi Labdarú-
gó-szövetség (FIFA) fõ-

titkára elképzelhetõnek tart-
ja, hogy télen kerüljön sor a
2022-es katari világbajnok-
ságra. Jerome Valcke el-
mondta, a januári vb meg-
szervezése nagyon komoly
feladat volna, hiszen meg
kellene változtatni a nemzet-
közi versenynaptárat, s a
nemzeti bajnokságok szerve-
zõivel is meg kellene állapod-
ni, ennek ellenére nem tartja
kizártnak. A téli rendezés le-
hetõsége azért merült fel,
mert nyáron Katarban nem
ritkán 40-50 Celsius fokig is
felszökik a hõmérséklet, s a
rekkenõ hõség komolyan ve-
szélyeztetné a játékosok
egészségét. A katari vb-vel
kapcsolatos másik elképze-
lésrõl, mely szerint a környe-
zõ országokban is rendezné-
nek mérkõzéseket, Valcke
annyit mondott, hogy a dön-
tés a szervezõk kezében van.

A téli rendezés ötletét
Joseph Blatter FIFA-elnök is
támogatja. „Mindenképpen
jobb lenne olyan idõpontban
játszani, amikor a klíma is
megfelelõ, legfõképp a fut-

ballisták számára” – fogal-
mazott a sportvezetõ. „Na-
gyon fontos szempont a lab-
darúgók egészségügyi védel-
me, s ha lehetséges, ha akar-
juk, akkor meg lehet oldani a
téli rendezést”, mondta Bla-
ter, aki elismerte, hogy mind-
ezek kérdéseket vetnek fel a
nemzetközi versenynaptárral
kapcsolatban, de 11 és fél év
alatt ki lehet dolgozni a meg-
oldást.

Az ügyben a labdarúgókat
képviselõ érdekvédelmi szer-
vezet, a FIFPro is megszó-
lalt. „Nincs értelme olyan or-
szágnak adni a vb-t, amely-
ben júniusban és júliusban 41
Celsius fok az átlaghõmér-
séklet, a déli órákban pedig
elérheti az 50 fokot is, és óri-
ási a páratartalom” – mondta
Tijs Tummers, a szervezet
technikai bizottságának fõtit-
kára, aki hozzátette: a turis-
ták szempontjából is jobb
lenne a téli lebonyolítás. „Ál-
talában felhívják a látogatók
figyelmét, hogy nyáron ne
utazzanak Katarba, a helyiek
pedig a forró hónapokban tö-
megével hagyják el lakóhe-
lyüket. Ebben az évszakban
egyszerûen nincsenek ott
olyan körülmények, hogy
meg lehessen tartani a futball
ünnepét” – fogalmazott. 

A FIFA támogatja 

a téli vébérendezés ötletét

Kézilabda 

T. J. L.

A dán–norvég közös
rendezésû nõi kézilabda

Eb érmesei, Norvégia, Svéd-
ország és Románia kvalifi-
kálták magát a 2011. decem-
ber 3. és 18. között, Brazíliá-
ban esedékes vb-re, a régi-új
kontinensbajnok norvégok
pedig már a 2012-es, londo-
ni olimpiára is kijutottak. A
dániai Herningben vasárnap
megejtett sorsoláson a dá-
nok mellett a magyarok, a
franciák, a hollandok, a
montenegróiak, a spanyo-
lok, a horvátok és az ukrá-
nok élvezték a kiemelti stá-
tust. A jövõ évi brazíliai,
olimpiai kvalifikációs világ-
bajnokság selejtezõjének va-
sárnapi sorsolásán a magyar
válogatott a lehetõ legnehe-
zebb csapatot, a német válo-
gatottat kapta. A párharc el-
sõ meccsét június 4-én vagy
5-én, a visszavágót pedig
egy héttel késõbb tartják, a
magyarok pedig utóbbi házi-
gazdái lesznek. A selejtezõs
párharcok további mûsora:
Izland–Ukrajna, Franciaor-
szág–Szlovénia, Lengyelor-
szág–Dánia, Csehország–
Montenegró, Spanyolor-
szág–Macedónia, Hollan-
dia–Törökország, Horvát-
ország–Szerbia. A jövõ évi,
brazíliai világbajnokság
résztvevõje Norvégia, Svéd-
ország, Románia és rendezõ
országként, Brazília. A
2009-ben Kínában megren-
dezett 19.  világbajnokságot
Oroszország nyerte Francia-
ország és Norvégia elõtt. 

Selejteznek 
a magyarok 
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