
Hamarosan vége a türelmi
idõnek, január 15-ig vala-

mennyi hazai lakástulajdonos-
nak biztosítást kell kötnie a tu-
lajdonában lévõ ingatlanra. Ro-
mániában 8 millió lakást tarta-
nak nyilván, eddig csupán 140
ezret biztosítottak: a teljes állo-
mány két százalékát. A biztosí-
tótársaságok szerint rohamosan

nõni fog a szerzõdéskötések
száma, nemcsak azért, mert
büntetés jár a mulasztóknak, ha-
nem azért is, mert a tulajdono-
sok egyre tudatosabban vigyáz-
nak értékeikre. Országos adat-
bázis segítségével az önkor-
mányzatok folyamatosan ellen-
õrzik, kik azok a tulajdonosok,
akik nem tesznek eleget a köte-

lezettségüknek. Akik a kötelezõ
– tíz, illetve húsz eurós – bizto-
sítást választják, kis összegért a
legsúlyosabb, de a viszonylag
ritkán elõforduló katasztrófák
ellen biztosíthatják magukat.
Önkéntes biztosítással, kis felár-
ért azonban széleskörû védel-
met élvezhetnek a lakástulajdo-
nosok. 7. oldal

A napokban Szatmáron pusztító károsultjainak gondján enyhít, ha megkötötték a kötelezõ biztosítást Fotó: szatmar.ro

Rehabilitálják a Mikó-várat

Másfél millió eurót költenek Csíkszereda
legrégebbi épületének, a Csíki Székely
Múzeumnak is otthont adó Mikó-vár kül-
sõ felújítására. A késõ reneszánsz kori,
olasz bástyás várkastély bekerült az orszá-
gos restaurálási programba, a munkálato-
kat a román kormány finanszírozza.

új magyar szó
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2871 ▼
1 amerikai dollár 3,2364 ▼
100 magyar forint 1,5363 ▼

A hangos sajtó 365 napja

Az egyes mûveletek konszolidációjára való
fokozott koncentrálás jellemezte idén a ro-
mániai rádiós piac legfontosabb „játékosai-
nak” magatartását. A rádióknak bõven kiju-
tott a válságból, az átalakításokból és a tu-
lajdonosváltásból is. Sorozatunk második
részében a rádiós szektort járjuk körül.

Kultúra 6

Média 8

Vezércikk 3

Aktuális 3
Vadászgéppilóta 
a román vezérkari fõnök

ªtefan Dãnilã tábornok személyében 
a román hadsereg történetében elõször
tölti be szuperszonikusvadászgép-pilóta 
a vezérkari fõnöki tisztséget.

Érjük be a jövõvel!
A miniszterelnök méltán bízhat a jobb
jövõben, hiszen õ – az országtól eltérõen
– a jelenre sem panaszkodhat: sikeres

évet zárt. Dacolva a(z
igaz, nem túl határozott)
szakszervezetekkel,

csökkentette a béreket,
bérkiegészítéseket, szoci-

ális juttatásokat, lefa-
ragja a nyugdíjakat,
visszaverte a bizalmat-

lansági indítványokat.Bogdán Tibor

Vádat emelt a korrupcióelle-
nes ügyészség Markó Attila,

az Etnikumközi Kapcsolatok Hi-
vatalának vezetõje ellen a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollé-
gium épületének visszaszolgálta-
tása ügyében. Az államtitkárnak
a vagyonát is zárolták, mert a
vádhatóság úgy véli, a restitúciós
bizottság tagjaként Markó két tár-
sával együtt megalapozatlanul
döntött 2002-ben az ingatlan egy-
házi visszaszolgáltatásáról. Az el-
járás egy helyi magyar ingatlantu-
lajdonos feljelentése alapján in-
dult. Markó Attila szerint ez az
ügy „a magyar közösség szégye-
ne”. 7. oldal 

ÚMSZ-összeállítás

Visszautasította a hvg.hu-nak
adott interjújában Jean As-

selborn luxemburgi külügymi-
niszter Szijjártó Péter azon állítá-
sát, miszerint õ csak a magánvéle-
ményeként bírálta igen élesen a
médiatörvényt és az Orbán-kor-
mányt. Jean Asselborn luxembur-
gi miniszterelnökhelyettes-kül-
ügyminiszter a múlt héten elsõ-
ként és rendkívül élesen bírálta a
magyar jogszabályt. A politikus
az interjúban azzal magyarázza
megszólalását, hogy az EU nem-
csak a gazdasági integráción és a
közös törvényeken, hanem min-
denekelõtt a közös demokratikus
értékeken alapul. 
Folytatása a 2. oldalon 

RMDSZ: fogy a türelem
Ismét halasztott tegnap az Alkotmánybíróság az oktatási törvény ügyében

Magyar média 
és uniós normák

Lakásbiztosítás: ha muszáj, muszáj Vád Markó

Attiláék ellen

ÚMSZ

„Egyre fogy a türelmünk” –
fogalmazott az Új Magyar Szó-

nak Markó Béla RMDSZ-elnök
annak kapcsán, hogy az Alkot-
mánybíróság tegnap elhalasztotta
döntését az oktatási törvénnyel
kapcsolatban, s így még nem há-
rult el az utolsó akadálya a jog-
szabály kihirdetésének. A taláros
testület a múlt héten egyszer már
elhalasztotta a döntést, és kedden
ül össze ismét megvitatni a jog-
szabályt. „Még egy hét van addig,

megvárjuk január 4-ét” – mondta
a miniszterelnök-helyettes, aki
korábban az RMDSZ kormány-
ban maradásának feltételéül szab-
ta meg a kisebbségeknek közössé-
gi jogokat biztosító új tanügyi tör-
vény életbelépését. 

„Felháborít az alkotmánybírák
magatartása” – nyilatkozta la-
punknak Bokor Tibor, a szenátus
oktatási bizottságának RMDSZ-
es tagja. A politikus szerint a ha-
lasztásra nincs elfogadható ma-
gyarázat. „Én személyes okokat
sejtek a döntés hátterében. Az Al-

kotmánybíróság több tagja egyete-
mi tanár is, a törvény pedig alapo-
san megreformálja a felsõokta-
tást” – magyarázta a szenátor. Bo-
kor szerint a tanügyi törvény élet-
belépése nem tûr halasztást.
„Minden nap késés számít. Feb-
ruárban szokták megállapítani a
beiskolázási számokat, és így elõ-
fordulhat, hogy a minisztérium
nem fogja tudni, hogy melyik tör-
vény alapján számoljon” – mond-
ta Bokor Tibor.

„Az alkotmánybírák halasztása
bennem is kérdõjeleket ébreszt” –

kommentálta a tegnapi döntést
lapunknak Máté András. A kép-
viselõházi frakcióvezetõ hozzá-
tette: mindemellett megvárná ja-
nuár 4-ét, és addig is „bizalmat
szavaz” a bíráknak.

Puskás Bálint, az Alkotmánybí-
róság tagja az ÚMSZ-nek nyilat-
kozva elhárította azt a felvetésün-
ket, hogy a halasztásnak politikai
vagy más természetû okai lenné-
nek. „Az Alkotmánybíróság rend-
szerint azért halaszt el egy dön-
tést, hogy a bíráknak legyen ide-
jük alaposabban tanulmányozni a
szóban forgó ügyet” – magyaráz-
ta. Hozzátette, a halasztást a talá-
ros testület „több tagja” kérte. Az
alkotmánybíró nem szolgált rész-
letekkel sem arról, hogy pontosan
hányan kérték a halasztást, sem
arról, hogy mi volt az indoklásuk.
Folytatása a 3. oldalon 

Idén már nem teljesülhet az RMDSZ kormányon maradásának
korábbi feltétele: az Alkotmánybíróság tegnap sem döntött a tan-
ügyi törvényrõl, így a jogszabály nem léphet életbe. Markó Béla
szövetségi elnök szerint az RMDSZ-nek fogytán a türelme. 
A taláros testület eközben négy másik törvényre rábólintott.
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Röviden

Krassó-Szörény is 
Kelemen Hunort támogatja

Az RMDSZ Krassó-Szörény megyei szer-
vezetének Állandó Tanácsa tegnap egyez-
tetett arról, hogy melyik jelöltet támogat-
ják a februári tisztújító kongresszuson. Bá-
lint Mihály, az RMDSZ megyei elnöke
szerint a testület egyetértett abban, hogy
Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter in-
dulását támogatják az RMDSZ szövetségi
elnöki tisztségéért. A megyei szervezet
közgyûlése január 8-án dönt arról, melyik
jelöltet támogatják a februári RMDSZ-
kongresszuson. 

Decentralizált egészségügyi alap

Az egészségügyi reform folytatását szolgál-
ják azok a törvénymódosítások, amelyeket
tegnapi ülésén fogadott el a román kor-
mány. Az egészségügyi törvény módosítása
érinti az országos programokat, az Orszá-
gos Egészségügyi Biztosító Pénztár szerve-
zését-felépítését és a biztosítási alapba be-
gyûjtött pénz elosztását. A döntés értelmé-
ben a fizikai és jogi személyektõl begyûjtött
egészségügyi járulékokból az összeg 60%-a
fölött a megyei egészségügyi biztosító ren-
delkezik. A keretszerzõdés és az országos
egészségügyi programok többévesek lehet-
nek: a szaktárca már 2011-tõl kétéves idõ-
tartamra hirdeti meg ezeket. 

Szemléletváltás a nemzetpolitikában

A nemzetpolitikáért felelõs helyettes állam-
titkár szerint szemléletváltás valósult meg
a magyar nemzetpolitikában a kormány-
váltással. Répás Zsuzsanna az irányváltás
legmarkánsabb jelei között említette az
egyszerûsített honosításról és a nemzeti
összetartozás napjáról szóló törvényeket.
A jövõ év komoly feladatának a honosítási
eljárás mellett külön szórványstratégia ki-
dolgozását nevezte.

Lemondott a moldáv kormány

Vlad Filat moldáviai miniszterelnök be-
nyújtotta kormánya lemondását – jelentette
a Chisinau Journal elektronikus változata.
A kabinet ügyvezetõként hivatalában ma-
rad mindaddig, amíg az államfõ ki nem ne-
vezi az új miniszterelnököt.

Nazarbajev maradni akar

Nurszultán Nazarbajev, Kazahsztán elnöke
(képünkön) egészen 2020-ig hivatalában kí-
ván maradni, a 2012-ben esedékes államfõ-
választást pedig valószínûleg nem is írják
ki. Ezzel szemben nagy valószínûséggel
2011 tavaszán népszavazást tartanak,
Nazarbajev ugyanis arra hivatkozik, hogy
országának polgárai „nem akarnak válasz-
tásokat”. Nem kétséges, hogy a referen-
dumhoz szükséges kétszázezer aláírás ösz-
sze fog gyûlni.

Oroszok fehérorosz fogságban

Oroszország azt követelte Minszktõl, hogy
bocsássák szabadon a Fehéroroszországban
letartóztatott orosz állampolgárokat. „Bár-
milyen késedelem ebben az esetben kedve-
zõtlen hatással lesz az orosz–fehérorosz
kapcsolatok alakulására” – olvasható a
moszkvai külügyminisztérium jegyzékében.
A minszki orosz nagykövetség szerint a fe-
hérorosz hatóságok még mindig 11 orosz
állampolgárt tartanak fogva, akiket decem-
ber 19-én tartóztattak le.

Izraeli kémet végeztek ki Iránban

Iránban tegnap felakasztották azt a férfit,
akit korábban az izraeli titkosszolgálat javá-
ra végzett kémkedésért halálra ítéltek. Ali
Akbar Sziadatot, aki a Moszad izraeli tit-
kosszolgálatnak kémkedett, tegnap reggel
az Evin börtönben végezték ki. Az ügyész-
ség szerint a férfi adatokat szolgáltatott az
„ellenségnek” az iráni katonai támaszpont-
okról, és ezért 60 ezer dollárt kapott.

Folytatás az 1. oldalról

„Így számos indoka lehet annak,
ha felemeljük szavunkat, amikor
egy országban veszélybe kerülnek
a demokráciát és az egyetemes
emberi jogokat érintõ közös elvi
alapok” – mondta Asselborn hoz-
zátéve: ez következett be Magyar-
országon a médiatörvény jóváha-
gyásával. „Egyetlen másik tagál-
lamban sem fordul elõ, hogy a
teljes médiaszektort egyazon álla-
mi hatóság felügyelete alá helyez-
zék, amely hatóság kormány által
kijelölt tagjai egyazon párthoz
tartoznak” – hangsúlyozta. Arra,
hogy szó van-e valamiféle Ma-
gyarországot fenyegetõ szankció-
ról, a luxemburgi miniszterelnök
így válaszol: „Nem tudok róla.
Léteznek eljárások, amelyeket
tiszteletben kell tartani, ezenkí-
vül csak bele kell nézni az uniós
alapszerzõdésbe, és abból kide-
rül, hogy mi forog kockán. Azt
azonban mindenkinek tudnia
kell, hogy január elején Orbán
miniszterelnök prezentálja az
Európai Parlamentben a magyar

elnökség prioritásait. Meggyõzõ-
désem, hogy az európai parla-
menti kontroll mûködni fog.”

A konzervatív osztrák Die Pres-
se szerint egy esetleges EU-
szankció kontraproduktív lenne,

mert egy egész országot bélyegez-
ne meg, és így olyanok is kényte-
lenek lennének Orbán mellé állni,
akik egyébként nem értenek vele
egyet. Sokkal inkább képes a ma-
gyar nacionalizmust, szûklátókö-

rûséget orvosolni az EU-elnök-
ségbõl adódó feladat és felelõsség,
mint bármiféle büntetés, véli a bé-
csi lap publicistája.

Ráadásul az EU maga is hitel-
telen, ha csak Magyarországot
ostorozza, elvégre a szintén jobb-
oldali irányítású Olaszországban
semennyivel sem jobb a média
helyzete. A bécsi liberális Der
Standard ezúttal nem cikkben,
hanem csak egy karikatúrával til-
takozott Orbán ellen: „a magyar
sztyeppén” csikósnak öltözött
Orbán Viktor csaholó kutyáit
uszítja a szabad média ellen a
rajz szerint. 

Egyperces néma csenddel akart tiltakozni Jász-
berényi Sándor újságíró a Magyar Rádió Krónika
vendégeként tegnap az új médiatörvény ellen,
egyben szolidaritást vállalni Mong Attilával és
Bogár Zsolt szerkesztõvel, ám amikor ezt közöl-
te a mûsorvezetõvel, kitessékelték a stúdióból.
A mûsorvezetõ a csernobili atomtemetõ meg-
nyitása apropóján hívta a stúdióba az újságírót,

aki korábban már járt az atombaleset helyszí-
nén, ám Jászberényi Sándor válasz helyett kije-
lentette: csak egyperces csendet követõen vála-
szol a Magyar Rádió riporterének kérdéseire. A
mûsorvezetõ szerint errõl szólnia kellett volna
az adás elõtt, mert neki nincs lehetõsége enge-
délyt adni. Ezt követõen Jászberényi elköszönt,
a mûsor pedig folytatódott. 

Újabb „egyperces” botrány a Magyar Rádióban

Magyar média: hol 
vannak az uniós normák?

Az osztrák Der Standard karikatúrája: „A magyar sztyeppén”. Orbán Viktor ráuszítja kutyáit a médiára

ÚMSZ

Észak-Koreában kisiklott az
országot irányító diktátor

utódjául kijelölt Kim Dzsong Un
számára készült ajándékokat szál-
lító vasúti szerelvény. Sokan már-
is szabotázst kiáltottak. A vonat
kevéssel Szjudzsuból történt indu-
lását követõen, a kínai határ men-
tén tért le a sínekrõl – jelentette az
Észak-koreai Nyílt Rádió. Az adó
szerint a phenjani titkosszolgálat
vizsgálódik, mivel a baleset mö-
gött a rendszer ellenzõit feltétele-
zi. „A vágányok Észak-Koreában
elöregedtek, ezúttal azonban oly-
annyira sérültek voltak, hogy vél-
hetõen kevéssel a szerelvény érke-
zése elõtt tudatosan rongálták
meg õket” – idézte a rádióadó az
észak-koreai titkosszolgálat egy
munkatársát. Közlések szerint a
vonat nagy mennyiségben szállí-
tott drága órákat, korszerû tévéké-
szülékeket a január 8-án huszon-
hetedik életévét betöltõ diktátor-
csemetének. Kim Dzsong Unt ar-
ra szemelték ki, hogy apját, a sú-
lyosan beteg Kim Dzsong Ilt (68)
váltsa a kommunista diktatúra
élén. Az utód luxus iránti vonzó-
dása közismert. A Kim-dinasztia
harmadik nemzedékét képviselõ
ifjúról az észak-koreai televízió a
hétvégén sugárzott elõször hossza-
sabb felvételeket. Kim Dzsong Unt
a közelmúltban négycsillagos tá-
bornokká nevezték ki, és elemzõk
szerint ez is hozzájárult a koreai
helyzet kiélezõdéséhez. 

Szabotázsgyanú
Észak-Koreában

Gy. Z.

Egy éven belül az egész világ
elismerheti a palesztin államot

– figyelmeztetett Benjámin Ben
Eliézer izraeli munkapárti ipari és
kereskedelmi miniszter, sürgetve,
hogy kezdjék újra az elakadt tár-
gyalásokat. Eddig Latin-Amerika
négy országa – Brazília, Argentí-
na, Bolívia és Ecuador – ismerte
el független államként Paleszti-
nát, és egy ötödik, Uruguay
ugyanerre készül. A palesztinok a
tárgyalások megtorpanása fölötti
elkeseredésükben határoztak úgy,
hogy fokozzák erõfeszítéseiket ál-
lamuk nemzetközi elismertetése
érdekében. Európában a Palesz-

tin Hatóság azért folytat kam-
pányt, hogy a partnerek emeljék
meg diplomáciai képviseletük
szintjét, ahogy azt tette Francia-
ország, Spanyolország, Portugá-
lia és Norvégia.

A hétvégén az izraeli hadsereg
megölt két terroristát, amint azzal
foglalatoskodtak, hogy a szúfai
átkelõhely közelében a határkerí-
tésnél robbanóanyagot helyez-
zenek el. Harmadik társuk való-
színûleg elmenekült. Az elmúlt
héten csaknem harminc rakétát és
mozsárgránátot lõttek ki Izraelre.
A zsidó állam légiereje válaszul a
terroristák fészkét bombázta. A
Hamász vasárnap azzal fenyege-
tõzött, hogy fokozza rakétatáma-

dásait, amennyiben Izrael nem
szünteti meg ellenük a blokádot.

Az izraeli kormányfõ elképzel-
hetõnek tartja, hogy megbeszélé-
seket folytassanak a palesztinok-
kal egy idõleges megállapodásról,
az átfogó békeszerzõdést pedig
halasszák késõbbre. Az olyan vi-
tatott kérdésekben például, mint a
palesztin menekültek visszatéré-
se, valamint Jeruzsálem státusa, a
palesztinokkal folytatott tárgyalá-
sok zsákutcába jutottak, nyilat-
kozta Benjamin Netanjahu mi-
niszterelnök egy televíziós inter-
júban. „Az ilyen esetekben jelent-
het megoldást egy átmeneti
megálllapodás” – jelentette ki a
kormányfõ. 

„Elõremenekülne” Izrael? 

Merényletekkel a békéért? Az iszlámista terroristák az egész nem arab világot fenyegetik



Folytatás az 1. oldalról

„A törvény szerint halasztanunk
kell, ha ezt az Alkotmánybíró-
ságnak legkevesebb három tagja
kéri” – jelentette ki. Puskás Bá-
lint elismerte, maga sem lát ga-
ranciát arra, hogy január 4-én
nem lesz újabba halasztás. „Bí-
zom azonban abban, hogy meg-
születik a döntés” – mondta az
ÚMSZ-nek.

Mint ismert, az Alkotmánybí-
róság korábban kétszer is bele-
szólt a tanügyi törvény sorsának
alakulásába. A testület tagjai – az
ellenzék beadványára válaszolva
– elõbb úgy döntöttek, a kor-
mány nem vállalhat felelõsséget
a parlament elõtt a jogszabályért,
majd – mivel a procedúra már
beindult – jóváhagyták a felelõs-
ségvállalási eljárás befejezését.

Zöld út a büdzsének

Az alkotmánybírák mindemel-
lett rábólintottak tegnap négy
olyan törvényre, amelyek élet-
belépésétõl függött a Nemzetközi
Valutaalap következõ hitelrészle-
tének folyósítása.

Eszerint az alkotmánynak
megfelelõnek nyilvánították a
költségvetési törvényt. A jogsza-
bályt a liberálisok támadták meg
a taláros testületnél. Arra hivat-
koztak, hogy a büdzsé tervezete
olyan jogszabályokra hivatkozik,
amelyek elõterjesztésekor még
nem léptek életbe: a közalkalma-
zottak 2011-es bérét szabályozó
törvény, az egységes nyugdíjtör-
vény és a tanügyi törvény. A libe-
rálisok szerint ezzel a kormány
megszegte az alkotmány 138.
cikkelyét, amely elõírja, hogy
egyetlen költségvetési kiadás sem

hagyható jóvá a finanszírozási
forrás megállapítása nélkül. Az
ellenzéki párt azt is kifogásolta,
hogy a költségvetési törvény
megszegi az egészséghez és a jó-
léthez való alkotmányos állam-
polgári jogot.

Lesz fizetésemelés

A taláros testület tagjai nem ta-
láltak alkotmányossági kifogást
sem a közalkalmazottak 2011-es
bérezésérõl szóló jogszabályon,
sem a közalkalmazottak egysé-
ges bérezési kerettörvényén. Az
elõbbi törvényt a liberálisok,
utóbbit a liberálisok és szociálde-
mokraták együtt támadták meg
az Alkotmánybíróságon. A leg-

fontosabb ellenzéki érv mindkét
jogszabály esetében az volt, hogy
a kormány nem vállalhat bármi-
lyen körülmények között bármi-
lyen törvényért felelõsséget a par-
lament elõtt, mert így alkot-
mányellenes módon törvényho-
zói szerepet lát el. A taláros tes-
tület döntésének egyik legfonto-
sabb következménye az, hogy a
közalkalmazottak januárban je-
lenleginél 15 százalékkal na-
gyobb fizetést kapnak.

Banki ügyfelek bánata

Rosszul járnak ellenben a ban-
ki hitelek törlesztõi, mert az al-
kotmánybírák zöld utat adtak az
idei 50-es sürgõsségi rendeletet

jóváhagyó törvénynek is. Mint
ismert, ebben a formájában a jog-
szabály már nem terjed ki a jelen-
leg érvényben lévõ hitelszerzõdé-
sekre, ez pedig a bankoknak ked-
vez. A törvényt szintén a liberáli-
sok támadták meg a taláros testü-
letnél. Azzal érveltek, hogy a jog-
szabály képviselõházi vitája so-
rán benyújtott módosító indítvá-
nyokat meg kellett volna tárgyal-
nia a szenátusnak is. Mint is-
mert, az alsóház pénzügyi szak-
bizottsága fogadta el azt a módo-
sítást, miszerint az ügyfelek érde-
keit védõ 50-es rendelet elõírásai
csak a jövõre nézve érvényesek.

Traian Bãsescu államfõ tegnap
este mind a négy törvényt kihir-
dette. 
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Karácsonyi üzenetében
immár nem jólétet, csu-
pán a jólétben való re-
ménykedéshez kívánt
erõt kedvenc népének
az államfõ, a minisz-
terelnök pedig jobb jö-
võt ígért, amelyet

együtt élvezhet majd az
ország valamennyi derék, tisztességes és mél-
tó polgárával. (A többi pedig magára vessen!
Ez utóbbit ugyan már nem tette hozzá, de a
gondolatsor megfogalmazásából logikusan
kikövetkeztethetõ a folytatás.) 
A miniszterelnök méltán bízhat a jobb jövõ-
ben, hiszen õ – az országtól eltérõen – a je-
lenre sem panaszkodhat: sikeres évet zárt.
Dacolva a(z igaz, nem túl határozott) szak-
szervezetekkel, csökkentette a béreket, bérki-
egészítéseket, szociális juttatásokat, több
mint 5 százalékkal lefaragja a nyugdíjakat,
visszaverte az ellenzék valamennyi bizal-
matlansági indítványát, és megtalálta a
kormánypárt örök parlamenti sikerének re-
ceptjét, miszerint nulla szavazat többet ér
akár kétszázat is meghaladó ellenvoksnál.
Olykor pedig – mint a legutóbbi bizalmat-
lansági indítvány esetében – a véletlen is a
kezére játszott. A demokrata-liberálisok a
parlamenti erkélyérõl leugró kétségbeesett
tiltakozó tragédiáját is a maguk javára for-
dították: folytatták a munkálatokat, mint-
ha mi sem történt volna, így a drámai ese-
ményekre hivatkozva távol maradó ellenzék
hiányában a kabinet megbuktatására tett
legújabb kísérlet sem ellenszavazatot, sem
támogató voksot nem kapott, a kormány te-
hát, mondhatni, 0-0 arányú gyõzelmet ara-
tott. De többé-kevésbé a kormánypárti ol-
dalt erõsítette idei nem kevés döntésével az
Alkotmánybíróság is.
Boc kormánya így magabiztosan tartotta
magát, fejetlensége, kapkodó, hevenyészett
intézkedései, szakértelmének teljes hiánya el-
lenére is. Egyebek között elfogadtatta a sokat
és sokak által támadott nyugdíjtörvényt, az
egységes bérekre vonatkozó, nem kevésbé vi-
tatott jogszabályt, az ellenzéki kiegészítések,
javaslatok ezreire fittyet hányva átverekedte
a jövõ évi költségvetést. A dadogó reformok
dacára a Nemzetközi Valutaalap rendre ki-
utalta az esedékes hitelrészleteket, sõt, elvileg
további 6-8 milliárd eurós kölcsönre is rá-
állt, ami – feltehetõen – ugyanolyan nyom-
talanul tûnik majd el, mint az elõzõ közel
20 milliárd. 
Az õszi tessék-lássék kormányátalakítással
még eggyel nõtt a miniszterelnök kabinetjei-
nek száma: létrejött az ötödik Boc-kormány,
amely aztán fel is avatott tíz egész kilométer-
nyi autópályát (az nyilván csak a csípõs
nyelvû ellenzék gonoszkodása, hogy az ava-
tószalag hosszabb volt, mint az ünnepélye-
sen átadott sztrádaszakasz). 
Ennyi diadal után érthetõ, hogy a kor-
mánypártiak mindenkori mentora, Traian
Bãsescu államfõ még legalább kétesztendõ-
nyi kormányzást jósolt a demokrata-liberáli-
soknak. Akiknek kormányfõ-pártelnökükkel
együtt valóban jó évük volt, a kisemberrel
szemben, aki csak sajnálhatja, hogy a mi-
niszterelnök csupán a jövõbeni sikerek ígére-
tében hajlandó osztozkodni vele.

Román lapszemle

Érjük be a jövõvel!

Bogdán Tibor

Románia egyik leggazdagabb „trónörö-
köse”, a Þiriac-birodalom jövendõbeli
tulajdonosa, Ion Þiriac és barátnõje
klórmérgezést szenvedett egy brassó
pojánai szállodában. (Gândul) Több
mint kétezer munkanélküli átképzését
vállalta fel az országos munkaközvetítõ
hatóság. Legnagyobb érdeklõdés a szá-
mítógépes adatfeldolgozás, a szakács-
mesterség és a bolti eladói karrier iránt
mutatkozik. (Gândul) 1300 euróért
töltheti egy pár szilveszter éjszakáját
George Copos brassói szállodájában.
(Evenimentul zilei) Másfél millió euróért
adta el önéletrajzát egy brit bulvárlapnak
Julian Assange, a Wikileaks alapítója.
(Evenimentul zilei) 

RMDSZ: fogy a türelem

Puskás Bálint (balról a második) szerint azért halasztják el döntéseiket, „hogy annál bölcsebb ítéleteket hozzanak”

ÚMSZ

Rendõrökével felérõ mandá-
tummal ruházza fel a munka-

ügyi felügyelõségek munkatársait
az a törvénytervezet, amelyet az
év utolsó ülésén tegnapi fogadott
el az Emil Boc vezette kabinet. A
kezdeményezés szerint a munka-
ügyi felügyelõség dolgozói speci-
ális jogállású közalkalmazotti
státust kaphatnak, akárcsak a
rendõrök és a katonák. A mun-
kaügyi felügyelõségek pedig ha-
tóságokká alakulhatnak át, a
költségvetésüket teljes egészében
az állami költségvetésbõl elkülö-
nített összegekbõl fedezik. A do-
kumentum szerint a munkaügyi
felügyelõk munkaköre bõvül an-
nak érdekében, hogy hatéko-
nyabban lehessen fellépni az ille-
gális munkavállalás ellen. Joguk
lesz akár a feketén dolgoztató cé-
gek mûködési engedélyét felfüg-
geszteni vagy visszavonni.
Ugyanakkor a termékforgalma-
zást is felügyelhetik, hogy ellen-
õrizhessék az árut, és az elõírá-
soknak eleget nem tevõ terméke-
ket visszavonhassák. Újdonság-
nak számít a tervezet azon ren-
delkezése, mely szerint a munka-
ügyi felügyelõség alkalmazottai-
nak munkahelyét garantálják, a
kormányváltás következtében
végbemenõ változtatások sem le-
hetnek rájuk hatással. 

Teljhatalmú 

munkaügyisek
M. Á. Zs.

ªtefan Dãnilã tábornok sze-
mélyében a román hadsereg

történetében elõször tölti be szu-
perszonikusvadászgép-pilóta a
vezérkari fõnöki tisztséget – álla-
pította meg nem kis büszkeséggel
Gabriel Oprea védelmi miniszter.
A beiktatási ünnepségen Oprea
méltatta a most leköszönõ
Gheorghe Marin tengernagyot,
akinek mandátumát a nemzetkö-
zi együttmûködések megalapo-
zása határozta meg. „A követke-
zõ idõszakban a hadsereg vezér-
karának határozott fellépésére
van szükség a NATO, az Európai

Unió és egyéb nemzetközi szer-
vezetekkel és intézményekkel va-
ló együttmûködésekbõl adódó
védelmi és békefenntartói felada-
tok ellátása érdekében” – vázolta
a teendõket Oprea. Székfoglaló
beszédében az új vezérkari fõnök
aktív idõszakából származó ta-
pasztalatokkal nyomatékosította
a különbözõ hadszínterekre ki-
rendelt román katonák elõtt álló
kihívásokat, hangsúlyozva a mo-
dern haditechnika beszerzésének
szükségességét. 

Az eseményen ugyancsak fel-
szólaló Traian Bãsescu államfõ
jó hírrel érkezett: nem csökken
3000 lej alá a hadseregbõl nyug-

díjazottak ellátmánya. Az állam-
fõ elmondta, elõzõ este Emil Boc
kormányfõvel és Gabriel Oprea
védelmi miniszterrel „áttekintet-
ték a számokat”, és garanciát ka-
pott arra, hogy a katonai nyugdí-
jak alsó határát az említett szin-
ten be lehet fagyasztani. „Nem
fogom eltitkolni, hogy amikor
Oprea miniszter elõször beszélt
a 3000 lejes katonai minimál-
nyugdíjról, szkeptikus voltam.
Odafigyeléssel és politikai aka-
rattal nyugodt öregkort biztosít-
hatunk azok számára, akik a ha-
za védelmének szentelték életü-
ket” – vonta le a következtetést
Bãsescu. 

Vadászgéppilóta a vezérkari fõnök

Traian Bãsescu államfõ is részt vett a stafétabot-átadáson: jobbján ªtefan Dãnilã, balján Gheorghe Marin Fotó: Mediafax
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Gy. Z.

Orosz földön hagyo-
mány: amikor valaki már

szabadulna, újabb ítéletet
mérnek rá. Valójában semmi
nem változott, csupán annyi,
hogy most legalább nyilvá-
nos a tárgyalás. A mostani
ítélet alapja: csalás és pénz-
mosás, aminek díjazása leg-
rosszabb esetben tizennégy
esztendõ is lehet. Pedig az
elõzõ büntetésébõl jövõre
már szabadulhatna. Ezért is
kételkedik a Nyugat a bíró-
ság döntésében, jogszerûsé-
gében. A gyanú szerint kira-
katper folyt a nagyhatalmú
Vlagyimir Putyin õsellensé-
ge ellen.

Kétféle személyiség

De hát ki is ez az ember,
aki a miniszterelnököt (az el-
sõ ítélet idején államfõt) így
felbosszantotta? Mihail
Boriszovics Hodorkovszkij
Moszkvában született, zsidó
családban. Felesége a csoda-
szép könyvelõnõ, a negyven-
éves Inna. Már az óvodában
is vezéregyéniség, akit „Igaz-
gatónak” neveznek társai. A
Szovjetunió összeomlását
követõ viharos esztendõkben
aztán valóban azzá is vált,
„direktorrá”. Aki azonban
rákérdez a Hodorkovszkij ál-
tal betöltött oroszországi sze-

repre az 1980-as évek vége és
2003-ban bekövetkezett letar-
tóztatása között, két külön-
bözõ feleletet kap, két külön-
bözõ életet ismerhet meg –
attól függõen, hogy ellenség-
gel vagy baráttal beszél-e.

Az ellenfelei számára
Hodorkovszkij a változások
idejének leggyûlöletesebb oli-
garchája, aki legalábbis gya-
nús körülmények között ju-
tott az egykori állami cég, a
Jukosz birtokába. Eme in-
terpretáció alapján tehát ki-
használta a kormánynak azt
a jellemvonását, hogy folya-
matosan csak a hatalom és a
milliárdos nyereségek érdek-
lik. Hívei szemében ugyan-
akkor Hodorkovszkij briliáns
menedzser, aki talpra állítot-
ta a gyengélkedõ állami vál-
lalatot, és elkötelezte magát
az ország demokratizálása
mellett.

Komszomolista 
kapitalista

Hodorkovszkij vegyészetet
és gazdaságtant tanult. A
Komszomol nevû kommu-
nista ifjúsági szervezetben
tisztséget viselve Mihail Gor-
bacsov pártvezér jóváhagyá-
sával már a kommunizmus
végóráiban kísérletezni kez-
dett a kapitalizmussal. Ke-
véssel az összeomlás elõtt,
1988-ban az oroszországi

magánbankok egyikének ala-
pítói közé tartozott. A ’90-es
évek elején Hodorkovszkij a
fûtõanyagok és az energia
ügyeinek miniszterhelyettes-
évé emelkedett. Így szerezte
meg 1995-ben az államtól a
Jukosz többségi tulajdonát.
A Jukosz akkoriban az or-
szág második legnagyobb
olajkonszernje volt. Jóllehet
értéke szakértõk becslése sze-
rint dollármilliárdokra rú-
gott, Hodorkovszkij és part-
nere csak 350 millió eurót fi-
zetett érte. Attól kezdve pe-
dig az újdonsült menedzser
Oroszország legfontosabb
oligarchái közé tartozott.

Az orosz pénzügyi válság
idején, 1998-ban Hodor-
kovszkij ügyesen építette ki a
befolyását. Visszafogott fellé-
pésével, ugyanakkor gátlásta-

lan eljárásaival kivívta magá-
nak az üzletemberi tekin-
télyt. A Jukoszból mintacé-
get faragott, amely a draszti-
kusan csökkenõ elõállítási
költségeknek köszönhetõen
óriási nyereséggel dolgozott,
és nyugati szabványokat ve-
zetett be.

Mártír vagy államfõ?

Az orosz gazdasági fene-
gyerek ott követte el a hibát,
hogy a politikába is belekot-
nyeleskedett. Nyílt polgári
társadalom létrehozását szor-
galmazta, hatalmas össze-
gekkel kötelezte el magát
szociális és társadalmi prog-
ramok, mindenekelõtt saját
Nyílt Oroszország Alapítvá-
nya mellett. Egyes pártokat
pénzelve politikai befolyásra

tett szert, miközben kipellen-
gérezte a kormányzati appa-
rátus korruptságát. Az új év-
ezred kezdetét követõen így
vált az oligarcha a többi poli-
tikai erõ szemében szálkává.
Putyin 2003-ban kísérletet
tett, hogy a nagyhatalmú
gazdasági vezérek befolyását
visszaszorítsa. Egyes oligar-
chák hallgattak rá, mások
külföldre távoztak.
Hodorkovszkij fütyült az
egészre. Ennek következté-
ben 2003. október 25-én õri-
zetbe vették. Miközben a kül-
föld számára elfogadhatat-
lannak tetszett az eljárás
Hodorkovszkijjal szemben,
az országban az emberek
örömmel üdvözölték az oli-
garchákkal szembeni ke-
mény bánásmódot. Megfi-
gyelõk szerint Hodorkovsz-

kijjal egyszerûen példát sta-
tuáltak.

A Vedomosztyi címû gazda-
sági lap márciusban közölte
Hodorkovszkij feltûnést kel-
tõ cikkét, amelyben azt vetet-
te a liberálisok és a nagyvál-
lalkozók szemére, hogy fi-
gyelemre sem méltatták a
privatizáció idõszakában a
lakosság többségének az igé-
nyeit. És ezután jött a fordu-
lat: Hodorkovszkij átállása
az ellenzék oldalára. Hívei
mártírt látnak benne, egyesek
akár egy jövendõ köztársasá-
gi elnököt is, amennyiben is-
mét elnyerné szabadságát.

Leszámolt 
a rendszerrel

Az elsõ perben Hodor-
kovszkijt és korábbi üzleti
partnerét Platon Lebegyevet
2005-ben adóeltagadásért és
csalásért ítélték el, a nyolc év-
re szóló büntetést másodfo-
kon megerõsítették. A Jukosz
konszernt hatalmas adóköve-
telések ürügyén egy meglehe-
tõsen furcsa eljárás keretében
elárverezték, s a tulajdonjog
túlnyomó része egy állami
olajcég markába hullott.
Hodorkovszkij büntetõtábor-
ba került a kínai határ közelé-
ben. Fogolytársai megtámad-
ták, ezért átmenetileg elkülö-
nítették, egy idõben éhség-
sztrájkot folytatott. Minden
nehézséget elvisel, a húsz hó-
napnál tovább tartó második
pert is. Hodorkovszkij az
utolsó szó jogán elhangzott
november eleji szavai a politi-
kai rendszerrel való leszámo-
lásként hatottak. Nem akar
börtönben meghalni. „De ha
mégis így hozza a sors, nem fo-
gok habozni” – jelentette ki. 

Bogdán Tibor 

A Világbank az õsz folya-
mán behatóan elemezte a

közlekedési tárca, valamint
az alárendeltségébe tartozó
több intézmény, így a román
államvasutak áru- és
utasszállítási igazgatósága,
valamint az Országos Útügyi
Társaság tevékenységét.

Reform és 
stratégia nélkül

A romániai infrastruktúra
áldatlan állapotáért a világ-
banki szakértõk a szükséges
reformok elmaradását, kése-
delmes alkalmazását, illetve
félbehagyását okolják. Egy-
ben fontosnak tartják azt,

hogy a szakminisztérium mi-
elõbb dolgozzon ki részletes
és átfogó, középtávra szóló
stratégiát, szem elõtt tartva az
elkövetkezõ idõszak gazdasá-
gi és pénzügyi nehézségeit is. 

A jelentés szerzõi kifogá-
solják, hogy a közlekedési
tárca fennhatósága alá tarto-
zó országos vállalatok veze-
tõit politikai színezet alapján
nevezték ki, így híján vannak
a szakértelemnek. Mindez
azt eredményezte, hogy sem
a szaktárca, sem annak intéz-
ményei nem tudták lehívni,
még kevésbé pedig elkölteni
a rendelkezésükre álló uniós
pénzalapokat, de még annak
a valószínûsége is csekély,
hogy ezen az áldatlan állapo-
ton a romániai illetékesek

2013 elõtt változtatni tudná-
nak. A világbankiak adatai-
nak megfelelõen az állami
vállalatok élén legalább húsz,
kizárólag politikai szempont-
ok alapján kinevezett sze-
mély van, akiknek számát
minimálisra kell csökkenteni.

A kialakult helyzetben a
közlekedési minisztérium-
nak a hozzá tartozó állami
vállalatok iránti felelõsséget
meg kellene osztania más
tárcákkal – így például az
alárendeltségében lévõ kór-
házakat, egészségügyi léte-
sítményeket át kellene adnia
az Egészségügyi Minisztéri-
umnak –, az állami vállala-
tok élére pedig hozzáértõ
szakembereket kellene kine-
vezni, meghatározott idõre
szóló szerzõdés alapján, akik
pénzügyileg kivitelezhetõ, a
kijelölt célokkal összhang-
ban álló üzleti terveket dol-
goznának ki. A világbankiak
igen fontosnak tartják azt is,
hogy a szakminisztérium mi-
nél hamarabb ésszerûsítse
beruházási programját, le-
mondjon bizonyos, kevésbé
sürgetõ tervekrõl, hogy fel-
szabadítsák az uniós alapok
lehívásához szükséges társfi-
nanszírozási összegeket.

Méregdrága utak

A Világbank jelentéskészí-
tõinek számítása szerint Ro-
mániában egy kilométernyi
országút karbantartása átla-
gosan 40 ezer euróba kerül,
de a rutinmunkálatok is 14
ezer eurót emésztenek fel ki-
lométerenként. Mindeköz-
ben az unió szintjén mind-
ezek a költségek csupán
3000–9000 euró között vál-
toznak kilométerenként. A
nemzetközi pénzintézet
szakértõi úgy vélik, a Nagy-
szeben–Piteºti-autópálya 3,2
milliárd eurót felemésztõ
megépítése a romániai kö-
rülmények között nem gaz-
daságos. Az országnak egy-
elõre a jelenleginél szeré-
nyebb sztrádaépítési projekt-
re van szüksége, amelynek
költségei nem lépik túl az
500 millió eurót, az infrast-
ruktúra fejlesztésénél pedig a
legteljesebb mértékben el
kell tekinteni a politikai
szempontoktól. A Világbank
a Comarnic–Brassó-autópálya
megépítését javasolja közeli
célként: ennek költségei fél-
milliárd euró alatt maradná-
nak, és nem okozna gondot
a nyomvonal menti területek

kisajátítása sem. A jelentés
szerzõi aggodalommal álla-
pították meg, hogy az Autó-
pályák és Országutak Orszá-
gos Társasága helytelenül
használja fel az útmatricák-
ból származó évi, átlagosan
közel félmillió eurós bevéte-
leit; ezt a pénzt a kereskedel-
mi bankoktól felvett kölcsö-
nök garantálására fordítja,
az intézmény jelenleg már
2016-ig ilyen célra fektette be
matricajövedelmeit, vagyis a
hátralévõ négy esztendõ
alatt nem rendelkezik köz-
vetlen finanszírozási erõfor-
rásokkal az útkarbantartás-
okhoz. A Világbank a kiutat
a közlekedési tárca költségve-
tésének ésszerûsítésében, a
közutak használati díjának
emelésében, illetve a matrica-
díjak kölcsöngaranciákra tör-
ténõ felhasználásának meg-
tiltásában látja.

„Kisiklott” 
vasúti költségvetés 

A román államvasutak ta-
valyi veszteségét a nemzetkö-
zi pénzintézmény szakértõi
1,2 milliárd lejre becsülik. A
társaság utasszállító részlege
esetében a vonatonkénti átla-

gos utasszám az utóbbi tíz év
alatt 170-rõl 90-re esett vissza
így az intézmény veszteségei
megközelítették a 230 millió
lejt, bár az állam csaknem
másfél milliárd lejjel támo-
gatta a vasúti utasszállítást. A
világbanki szakemberek
egyes vasútvonalak meg-
szüntetését és buszjáratokkal
történõ helyettesítését, ezzel
egy idõben a fölöslegessé vá-
ló személyzet leépítését, a
megmaradó vonalakon köz-
lekedõ szerelvények további
kocsikkal történõ kiegészíté-
sét javasolják. 

A vasúti áruszállítás eseté-
ben szükségesnek tartják a
társaság haladéktalan privati-
zálását. A vasúttársaságnak
ugyanakkor meg kell tartania
a magas szinten képzett veze-
tõ kádereket és személyzetet.

A román államvasutak
számára a drasztikus sze-
mélyzetcsökkentés önmagá-
ban nem elegendõ a fizetési
költségvetés kiegyensúlyozá-
sához, ezért a szakminisztéri-
umnak nagyobb összegeket
kell a társaság rendelkezésére
bocsátania a vasúti pályák
megfelelõ karbantartása ér-
dekében – javasolják a világ-
banki szakértõk. 

Úthálózat: kiút a kiúttalanságból
Romániának nincs semmiféle straté-
giája a közlekedés területén, túlfizeti 
az útépítést és -karbantartást, a közle-
kedési szolgáltatások, valamint az
infrastruktúra állapota messze elma-
rad a romániai lakosság és Európa 
elvárásaitól – összegzik megállapítá-
saikat titkosnak szánt jelentésükben 
a Világbank szakértõi. 

Oroszország leggazdagabb embere

volt, utóbb szibériai büntetõtáborban

találta magát: Mihail Hodorkovszkij-

ról van szó. Az egykori olajcég, a

Jukosz 47 esztendõs vezére a héten

újabb büntetést kapott. 

Mihail Hodorkovszkij, az „õsellenség”. Rács mögött, újabb büntetésre várva – de mosolygósan

Hodorkovszkij, akiben Putyin õsellenséget lát



Maugli. Akela, Bagira, Ká és a többiek... A
Dzsungel könyvét és Kiplinget ugyebár is-
merjük. Vagy legalábbis úgy gondoljuk. De
nem sokat tudunk arról, hogy Kipling írta
V. György angol király beszédeit, köztük
azt is, amelyet 1932-ben karácsonyi rádió-
üzenetként  közvetített a BBC. A rádiótör-
ténetben fennmaradt, hiszen ez volt az elsõ
olyan uralkodói beszéd, amelyet ugyan-
azon idõben meg lehetett hallgatni a brit
birodalom Kanadától mondjuk Dél-Afriká-
ig és Új-Zélandig terjedõ területein. Min-
denhol, ahol angolul tudó vagy nem tudó
brit állampolgárok éltek. 
A British Broadcasting Company, vagyis a
BBC, azaz az uralkodói szabadságlevelet
élvezõ részvénytársaság akkor már tíz esz-

tendeje sugárzott a sziget-
országba elsõ igazgatójá-
nak, a 33 éves skót John
Reithnek azóta szállóigévé
vált, „ tájékoztatni, nevel-
ni, szórakoztatni” hármas
irányelve szerint. Az 1922-
es induláskor pedig ott állt
a háttérben nem csupán

az amerikai technológia, a
szakemberekkel együtt

ide is eljutó amerikai alkotmány elsõ kiegé-
szítése, amely kimondta, hogy a Kongresz-
szus nem hozhat olyan döntést, amely
csorbítaná a szólás- és sajtószabadságot,
hanem az angol politikai élet demokratikus
berendezkedése is. A BBC ugyanis néhány
nappal indulása után már az általános vá-
lasztások eredményeit köz-
vetítette. 
Magyarországról 1922-ben
vajon mit közvetített vol-
na? 
Mindezeket csupán azért
írom le, mert a magyaror-
szági új médiaszabályozás
vitája során többen is közhelyként kezdték
emlegetni, hogy nem értik mi a gond, mi
ez a nagy nemzetközi felháborodás, hiszen
voltaképpen nem akarnak mást, mint BBC
mintájú, új, egységes, nemzeti közmédiát
teremteni. És különben is majd’ mindenhol
létezik az emberi méltóságot és a gyerme-
kek védelmét szolgáló médiaszabályozás. 
Valóban létezik. Csak nem közhely-szin-
ten, amely kiemeli az általánosságokat,
hogy elfödje a részleteket. Az új magyaror-
szági médiatörvény buktatói ugyanis a
részletekben rejlenek. Abban például, aho-

gyan összemossa a nyomtatott sajtót az au-
diovizuális médiával, és mindkettõ számá-
ra ugyanolyan szabályozásokat akar felállí-
tani. Ahogyan megfeledkezik arról, hogy a
piacgazdaságokban csupán a médiatartal-
mat közvetítõ frekvenciavagyon az államé,
az ugyanolyan célokat követõ papír- és

nyomdaipar már nem.
Ahogyan mit sem törõdik
azzal, hogy a közszolgálati
és kereskedelmi jelleg ala-
posan különbözik egymás-
tól és egységesen nem ke-
zelhetõk. Amiként úgy vé-
lekedik, hogy a társadalom

pluralizmusát biztosító média sokszínûsége
megfér egyetlen, majdhogynem törvényho-
zási képességgel felruházott intézmény fel-
ügyelete alatt, amely kinevezett tisztségvi-
selõin keresztül mindig a kormány befolyá-
sa alatt áll. Ahogyan a belföldi és a Ma-
gyarországon is mûködõ külföldi szerkesz-
tõségeket kezeli. Ahogyan elképzeli, hogy
nemzeti jogkörben az egész világon nem is
annyira mûszaki, mint inkább elvi alapon
korlátozhatatlannak tartott világhálót is
meg tudja zabolázni.
Mindezek megállapításáért valóban el kell

olvasni az új médiatörvényt és nem csupán
a róla szóló magyarországi vagy nemzetkö-
zi pro- és kontra véleményeket. Mint aho-
gyan a BBC minta utáni igazodás is csak
addig látványos, amíg valaki el nem mélyed
az angol médiaintézmény mûködési, szer-
vezési és felépítési hátterének a legkülönbö-
zõbb vonatkozásaiban a pénzügyi gazdál-
kodástól és háttér-forrásokról kezdve egé-
szen a digitális információs folyamatokba
való betagozódásig. Ha így tesz, akkor rög-
tön rájön arra, hogy a magyarországi köz-
rádiókra, - tévékre húzott BBC-jelleg egyelõ-
re csak olyan lehet, mint a Manchester fel-
iratú focimez egy ferencvárosi szurkolón. 
Tény és való, hogy amint a kormánypárti
politikusok mondogatják, a magyarországi
új médiatörvény részletei megtalálhatók
több európai állam hasonló szabályozásai-
ban. Csakhogy ezek összességébõl mindig
a szabad és alkotó ember tisztelete is kisu-
gárzik, itt viszont úgy tûnik, hogy a médiá-
nak leginkább a központosított államot kel-
lene szolgálnia és királybeszédet írnia.
Ahogyan Kipling is tette. Csakhogy õ
sem ezzel maradt halhatatlan. Ahogyan
a magyarországi újságíró-írók és író-új-
ságírók sem. 

Nem akarom állítani, hogy a cenzúrát mindenütt rossz szándékbúl
hozták be, de hol a legbölcsebb fejedelem, ki éppen szabad sajtó nél-
kül képes volna legjobb szándékkal is azt vinni ki, hogy a cenzúra
csak oly közlést nyomjon el, mely a polgári társaságra valóban vesze-
delmes s minden józan polgár maga is a könyvbõl kitörülne? Hogy
tudhatja meg szabad sajtó nélkül a jó fejedelem, mily gyalázatosan
élnek vissza fenséges nevével a gyarló cenzorok? (...) 
Nem, nem, a kormányoknak nem az a célja, hogy cenzúra által a
vallást, a moralitást oltalmazzák, hanem hogy a nép fel ne világosod-
hassék, hogy vele baromként bánhassanak. Vallásuk nincs, mert ha
volna, az Isten és természet törvénye ellen a tökéletesedhetést cenzú-
ra által nem akadályoznák. 
Álatyáik õk a népeknek, kenyeret, legfölebb még egy kevés húst és
sört adnak nekik; azaz anyagi jóllétüket színlik elõsegíteni, de
tudniok kellene, hogy: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem Is-
tennek minden igéjével, mely az õ szájából származik.” Máté 4. r. 4.
v. Valóságos anyagi jólét lelki eledel nélkül nem képzelhetõ: csak a
barom elégszik meg csupa szénával.
Keményeknek fogják sokan szavaimat találni, de igazat mondok.
(....) Ha nem igazat mondok, cáfoljátok meg beszédemet; akkor az,
mit én hittem és tartottam igaznak, megsemmisül, s amit ti állítotok,
lesz az igazság. Ha könyvemet konfiskáljátok, azt nem tekintem cá-
folatnak, sem senki a világon. A vágyat gondolatimat közleni soha-
sem fogjátok eloltani; mert azt Isten önté belém, ki hatalmasabb ná-
latok.

Táncsics Mihály: Sajtószabadságról nézetei egy rabnak, 1844

Királybeszéd
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Hallották a jó hírt? George Pataki, New York ál-
lam volt kormányzója azt fontolgatja: megpályáz-
za a Fehér Ház elnöki székét. Döntését 2011-ben
jelenti be, de annyit már elárult , hogy Obamanál
jobb gazdaságpolitikát folytat. S ezt olyan meg-
gyõzõdéssel mondta, mint aki biztos a dolgában.
Hurrá, színes bõrû után magyar származású vezet-
heti a világ legerõsebb hatalmát! Hát ne repdessen
magyar lelkünk és ne bizseregjen magyar szívünk?
Mint ahogy pár éve bizsergett, amikor Nicolas
Sarkozyt Franciaország, Trianon végrehajtója el-
nökéül választották. Titkon reméltük, javít vala-
micskét azon amit a francia nagypolitika ellenünk
vétett, de többek közt a szülõföldjén kapott tövis
miatt ez eddig nem következett be. Mentségére
szóljon: a Trianonnál favorizált románokat sem
ölelte keblére. Ellenkezõleg, a gyenge schengeni
felkészülés okán egy picit hátrább tolta, nem tö-
rõdve a latin rokonsággal. Vajon ha elõdje, Cle-
menceau 1918-ben tudomásul veszi, hogy Buka-
rest akkor is rosszul állt a szavahihetõséggel és a
szabadságjogokkal, amit mi oly kegyetlenül meg-
szenvedtünk! 
Mindezen túl, büszkék lehetünk a más nemzetek
élére emelt magyar származású személyiségre,
hisz Pataki vagy Tom Lantos nemhogy nem ta-
gadta meg szülõhelyét, de értékként hivatkoztak
rá. Akárcsak az olyan világhírû tudósok, mint
Szilárd Leó, Wigner Jenõ, Neumann János, akik
az atom- és hidrogénbomba elõállításában, illetve
a számítógép megalkotásában szereztek múlhatat-
lan érdemeket. De említhetnénk a tizenegy No-
bel-díjasunkat (a románoknak ebbõl is csak egy
van!), s persze, Liszt, Bartók és Kodály nevét,
hogy némi büszkeséggel kihúzzuk magunkat az új
évre, s ne keseregjünk már annyit és ne legyen
olyan negatív az életszemléletünk! Amiben a poli-
tika is ludas. Például azért, mert érdekeinek meg-
felelõen túlhangsúlyoz dolgokat, mostanában
nagy vereségeinket. Annyi gyásznap (Mohács,
Majtény, Arad, 1956. nov. 4. stb.) után már van
Trianon-gyásznap. Pedig okunk lenne emlékezni
arra is, hogy kalandozó õseink Madridig jutottak,
Botond beverte Bizánc kapuját, két királyunk is a
Szentföldön harcolt, Mátyás bevette Bécset, Ha-
dik András megsarcolta Berlint. De nem! Nekünk
szomorúság kell!?

Az átlagmagyarnál bizakodóbb jegy-
zetíró azt mondja: fel a fejjel! Szé-
chenyi szerint senkinél nem va-
gyunk alábbvalóak. Sõt! 

Ha 2012-ben tényleg George Pataki
lesz az USA elnöke, akár irigyelhet
is bennünket a világ. Pláne, ha Pa-
taki nem kell megfedje valamiért
Magyarországot. Ne adj’ isten, ne-

gatív demokráciáért! 
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Csupán a frekvencia-
vagyon az államé, az
ugyanolyan célokat 
követõ papír- és nyom-
daipar már nem.

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„A nehézségeket könnyebb legyõzni, mint a
kétséget.” Isaac Newton

Baleset

Baromként bánni

Fel a fejjel!A nap címe. A románok lemondanak Ro-
mániáról, Gabriel Bejan, România liberã.

Magyarázat. Csakugyan egyesek számá-
ra (ezek közé tartozik a Romlib vezércikk-
ének írója is) akár cinikusan is hangozhat
az ország vezetõinek szolidaritásra való
ünnepi felszólítása. Alapmetaforája (neki
is) a süllyedõ hajóé: „miközben az utasok
a mentõcsónakokhoz rohannak, a le-
génység segítségükért könyörög a szivaty-
tyúkhoz, hogy felszínen tartsák a hajót.
A tengerészek felhívása egyenesen nevet-
ségesnek tûnik, amikor az emberek már
csak az életükre és a javaikra képesek
gondolni. A hajó már nem jelent sem-
mit.” Az állam- és a miniszterelnök ilyen
körülmények között mind gyakrabban
apellál a románok szolidaritására. Ez pe-
dig „irritálja a lakosság legnagyobb ré-
szét”. A szerzõ szerint tisztességesebb
lenne, ha a két B egyszerûen azt monda-
ná: „Románok, boldoguljatok, ahogy
tudtok! Mi nem tudunk rajtatok segíte-
ni!” Szép és hatásos, de legalábbis Traian
Bãsescunak meg kellene adni, ami az
övé: õ már mondott ilyesmit is. Így megy
ez, az ördögfajzat újságíróknak nem jó se
így, se úgy, sem ha mondják, sem ha nem
mondják... 

Ugyanaz, még nyomatékosabban. Az
Adevãrul vezércikkének írója nem ennyire
metaforikusan költõi. Ovidiu Nahoi sze-
rint 2010 „Egy elátkozott év” volt. Az õ
véleménye az, hogy „a szolidaritás hiá-
nya puskaporos hordóként áll a társada-
lom alapzatánál”. A társadalmi elégedet-
lenség pedig „ebbõl a szerencsétlen 2010-
es esztendõbõl fogja meríteni az erejét”.

Szemszög kérdése. Az Adevãrul fenti cik-
kel szemben levõ oldalán Emil Boc (Ion
Barbu karikatúráján) másképpen látja
ugyanazt a szomorú valóságot: „A kor-
mányzás nagyon sikeres volt, de a lakos-
ság katasztrofálisnak bizonyult.” Boc ezt
egy európai intézményvezetõnek mondja. 

A nap álhíre. 2010-es teljesítményéért
Emil Boc miniszterelnök elnyerte A tal-
praesés világbajnoka kitüntetést és emlék-
érmet. Azt még nem tudni, ki adja át,
mert a kormányfõ újabb talpraeséseibe
mindenki belebukik, aki átadhatná.

Sike Lajos



Baloga-Tamás Erika

Elsõ fázisban másfél
millió eurót költenek

Csíkszereda legrégebbi épü-
letének, a Csíki Székely
Múzeumnak is otthont adó
Mikó-vár külsõ felületének
a felújítására. A késõ rene-
szánsz-kori, olasz bástyás
várkastély ugyanis egy több
éve benyújtott pályázat
eredményeként, most beke-
rült az országos restaurálási
programba, a mûemlék-
épület helyreállítását a ro-
mán kormány finanszíroz-
za. „A munkálatok kivitele-
zésére közbeszerzést írt ki
az illetékes Kulturális Mi-
nisztérium, s bár egész de-
cemberben folyt a verseny-
tárgyalás, még nem zárult
le, tehát még nem kezdõd-
hetnek a munkálatok” –
mondta el lapunknak Gyar-
mati Zsolt, a Csíki Székely
Múzeum igazgatója. 

A Gyarmati által elmon-
dottakat Kelemen Hunor
kulturális miniszter is meg-
erõsítette. Mint hozzátette,
a szerzõdés megkötésére
eddig azért nem került sor,
mert idõközben fellebbezé-
sek is voltak, de mihelyt ez
a procedúra lezárul, azon-
nal kezdõdhetnek a munká-
latok. „A Mikó-vár eseté-

ben már régen eljött az ide-
je annak, hogy ilyen nagy-
szabású felújításon essen át.
Túl azon, hogy nagyon ér-
tékes mûemlékrõl van szó,
az épületben mûködõ mú-
zeum is indokolttá teszi a
rehabilitációt. Annál is in-
kább, hogy az elmúlt évek
során százezres tömegeket
megmozgató kiállítások-

nak, kulturális rendezvé-
nyeknek adott otthont a
Csíki Székely Múzeum” –
mondta az Új Magyar Szó-
nak Kelemen Hunor. Az A
kategóriás mûemléképület
rossz állapotban van, s bár
az utóbbi években a belsõ
tereket sikerült felújítani és
európai színvonalúvá tenni,
a külsõ felület feljavítására

már nem jutott pénz. „Ez
lesz a legnagyobb beruhá-
zás a tárca részérõl Hargita
megyében, hisz egyrészt
maga az épület is nagy,
másrészt pedig a tervek sze-
rinti felújítás is olyan pénz-
igényes, hogy az önkor-
mányzat saját erõforrásai-
ból nem tudná finan-
szírozni” – nyilatkozta la-

punknak a mûvelõdésügyi
miniszter. A januárban kez-
dõdõ munkálatokra 24 hó-
napot irányoztak elõ, ez idõ
alatt kicserélik a teljesen
megrongálódott tetõcsere-
peket, az esõcsatornákat, új
nyílászárókat kap az épület,
és a fûtésrendszer részleges
cseréjére, illetve felújítására
is sor kerül. 

„Nagyon sokat jelent ne-
künk, hogy bekerültünk a
restaurálási programba. Ha
jobb lesz az épület állaga, az
lehetõvé teszi, hogy a múze-
um is jobban mûködhessen,
a kiállítóterek, raktárak és a
különbözõ mûhelyek is” –
magyarázta a múzeum ve-
zetõje. Gyarmati Zsolt tájé-
koztatása szerint úgy terve-
zik, hogy szakaszosan ke-
rüljön majd sor a munkála-
tokra, hogy az ne befolyá-
solja a múzeum tevékenysé-
gét: az intézmény nem zár
be a tatarozás alatt. A most
elõirányzott felújítási mun-
kálatokat azonban a múze-
umigazgató szerint csak
kezdeti  szakasznak tekin-
tik, a Mikó-vár felújítása itt
nem áll le. Az egész épület
felújítási terve elkészült
már, és abban reményked-
nek, hogy a két év leteltével
is folytatódik a mûemlék
épület rehabilitációja. 
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Röviden

A román kormány támogatja mintegy másfél millióval a Mikó vár külsõ felújítását Fotó: adatbank.ro

Rehabilitálják a Mikó-várat
Kétéves felújítás elõtt áll Csíkszereda legrégebbi épülete, a Székely Múzeum otthona

Jó évet zár a budapesti 
Szépmûvészeti Múzeum
Hírösszefoglaló

Kiemelkedõen sikeres
évet zár a budapesti

Szépmûvészeti Múzeum,
amelynek hamarosan meg-
kezdõdhet a bõvítése is –
volt mérleget tegnap Baán
László fõigazgató. 

Az elmúlt év eredményei
közül kiemelte: 2010-ben
zárt a múzeum egyik legsi-
keresebb tárlata, a mintegy
230 ezer látogatót vonzó
Botticellitõl Tizianóig – Az itá-
liai festészet két évszázadának
remekmûvei címû kiállítás,
amelyen 130 festményt,
köztük Leonardo da Vinci
Hermelines hölgyét is láthat-
ták a múzeum látogatói. A
fõigazgató a jelenleg is lát-

ható kiállításokról elmond-
ta: a Lucien Hervé-tárlatot
már több mint 20 ezren lát-
ták, a Gustav Klimt és a bécsi
szecesszió kezdetei 1895–1905
elnevezésû kiállításra eddig
70 ezernél is többen voltak
kíváncsiak. „Ez utóbbi janu-
ár 9-ig tart nyitva, ezért sok
látogatóra számítunk a két
ünnep között” – tette hozzá
Baán László. A fõigazgató
elmondta: a Magyarorszá-
gon valaha volt legsikere-
sebb kortárs mûvészeti tár-
latnak bizonyulhat a már
több mint 40 ezer látogatót
vonzó Fernando Botero-kiál-
lítás, amely eredetileg január
23-án zárna be, de jelenleg
is tárgyalnak a mûvésszel a
lehetséges hosszabbításról.

Az épületbõvítésrõl az
igazgató elmondta: január-
ban írják ki a kivitelezési
munkákra a közbeszerzési
pályázatot, a gyõztes kivi-
telezõvel történt szerzõ-
déskötést követõen indul-
hat meg az építkezés. Az
intézmény a bõvítés elsõ
szakasza alatt fél évig zár-
va lesz, ekkor hajtják végre
azokat az átalakításokat a
régi épületben, amelyek az
új, földalatti szárny csatla-
kozása okán válnak szük-
ségessé.

A mintegy négymilliárd
forintos, zömében európai
uniós forrásból megvalósuló
beruházás során közel
nyolcezer négyzetméterrel
bõvül a múzeum. 

Elárverezik 
Schindler listáját

A Daily Telegraph címû brit
lap hétfõi tudósítása szerint
el lehet adni Oskar Schindler
listájának egyik eredeti pél-
dányát. Errõl még karácsony
elõtt döntött egy manhattani
bíró. Egy régiségkereskedõ
még idén tavasszal szerette
volna elárverezni a 13 olda-
las dokumentumot. A
Schindler család életrajzíró-
ja, Marta Rosenberg azon-
ban pert indított, hogy ezt
megakadályozza. A kereske-
dõ, egy névtelenséget kérõ
ügyfele megbízásából dobja
piacra a listát, mintegy két-
millió dollárért. A 13 oldalas
lista 801 nevet tartalmaz, és
1945 április 18-i dátum sze-
repel rajta. A jegyzéket Oskar
Schindler és könyvelõje,
Itzak Stern állította össze.

Rómában 
turistaadót szednek 

Január elsejétõl a Rómában
megszálló turistáknak napi-
díjat kell fizetniük. Az ön-
kormányzat így igyekszik
feltölteni a kiürült városi
kasszákat. Egy euróval meg-
emelik a múzeumi belépõje-
gyek árát a nem római lako-
sok számára, ezenkívül a
négy- és ötcsillagos szállo-
dák vendégeinek a szoba
árán túl, fejenként három
eurót kell fizetniük naponta,
turistaadó címén. 

Ellentmondásos mûvészek
Hírösszefoglaló

A montenegrói Marina
Abramovic, a világ

egyik legismertebb perfor-
mansz-mûvésze fölkerült a
CNN amerikai hírtelevízió-
nak arra az ötös listájára,
amely a XX. század legel-
lentmondásosabb mûvészeit
rangsorolja.

A tévé ICON címû kultu-
rális mûsorában a nézõk
szavazatai alapján alakult ki
a sorrend. Az elsõ helyre
került Santiago Sierra spa-

nyol születésû mûvész, aki
Mexikóvárosban él. A má-
sodik helyen Ai Vejvej (Ai
Weiwei) 54 éves kínai mû-
vész, dizájner, emberi jogi
aktivista, a harmadik pedig
Jeff Koons amerikai festõ és
fotográfus áll. Marina Ab-
ramovic montenegrói mû-
vész a negyedik lett az ötök
rangsorában. A Belgrádban
született, most 64 éves mû-
vész magát a „performance
nagyanyjának” titulálja. Ta-
valyi életmû-kiállításán, a
The Artist is Present (A mû-

vész jelen van) címûn a New
York-i Modern Mûvészetek
Múzeumában (MOMA)
maga is kiállítási tárgy volt,
egy asztalnál ült hosszú,
zárt nyakú, vörös ruhában,
fekete fonott hajjal, és rez-
zenéstelen arccal nézte a ve-
le szemben helyet foglaló-
kat napi hét órán keresztül,
összesen 75 napon át. Az
ötödik helyet szerezte meg
a listán Richard Prince pa-
namai születésû, 61 éves
amerikai festõ- és fotómû-
vész. 



Baloga-Tamás Erika

Január 15-tõl 500 lejes bír-
sággal sújthatják az ön-

kormányzatok azokat az in-
gatlantulajdonosokat, akik
nem kötöttek lakásbiztosí-
tást. A legfrissebb törvény-
módosítás értelmében a tulaj-
donosok választhatnak: köte-
lezõ vagy fakultatív kötvényt
vásárolnak. A kötelezõ ol-
csóbb, de szûk azoknak a
káreseteknek a köre, ame-
lyekre kiterjed. A fakultatív
valamivel drágább, viszont
szélesebb körû védelmet biz-
tosít. Az érvényben lévõ jog-
szabályok szerint a vályogból
épült vidéki házak után 10
eurós, a városi tömbházlaká-
sok, illetve a városi és vidéki
téglaépületek után 20 eurós
illetéket kötelesek fizetni a tu-
lajdonosok. Földcsuszamlás,
földrengés és árvíz esetén az
állam 10 ezer, illetve 20 ezer
eurós kártérítést fizet azok-
nak a kárvallottaknak, akik
kötelezõ biztosítással rendel-
keznek. Az úgynevezett
PAID-rendszert, vagyis a kö-
telezõ biztosítást 13 hazai
biztosítótársaság mûködteti
részvényesként, a tarifák en-
nél a csomagnál egységesek. 

Egységes piac, 
eltérõ biztonság

Aki nagyobb biztonságot
szeretne, illetve az említett

katasztrófáknál gyakoribb
károk ellen is biztosítani sze-
retné magát (például tûzeset-
re vagy betörésre), az vá-
laszthatja a fakultatív rend-
szert. Bíró Albin, a Biztosító-
társaságokat Felügyelõ Ta-
nács (CSA) tagja lapunknak
elmondta: a fakultatív bizto-
sítással kiváltható a kötelezõ
biztosítás, de csak akkor, ha
az önkéntesen választott cso-
mag tartalmazza a földcsu-
szamlásra, földrengésre és
árvízre vonatkozó biztosítási

tételeket is. A biztosítási
szakember úgy véli, a lakás-
biztosítások terén egységes a
hazai piac, nincsenek nagy
eltérések, akkor alakulhat-
nak ki jelentõsebb árkülönb-
ségek, ha több terméket kér
ugyanattól a társaságtól a
biztosított. „Viszonylag köny-
nyû áttekinteni interneten is
az ajánlatokat, de ha alapo-
san akarunk tájékozódni,
kérjük biztosítási brókerek
segítségét, õk szakszerûen
összevetik számunkra a kü-

lönbözõ ajánlatokat” –
mondta Bíró. Egy központi
adatbázis összesíti az adato-
kat, az önkormányzatok pe-
dig ellenõrzik, hogy a helyi
lakosok rendelkeznek-e érvé-
nyes szerzõdéssel. Januártól
havonta frissítik a kimuta-
tást, így elõbb utóbb minden
mulasztó „lebukik”. 

Mint a villámcsapás

Bár sokan úgy vélik, a kö-
telezõ, társadalmi szolidari-

táson alapuló PAID biztosí-
tási rendszer valódi védettsé-
get nem nyújt, ahhoz elég,
hogy megváltoztassa az in-
gatlantulajdonosok szemlé-
letét. A szigorítás után töb-
ben figyelnek arra, milyen
védettséget élveznek legfél-
tettebb értékeik.  „A széke-
lyudvarhelyi lakástulajdono-
sok a fakultatív biztosítást
választják, hisz a kötelezõ-
höz képest az jóval több koc-
kázati tényezõt foglal magá-
ba – mondta az ÚMSZ-nek
Barabás Endre biztosítási
szakember.  „A nálunk vásá-
rolt önkéntes biztosítási cso-
magok kártalanítást biztosí-
tanak például villámcsapás
okozta tûzeset, robbanás el-
len, de kiterjednek  vala-
mennyi természeti katasztró-
fára is. Ennél az ajánlatnál
nincsenek eltérõ értékkate-
góriák, egy évre egységesen
16 euró a biztosítás díja,
ezért az összegért az adott
ingatlan 20 ezer euróra van
biztosítva.” Udvarhelyen 12
ezer körüli a magántulajdon-
ban lévõ lakóingatlanok szá-
ma, június óta a tulajdono-
sok 20-25 százaléka kötött
biztosítást. A türelmi idõ le-
jártának közeledtével egyre
nagyobb a biztosítási kedv.
„A legtöbb biztosítást, több
mint ezret, decemberben kö-
tötték az érintettek, és min-
denki a fakultatív ajánlatot
választotta a kötelezõ he-

lyett” –  ismertette  a piaci
mozgásokat Barabás Endre. 

Tanulni a kárból

Tamás Katalin fenyédi la-
kos, bár még csak most  kere-
si a legmegfelelõbb ajánlatot,
kifejezetten jónak tartja,
hogy erre mindenkit törvény
kötelez.  „Sajnos egyre gya-
koribbá váltak a természeti
katasztrófák, minket fõleg az
árvízveszély fenyeget az
utóbbi években. Ezért is tar-
tom fontosnak, hogy biztosít-
va legyen a házam, soha nem
lehet tudni, hogy mivel kell
szembenézni, kár esetén pe-
dig minden pénz jól jön” –
vélekedik az ingatlantulajdo-
nos. „Katasztrófa esetén
mindig megkezdõdik a kap-
kodás, én azt remélem, hogy
a kötelezõ biztosítás hozzáse-
gít majd ahhoz, hogy legyen
mihez nyúlni, ha baj van. Ta-
lán így okosabban gazdálko-
dunk  a javainkkal” –  re-
ménykedik a marosvásárhe-
lyi Gábor Péter, aki eddig
nem rendelkezett ilyen köt-
vénnyel. „Az én tömbházla-
kásomat többször feltörték,
rászoktak  a tolvajok. Ha tud-
tam volna, hogy ez ellen is
biztosíthatom a központban,
tehát szem elõtt lévõ lakást,
biztosan hamarabb meglé-
pem ezt a lépést” – teszi hoz-
zá a tulajdonos, aki tanult sa-
ját kárából. 
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A tömbházlakások és téglaépületek után 20 eurós illetéket kötelesek fizetni tulajdonosaik Fotó: archív

Kovács Zsolt

A sepsiszentgyörgyi Szé-
kely Mikó Kollégium épü-

letének visszaszolgáltatása
ügyében vádat emelt tegnap a
korrupcióellenes ügyészség
(DNA) Markó Attila kisebb-
ségügyi államtitkár, Marosán
Tamás, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület volt jogta-
nácsosa és Clim Silviu, az
igazságügyi minisztérium
volt jogtanácsosa ellen. Az
érintettek voltak annak a
restitúciós bizottságnak a tag-
jai, akik rendelkeztek a Szé-
kely Mikó Kollégium épüle-
tének visszaszolgáltatásáról. 

Magyar–magyar ügy

A DNA tegnapi közlemé-
nye szerint a három vádlott
2002-ben egy érvénytelen,
1990-es telekkönyvi kivonat,
és egy román nyelvre le nem
fordított telekkönyv alapján
szolgáltatta vissza az Erdélyi
Református Egyházkerület-
nek a Székely Mikó Kollégi-
um épületét, és ezzel 1,3 mil-
lió euróval károsította meg a
román államot. A korrupció-
ellenes ügyészség zárolta a
három érintett személy ma-
gánvagyonát az ügy lezárásá-
ig. Amint arról lapunkban
többször is beszámoltunk, az
Erdélyi Református Egyház-
kerület és a visszaszolgáltató
bizottság tagjai ellen azért in-
dított eljárást a kollégiumhoz
tartozó egyik szolgálati la-
kásban lakó Benedek család,

mert az érintettek úgy vélik,
hogy az egyház hamis doku-
mentumok alapján igényelte
vissza a kollégium épületét és
a tanári lakásokat. Bene-
dekék szerint az ingatlan va-
lójában a „székely nép” tu-
lajdona, mert az az emberek
adományából épült. A felje-
lentõ, Benedek Levente ko-
rábban azt mondta: 2002-
ben a református egyház ha-
mis telekkönyvi kivonat
alapján szerzett tulajdonjo-
got. Benedekék megvásárol-
ták az államtól az egykori ta-
nári lakást, most pedig az in-
gatlan „visszaállamosítását”
követelik. Ez ellen tavaly
több mint ezer ember tünte-
tett Sepsiszentgyörgyön.  Ma-
rosán Tamás lapunknak el-
mondta: úgy véli, megalapo-
zatlan a DNA eljárása. A
jogtanácsos emlékeztetett:
jogerõs bírósági határozat is
született már arról, hogy az
ingatlanok a református egy-
ház tulajdonába tartoznak.
Ezt többek között bizonyítja
egy 1971-bõl származó telek-
könyv hiteles másolata, illet-
ve benne van az államosítás-
ról szóló 1948/176-os dekré-
tumban is. A tulajdonos to-
vábbá megjelenik egy 1928-
as Hivatalos Közlönyben.
„Már régen le kellett volna
zárni ezt az ügyet, hiszen
annyi bizonyíték van, hogy
csaknem kiszúrja az ügyé-
szek szemét, de valamiért
nem akarják észrevenni eze-
ket” – fejtette ki az ÚMSZ-
nek Marosán Tamás. 

Precedenst teremthet

Az ügy másik érintettje,
Markó Attila, az Etnikumkö-
zi Kapcsolatok Hivatalának
vezetõje lapunknak kifejtette:
egyértelmû, hogy a restitú-
ciós bizottságban senki nem
hibázott, az ingatlanok tulaj-
donba helyezésérõl a jogsza-
bály rendelkezett, a bizottság
csak alkalmazta a törvényt.
„Az igazságszolgáltatás azt
várta, hogy magyar emberek
vádja alapján magyar embe-
reket elítéljenek. A mi közös-
ségünk szégyene, hogy ma-
gyar ember arra vetemedett,
hogy visszaállamosíttassa az
egyház tulajdonát” – érvelt
Markó. Hozzátette: ha õket
elítélik, Strasbourgig viszik az
ügyet, és kártérítést követel-
nek meghurcoltatásért. A
DNA ugyanakkor arra szólí-
totta fel a szentgyörgyi önkor-
mányzatot, hogy az épület
volt tulajdonosaként vegyen
részt a perben. Antal Árpád
polgármester tanácsülésen is-
mertette az ügyészség kéré-
sét, és kérte a helyi tanács vé-
leményét. A polgármester
szerint az ingatlan a vissza-
szolgáltatás elõtt nem a ro-
mán állam, hanem a város tu-
lajdona volt, tehát az államot
nem érte kár, így nem is lehet-
ne panasza. Az RMDSZ- és
az MPP-frakciók megszavaz-
ták, hogy a város nem vesz
részt a perben, mert ezzel ve-
szélyes precedenst teremthet-
nek és több egyházi tulajdont
is visszaállamosíthatnak. 

Vád Markó Attiláék ellen



ÚMSZ-összeállítás

Az egyes mûveletek konszoli-
dációjára való fokozott kon-

centrálás jellemezte idén a romá-
niai rádiós piac legfontosabb „já-
tékosainak” a magatartását. A rá-
dióknak bõven kijutott a válság-
ból, az átalakításokból és a tulaj-
donosváltásból is.

A júniusban bemutatott Media
Fact Book 2010 szerint a gazdasági
recesszió a rádiókat is ugyanúgy
megviselte, mint a televíziós pia-
cot, szinte mindenki a túlélésért
küzd. Az Initiative România je-
lentése szerint a rádiók létét biz-
tosító reklámbevételek tavaly
mintegy 25 millió euróra rúgtak,
szemben a két évvel ezelõtti 35
millióval. A rádiók reklámbevéte-
lei idén tovább csökkentek, az
elõzetes becslések szerint alig érik
el a 23 millió eurót.

Magyar rádióelnök

Az idei év a rádiózás szem-
pontjából január 25-én indult: a
Román Rádiótársaság (SRR)
igazgatótanácsa elemezte a tár-
saság tervezetét, miszerint a ro-
mán közszolgálati rádiót bevin-
nék a Moldovai Köztársaság éte-
rébe is. A kétoldalú megállapo-
dást június 7-én írta alá Maria
Þoghinã, a SRR akkori elnök-ve-
zérigazgatója és Constantin Ma-
rin, a Teleradio-Moldova elnöke.
Ugyanakkor januárban a Radio
România Actualitãþi is partner-
szerzõdést írt alá, melynek értel-
mében mûsorainak egy részét in-
gyenesen sugározzák Olaszor-
szágban is, a CasaMia Interna-
tional platformján. 

Június 29-én a parlament De-
meter András Istvánt, az
RMDSZ jelöltjét választotta meg
a román közszolgálati rádió el-
nök-vezérigazgatójának. Deme-
ter Maria Þoghinãt váltotta – õt
egyébként Traian Bãsescu állam-
fõ javasolta a SRR igazgatótaná-
csába –, aki jelenleg a rádió me-
nedzsmentjében is tevékenyke-
dik, tanácsadóként. Júliusban az
Országos Audiovizuális Tanács
(CNA) jóváhagyta a Radio 21 or-

szágos sugárzásra vonatkozó li-
cenc-kérelmét. Szeptember 12-én
a legidõsebb romániai kereske-
delmi rádió, a Pro FM (1993. ápri-
lis 15-e óta sugároz) kiterjesztette
hatósugarát, átvette az InfoPro
frekvenciáit így az egész ország-
ban fogható. A rádió vezetõi ettõl
a terjeszkedéstõl a bevételek meg-
kétszerezõdését remélik. Októ-
bertõl a One FM frekvenciáin a
klasszikus rockot játszó Rock FM

fogható – elõbbi most már kizáró-
lag online hallgatható. Az õszi
adatok szerint a leghallgatottabb
romániai rádió a fõvárosban a
Radio ZU, ezt követi a Radio
România Actualitãþi, a Kiss FM és
a Radio 21. Vidéken továbbra is a
Kiss FM-é vezetõ pozíció, máso-
dik helyen a Radio România
Actualitãþi áll, ezt követi a Radio
ZU és az Europa Fm.

Lemondás és tranzakció

Február végén Sorin Ovidiu
Vîntu visszahívta a tröszthöz a
2008 végén távozó Cãlin Husart,

akit a Realitatea-Caþavencu rá-
diódivíziójának élére nevezett ki.
A kinevezés értelmében Husar
látja el a Gold Fm és Radio
Guerrilla igazgatói feladatait.
SOV trösztjéhez tartozik a rádiós
szektor idei legnagyobb lemondá-
sa: Robert Turcescu augusztus
16-án bejelentette, hogy elhagyja
a Realitatea Mediát és lemond a
Realitatea FM-nél betöltött vezér-
igazgatói posztjáról is. Távozásá-
nak következményeként a
Realitatea FM megszûnését he-
lyezte kilátásba, ám Sorin Freciu,
a Realitatea–Caþavencu tröszt
igazgatótanácsának elnöke kije-
lentette: szeptember 1-jétõl át-
szervezések és mûsorrácsváltozás
lesz, de a rádió az éterben marad.
December 21-én Turcescu beje-
lentette, hogy Bobby Pãu-

nescuval megvásárolja a Sport
Total FM rádióadó részvénycso-
magjait. A sportadót hír- illetve
kommentárrádióvá alakítja, és al-
kalmazza azokat az egykori
munkatársait, akikkel együtt
hagyta ott korábban a Realitatea
FM rádióadót.

Százalékok és zeneszámok

Április 29-én a CNA döntést
hozott arról, hogy a rádióadók
reklámideje ne haladhassa meg
az összes sugárzott mûsor 25 szá-
zalékát. Mint ismeretes, a rádió-
adók által sugárzott reklámok

mennyisége korábban nem volt
korlátozva. Az új döntés szerint
az audiovizális tanács többé nem
írja elõ a rádióknak bizonyos ará-
nyú helyi jellegû mûsorok készí-
tését. Eddig a rádióadóknak mi-
nimum 20 perces helyi jellegû
mûsort kellett naponta sugározni-
uk 50 ezer és 150 ezer lakos kö-
zötti települések esetében, mini-
mum 30 percet 150 ezer lakosú
települések, illetve hetente mini-
mum 35 percet az 50 ezernél ki-
sebb lakosságú települések eseté-
ben. Ugyanakkor megállapodás
született arról is, hogy a helyi jel-
legû mûsort nem készítõ rádió-
adók esetében a reklámidõ maxi-
mum 20 százalék lehet, míg a he-
lyi jellegû mûsorokat sugárzó
adók esetében ez 25 százalékig
bõvül.

November 9-én hallgatólago-
san elfogadták a képviselõházban
azt a jogszabály-tervezetet, amely
kimondja, hogy a romániai rá-
dióadóknak mûsoridejük 40 szá-
zalékban román zenét kell sugá-
rozniuk. Az audiovizuális tör-
vényt is módosító tervezetet
Raluca Turcan, Brânduºa Novac
(PDL), Victor Socaciu, Mãdãlin
Voicu (PSD) és Cristian Þopescu
(PNL) dolgozta ki. A sugárzási
idõbe nem számítódik bele a
sportközvetítéseknek, a híradók-
nak és a reklámnak szentelt idõ.
Az ügyben azonban a szenátus
tölti be a döntõ fórum szerepét.

Bosszút esküdött a levélszemét ellen egy
amerikai férfi, aki jól fizetõ állását is felad-
ta, hogy felvehesse a harcot a levelezési rend-
szerét napjában bombázó, kéretlen reklámo-
zókkal. Daniel Balsamnál 2005-ben telt be a
pohár, amikor egy nap a tizedik „visszauta-
síthatatlan” ajánlatot kapta e-mailben mel-
lei megnagyobbítására. Balsam kilépett
munkahelyérõl, beiratkozott a jogi egyetem-
re, s 2008 óta már a sokadik perét nyeri az
internetes reklámokat küldözgetõ cégek ellen.
„Úgy érzem, jót cselekszem azzal, hogy egy
kicsit megtisztítom az internetet” – vallja a
férfi, aki eddig több mint 1 millió dollárt
nyert a spam-perekben. 
Vajon itthon egyik politikus sem akar bosz-
szút esküdni a gazdasági válság ellen?

(efi)

Száz szó

Röviden

A hangos sajtó 365 napja

A Pro TV nyert karácsonykor

A Pro TV karácsonyi mûsorai és filmjei ér-
ték el a legmagasabb nézettséget december
24-én és 25-én. A Happy Hour, a Szeretném én
(Aº vrea eu), a Viccek országa (Land of Jokes) cí-
mû mûsorok és a híradó, valamint az ünnep
alatt sugárzott filmek: a Shrek vagy a Rush
Hour voltak a tévénézõk kedvencei. Emellett
a Pro TV a Spider Man 3, valamint a Me,
Myself And Irene címû filmet is mûsorra tûz-
te karácsonykor. Ezzel a városon élõ, vala-
mint a tévéadó célcsoportjába tartozó, 18 és
49 év közötti nézõk körében is vezetõk vol-
tak. A Pro TV híradóját országszerte közel
négymillió nézõ követte karácsony estéjén,
míg az utána következõ Rush Hour 3 címû
filmre két és fél millióan voltak kíváncsiak.

Újra láthatjuk az ABBA-t?

Lehetségesnek tart egy közös fellépést egy-
kori társaival Agnetha Fältskog (képünkön),
az ABBA együttes egyik énekesnõje. „Újra
összeállni egyszeri alkalommal – talán egy
jó célért –, nos ez olyan dolog, amit szerin-
tem mindannyian el tudunk képzelni” –

mondta az énekesnõ az M címû nõi maga-
zinnak 25 évvel azután, hogy az ABBA be-
fejezte pályáját. „Turnéra viszont aligha hi-
szem, hogy összeállnánk, mint a Rolling
Stones és más régi bandák teszik” – fûzte
hozzá. Agnetha Fältskog megemlítette, hogy
egykori társaival még nem beszélt errõl. Az
énekesnõ évek óta visszavonultan él, mint
mondta, nem akar újságokban és a televízi-
ókban szerepelni.
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A Román Rádiótársaság élére hosszas parlamenti csatározások után nevezték ki Demeter Andrást Fotó: Tofán Levente

Az Avatar a „legletöltöttebb”
ÚMSZ

James Cameron Avatar címû
sci-fi-je az idei év legtöbbet

letorrentezett filmje. A Torrent-
Freak összeállítása alapján a lát-
ványvilágáról elhíresült alkotás
16 millió letöltést ért meg. A sta-
tisztikát tekintve, a tavalyihoz
képest ez az jelenti, hogy 33 szá-
zalékkal nõtt a torrentezõk akti-
vitása, ugyanis a 2009-es elsõ he-
lyezett Star Trek-et „csupán” 11
milliószor töltötték le. A lista má-
sodik helyén Matthew Vaughn
HA/VER (Kick/Ass) címû filmje
áll, 11 400 000 letöltéssel, míg a
közönség- és kritikuskedvenc

Eredet (Inception, rendezte:
Cristopher Nolan) a harmadik
helyen végzett, 9 720 000 lehí-
vással. 

A dobogóról csupán 230
ezer letöltéssel csúszott le Mar-
tin Scorsese Viharszigete
(Shutter Island), melyet a Vas-
ember 2 (Iron Man 2, r. Jon
Favreau,) 8 810 000, a Titánok
harca (Clash of the Titans, r. Louis
Leterrier) 8 040 000 és Paul
Greengrass Zöld zónája (Green
Zone) 7 730 000 letöltéssel követ.
Sir Arthur Conan Doyle kitalált
nyomozójának, Sherlock Holmes-
nak a filmes a változata viszont
„csupán” a nyolcadik helyet biz-

tosító 7 160 000 letöltést tudta
generálni. A bombák földjén (The
Hurt Locker, r. Kathryn Bigelow)
producereinek torrentezõk elleni
harca a lista 9. helyére juttatta a
filmet, 6 850 000 letöltéssel. A tí-
zes listát az Angelina Jolie fõ-
szereplésû Salt ügynök (Salt, r.
Phillip Noyce) zárja, melyre
6 700 000 torrentezõ kattintott.
Az elemzõk szerint a letöltött fil-
mek listáján megfigyelhetõ, hogy
a mozis sikerek nem feltétlenül
befolyásolják a torrentezõk kí-
váncsiságát, a hatalmas mozisik-
erek és a minimális érdeklõdést
kiváltó alkotások egyaránt a le-
töltési listákon szerepelnek. 

Az év vége a számadások idõszaka – soro-

zatunkban górcsõ alá vesszük a romániai

médiaélet legjelentõsebb eseményeit, ame-

lyek az újságok, rádiók és televízióadók

portáján történtek. Alább a rádiózást érin-

tõ eseményeket „játsszuk vissza”.



Ma Tamás és Tamara nap-
ja van. 
A Tamás férfinév arámi
eredetû szó, a Teomo név-
bõl származik, jelentése:
iker. A görögök vették át
Thomasz formában, mivel
a görögben volt egy ilyen
alakú szó, „csodálatos” je-
lentéssel.
A Tamara oroszból átvett
nõi név, a bibliai Támár ne-
vébõl származik, melynek
eredeti jelentése: datolya-
pálma.
Holnap a Dávid és Hunor
nevûeket köszöntjük.

Évforduló
• 1541 – Ferdinánd osztrák
fõherceg, választott ma-
gyar király és Izabella ma-
gyar anyakirályné (Sza-
polyai János király özve-
gye) megkötik a gyalui
szerzõdést, mely szerint
Magyarország birtoklása I.
Ferdinándra száll, aki
Martinuzzi Fráter György
barátnak e szerzõdésért er-
délyi vajdaságot ígér.
• 1857 – Liszt Ferenc mû-
vét, a Die Hunnenschlachtot
(A hunok csatáját) bemu-
tatják Weimarban.
• 1891 – Thomas Alva Edi-
son szabadalmaztatja a
„jelek elektronikus átvi-
telét”, azaz a rádiót.
• 1916 – megölik Raszpu-
tyint, az orosz szerzetest
• 1955 – Barbra Streisand
13 évesen megjelenteti elsõ
lemezét You’ll Never Know
címmel.

• 1997 – Hongkongban levág-
ják a teljes csirkeállományt
(1,25 millió darabot), a ma-
dárinfluenza-járványtól félve.

Vicc
Miért sírsz, Pistike?
– Apuuu... rácsapott az ujjá-
ra a kalapáccsal és... és...
– De kisfiam, ezért neked
nem kellene így ordítanod!
– Hááát, elõször én is röhög-
tem...

Recept
Kapros halfilé 
Hozzávalók: 60 dkg halfilé,
4 ek. citromlé, 4 kis cukkini,
2 fej vöröshagyma, 8 szem
burgonya, 2 ek. olaj, 4 ek.
szójaszósz, 1dl tej, 4 ek. vá-
gott kapor, 10 dkg reszelt sajt.
Elkészítése: A halat meg-
mossuk, darabokra vágjuk,
meglocsoljuk a citromlével,
sózzuk-borsozzuk.A cukkinit
megmossuk, felszeleteljük. A
hagymát meghámozzuk, ap-
róra vágjuk. A burgonyát
megmossuk, héjában puhára
fõzzük, ha kihûlt, megtisztít-
juk. A felforrósított olajban
megpirítjuk a hagymát, hoz-
záadjuk a cukkinit, és azt is
megpirítjuk. Meglocsoljuk a
szójaszósszal. A sütõt 200 C-
fokra (gázsütõ 3.fokozat) elõ-
melegítjük. Kiolajozunk egy
tûzálló tálat, belesimítjuk a
zöldséget. Rárakjuk a halat,
meglocsoljuk a tejjel, rászór-
juk a kaprot és a reszelt saj-
tot.  A sütõben kb. 20 percig
sütjük, a fõtt burgonyával kö-
rítve tálaljuk.
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Teendõit nem kapkodja el.
Mindent alaposan átgondol,
még olyan dolgokat is, ame-
lyeket végül is inkább elhallgat,
pedig ki kellene mondania.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Érzelmei bármilyen mélyek is,
inkább kivár, hogy a másik kez-
deményezzen. Hagyja, hogy az
események maguktól megtörtén-
jenek.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Bolygója lehetõséget ad arra,
hogy újra átgondolja a részlete-
ket, és új irányt váltson. Az esté-
jét töltse társasággal, szerelem-
mel.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Csalódás éri a szerelemben, erre
készüljön fel! Nem érdemes ok-
nyomozásba kezdenie, hogy ki a
felelõs. Próbáljon elõretekinteni.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Újabb megoldandó feladatok
várják, a munkahelyén számí-
tanak Önre. Az év végi hajtás-
ban bevetheti kivételes képessé-
geit.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Imádja a nyüzsgést, ha zajlik
Ön körül az élet. Mondjon igent
egy randevúra vagy egy váratlan
meghívásra. Legyen a szokásos-
nál is nyíltabb s befogadóbb.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Két ünnep között lassulni látszik
az élet. Egy kis idõt szán arra,
hogy nézelõdjön, hogy felfedezze
a hétköznapok kínálta egyszerû
gyönyörûségeket.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Év végén elégedetten összegezhe-
ti mindazt, amit elért. Nincse-
nek komoly gondjai. Esemé-
nyekben gazdag, boldog napok
várnak Önre.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Az utóbbi idõben annyi mindent
hallott, szorult helyzetekbe
kényszerítették, hogy jobban ten-
né, ha kicsit elvonulna, s rendez-
né gondolatait. Higgye el, képes
választ adni az új kihívásokra.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Szinte megállás nélkül dolgozik,
akkor érzi jól magát, ha állandó-
an tevékenykedhet, ha van fel-
adata. Szerelmi vallomást nehe-
zen mond ki.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

A szavakkal mesterien bánik,
hallgatóságát lenyûgözi. A gya-
korlati tevékenységeket inkább
szereti tologatni. Érzelmeit nem
teszi közzé.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Meggondolatlanul elmond vala-
mit, amit a legszívesebben vissza-
vonna. Vállalnia kell a következ-
ményeket. Este tegyen egy nagy
sétát, rendezze gondolatait.
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7.00 Vannak vidékek
8.00 Marsupilami
8.20 Kicsi Maciusz király
8.30 Antje
8.45 Degas és a táncos-
nő (kan. családi f.)
9.45 A mesemondó
10.15 Pata-csata 
(dél-af.-am. családi vígj.,
2005)
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
14.50 Fejezetek Magyar-
ország közlekedéstörté-
netéből
15.15 Megyejáró
15.30 Korea, Kína 
és Japán kultúrájának
története
16.15 Közelebb Kínához
(ism.)
16.45 Győztesek Világa
17.15 Találd ki önmagad!
17.40 Lélekvirágok
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Tízperces mesék
(angol sor.)
20.10 Sherlock Holmes
és a Baker Street-i vagá-
nyok 
(angol-ír krimi, 2007)
21.55 Sporthírek
22.05 Macska-jaj 
(jug.-francia-német film-
szat.)
0.10 Klasszikusok 
tükrében
2.05 EtnoKlub (ism.)

TV2, 21.00
Túl a sövényen

Itt a tavasz, Verne, a teknőc és erdei barátai felébrednek té-
li álmukból és indulnának élelmet gyűjteni jövő télre. Igen
ám, de valami szörnyűség állja útjukat. Hatalmas. És zöld. És
félelmetes. És csupa levél. És mégsem a postás bácsi. Ha-
nem a SÖVÉNY. A sövény, amely keresztülszeli birodalmukat
és a túloldalán immáron nem a békés, barátságos erdő van.

DUNA Tv, 22.05
Macska-jaj

Grga Pitic - a cigány keresztapa és szemétdombkirály - és
Zarije, egy cementüzem büszke tulajdonosa, régi jó barátok,
bár vagy 25 éve nem találkoztak. A már nyolcvanas éveiket
taposó, betegségekkel küszködő két zsivány kölcsönös tisz-
teletben élt át együtt bűnt és bűnhődést. Zarije fia, Matko, a
semmirekellő naplopó, mivel saját apját nem meri megkérni,
Grgától kér pénzt kölcsön.

m1, 22.10
Csak szex és más semmi

Dóra, a csinos dramaturg egy nap rádöbben, hogy vőlegény-
ének felesége van. Legjobb barátnője, a szintén állandó sze-
relmi problémákkal küzdő Zsófi tanácsára hirdetést ad fel.
És innentől kezdve nincs megállás! Feltűnik egy sármos szí-
nész Tamás személyében, egy sikeres zeneszerző, egy kifőz-
dés török fiú és máris összegabalyodott minden. De aztán
bekopog az ajtón a szerelem.

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
10.55 A Nap belülről süt
11.45 Pódium 
- Pécsi Ildikó műsora
12.30 Legendás konyhák
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra 
- Szilasi László
14.45 Körzeti magazin 
- Szeged
15.35 A múzsa csókja 
- Karinthy Frigyesné
16.00 Drága doktor úr
(olasz vígj. sor.)
16.50 Színészpalánták
(olasz sor.)
17.45 Bűvölet 
(olasz sor.)
18.15 Magyar retro
19.10 Átjáró
19.40 Esti mese
20.05 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.)
0.05 Médiaguru
0.35 India 
- Álmok útján 
(brazil-indiai kaland sor.)
1.20 A Silla királyság 
ékköve (sor.)

8.00 A fantasztikus 
négyes
8.45 Flúgos csapat
9.05 Pókember
9.30 A Pókember 
legújabb kalandjai 
(am. anim. sor.)
9.50 A tini nindzsa 
teknőcök 
- A jövő kalandorai 
(japán anim. sor.)
10.15 Asztro Show
11.25 Míg az apám 
el nem választ 
(kan. vígj., 2001)
Utána: RTL-hírek
13.10 10.5 Világvége
(am. katasztrófa f., 2004)
16.05 Sziklaöklű 
szerzetes 
(német akcióf., 2006)
17.55 Dili-vízió 
(am.-dél-af. vígj., 1991)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2010)
(élő)
21.00 Csupasz pisztoly 
a (z)űrben 
(am.-kan.-német vígj.,
2000)
22.45 Az Igazság 
mecénása 
(arubai-am.-dél-af. 
akcióf., 2006)
Közben: RTL-hírek
0.30 PokerStars.net 
- Big Game
1.25 Egy call girl titkos
naplója (angol sor.)

7.00 Segíts magadon!
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.50 Őslények országa
XIII. - A barátok bölcses-
sége (am. anim. f.)
12.15 Az utolsó szőke
bombázó (am.-angol
játékf., 2000)
13.50 A tűzsárkány 
birodalma (am.-román
fantasy, 2008)
15.25 Airport ‘79 
- Concorde 
(am. katasztrófa f.,
1979)
17.35 Wimbledon 
- Szerva itt, szerelem ott
(angol-francia rom. vígj.,
2004)
19.30 Tények
20.00 A 40 milliós játsz-
ma
21.00 Túl a sövényen
(am. anim. f., 2006)
22.35 Folytassa 
Don Quijote! 
(német vígj., 2008)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Shop-show 
(am. vígj., 1995)
2.05 EZO.TV
06-90-602-022
Jósok, látók, médiumok!
3.00 Balhé a mosodában
(am. vígj., 2001)
4.30 Segíts magadon!
(ism.)
4.55 Animációs filmek

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 
magazinja
11.30 GyógyHír (ism.)
12.05 Vonalban
Interaktív politikai 
show-műsor
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama
14.05 Lapzárta (ism.)
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Parlando
15.30 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
16.05 Vetítő (ism.)
17.05 Iskolapélda (ism.)
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.)
A vidék magazinja

9.25 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.20 Egy kórház ma-
gánélete (ismétlés)
11.20Tuti gimi (sorozat)
12.10 Krokodil Dundee
(auszt. vígj.) (ismétlés)
14.10 Monk (sorozat)
15.55 CSI (sorozat) 16.50
Krokodil Dundee 2. (auszt.-
am. kalandilm) 19.00 Egy
kapcsolat szabályai (soro-
zat) 19.55 A dadus (soro-
zat) 21.00 Jóbarátok (soro-
zat) 21.30 CSI. Miami hely-
színelők (sorozat) 0.30
Nyomtalanul (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
11.00 Külön kiadás
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.10 Entertainment
Spot Central, Showtime
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Külön kiadás
17.00 Pontos sportidő
(live) 18.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 19.05 Informá-
ciók (live) 20.05 Box-
Buster. A legkeményebb
harcok, 2010 21.00
Sport.ro Hírek 22.00
Wrestling WWE PPV

8.15 Tiltott gyümölcs (so-
rozat) 9.45 Esmeralda (so-
rozat) 11.15 Fények a kará-
csonyfán (ismétlés) 12.30
Tengernyi szenvedély (so-
rozat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.30 Clase 406 (so-
rozat) 16.30 Esmeralda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 Tiltott gyümölcs
(sorozat) 20.30 Analia má-
sik arca (sorozat) 22.30 Éj-
szakai történetek 23.30
Hét bűn (sorozat)

8.05 1200 fok - A halál
alagútja (oszt.-ném.-szlov.
filmdráma) 10.00 Televízi-
ós vásárlás 13.05 Az ope-
raház fantomja (am.-ang.
musical) 15.35 Lagzi-ran-
di (am. romantikus vígjá-
ték) 17.00 Lavina (kan.-
am. akciófilm) 18.40 Szá-
guldó bosszú (amerikai ak-
ciófilm) 20.20 Alien Hun-
ter (amerikai akciófilm)
22.00 Max Havoc és a
sárkány átka (am. akció-
film) 23.40 Interceptor
(am. akciófilm)

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
Légy a házastársam 18.45
A nap híre 19.00 Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Ha ügyes vagy
pénzt nyerhetsz 22.00
Ezel (sorozat) 23.30 Új
élet, új név alatt (amerikai
akciófilm) 1.30 Painkiller
Jane (sorozat)

7.00 Napraforgó 9.00 Hit-
élet, ismétlés 9.30 Tört
fények ólomkeretben,
dokumentumfulm 16.00
Szorványban, 3. rész
17.00 Erdélyi Kávéház, 3.
rész, ismétlés 17.30 Reg-
geli terefere 18.15 Mese
18.30 Híradó 19.00 Több-
szemközt 19.30 Híradó
20.00 A Jazz története
21.00 Többszemközt ism.
21.30 Híradó 22.00 Csík
zenekar – koncertfelvétel,
1. rész, ismétlés 22.30
Híradó

TV2
6.50 Ma Reggel
10.00 Aladdin kalandjai
10.15 Sherlock Holmes, 
a mesterkopó
11.05 Vízkincs
11.35 Hogy volt!?... Extra
12.30 Operettalbum
13.01 Híradó
13.18 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok 
(sorozat)
14.35 Együtt
15.30 Átjáró
16.00 Magyarország
“apróbetűs” története
16.30 Nemzet és védelem
17.00 Sírjaik hol 
domborulnak...
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Év végi sportössze-
foglaló 4. rész
18.35 A Silla királyság
ékköve (sorozat)
19.40 India - Álmok útján
(kaland sorozat)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Jelfogó
22.00 Európa mi vagyunk
22.05 Euro-Taxi
22.10 Csak szex és más
semmi (magyar vígj.,
2005)
23.50 Szélesvászon
0.20 Prizma
0.35 Hírek
0.40 Sporthírek

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 2010-es sportév,
összefoglaló (ism.)
11.10 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 Lottó 5 /40, Lottó
6/49 és Noroc sorsolás
17.50 Charlot, 
az új ápoló 
(am. rövidf., 1914)
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 Politikai 
visszatekintő
22.00 Eurovision
22.15 Csak a szerelem
Romániának
23.10 Emberek 
(francia-sp. vígj., 2004)
0.45 Swing 
(am. rom. vígj., 2003)

7.00 ProTv hírek, sport,
Könyvbemutató
10.00 Sheena, 
a dzsungel királynője 
(amerikai-angol kaland-
film, 1984) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 Karácsonyi vaká-
ció (am. vígj., 1989)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 A kutya mentette
meg a karácsonyt 
(amerikai vígj., 2009)
19.00 ProTv hírek, sport,
időjárásjelentés
20.30 Vejedre ütök 
(amerikai komédia, 2004)
sz.: Ben Stiller, Teri Polo,
Robert De Niro, 

Barbra Streisand
22.45 Mad Max 2. 
- Az országúti harcos
(ausztrál akciófilm, 1981)
0.30 A háború áldozatai
(amerikai háborús 
filmdráma, 1989)
2.30 Vejedre ütök 
(am. komédia, 2004) (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani műsora
10.00 Szindbád kalandjai
(kanadai kalandfilm-
sorozat)
11.15 Junior
(amerikai vígj., 1994)
(ism.)
13.00 Híradó, Sport
14.00 Egy rémrendes csa-
lád (amerikai sor.)
14.30 Kikezdesz 
a szőkékkel? (ism.)
16.00 Híradó, Sport
17.00 Három szökevény
(amerikai akció-vígjáték,
1989)
19.00 Híradó, Sport, 
időjárásjelentés
20.30 Bérgyilkos 
a szomszédom 
(kanadai-amerikai akció-
vígjáték, 2000)
22.30 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.30 Egy bűnös show –
Dan Capatos műsora
0.45 Bérgyilkos a szom-
szédom (kanadai-amerikai
akció-vígjáték, 2000)
(ism.)

7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
– talk show (ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Wallace & Gromit: 
Az elvetemült vetemény-
lény (angol animációs film,
2005) (ism.)
11.30 Cirkusz
12.00 Ház, építés, design
12.30 Teleshopping
13.15 Kandikamera
13.30 Teleshopping
14.00 Négylábú mentőan-
gyal (kanadai kalandfilm,
2002) (ism.)
16.00 Z, a hangya 

(am. rajzf., 1998)
18.00 Hírek, sport
19.00 Fókusz Sport
19.30 A Macska 
- Le a kalappal! (amerikai
családi kalandfilm, 2003)
21.15 Focus Monden (ism.)
22.00 Rabold el az elnö-
köt! (am. akciófilm, 1997)
0.00 Amin a muszlimok 
röhögnek 
(amerikai vígjáték, 2005)
2.30 Rabold el az elnököt!
(am. akciófilm, 1997) (ism.)

6.30 Ötödik sebesség
7.00 Piszkos munkák 
Peter Schmeichellel 
- Oroszország
8.00 Tönkre vágva 
- Éjszakai műszak
9.00 A tenger 
gladiátorai 
- Hazavágyás
10.00 Ötödik sebesség
11.00 Autókereskedők 
- Jaguar XJS
12.00 Mérnöki 
műtárgyak 
- Tokiói csillagváros
13.00 A túlélés
törvényei 

- Alaszkai-hegység
14.00 Mit nekem 
egy monstrum!
15.00 Hogyan 
működnek a gépek?
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
19.00 Túlélés 
törvényei
20.00 Vészhelyzet 
a Bering-tengeren
21.00 Hogyan készült?
22.30 Halászok világa 
- küzdelem a tengeren
23.30 A túlélés 
törvényei
0.30 Vissza a repülőt 
- A nemzetközi helyzet
1.30 Fekete arany
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wild Cart 
(amerikai sor.)
7.55 Győztesek
8.10 Tonomat DP 2 
– szórakoztató műsor
10.00 Szabad a szembe-
jövő sáv (ism.)
11.00 Vallomások
12.00 Hírek, 
időjárásjelentés
12.30 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat) (ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Arc és ha-
solnlóság
16.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Vallomások
18.30 Bazár
19.00 Nyomoz a tanárnő
(olasz sorozat)
20.00 Patricia Kaas:
Kabaret, 1. rész
21.00 Murphy törvénye
(angol sorozat)
22.00 Hírek, időjárásje-
lentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland 
sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.00 Weather girls, 
koncert
1.00 Vallámások (ism.)
2.00 Bazár (ism.)
3.00 Tonomat DP 2 – szó-
rakoztató műsor (ism.)

2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hangoló 9.50 Hírek, műsorismer-
tetés 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, Hitvi-
lág, Komolyzenei vetélkedő, Orvosi tanácsadó 13.00 Hír-
adás, Zenés üzenetek 14.00 Délutáni váltás 16.00 Hír-
adás, Sport, Rádióújság 17.20 Benézünk hozzátok 17.55 A
nap hírei röviden

CSÜTÖRTÖK
2010. december 30.

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 Ma-
gánhangzó 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 Ma-
gánhangzó 19.30 Határok nélkül 20.00 Hírek 20.50 Jó éj-
szakát 21.00 Hírek 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap törté-
netei 23.00 Krónika

KOSSUTH RÁDIÓ
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6.35 Magazinműsor
7.00 Vannak vidékek
7.55 Marsupilami
8.20 Mesék 
a folyópartról 
(angol anim. f.)
9.40 Versfilmek
10.00 A mesemondó
10.30 Őfelsége kapitá-
nya (amerikai-angol ka-
landf., 1951)
12.30 Kívánságkosár
(magyar szór. műsor)
16.00 Beavatás
16.15 Cimbora Színház
17.10 “18 év 18 Szilvesz-
ter”
17.50 Eastern 
- A véreskezü Hugo 
(cseh filmetűd)
18.00 Ákos 
- Szindbád turné 2010
19.00 Híradó
19.35 Mese
20.00 Salsa 
(francia-spanyol román
film, 2000)
21.45 Filmdalok, filmslá-
gerek Karádytól 
a Valami Amerikáig
22.30 Határok nélkül
1.00 Schmitt Pál 
köztársasági elnök 
újévi köszöntője
1.10 Ghymes. Kézfogás
1.15 Aladdin – Táncjáték
2.25 Egy bolond százat
csinál (magyar vígjáték,
2006)

RTL Klub, 14.25
Tejben fürdünk

Taylor és Courtney elkényeztetett testvérpár. Apjuk gazdag,
jól menő vállalkozó, tehenészetet működtet. Mindent meg-
kapnak tőle, amit csak akarnak, legyen az divatos ruha, me-
nő járgány vagy korlátlan zsebpénz. Amikor egyik nap a lá-
nyok romba döntik a konyhát, az apjuk megelégeli a lébeco-
lást. Munkára rendeli őket a tehenészetbe, remélve, hogy
végre benő a feje lágyuk.

DUNA Tv, 20.00
Salsa

Rémi jó úton halad, hogy elismert zongorista legyen. Egy-
szer csak mindenki megrökönyödésére azt a zenét akarja
hallgatni, amit mindig is szeretett: a salsát! Ezért Párizsba
teszi át székhelyét, a salsa európai fellegvárába. Csakhamar
rá kell azonban jönnie, hogy latin bandába senki sem akar
egy fehér srácot bevenni. Ha nem vagy minimum kubai, el-
vesztél! - biztatják zenész barátai.

m2, 21.29
Zimmer Feri

A történet helyszíne egy balatoni üdülő, amelyet Fikász Fe-
renc, ötvenéves vállalkozó, hatalmas adósságot nyakába vé-
ve kibérel. Terve szerint őszre kifizeti az adósságot és lerak-
ja családja boldogulásának alapjait. Természetesnek veszi,
hogy ennek a célnak az eléréséhez minden eszközt alkalmaz-
nia kell: méregdrágán adja ki a szobákat, vizezi a sört, rom-
lott húsból főz, földet kever a kávéhoz.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB HÍR TV
6.50 Ma Reggel
10.00 Hrvatska kronika
10.25 Ecranul nostru
10.55 Black Mor szigete
(rajzf.)
12.15 Retrock
12.30 Pecatúra
13.01 Hírek
13.05 Jelfogó
13.55 Átjáró
14.20 Néprajzi értékeink
14.25 “Csak ritka 
a fenyőfa, ez a baj...”
15.15 Trilok 
Gurtu Győrött
16.10 A Moira 
Orfei Cirkusz 
(cirkuszfilm, 1. rész,
2005)
17.10 Magyar bulizene 
18.05 A szerelem 
bolondjai 
(magyar f., 1976)
20.30 Esti mese
20.40 A kockásfülű nyúl
20.45 Süni és barátai
21.00 Híradó este
21.29 Zimmer Feri 
(magyar vígj., 1998)
23.00 Mulat a Társulat
23.50 Szórakoztató 
percek - A kabinos
0.00 Euro-szilveszter
1.02 Schmitt Pál Köztár-
sasági Elnök újévi kö-
szöntője
2.00 A Moira Orfei Cir-
kusz (cirkuszfilm, 1. rész,
2005)

7.30 Top Shop
8.00 A fantasztikus 
négyes 
(anim. sor.)
8.50 Flúgos csapat 
(anim. sor.)
9.10 Pókember 
(anim. sor.)
9.30 A tini nindzsa 
teknőcök 
- A jövő kalandorai 
(anim. sor.)
9.55 Asztro Show
11.05 Dadacsata 
(kan. vígj.)
12.45 Biztos csak viccel
2. (dél-af. vígj., 1986)
Közben: RTL-hírek
14.25 Tejben fürdünk
(am. vígj., 2006)
16.00 Macskafogó 2. 
- A sátán macskája
(anim. f.)
17.35 Jackie Chan:
Mennydörgés 
(am.-hongk. akció-vígj.,
1995)
19.30 RTL Klub Híradó
20.00 ValóVilág (2010)
(élő)
21.10 Akit Buldózernek
hívtak (olasz-NSZK akció-
vígj., 1978)
23.10 Az utolsó cserkész
(am. akcióf., 1991)
1.05 Buliszerviz (am.-
német vígj., 2002)
2.40 Agyatlan ágyasok
2. (am. vígj., 2006)

7.00 Tv2 matiné
Levelek Félixtől, Bajkeve-
rő majom, Őslények or-
szága, Fifi virágoskertje,
Roary, a versenyautó
11.15 Rocky 
és Bakacsin kalandjai 
(am.-német vígj., 2000)
12.50 Wallace & Gromit:
Az elvetemült vetemény-
lény (angol anim. f.,
2005)
14.20 Jöttem, láttam,
beköltöztem 
(am. vígj., 1992)
16.10 Airplane 2. 
- A folytatás 
(am. vígj., 1982)
17.45 Komancsok holdja
(am. drámasorozat,
2008)
19.30 Tények
Nagyothalló
20.00 Aktív Extra
20.30 Ezek megőrültek! 
- Best Of
23.00 Retro BUÉK
Humoros és zenés 
szórakoztató válogatás
0.00 Frizbi Hajdú Péter-
rel (magyar talk show)
1.35 Amerikai pite 6. 
- Az egyetemen 
(amerikai vígjáték,
2007)
3.05 Jackass 
második rész 
(amerikai vígjáték,
2006)

7.00 Parlando
7.30 Lapzárta (ism.)
Vitaműsor újságírókkal
8.00 Híradó
Friss napi információk
9.05 Rájátszás (ism.)
10.05 GyógyHír (ism.)
Egészségügyi magazin
10.30 Európai híradó
11.05 Ingatlanpiac
11.30 Soroló (ism.)
A vidék magazinja
12.05 Parlando (ism.)
13.00 Déli híradó
13.30 Hungarorama,
Közvetlen ajánlat
14.05 Parlando
14.30 Paletta (ism.)
15.05 Zöld övezet (ism.)
Zöld övezet a hírTV 
környezetvédelmi
magazinja
15.30 Dosszié 2010.
(ism.)
18.00 Híradó
Friss napi információk
18.35 Dosszié 2010.
(ism.)
20.00 Híradó
21.05 Péntek 8
Mondatvadászat
22.00 Híradó 21
22.30 Célpont
Oknyomozó riportműsor
23.05 Civil kaszinó
Húsbavágó kérdések, ci-
vil válaszok
0.05 Péntek 8 (ism.)
Mondatvadászat

9.20 Gyilkos sorok (sor.)
10.15 Egy kórház magán-
élete (sorozat) 11.15 Tuti
gimi (sorozat) 12.05 Kro-
kodil Dundee 2. (auszt.-
am. kalandf.) 14.10 Monk
(sorozat) 15.55 CSI (sor.)
16.45 Anyád napja
(német-am. rom. vígj.,
2005) 19.00 Egy kapcso-
lat szabályai (sorozat)
19.55 A dadus (sorozat)
21.00 Jóbarátok (sorozat)
21.30 CSI (sorozat)
22.30 Wayne világa (am.
vígj., 1992) 

7.00 Sport.ro Hírek 11.00
Külön kiadás 12.00
Sport.ro Hírek 13.10 Foga-
dás a félelemmel, show-
time 14.10 Entertainment
Spot Central, Showtime
15.00 Sport.ro Hírek
16.00 Külön kiadás 17.00
Pontos sportidő 18.00
Sport.ro Hírek 19.00 Va-
kációs játékok, showtime
20.00 Pokerstars Big
Game 21.00 Wrestling
RAW 23.00 American
Gladiators 0.00 Sport.ro
Hírek

8.15 Tiltott gyümölcs 9.45
Esmeralda (sorozat) 11.15
Elátkozott paradicsom
(ism.) 12.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
14.00 Marina (sorozat)
15.30 Clase 406 (sorozat)
16.30 Esmeralda (sorozat)
17.30 Igaz történetek
18.30 Tengernyi szenve-
dély (sorozat) 19.30 Til-
tott gyümölcs (sorozat)
20.30 Meglesni és meg-
szeretni (amerikai romant.
vígjáték) 22.15 Miss Vene-
zuela 2010

8.05 A Midsomer gyilkos-
ságok (sorozat) 10.00 Te-
levíziós vásárlás 13.00
Fedőneve: Takarító (am.
akció-vígj.) 14.30 Pie-
done, a zsaru (olasz-NSZK
akció-vígjáték) 16.30
Piedone Hongkongban
(olasz akció-vígjáték)
18.40 Az elveszett Jézus-
videó nyomában (német
kalandfilm) 22.10 Vadász-
pilóták (francia akciófilm,
2005) 0.00 Az 1000 ha-
lott háza (amerikai horror,
2003)

8.00 Árulás a családban
(török sorozat) 9.30
Teleshopping 10.00 Me-
nyet anyának 5 12.30 Hí-
rek 13.15 Legyél az
enyém (reality show)
15.15 1001 éjszaka (tö-
rök sorozat) 16.30 Cél-
pontban – szórakoztató
magazin 18.45 A nap híre
19.00 D-Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 21.00
Mindenki nevet, énekel és
táncol Szilveszteri szóra-
koztató műsor 2.30 Cél-
pontban (ismétlés)

7.00 Napraforgó 9.00
Többszemközt, ism. 9.30
Hitélet ism. 16.00 Egy
múzsa emlékei, dokf.
17.00 Egy év az ETV-vel
17.30 Reggeli terefere,
ism. 18.15 Mese 18.00
Szilveszteri Hangulatmor-
zsák 19.30 Kultúrcsepp,
ism. 20.30 Egy év az ETV-
vel 21.00 A Jazz történe-
te 22.00 Humorterápia –
stand up comedy  22.45
Hahota. Szenzációs bo-
nyodalmak 24.05 Tamás
Gábor

TV2
6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, 
sporthírek, időjárás
10.00 Sherlock Holmes,
a mesterkopó
10.55 Vízkincs 
- A jövő zenéje
11.25 Kínai cirkusz
(olasz cirkuszfilm)
12.30 Operettalbum
13.01 HírekNagyothalló
13.05 Két szélhámos és
egy fél (olasz romantikus
vígjáték, 2007)
14.45 Szerelmi kém
(olasz romantikus 
vígjáték, 2001)
16.20 Hogy volt!?
18.40 Sportszilveszter
2010
19.15 Egy pofon, egy
csók (magyar vígjáték,
1944)
20.30 Híradó
21.00 B.Ú.É.K. 2011
Közvetítés 
a Vígszínházból
0.00 Euro-szilveszter 
- Európa mi vagyunk
Közben:
1.00 Himnusz
1.02 Schmitt Pál Köztár-
sasági Elnök újévi kö-
szöntője
2.00 Zene hajnalig
3.25 Hajnali mulatós

7.00 Reggeli hírek
9.10 Nosztalgikus évek
(ism.)
11.30 Eurovision
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg 
(sor.)
13.50 TVRmania
A TVR születésének 
évfordulója
14.00 Hírek
14.45 A Delta emberei
14.50 Csak Románia!
14.55 Nagy emberek 
a TVR-ben
15.00 Nemzetközi 
cirkusz előadás
15.30 Asterix 
az Olimpián 
(spanyol-német-francia
kalandfilm, 2008)
17.30 2010-es sportév,
összefoglaló (ism.)
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Csak Románia!
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.30 A nap témája
21.00 Eurovision Szil-
veszter 2010
Szórakoztató műsor
23.44 Lottó 6/49 
és Noroc sorsolás
23.50 Az államelnök szil-
veszteri köszöntője
0.15 Eurovision 
Szilveszter 2010
1.10 Lottó 6/49 
és Noroc sorsolás

5.15 Karácsonyi vakáció
(am. vígj.) (ism.)
7.00 ProTv hírek
Könyvbemutató
10.00 A kutya mentette
meg a karácsonyt (ameri-
kai vígj., 2009) (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
13.00 ProTv hírek
13.45 Karácsonyi csínyte-
vő (am.-kan. vígj., 2007)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 A kutya mentette
meg a karácsonyt 2. 
(amerikai vígj., 2010)
19.00 ProTv hírek
20.30 Román komédia tár-
saság – szórakoztató műsor
21.45 Szilveszteri sztár
maraton - szórakoztató mű-
sor Meghívottak: Pavel
Bartoş, Gina Pistol, An-
dreea Mantea, Simona
Sensual
2.00 Anya, lánya, unokája
(amerikai vígjáték, 2007)

6.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
műsora
10.00 Sajtószemle
Mircea Badeaval
11.00 Ha Fehérlófia 
lennék 
(De-as fi Harap Alb) 
(román fantasztikus 
kaland film, 1965)
13.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
14.00 Beethoven 5
(amerikai vígjáték,
2003)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen
hozzáférés 

– Simona Gheorghe 
műsora
Különleges szilveszteri
kiadás
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.00 A fenébe is… -
szórakoztató műsor 
Mihai Bendeac-al
21.00 Mulatság Nae-val
és Vasile-vel 
– szórakoztató műsor
21.55 Rekordok 
szilvesztere
1.30 Mulatság Nae-val
és Vasile-vel 
– szórakoztató műsor
2.30 Igazi szilveszter
Ţociu és Palade műsora

7.00 Kandikamera
7.30 Specialisták 
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.15 Z, a hangya 
(am. rajzf., 1998) (ism.)
11.30 Cirkusz
12.00 Focus Monden
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.15 Sport, 
diéta és egy sztár (ism.)
13.30 Teleshopping
14.00 A Macska 
- Le a kalappal! 
(amerikai családi kaland-
film, 2003) (ism.)
16.00 Különben 
dühbe jövünk 
(olasz-spanyol akció-víg-
játék, 1973)
18.00 Hírek, 
időjárásjelentés
19.00 Madagaszkár
(amerikai anim. f., 2005)
21.00 Csupasz pisztoly 
a (z)űrben 
(amerikai-kanadai-német
vígjáték, 2000)
23.00 Lököttek 
– Szilveszteri 
szórakoztató műsor
0.30 Kötekedők 
krónikája 
- szórakoztató műsor
(ism.)
3.00 Kegyetlen valóság
(amerikai filmdráma,
2004)

7.00 Piszkos munkák 
Peter Schmeichellel 
– Olaszország
8.00 Tönkre vágva 
- Az utolsó csepp
9.00 A tenger gladiátorai
-  Hullámverés
10.00 Ötödik sebesség
11.00 Autókereskedők 
- Ferrari 308 GT4
12.00 Hogyan készült?
Kontaktlencse / kenyér
13.00 A túlélés törvé-
nyei - A kulisszák mögött
14.00 Mit nekem 
egy monstrum!
15.00 Hogyan 
működnek a gépek?
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás
18.00 Bear Grylls. 
Ha minden kötél szakad
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Szahara
20.00 Apokalipszis
21.00 Hogyan készült? 
- Lázmérők
21.30 FBI-akták: 
Irgalmatlanul
22.30 Ausztrália 
határain
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Panama
0.30 Túlélőpár-baj 
- Vihar után
1.30 Trükkös tesók
2.30 Végzetes 
másodpercek

7.00 Wild Cart 
(amerikai dráma sorozat)
7.55 Csak Románia!
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Videóterápia
11.00 Vallomások 
– szórakoztató magazin
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra 
(ism.)
13.30 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Utópia
16.00 Wild Cart 
(amerikai sorozat)
17.00 Hírek, időjárásje-
lentés
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.25 Disztinto 
– olasz zenei est
19.25 Pusztító lavina
(német-francia-osztrák-
belga katasztrófa film,
2008)
21.00 Patricia Kaas:
Kabaret, 2. rész
22.10 Lányok a pácban
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2006)
23.50 Boldog Új Évet
2011!
0.10 Időzített bomba
(amerikai akciófilm,
1994)
2.10 Ronda ügy 
(amerikai vígjáték, 
1998)

A nap filmjei
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2.00 Éjszakai váltás 8.00 Hírek, sport 8.10 Hangoló ünne-
pi kiadása 9.50 Hírek, reklám 15.00 Slágeróra ünnapi ki-
adása 16.00 Ünnepi műsor

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Heti esemény-összefoglaló

11.00 Híradó Óesztendő búcsúztató 12.00 Híradás Művelő-
dési hírek 13.05 Zenés üzenetek 14.00 Hírnegyedóra Dél-
utáni váltás  16.00 Híradó Rádiókabaré

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

7.00 180 perc 9.40 8 és fél 10.00 Napközben 11.00 Hírek
12.00 Hírek 12.05 A Hely 12.30 Vendég a háznál 13.00 Déli
harangszó 13.30 Magánhangzó 14.04 Rádiószínház 14.30
Egy az Isten! 15.05 Arcvonások 15.35 Tér-idő 16.00 Közelről
16.45 Hétköznapi tudomány 17.15 Zöldövezet 18.30 Krónika
19.00 Közéleti ütköző 19.15 Magánhangzó 19.30 Határok
nélkül 20.05 Sportvilág 20.25 Tetten ért szavak 20.50 Jó éj-
szakát 21.04 Rádiószínház 21.30 A nap történetei 23.00
Krónika 23.25 Esti beszélgetés

KOSSUTH RÁDIÓ



Síugrás

Hírösszefoglaló

A németországi Oberst-
dorfban ma kezdõdik a

síugrók 59. nemzetközi
Négysáncversenye. A szak-
emberek szerint négyen esé-
lyesek a végsõ gyõzelemre: a
tavalyi gyõztes osztrák
Andreas Kofler, honfitársa,
Thomas Morgenstern, a
négyszeres olimpiai bajnok
svájci Simon Ammann és a
2001-ben gyõztes lengyel
Adam Malysz. Az ötödik
pretendens a kétszeres olim-
piai bajnok osztrák Gregor
Schlierenzauer lett volna, õ
azonban térdsérülése miatt
kénytelen kihagyni az elsõ
két versenyt

A Világkupa-sorozatba tar-
tozó hagyományos viadalt a
január 1-jei Garmisch-
Partenkirchen-i követi, majd

a mezõny átköltözik Ausztri-
ába, s január 3-án Innsbruck-
ban, három nappal késõbb
pedig Bischofshofenben ug-
ranak a versenyzõk.

Morgenstern és Ammann
is elõször nyerne Négysánc-
versenyt, utóbbi négy ötkari-
kás aranyérme és két vb-címe
mellé szerezné meg a rangos
trófeát. 

A fogadóirodákban Mor-
genstern a favorit, mert for-
mában van. Egyébként a Vi-
lágkupa-pontversenyt is õ ve-
zeti 605 ponttal, míg
Koflernek 480, Ammannak
311, Malysznak pedig 290
pontja van. A finnek
(Hautamäki, Larinto), a nor-
végok (Hilde, Evensen, Bar-
dal), a japánok (Ito, Tochi-
moto) és a németek (Freund,
Hocke) is titkos esélyesek, de
idén mintha a fenti négy ver-
senyzõnek állna a zászló.  

Megtréfálhatja a mezõnyt
a veterán finn Janne Ahonen
is, aki ötször nyert (1999,
2003, 2005, 2006, 2008)
Négysáncversenyt, és most is

versenyez. Az 59. kiírás vé-
gén elbillenhet a mérleg nyel-
ve is, hiszen Finnország és
Németország (ideértve az
NSZK-t és az NDK-t is) egy-
formán 16 elsõséggel büsz-
kélkedhet, Ausztria 11-gyel,
Norvégia pedig 10-zel. 

Tavaly az osztrák Kofler
nyert, aki Oberstdorfban el-
sõ, Garmisch-Partenkirchen-
ben és Innsbruckban negye-
dik, Bischofshofenben pedigi
éppenséggel ötödik lett, de õ
gyûjtötte a legtöbb pontot,
1027,2-t. Ahonen 2., 6., 3. és
2. helyezéssel jutott el 1013,9
pontig, az osztrák Wolfgang
Loitzl pedig 4., 2., 6, 4. he-
lyezésekkel 1011,6-ig. Schlie-
renzauer kétszer is nyert (s
mégis csak negyedik lett
(1011,1 ponttal), míg
Morgenstern bischofshofeni
gyõzelmével is csak hatodik
lehetett. 

Turós-Jakab László

Harmincnál is több
sportolót és csapatképvi-

selõt szólítottak ki a kolozs-
vári sport 2010-es gáláján.
Idén sem tudtak dönteni két
jelölt között, így Corina
Cãprioriu cselgáncsozó és
Antoniu Buci súlyemelõ
holtversenyben lett a megye
legjobb sportolója. Elõbbi
remek évét egy felnõtt Euró-
pa-bajnoki cím (Bécsben) és
négy Világkupa-elsõség
(Szófia, Budapest, Ham-
burg, Varsó) fémjelzi, to-
vábbá két dobogós hely ran-
gos Grand Prix-versenye-
ken. Utóbbi a minszki konti-
nensviadalon tarolt, ahol lö-
késben elsõ, összetettben
második, szakításban pedig
ötödik lett.    

A nõi kézilabda három ki-
váló, Világkupa-elsõ játékos-
sal képviseltette magát a leg-
jobbak között, s Magdalena
Paraschiv, Florina Bârsan-
Chintoan és Mihaela Urcan-
Tivadar utólag a dán-norvég
közös rendezésû Európa-baj-
nokságon is bizonyította,
hogy nem véletlenül került a
román keretbe. 

Bianca Rãzor atléta ked-
venc számában, 400 m-en
három korcsoportban is re-

mekelt, az ifiknél, az után-
pótlásnál, sõt, a felnõtteknél
is, s igyekezetét két második
és három harmadik hely ko-
ronázta a különbözõ világ-
versenyeken. 

Carmen Bogdan cselgán-
csozó öt dobogós helyezést
gyûjtött VK és GP-viada-
lokon, s a világrangsor 14.
helyére kapaszkodott fel.
Klubtársa, Corina Cãprio-
riu jelenleg a nyolcadik a vi-

lágon. Kerekes Éva idén is a
díjazottak közé került, a
WKC-karateversenyeken
ügyeskedett idén, katában és
kumitében is. 

Monica ªagãu lábtenisze-
zõ két aranyérmet szerzett a
törökországi világbajnoksá-
gon, ahol párosban és hár-
masban is nyerni tudott csa-
pattársaival. Magdalena Teir
is WKC-karatéban tûnt ki
eredményeivel, Incze Szilárd

pedig ITF-tekvandóban. 
Nagy tapsot kaptak a

Lamont SK tagjai, akik a tes-
ti fogyatékos sportolók kate-
góriájában értek el kimagasló
eredményeket. Simion Bobi,
Dacian Makszin és Petru
Ifrosa asztaliteniszben, Ionel
Romaniuc, Petriºor Prun-
daru, Naomi Ciorap, Samuel
Ciorap és Valentin Velecico
pedig úszásban nyert több
versenyen is.   

A kincses város csapatai
közül a CFR 1907 és az „U”
kapott díjat, elõbbi a bajno-
ki címért, a Román Kupa-
diadalért és a Szuperkupa
elhódításáért, utóbbi pedig
azért, hogy feljutot az élvo-
nalba. Bajnoki ezüstérméért
és az európai kupaporon-
don való szereplésért része-
sültek elismerésben az U-
Jolidon kézis lányai, illetve
az U-Mobitelco BT kosara-
sai. Díjat kapott a CFF
Clujana nõi labdarúgó-csa-
pata és a Szuperligába jutott
rögbicsapat is, valamint
Marco Tempestini ralis, aki
idén is Kelet-Európai Kupát
nyert. Az U-Transilvania
férfi kézilabda-csapata az
utánpótlás-nevelésben elért
eredményei miatt kapott dí-
jat. A legfiatalabb sportoló
Kevin Tãtar (hagyományos
kyokushin karate), az év
edzõje pedig Florin Ber-
cean, a folyamatosan kima-
gasló eredményekkel dicse-
kedõ román nõi cselgáncs-
válogatott mestere. A sport
szolgálatában eltöltött évti-
zedekért életmûdíjat kapott
a dési Petre Stãvariu pro-
fesszor, valamint Alexandru
Octavian Vidu, aki 45 évet
dolgozott a Kolozs megyei
sporthivatalnál. 
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Jégkorong

T. J. L. 

Utolsóként a Miskolc ju-
tott be a legjobb négy kö-

zé a magyar–román jégko-
rongbajnokságban, a MOL
Ligában, miután a negyed-
döntõ negyedik felvonásán 5-
4-re gyõzött a Fenestela 68
vendégeként, és 3-1-re meg-
nyerte a párharcot. Ez volt az
egyetlen negyeddöntõ, amely
a lehetõ legkevesebb, azaz há-
rom találkozó után dõlt el,
miután korábban a HSC
Csíkszereda, a címvédõ Va-
sas és a Dab.Docler Dunaúj-
város is egyformán 3-0-lal
biztosította helyét a legjobb
négy között. Hétfõn este
Brassóban fordulatos mérkõ-
zést vívtak egymással. A Je-
gesmedvék csapata 1-0-ra és
2-1-re vezetett, a brassóiak
pedig 3-2-re és 4-3-ra. A hajrá

a vendégeknek sikerült job-
ban, Rafaj (48. perc) és Bonar
(54.) góljaira már nem érke-
zett válasz. A brassóiak talá-
latait Lõrincz Levente, Imecs
Attila, Vitalij Kiricsenko és
Adorján József szerezte, s a
másik oldalon sem duplázott
senki, öten ütötték a gólokat.
A küzdelem rövid pihenõ
után, január 3-án, hétfõn foly-
tatódik, az elõdöntõket is há-
rom gyõzelemig játsszák. A
HSC Csíkszereda 3-án és 4-
én fogadja a Vasas HC-t, a
Dab.Docler pedig 3-án és 5-
én a Miskolci JJSE-t. Január
7-én Dunaújvárosban és a bu-
dapesti Jégpalotában játsza-
nak, s ha nem dõlnek el a pár-
harcok, ugyanott rendezik
meg a negyedik meccseket is.
Amenynyiben 2-2 lesz az ál-
lás, a mindent eldöntõ ötödik
találkozóknak Csíkszereda,
illetve Dunaújváros ad majd
otthont. 

RövidenKolozsvár díjazta élsportolóit 

Négyszer volt holtverseny az élen, utoljára Ahonen és a
cseh Jakub Janda osztozott a babérokon, a 2005–06-os
idényben. Az 1956–57-es volt a legszorosabb befutó, a fin-
nek párharcában Pentti Uotinen mindössze 0,7 ponttal
elõzte meg Eino Kirjonent. A legnagyobb különbséget az
elsõ két helyezett között a 2000–01-es szezonban jegyezték
amikor Malysz, elsõként túl a mágikus ezer ponton,
1045,9–941,5 arányban bizonyult jobbnak Ahonennél.
Janne Ahonen ötször, a német Jens Weissflog pedig négy-
szer nyert Négysáncversenyt, az egyéni gyõzelmeket ille-
tõen pedig Björn Wirkola (norvég, 10), Weissflog (10),
Ahonen (9) a dobogós sorrend. 50-es rajtszámmal az 50.
Négysáncversenyen, a német Sven Hannawald az egyet-
len síugró, aki mind a négy viadalt megnyerve végzett az
élen, 17 kiíráson három részsiker kellett a végsõ gyõzelem-
hez. Ezzel szemben a norvég Ingolf Mork, a japán Jukio
Kasaja és két osztrák, Karl Schnabl és Toni Innauer há-
rom részsikerrel sem tudott nyerni. 

A Négysáncverseny érdekességeibõl

Elõdöntõs a Miskolc is

Randallírozó törökök  

Az isztambuli rendõrség két
futballszurkolót vett õrizetbe
azt követõen, hogy Galata-
saray–Fenerbahce utánpót-
lás-mérkõzés botrányba ful-
ladt. A 17 éven aluliak ösz-
szecsapásán a Galatasaray
drukkerei rátámadtak az el-
lenfél játékosaira, 13-an sé-
rültek meg. A találkozó 1-1-
es állásnál szakadt félbe.

Szávay, Czink, 
Babos és Arna

Keller László, a magyar Fed
Kupa-csapat kapitánya Szá-
vay Ágnest, Czink Melindát,
Babos Tímeát és Arn Grétát
jelölte a jövõ évi csoportmér-
kõzésekre készülõ szûk ke-
retbe. A magyar nõi váloga-
tott a Fed Kupa Euro-afrikai
zónájának 1-es csoportjában
szerepel. A csoportmérkõzé-
sek február elején lesznek az
izraeli Eilatban.

Megbüntették
a Panathinaikoszt

Két zártkapus mérkõzésre
büntette a görög liga a Pa-
nathinaikosz labdarúgócsa-
patát miután Volosz elleni
vereséget követõen drukke-
rek egy csoportja berohant a
pályára, megkergette és meg-
dobálta a játékosokat.

Holtverseny az élen. Corina Cãprioriu cselgáncsozó és Antoniu Buci súlyemelõ 

Négyesélyes Négysáncverseny

Az egyik nagy esélyes: Thomas Morgenstern a Világkupa-pontversenyt is vezeti 605 ponttal

Labdarúgás

T. J. L.

Továbbra sem tud magá-
ra találni a Chelsea az

angol labdarúgó-Premier
League-ben: a 19. forduló
hétfõ esti rangadóján a házi-
gazda Arsenal 3-1-re verte a
londoni rivális csapatát. Az
Arsenal ezt megelõzõen leg-
utóbb 2008 novemberében
tudta legyõzni városi riváli-
sát. A Blackpool–FC Liver-
pool- és Everton–Birming-
ham City-talákozókat elha-
lasztották. A csonka tábláza-
ton a Manchester United (37

pont) vezet az Arsenal (35p,
37-20), a Manchester City
(35p, 28-16) és a Chelsea (31)
elõtt. Tegnap már a 20., idei
utolsó forduló keretében lép-
tek pályára a csapatok. Lap-
zártáig beérkezett eredmé-
nyek: Manchester City–As-
ton Villa 4-0, Stoke
City–Fulham 0-2, Sunder-
land–Blackpool 0-2, Totten-
ham Hotspur–New-castle
United 2-0, West Bromwich
Albion–Black-burn Rovers 1-
3. Ma este a Manchester a
Birmingham City, az Arsenal
pedig Wigan Athéletic ven-
dége lesz, míg a Chelsea a
Boltont fogadja. 

Nem megy a Chelsea-nek 

Fotók: archív
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