
Megkezdõdött a tanügyi re-
form gyakorlatba ültetését

célzó „erõltetett menet”: a hét vé-
gén döntött az RMDSZ ügyveze-
tõ elnöksége arról a menetrend-
rõl, amelynek megfelelõen elõké-
szítik a jogszabályok alkalmazá-
sát. A következõ hetekben tár-
gyalnak egymással az oktatási
szakértõk, az önkormányzati ve-
zetõk, az iskolaigazgatók, de
egyeztetni hívják az egyházi veze-
tõket is. Ülésezni készül a Felsõ-
oktatási Tanács és a Romániai
Magyar Közoktatási Tanács is.
Az EMNT bírálta az oktatási tör-
vényt, amely – a kritika szerint –
„csak” decentralizál, de nem biz-
tosít teljes körû autonómiát. 
4. és 7. oldal 
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Országos közéleti napilap Alapítva 1947-ben, Romániai Magyar Szó címmel
12 oldal
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2669 ▲
1 amerikai dollár 3,1906 ▼
100 magyar forint 1,5446 ▼

Schengen: francia idõkérés

Franciaország képviselõje idõt kért az úgy-
nevezett Schengen Munkacsoportban a ro-
mán és bolgár felkészültségrõl készített je-
lentés áttanulmányozására, így a doku-
mentum egyelõre nem kerülhet az Európai
Parlament elé. A jelentésrõl január 28-án
tárgyalnak ismét. 

Tunéziában forró a talaj

Tuniszban és Rasz Dzsebel városában pén-
tekre virradó éjszaka 12 tüntetõt öltek meg
a rendfenntartó erõk. Zin el-Abidin ben Ali
elnök külföldre menekült. A tunéziai ro-
mán nagykövetség adatai szerint 300 román
állampolgár tartózkodik az országban.

Aktuális 3

Vezércikk 3

Média 8
Betapasztott szájak Pesten

Több mint tízezren tüntettek Budapesten,
Pécsett és Bécsben a magyar médiatörvény
ellen, ugyanis a „magyarországi médiatar-
talmak elõállítói és befogadói” nem érte-
nek egyet „a szólás és a sajtó szabadságát
sértõ médiatörvényekkel”. 

Aktuális 2

Beszédtõl 
tettig – és vissza
A baj nem ezek hatása; a baj nem az ép-
pen aktuális hatalom egyes tagjainak be-
széde és tettei. A baj az inkompetencia
és a kontraszelekció szemérmetlen dia-

dalmenete minden téren, az
új Magyarországon. És a
legnagyobb baj az, hogy ez-
zel a beszédmóddal és ezzel

a színvonallal kétharma-
dos „forradalmat” lehe-
tett csinálni, és lehet azt

kérlelhetetlenül a jövõ-
re zúdítani. Ágoston Hugó

Kelemen Hunort (jobbra) súlyos vádakkal illették alulmaradt riválisai, Eckstein-Kovács Péter és Olosz Gergely, valamint a hozzájuk csatlakozó Édler András

ÚMSZ

Egyetlen idõpont sem nyerte
el a tetszését Szõcs Gézának,

a Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
um kulturális államtitkárának
azok közül, amelyeket Kelemen
Hunor bukaresti mûvelõdési mi-
niszter javasolt korábban a fel-
újított kolozsvári Mátyás-szo-
borcsoport átadására. Az állam-
titkár azt szeretné, ha a szobor-
avatót az RMDSZ február végi
kongresszusa utánra idõzítenék.
Kelemen Hunorék nem értik Bu-
dapest akadékoskodását, szerin-
tük a kolozsváriak látják kárát,
ha Fadrusz alkotásának hivata-
los átadása elhúzódna. 
6. oldal 

Hárman egy székért: 
hárman Háromszékért

Pingpongoznak 

Mátyás szobrával

Kelemen Hunort támogatja a szövetség elnöki tisztségéért való indulásban a Kovászna megyei

RMDSZ két, hétvégén ülésezõ döntéshozó fóruma, az Állandó Bizottság és a Háromszéki

Képviselõk Tanácsa. A döntést heves viták elõzték meg, és a két vesztesnek a gyõztes elleni

vádjai követték. Eckstein-Kovács Péter államelnöki tanácsos sokadszorra kifogásolta, hogy –

véleménye szerint – az RMDSZ teljes infrastruktúrája Kelemen Hunornak dolgozik, Olosz

Gergely képviselõházi frakcióvezetõ pedig Ecksteinon is túltett azzal, hogy megfélemlítéssel,

nyomásgyakorlással és demokráciadeficittel vádolta az RMDSZ felsõ vezetését. 3. oldal 

Tanügy: a reform

menetrendje

Lendülettel indult a január 15-én kezdõdõ kiárusítási szezon Fotó: Mediafax
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A leszállított ár is magas
Zsúfolásig teltek az üzletek a
hétvégén, a szezon végi kiáru-

sítás elsõ napjaiban. A forgalom-
növekedés ellenére nem minden-

ki él a nagy árcsökkentéssel reklá-
mozott akciók lehetõségeivel: so-
kaknak az árkedvezményes ruha
és cipõ is túl drága. 7. oldal 



Hírösszefoglaló

A gödöllõi Grassalkovich-
kastélyban pénteken zárt aj-

tók mögött megtartott ülésükön
a 27 tagállam Európa-ügyi mi-
niszterei és államtitkárai megvi-
tatták a soros magyar elnökség
programját. A tanácskozáson
szó esett arról is, hogy Magyar-
ország célja a horvát csatlakozá-

si tárgyalások lezárása 2011 elsõ
félévében. Elhangzott: Budapest
elkötelezett a schengeni bõvítés
mellett, hogy megteremtsék a
szabad mozgás lehetõségét a Fe-
kete-tengertõl az Atlanti-óceá-
nig, ehhez azonban Romániának
és Bulgáriának teljesítenie kell a
feltételeket.

Az Európai Bizottság minde-
nekelõtt az európai szemeszter el-

indítását várja Magyarországtól –
hangsúlyozta a tanácskozás után
Maros Sefcovic szlovák alelnök,
rámutatva: az euró stabilitása
kulcsfontosságú minden EU-
tagországnak. Sefcovic emellett a
Duna-stratégia kidolgozását, illet-
ve a romák integrációjára vonat-
kozó program elfogadását emlí-
tette Magyarország elsõdleges
uniós elnöki feladatai között. 

Hagyomány, hogy az EU soros elnöki
tisztét ellátó tagállam feldíszíti az Euró-
pai Tanácsnak azt a brüsszeli központi
épületét, ahol az üléseket szokták tarta-
ni. A magyar díszek egyike a 202 négy-
zetméteres szõnyeg, amely mozaiksze-
rûen mutatja be Magyarország történel-
mének legdicsõségesebb pillanatait az
államalapító Szent Istvántól Vasarelyig,
Liszt Ferenctõl a Rubik-kockáig. Pápai
Lívia magyar textilmûvész monumen-
tális alkotása a Justus Lipsius épületet
díszíti. A szõnyeg része egy 1848-as tör-
ténelmi térkép, amelyen Magyarország
az 1920-as trianoni szerzõdéssel elvesz-
tett területeivel együtt látható, s ezen
több európai parlamenti képviselõ fen-
nakadt. Foglalkozott a dekorációval a
Le Figaró címû konzervatív francia na-
pilap hétvégi száma is, kiemelve, hogy a
magyar történelemben 1848 egyszerre
jelenti a Kossuth-féle Bécs elleni forra-
dalmat és az Osztrák–Magyar Monar-
chia virágzó korszakának a kezdetét.
Hivatalos tiltakozás senki részérõl nem
hangzott el, de a revansvágy vagy az ir-
redentizmus bármilyen jele gyanút éb-
reszt, az északi- és a dél-balkáni orszá-
gokban egyaránt – hangsúlyozza a lap.
A cseh elnökség idején kiállított szatiri-
kus hangvételû Európa-térkép ellen
egyébként több tagállam tiltakozott,
mert az installáció Bulgáriát például
egy balkáni vécével szimbolizálta. Ak-
kor Magyarországot a téliszalámik és
görögdinnyék országának mutatta be a
csehek által felkért mûvész. 
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Röviden

Lebukott két kábítószercsempész

Ecuadorból csempészett kábítószert Romá-
niába egy kolumbiai kartell irányításával az
a két férfi, akiket õrizetbe vett a román
rendõrség. Nadolu Constantin és Iosif
Cãtãlin Ecuadorból hozott be kokaint az
országba egy Kolumbiából irányított háló-
zat tagjaiként. 

Szófia: mondjanak le a nagykövetek

A bolgár parlament pénteken lemondásra
szólított fel 35 olyan nagykövetet, akikrõl
kiderült, hogy kapcsolatban álltak a néhai
kommunista állambiztonsági szolgálat-
tal. Az elsöprõ többséggel elfogadott nyilat-
kozat szerint mindazoknak a nagykövetek-
nek, akik a zsivkovi titkosszolgálathoz
(Derzsavna Szigurnoszt) tartoztak, távozni-
uk kell állomáshelyükrõl.

Eljárás indult Berlusconi ellen

Bûnügyi eljárást indítottak Olaszország-
ban Silvio Berlusconi miniszterelnök (ké-
pünkön) ellen a hazai sajtóban „Rubygate”

néven ismert ügyben, amelyben a gyanú
szerint a kormányfõ visszaélt hivatali be-
osztásával egy kiskorú prostituált érdeké-
ben. Feltételezések szerint a miniszterel-
nök így akarta elkerülni annak kitudódá-
sát, hogy észak-olaszországi rezidenciáján,
több alkalommal igénybe vette egy kisko-
rú prostituált szolgáltatásait.

Háromnapos gyász Brazíliában

Dilma Roussef brazil elnök szombaton há-
romnapos nemzeti gyászt rendelt el azt kö-
vetõen, hogy a Rio de Janeirót és környé-
két sújtó heves esõzésekben és földcsu-
szamlásokban a legfrissebb hivatalos ada-
tok szerint legkevesebb 610-en haltak meg.
A természeti csapás következtében hozzá-
vetõleg 14 ezren maradtak fedél nélkül.

Halálos ítélet koptok megöléséért

Hat kopt keresztény és egy rendõr meggyil-
kolásáért halálra ítéltek tegnap Egyiptom-
ban egy muzulmán férfit, két tettestársa pe-
dig életfogytig tartó börtönbüntetést kapott
a tavaly januárban elkövetett bûncselek-
ményért. A tettesek a kopt ortodox keresz-
tények karácsonyán az ország déli részén
található Nagaa Hammádi városban autó-
jukkal elhaladtak a templomból távozó
kopt hívek mellett, és tüzet nyitottak rá-
juk. A 39 éves Mohammad Ahmed
Huszein ítéletét még jóvá kell hagynia az
ország legfelsõ muzulmán vallási méltósá-
gának, a kairói nagymuftinak is.

Dél-Szudán elszakadása várható

Megkezdõdött a Dél-Szudán függetlenné
válásáról szóló népszavazás voksainak ösz-
szeszámlálása. Az elsõ adatok szerint az el-
szakadást pártolók nagyarányú gyõzelme
várható. Az egyhetes referendum szomba-
ton ért véget, a szavazatszámlálók egész éj-
jel dolgoztak, és tegnap reggelre kifüggesz-
tették az elsõ eredményeket.

Apja lánya a Nemzeti Front élén

Több mint kétharmados többséggel vá-
lasztották meg a szélsõjobboldali francia
Nemzeti Front (FN) élére a hétvégi párt-
kongresszuson a 42 éves Marine Le Pen
eddigi alelnököt – jelentették be tegnap
hivatalosan. Ezáltal az eddigi elnök és
pártalapító, Jean-Marie Le Pen lánya au-
tomatikusan az FN államfõjelöltje lesz a
2012-es választáson. 

MTI

Három fiatal lány vesztette
életét a budapesti Nyugati tér

egyik szórakozóhelyén szombat
éjjel, amikor – eddig tisztázatlan
okból – a többezres tömegben pá-
nik alakult ki: a West Balkán nevû
diszkóból menekülõk vélhetõen
agyontaposták társaikat. Az MTI
tudósítójának szemtanúk el-
mondták: a szórakozóhelyen hir-
telen leállt a zene, felkapcsolták a
villanyt, és mindenki menekülni
kezdett a bejárati ajtón keresztül,
még a kabátjukat sem volt idejük
felvenni. A tragédia után a szóra-
kozóhelyet és a Nyugati tér kör-
nyékét a rendõrök lezárták, a fia-
talokat kiterelték a térre, illetve a
Nyugati pályaudvar fûtött váró-
termébe. A rendõrség azt vizsgál-
ja, hogy a helyiségben többen tar-
tózkodtak-e, mint amennyi a be-
fogadóképessége, illetve azt is,
hogy a megfelelõ menekülési út-
vonalak biztosítottak voltak-e. A
diszkótragédia helyszínét a ren-
dezvény szervezõje, a Noise
Night Life bérbe vette a West Bal-
kán üzemeltetõjétõl, és nem volt
tudomása arról, hogy a helynek
nincs érvényes mûködési engedé-
lye. A biztonságért az üzemeltetõ
saját portaszolgálata felelt – kö-
zölte a Noise Night Life a
Facebook közösségi portálon. A
budapesti VI. kerület, azaz Teréz-
város polgármestere, Hassay Zsó-
fia tegnap kora délután rendkívü-
li sajtótájékoztatón beszélt arról,
hogy a szórakozóhelynek nem
volt mûködési engedélye, de a
nyilvántartásba vétele megtör-
tént, amely szerint 22 óráig maxi-
mum háromszáz ember részvéte-
lével tarthatott volna rendez-
vényt. A szervezõk közleménye
szerint a szombat éjjeli rendez-
vényre összesen 2881 darab kar-
szalagot adtak el. A látogatók
mozgása miatt a baleset és a pá-
nik idõpontjában megközelítõleg
2500 ember tartózkodhatott az
épületben. 

Diszkótragédia

Budapesten

ÚMSZ-összeállítás

A tunéziai fõváros és környé-
ke fölött katonai helikopterek

köröztek tegnapra virradó éjjel,
mert a hatóságok értesülései sze-
rint nagy sebességgel közlekedõ
autókból lakóházakra lõttek. 

Tuniszban és külvárosi negye-
deiben a lakosok viszonylagos
nyugalomra ébredtek. A közpon-
ti Burgiba sugárút blokádját reg-
gelre valamelyest enyhítették a
hatóságok, eltávolították az út-
torlaszokat. A rendõrség is ki-
sebb létszámban volt jelen, mint
szombaton. 

Ideiglenes hatállyal Moha-
med Gannusi miniszterelnök
vette át az államfõi tisztséget,
miután az országot eddig irá-
nyító Zin el-Abidin ben Ali el-
nök pénteken külföldre távo-
zott. Televíziós beszédében
Ganussi azt ígérte, hogy tiszte-
letben tartja az alkotmányt, a
politikai pártokkal és a civil
szervezetekkel egyeztetve pedig
politikai, gazdasági és társadal-
mi reformokat hajt végre, vala-
mint helyreállítja a stabilitást az
országban. A 69 éves politikus
egyúttal egységre és hazafiassá-

guk bizonyítására szólította fel
honfitársait. A 74 esztendõs Zin
el-Abidin ben Ali elnök bukását
a december közepén kirobbant,
erõszakba torkolló kormányel-
lenes tüntetések idézték elõ. 

A növekvõ munkanélküliség
és a korrupció fojtogatásában
élõ lakosság az utcákra vonult,
hogy kifejezze elégedetlenségét,
s egy héttel ezelõtt már a fõvá-
rosra is átterjedt a forron-

gás. Egészségügyi források és
szemtanúk azt mondták, hogy
Tuniszban és az ország északke-
leti részén lévõ Rasz Dzsebelben
péntekre virradó éjszaka 12 tün-
tetõt öltek meg a rendfenntartó
erõk. A tunéziai hatóságok hiva-
talosan 23 ember halálát ismerik
el, de a párizsi székhelyû Nem-
zetközi Szövetség az Emberi Jo-
gokért azt állítja, hogy az áldo-
zatok száma legalább 66. 

A tunéziai román nagykövet-
ség szerint 300 román állampol-
gár tartózkodik az észak-afrikai
országban, és még egyikük sem
kérte a diplomáciai hivatal segít-
ségét a hazautazáshoz. A buka-
resti Külügyminisztérium a hét-
végén felkérte a román állampol-
gárokat, lehetõleg ne utazzanak
Tunéziába, ha pedig útjuk elke-
rülhetetlen, tartsák be az ország-
ban elrendelt kijárási tilalmat. 

Forróvá vált a talaj Tunéziában 

A szõnyeg szélére állították Magyarországot

EU-s programvita
A soros magyar elnökség terveirõl tárgyaltak Gödöllõn

Zavargások törtek ki Tunéziában, miután Zin el-Abidin ben Ali elnök pénteken külföldre távozott

A brüsszeli szõnyeg. A kép alján a vitát kiváltó 1848-as térkép Fotó: MTI



Kovács Zsolt

Kelemen Hunort támogatja a
szövetség elnöki tisztségéért

való indulásban a Kovászna me-
gyei RMDSZ két, hétvégén ülése-
zõ döntéshozó fóruma: az Állan-
dó Bizottság titkos szavazással 25-
bõl 22 (Olosz Gergely képviselõ 3
szavazatot kapott, Eckstein-Ko-
vács Péter államelnöki tanácsos
nem kapott támogató szavazatot),
a Háromszéki Képviselõk Taná-
csa pedig 69 jelenlevõbõl 47 szava-
zattal állt ki a mûvelõdési minisz-
ter mellett (10 tartózkodással és 12
ellenszavazattal). „Ez egy belsõ
verseny, a megmérettetés után to-
vábbra is egységes, erõs szövetség-
re van szükségünk” – fogalmazott
a szavazás után Kelemen Hunor.
„Erõs Székelyföldre van szükség,
a Székelyföld erõs képviseletére az
RMDSZ döntéshozatali fóruma-
in. Most egy jó csapat van Szé-
kelyföldön, akivel számolni kell,
és akire számítani lehet, nem lehet
megkerülni õket sem a régióban,
sem az országos politizálásban”’ –
hangsúlyozta a miniszter.

A két testület döntését a Kele-
men Hunort támogatók nagy sza-
vazatarányának ellenére heves vi-
ták elõzték meg, és a két ellenje-
löltnek a gyõztes ellen irányuló
vádjai követték. Olosz Gergely, az
RMDSZ képviselõházi frakciójá-
nak vezetõje már a szombati gyû-
lést megelõzõen éles hangú közle-
ményt juttatott el a sajtónak,
amelyben nehezményezi, hogy
megfosztották a „tisztességes meg-
mérettetés esélyeitõl”. Olosz su-
gallja, hogy „fenyegetéssel és meg-
félemlítéssel, Dâmboviþa-parti
módszerekkel” próbálják megaka-
dályozni indulását az RMDSZ-
elnöki tisztségért folytatott küzde-
lemben. Ezzel a háromszéki kép-
viselõ megelõlegezte a másnapi
döntést, mely értelmében Oloszt
saját területi szervezete sem támo-
gatja ebben az igyekezetében.
Mint ismeretes, az induláshoz az
illetõ jelöltnek legalább egy terüle-
ti szervezet támogatását kell élvez-
nie, Olosz  számításait azonban
keresztülhúzta a területi RMDSZ
mostani döntése. A képviselõnek
az alapszabály értelmében van
még egy esélye: ezer RMDSZ-tag

támogató aláírásának megszerzé-
se; ezt a képviselõ kilátásba is he-
lyezte, „igazi megerõsítésnek” ne-
vezve azt az aláíráslistát, melynek
összegyûjtésére egy hete maradt.

A viták nemcsak a szavazás
elõtt és után, hanem közben is
igen élesek voltak, az Állandó Bi-
zottság zárt ajtók mögött zajló ta-
nácskozásáról hangos kiabálás is
kihallatszott. Tamás Sándor terü-
leti elnök – aki korábban jelezte, õ
maga személyesen Kelement tá-
mogatja – lapunknak megerõsítet-
te, nem volt feszültségmentes az
ülés. Néhány küldött azt hangsú-
lyozta, hogy Olosz Gergely sze-
mélyében háromszéki személy je-
löli magát az elnöki  tisztségre,
ezért támogatni kellene. Antal Ár-

pád, a sepsiszentgyörgyi RMDSZ
elnöke kifejtette: az RMDSZ  el-
nökjelöltsége nem helyi, hanem
országos ügy. Antal rámutatott,
Olosz jelöltsége egyéni döntés
volt, nem konzultált a szövetség
Kovászna megyei szervezetével,
és érzelmi zsarolásnak tekinti,
hogy azért kér szavazatokat, mert
háromszéki. Olosz visszautasítot-
ta az okfejtést, és kifejtette: jelölt-
ségét „széles körû konzultáció”
elõzte meg. Leszögezte: „az árral
szemben is” indul az elnökségért. 

Kelemen Hunor másik ellenje-
löltje, Eckstein-Kovács Péter

egyébként a hétvégén is folytatta a
minisztert bíráló kampányát.
Eckstein szerint „az RMDSZ ap-
parátusa” Kelemennek dolgozik.
„Nem jól kezdõdött a kampány”
– fogalmazott Traian Bãsescu ál-
lamfõ tanácsosa, aki emlékezte-
tett: kérte a megyei szervezeteket,
hogy hívják meg a jelölteket az
ülésekre, ahol a támogatásról dön-
tenek, de sok megyei szervezet ezt
nem tette meg. Késõbb elismerõen
szólt, hogy a háromszéki RMDSZ
mindhárom jelölt meghallgatása
után döntött. Igaz, õ maga nem
sokra ment vele, hiszen az Állan-
dó Bizottság titkos szavazásán
egyetlen voksot sem kapott.

A két, Háromszéken alulmaradt
jelölt egyébként jelképesen össze-

fogott a gyõztes ellen azzal, hogy
Olosz Gergely aláírta az Eckstein
által javasolt választási etikai kó-
dexet. A kezdeményezõ szerint a
kódex az övön aluli támadásoktól
mentes kampányt biztosítaná. A
két elnökjelölt felkérte Kelemen
Hunort is, hogy írja alá az etikai
kódexet, aki viszont azzal hárí-
tott, hogy a kódex a kampány idõ-
szakára szól, amely január 26-a
után kezdõdik. 

Az RMDSZ felsõ vezetését
megfélemlítéssel, nyomásgyakor-
lással és demokráciadeficittel vád-
lók között Olosz Gergely mellé fel-

sorakozott Édler András képviselõ
is. „A cél elérése érdekében nem
számítanak az eszközök: zsarolás-
tól, megfélemlítésrõl érkeztek visz-
szajelzések” – mondta pénteki saj-
tótájékoztatóján Édler, aki kifogá-
solta, hogy Tamás Sándor már a
szavazás elõtt kinyilvánította,
hogy Kelemen Hunort támogatja.
„Ez olyan, mintha egy apa azt
mondaná a fiának, hogy nem té-
ged szeretlek, hanem a szomszéd
fiát” – fogalmazott Édler, aki kifej-
tette: arra is számít, hogy kijelen-
tése miatt lesznek ellene megtorló
intézkedések. Az ÚMSZ unszolá-
sára azonban Édler egyetlen olyan
konkrét esetrõl sem tett említést,
amikor háromszéki küldötteket
zsaroltak vagy megfélemlítettek

volna amiatt, hogy támogatják
Olosz jelöltségét. „Ez bizalmas in-
formáció. Nem magamat, hanem
azokat védem, akiktõl ezeket a
visszajelzéseket kaptam” – hárí-
totta el lapunk kérdését a képvise-
lõ. Édler nem kívánta részletezni
azt sem, melyek lehetnek azok az
esetleges megtorlások, amelyeket
a küldöttgyûlésen tanúsított maga-
tartása kapcsán emlegetett. „Nem
akarok spekulálni. Számtalan
módja van az én politikai pályafu-
tásom befolyásolásának, de az is
lehet, nem lesz megtorlás” – mor-
fondírozott a politikus. 
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Az amerikai tragédia, a
Gabrielle Giffords demokra-
ta képviselõnõ elleni tucsoni
merénylet újra felvetette a

gyûlöletbeszéd hatásainak
kérdését. Sarah Palin, a
Republikánus Párt osto-

baságáról és konzerva-
tív radikalizmusáról

elhíresült volt alelnökjelöltje, egykori alasz-
kai kormányzó nem tagadhatta, hogy ko-
rábban félreérthetetlen felbujtó és fenyegetõ
beszédeket mondott, s a rendkívüli kiélezett
választási kampányban célkeresztekkel jelölt
meg egyes demokrata irányítás alatt álló vá-
lasztókörzeteket, ám azt tagadta, hogy
mindezek között és a szörnyû bûncselek-
mény között bárminemû kapcsolat létezne. 
A közvetlen kapcsolat kimutatása már mód-
szertani aggályok miatt is problematikus,
ám az kétségtelenül – statisztikailag is –
megfigyelhetõ, hogy populizmussal, kendõ-
zetlen fenyegetésekkel, alattomos célzások-
kal, csupán látszólag összetartozó informáci-
ók összerakásával a megtévesztett, racionális
támpontok nélküli, esetleg beteg idegrendsze-
rû vagy módosult tudatállapotú embereket
könnyû fanatizálni, szélsõséges tettekbe bele-
hajszolni. 
Érdekes, meg-megújuló vita zajlik, bár a ref-
lektorfényektõl távol, a román eszmei élet-
ben is a közbeszédrõl. Mérvadó értelmiségiek
tekintik idejétmúltnak, hamisnak és álságos-
nak – történelmi vetületben is – a „politikai
korrektség” erõltetését. Legutóbb például a
legionárius vezér, Corneliu Zelea Codreanu
magasztalását a tévében eltûrõ népszerû
mûsorvezetõnõ adott alkalmat nyílt levelek,
többé-kevésbé pártos és részrehajló vélemé-
nyek ütköztetésére. 
Amikor hasonló viták a „színtiszta” politi-
kai porondon történnek, ahol föl sem merül
az egyenlõ távolságtartás igénye, hiszen
doktrínák, ideológiák, célok és eszközök
csapnak össze, dõre dolog lenne elvárni akár
azt, hogy a felek meggyõzzék egymást, akár
azt, hogy önmérsékletet tanúsítsanak. Ma
már az sem várható el, hogy legalább kerül-
jék a kettõs mérce alkalmazását. „Amit sza-
bad Jupiternek, azt nem szabad az ökör-
nek!”, mondják és ennek jegyében tesznek; a
hatalom aktuális birtokosa vidáman
jupiterkedve követi el mindazokat a hibákat,
amiket a másik korábban, amikor õ volt a
többség élén, elkövetett, tetézi is frusztráció-
járulékkal és hozzáadott bosszútöbblettel.
Nem tûr ellenvéleményt, aki ellenvéleményt
fogalmaz meg, abból lesz – ahogyan koráb-
ban fasisztának minõsítették – most kom-
munista, balliberális lakáj... stb. (A többit
lásd szájtépõen Bayer Zsoltnál, szerényebb
kifejezõ eszközökkel, de bolsevik indulattal
kifejezve Tõkés Lászlónál.)
A baj nem ezek hatása; a baj nem az éppen
aktuális hatalom egyes tagjainak beszéde és
tettei. A baj az inkompetencia és a kontra-
szelekció szemérmetlen diadalmenete min-
den téren, az új Magyarországon. És a leg-
nagyobb baj az, hogy ezzel a beszédmóddal
és ezzel a színvonallal kétharmados „forra-
dalmat” lehetett csinálni, és lehet azt kérlel-
hetetlenül a jövõre zúdítani. 

Román lapszemle

Beszédtõl tettig 
– és vissza

Ágoston Hugó

Az ország legerõsebb cégei között sze-
repelnek a hipermarketek. Az elmúlt
évben csupán 0,4 százalékkal esett vis-
sza a forgalmuk. Összesen mintegy 8
milliárd euróra adtak el. (Gândul)
Az IKEA üzlethálózat több mint 6 ezer
eurót fizet kártérítésként négy roma nõ-
nek, akiket a biztonsági õrök diszkrimi-
nálóan felügyeltek. (Gândul) Haiti la-
kosságának több mint fele él napi egy
dollárból vagy annál kevesebbõl.
(România Liberã) Razziázott a buka-
resti rendõrség a taxisok között, egyet-
len este 190 pénzbírságot róttak ki. A
leggyakoribb kihágás az óra nélküli fu-
varozás volt. (Evenimentul zilei) 

Hárman az elnöki székért
Súlyos vádakkal illetik Háromszéken alulmaradt riválisai Kelemen Hunort 

Kelemen két ellenjelöltje összefogott azzal, hogy Olosz aláírta az Eckstein által javasolt etikai kódexet A szerzõ felvétele

Sipos M. Zoltán

A honosítási eljárásról tájé-
koztató, úgynevezett demok-

ráciaközpont-hálózat is segíti
majd az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanácsot (EMNT) abban, hogy
beszerezze az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) bejegyzéséhez
szükséges aláírásokat. Toró T. Ti-
bor, az EMNT ügyvezetõ elnöke a
hét végén arról számolt be: az
EMNP megalakulásához szüksé-
ges aláírási íveket az erdélyi de-
mokrácia-központokban is elhe-
lyezik. A politikus azt mondta, az
aláírásgyûjtést nem csatolják az
egyszerûsített honosítási eljárás-
hoz. „Elõre is el szeretném oszlat-
ni az aggályokat: nem árucsatolási
módszerrel szeretnénk a kellõ
mennyiségû aláírást összegyûjte-
ni. Nyomatékosan felhívtuk már
az ott dolgozók figyelmét erre, és
amennyiben mégis elõfordulná-

nak ilyen esetek, akkor erélyesen
oda fogunk hatni” – fogalmazott
az EMNT ügyvezetõ elnöke.

Beszámolója szerint az EMNT
választmánya kilenctagú bizottsá-
got bízott meg azzal a feladattal,
hogy készítsék elõ az autonomista
párt bejegyzését. A testületet Toró
maga vezeti, három régióelnök –
Gergely Balázs, Lázár János és
Orbán Miklós – segítségével. Hoz-
zátette: szeretnék, ha már júliusig
be tudnák jegyezni az EMNP-t,
ezért a következõ napokban elkez-
dik az aláírások összegyûjtését.
Mint ismeretes, a pártalapításra
vonatkozó törvény értelmében az
új alakulat bejegyzéséhez 25 alá-
írást kell összegyûjteni minimum
18 megyébõl és a fõvárosból, me-
gyénként legalább hétszázat. „A
dolgunkat nehezíti, hogy Erdély-
ben összesen 15 megye van, és na-
gyon nehéz megtalálni a bukaresti
magyarokat” – mondta Toró. 

Pártbejegyzés árucsatolással?
ÚMSZ

Franciaország képviselõje idõt
kért az úgynevezett Schengen-

munkacsoportban a román és bol-
gár felkészültségrõl készített jelen-
tés áttanulmányozására, így a do-
kumentum egyelõre nem kerülhet
az Európai Parlament elé. A boj-
kottal felérõ halasztási kérelem azt
jelenti, hogy a munkacsoport kö-
vetkezõ, január 28-án sorra kerülõ
ülésén ismét napirendre veszik azt
a dokumentumot, amely a két or-
szág információs rendszerének
„Schengen-kompatibilitását” ele-
mezte. Emil Boc román miniszter-
elnök szerint csupán procedurális
késleltetésrõl van szó, amely csak
rövid idõvel odázza el a technikai
jelentés elfogadását. „Türelmetle-
nül várjuk a francia észrevételeket,
és meg vagyok gyõzõdve, hogy
nem lesznek gondok” – mondta el
a közrádiónak Boc. 

A La Libre Belgique címû
brüsszeli napilap birtokába jutott
EU-s szakvélemény szerint azon-
ban Románia és Bulgária még
nem áll készen a schengeni öve-
zethez való csatlakozásra. A füg-
getlen szakértõk jelentéseit az
uniós kormányok illetékesei vi-
tatják meg a következõ idõszak-
ban, hogy eldöntsék, csatlakoz-
hat-e az unióba négy éve lépett
két ország a személyek határel-
lenõrzés nélküli, szabad moz-
gását biztosító zónához. A doku-
mentumok egyebek között
megállapítják, Szófia és Bukarest
még nem áll készen arra, hogy
csatlakozzon az övezet biztonsági
információs rendszeréhez (SIS).
Bulgária esetében még a török ha-
tár ellenõrzésével is vannak to-
vábbi tennivalók – írja a lap. A je-
lentések az értesülések szerint to-
vábbi helyszíni vizsgálatokat tar-
tanak szükségesnek. 

Schengen: francia idõkérés
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Gy. Z.

A szellemet tulajdonkép-
pen az elsõ szabadon vá-

lasztott kormányfõ, Antall
József engedte ki a palackból
1990-ben. Parlamenti bemu-
tatkozó beszédében kijelen-
tette, hogy „közjogi értelem-
ben tízmillió, de lélekben ti-
zenöt millió magyar minisz-
terelnöke” kíván lenni. Ez
volt a szelep, a négy és fél év-
tizeden át lefojtott kazánból
elemi erõvel tört magának
utat a gõz. Azóta egyetlen
utóda sem kerülheti meg a
kérdést, mivel ismét a közbe-
széd részévé vált Trianon.

Félnek a franciák

Az Európai Tanács soros
elnökségének átvételével Ma-
gyarország az unió érdeklõ-
désének homlokterébe ke-
rült, és ehhez kellõ muníció-
val szolgál az utóbbi hetek-
hónapok budapesti törvény-
kezése is. A szocialista-libe-
rális kormányzást kétharma-
dos többséggel felváltó jobb-
közép Fidesz-KDNP párt-
szövetség elsõként a határon
túli magyarok magyar állam-
polgárságáról határozott, s
hogy a nyugati sajtó eddig
nem különösebben foglalko-
zott vele, annak elsõdleges

oka az, hogy a törvény janu-
ár 1-jétõl alkalmazható. A Le
Monde címû liberális francia
napilap pénteki számában
azt írja, hogy a budapesti
döntésnek az egész Európai
Unióra kiterjedõ hatásai van-
nak. Az unióban már eddig
is nagy figyelemmel követték
az Európai Bizottság és Ma-
gyarország vitáját az új mé-
diatörvénnyel kapcsolatban –
írja a „kormányellenõrzés
alá vont” MTI. De míg ez
utóbbit korlátózó jellege mi-
att kritizálják a szólásszabad-
ság tiszteletben tartásáért
küzdõk, addig a Le Monde
szerint az állampolgársági
törvénynek éppen a nagyvo-
nalúsága ébreszt gyanakvást.
A lap bécsi tudósítója arra
hívja fel a figyelmet, hogy a
magyar útlevéllel rendelke-
zõk szabadon mozoghatnak
majd a schengeni övezetben,
vagy vállalhatnak munkát az
Európai Unióban akkor is,
ha egyébként azon országok
– Románia, Szerbia vagy Uk-
rajna – állampolgárai, ame-
lyeknek nem járnak ezek a
privilégiumok. A cikkel kap-
csolatban ne feledjük: Fran-
ciaország egyik élharcosa an-
nak, hogy Románia minél
késõbb élvezhesse a schen-
geni övezet elõnyeit. A fran-
cia Joseph Daul, az Európai

Néppárt európai parlamenti
frakcióvezetõje a héten azt
nyilatkozta, hogy helytelen
volna szavazati jogot adni a
határon túl élõ és magyar ál-
lampolgársággal nem rendel-
kezõ, de magyar származású
személyeknek.

Összhangban 
az EU-normákkal

A választójoggal kapcso-
latban megszólalt több ma-
gyar alkotmányjogász is. Ifj.
Lomnici Zoltán például azt
nyilatkozta az MTI-nek: ha
a magyar kormány úgy
dönt, hogy szavazati jogot
ad a határon túl élõ, magyar
állampolgársággal rendelke-
zõknek, akkor abban sem az
Európai Bíróság állásfogla-
lásai, sem pedig az uniós
tagállamokban már hallga-
tólagosan jóváhagyott gya-
korlat alapján nem lehetne
kifogást találni. Az Európai
Bíróságnak az utóbbi évtize-
dekben hozott ítéletei egyér-
telmûek: a tagállamok saját
állampolgáraikon és a terü-
letükön lakóhellyel rendel-
kezõ uniós polgárokon kívül
aktív és passzív választójo-
got adhatnak velük szoros
kapcsolatban álló, meghatá-
rozott személyeknek – tette
hozzá. Lomnici szerint a bí-

róság gyakorlata rögzíti azt
is, hogy a közösségi jog
egyetlen általános elve sem
írja elõ, hogy a választások
során a választók köre az eu-
rópai uniós polgárokra len-
ne korlátozva. Szlovákia,
Franciaország, Olaszország
és Románia is biztosít szava-
zati jogot a diaszpórában
élõ, belföldön lakóhellyel

nem rendelkezõ állampolgá-
rainak. Az állampolgársági
jog, így az abból következõ
választójog is a tagállamok
kizárólagos hatáskörébe tar-
tozik az Európai Unióban,
ezért politikai vitát okozhat-
na ugyan, ám semmilyen je-
lenlegi uniós jogi normával
nem volna ellentétes, ha Ma-
gyarország szavazati jogot

adna a határon túl élõ ma-
gyar állampolgároknak –
hangsúlyozta Lattmann Ta-
más nemzetközi jogász. A
megkülönböztetés általános
tilalmára vonatkozó kötele-
zettségen kívül nincs olyan,
az állampolgárságot, illetve a
választójogot érintõ uniós
jogszabály, amely a szuvere-
nitást korlátozó módon köte-
lezné a tagállamokat ezekben
a kérdésekben – fejtette ki.

Szlovák önbizalom

A kettõs állampolgárságról
hozott magyar döntést a leg-
élesebben Pozsony utasította
el, elsõ körben a szlovák ál-
lampolgárság elvesztésével
riogatva azokat, akik felven-
nék a magyart. Az érdeklõ-
dés azonban nem pusztán
ezért a legalacsonyabb Szlo-
vákiában. Mikulás Dzurinda
külügyminiszter szerint az or-
szágnak uniós csatlakozása
után megvan a kellõ önbizal-
ma, évek óta jó gazdasági és
politikai eredményeket mutat
fel, s ezért nem tartja szüksé-
gesnek, hogy a magyar belpo-
litikát bíráló államok elsõ so-
raiban legyen. A pozsonyi
diplomácia vezetõje nyilván-
valóan belpolitikai üzenet-
ként fogalmazta meg: „Ha
valaki a provokáció, a szitko-
zódás vagy a szomszédos or-
szág államfõjének elutasítása
felé hajlik, az gyengesége és
alacsony önbizalmának kife-
jezése” – vélekedett Dzurin-
da, nyilvánvalóan a Robert
Fico vezette elõzõ szlovák
kormány Magyarország-poli-
tikájára célozva. 

B. T. 

Ötven kormányhatároza-
tot és mintegy száz mi-

niszteri rendeletet kell kidol-
gozni és elfogadni a követke-
zõ nyolc hónap során ahhoz,
hogy a nemrégiben megszü-
letett oktatási törvény alkal-
mazhatóvá váljék. Mindez
nem lesz egyszerû feladat,
már csak azért sem, mert
minden bizonnyal lesznek
olyan erõk, amelyek igyekez-
nek majd megakadályozni,
vagy legalább megnehezíteni
a nacionalista körök ellenke-
zését kiváltó jogszabály gya-
korlatba ültetését.

Átfogó konzultációk

Tekintve, hogy a törvény
elfogadásával létrejött a meg-
felelõ jogi keret a korszerû,
hatékony, autonóm anya-
nyelvû oktatási hálózat kiépí-
tésére, az alkalmazási kor-

mányhatározatok, módszer-
tani rendeletek kidolgozásá-
nál arra kell törekedni, hogy
azok a legteljesebb mérték-
ben szolgálják a kisebbségek
anyanyelvû oktatását, és így
kormányzati, közigazgatási
és intézményi szinten egy-
aránt kihasználják a megte-
remtõdött lehetõségeket.
Ezért Markó Béla, az
RMDSZ elnöke megbízásá-
ból az RMDSZ ügyvezetõ el-
nöksége cselekvési ütemter-
vet dolgozott ki, Takács Csa-
ba ügyvezetõ elnök, Király
András államtitkár, Pásztor
Gabriella oktatási tanácsos
és Lakatos András ügyvezetõ
elnök egyeztetõ megbeszélé-
sei alapján. Az így elkészült
dokumentum a magyar
anyanyelvû oktatásban érde-
kelt szervekkel, intézmé-
nyekkel, hatóságokkal sorra
kerülõ konzultációra alapoz,
amelynek során átfogóan
megvitathatják a felmerülõ

problémákat, eloszthatják a
törvény alkalmazása során
jelentkezõ feladatokat, pon-
tos határidõket állapíthatnak
meg, nem utolsó sorban pe-
dig kijelölhetik a végrehajtá-
sért felelõs intézményeket és
személyeket. Mindennek cél-
jából több, országos szintû ta-
nácskozást szerveznek majd. 

Összetett folyamat

A magyar nyelvû oktatás
jogaiba történõ visszahelye-
zése bonyolult folyamat,
amely minden szinten átfogó
és összetett feladatok elé állít-
ja az érintett szakembereket.
Évtizedek központosított ok-
tatási rendszere után most
mindenekelõtt megfelelõkép-
pen elõ kell készíteni az isko-
lák decentralizációját, ami el-
sõsorban lehetõvé teszi a he-
lyi közösségek képviselõi szá-
mára azt, hogy minél felké-
szültebben hozzák meg dön-
téseiket.

Az új törvény teljesen át-
szabja az oktatási ciklusokat,
az elemi, a gimnáziumi és a
líceumi oktatás idõtartamát;
az 5-5-3 (esetenként 4) évben
megállapított oktatási szintek
nyomán változnia kell a

nemzeti alaptantervnek is, az
új idõbeosztáshoz alkalmaz-
kodva, de módosulnak az
osztályokra lebontott keret-
tantervek, tantárgyi tanter-
vek és programok is. A ma-
gyar anyanyelvû oktatás
szempontjából természete-
sen azok a feladatok a legfon-
tosabbak, amelyeket kizáró-
lag magyar szakemberek vé-
gezhetnek el, ilyen például a
magyar nyelv és irodalom,
zene, a magyarság történel-
me, a román nyelv és iroda-
lom, Románia történelme és
földrajza oktatását szolgáló
tantervek elkészítése.

Mindehhez természetesen
megfelelõ, elsõsorban ma-
gyar szerzõk által írt színvo-
nalas tankönyvek szüksége-
sek. Ezeknek ugyanakkor
igazodniuk kell a tanulók
életkori sajátosságaihoz, fej-
lettségi szintjéhez is. Emellett
szavatolni kell a részvételt a
szakminisztérium által meg-
hirdetett tankönyvírási pályá-
zatokon.

Az iskolahálózat 
kiteljesítése

Rendkívül nagy feladatok
hárulnak az illetékesekre a

munkaerõ-piaci igényekkel
szüntelenül lépést tartó, a
színvonalas oktatást biztosí-
tó anyanyelvû iskolahálózat
kiteljesítésének esetében is.
Mindenekelõtt a szórvány-
megyékben is szavatolni kell
a magyar nyelvû szakokta-
tást, olyan területeket is ide-
értve, mint a képzõmûvé-
szet, a zene, a sport, a peda-
gógia. Ugyanakkor azonban
ki kell terjeszteni az anya-
nyelvû oktatás lehetõségét a
speciális oktatási intézmé-
nyekbe beiskolázott fogyaté-
kos, valamint az állami gon-
dozásban részesülõ magyar
gyermekek számára is. A
középfokú oktatásban ko-
moly egyeztetést igényel a
magyar nyelvû oktatási in-
tézmények évi beiskolázási
tervének kidolgozása, szak-
ágazatok, szakok szerinti,
megyék közötti összehango-
lása, megyei és szükség ese-
tén kisrégiós lebontásban.
Ezzel együtt mielõbb ki kell
építeni a magyar nyelvû sza-
kosítási, felsõfokú techniku-
mi képesítést adó, valamint
a felnõttoktatást megoldó
intézményi hálózatot is.

A szórványban kollégiu-
mi rendszerben mûködõ –

azaz bentlakást, étkezdét,
iskolabuszt egyaránt szava-
toló – iskolaközpontokat
kell kialakítani, illetve fej-
leszteni, korszerûsíteni kell
a már meglévõket, a Csán-
góföldön pedig tovább kell
bõvíteni a magyar nyelvû
oktatás kereteit. A mindeh-
hez szükséges anyagi erõfor-
rások biztosítása tekinteté-
ben a törvény lehetõvé teszi
partnerségek, konzorciu-
mok, normatív finanszíro-
zási rendszer bevezetését a
következõ esztendõtõl, itt
tehát ki kell használni eze-
ket a lehetõségeket, szava-
tolva ezzel a szórványkollé-
giumok biztonságos mûkö-
dését lehetõvé tevõ norma-
tív alapú támogatási rend-
szer létrehozását. 

A sokrétû, összetett fel-
adatok megoldásához az
RMDSZ logisztikai támo-
gatást nyújt, továbbá felvál-
lalja a munka egybehango-
lását, szavatolja a gyors és
hatékony információcserét.
Mindennek eredményeként
várhatóan immár rövid
idõn belül kiteljesedhet,
„egyenjogúvá válhat” a ma-
gyar nyelvû oktatás Romá-
niában. 

Beteljesülõ kiteljesedés
Egyenjogúvá válik a többségivel Romániában a magyar nyelvû oktatás az új tanügyi törvény révén

Nehezen, hosszas harc árán született
meg a kisebbségi nyelveken történõ
oktatást is jogaiba helyezõ tanügyi tör-
vény, amelynek alkalmazása sem lesz
sokkal egyszerûbb feladat. 

Hol hevesebb, hol alábbhagyó bírálatokat gyûjt be Magyar-

ország a médiatörvény és a külhoni magyaroknak felkínált

állampolgárság okán. Ez utóbbinál új szempontok is fölme-

rülnek; ilyenek az útlevél és a választójog. Õsi európai fo-

hász: „A magyarok nyilaitól ments meg, Uram, minket…”

Aki a szellemet a palackból kiengedte: Antall József volt kormányfõ

A magyarok nyilai: útlevél, választójog



Olvasom a helyi lap munkatársának alapo-
san dokumentált, oknyomozásba hajló, bá-
tor riportját a szentegyházi falopásokról.
Az ügyrõl tud mindenki, volt és jelenlegi
miniszter, megyei és helyi tanács, erdészet,
rendõrség, járt már ott egész sor megyei,
országos és magyarországi médium, az
eredmény pedig a helyi erdõtulajdonosi
egyesületek vezetõi szerint: „minimum
negyven-ötven köbméter anyag megy el na-
ponta csak deszkába, de az is lehet, hogy
akár négyszáz köbméter fa is odalesz. De
négyszáz köbméter mûfához az erdõpusztí-
tók legalább hatszáz köbméter fát vágnak
ki.” És nem is akárhogyan, hanem tarvá-
gással, több tucatnyi hektár erdõt csupa-
szítotva így le, miközben harminc-negyven-
ezer eurós, CB rádiókkal felszerelt trakto-

rokkal húzzák le a fát, he-
lyenként azt a megyei ta-
nács által turisztikai célok-
ból feljavított utat is hasz-
nálva, amely a Madarasi
Hargitára vezet.
Persze, most el lehetne filo-
zofálni azon, hogy miért

lopnak Szentegyháza kör-
nyékén, az ipar össze-

omlása után miért nincsenek új munkahe-
lyek, a faanyag fekete körforgását miért
nem ellenõrzik a feldolgozó lánc valame-
lyik munkapontján és így tovább, de nem
ez a lényeg. Itt van ugyanis egy olyan kér-
déskör, amelynek legfontosabb szereplõi
szinte kivétel nélkül székelyföldi magyarok,
amely érinti a vidék jele-
nét, jövõjét, gazdaságát,
környezetét, természeti
adottságait, közösségen
belüli viszonyrendszereit,
és megoldására mégsem
sejlik fel semmiféle önálló,
ha úgy tetszik, autonóm
stratégia. 
És a valós, hétköznapi székelyföldi létnek
nem ez az egyetlen olyan vonatkozása,
amely bizony alapos fejtörést, valamiféle
rövidebb vagy hosszabb távú megoldások
körvonalazását igényelné, hiszen ha elkez-
deném itt felsorolni, hogy mi mindennel
van baj, akkor nem csupán a jegyzet, ha-
nem több újságoldal terjedelme sem lenne
elég. 
Mindez igazolja, hogyha a vezetõk az itt
lakók érdekeit nézik, akkor a jelképes poli-
tizálás helyett valóban le kell szállni a föld-

re. Azaz egyetlen politizálgató csoport, de
még maga a térség legfõbb politikai ereje,
az RMDSZ sem tekintheti közhelynek
vagy szóvirágnak azt az igényt, hogy az ál-
talános törvényhozási törekvéseken túl
egyre inkább a lakosság hétköznapi gondja-
ival kell foglalkozni. 

Minderre természetesen a
Székelyföldön – de a
Partiumban vagy másutt is
– a helyi önkormányzatok-
ká még mindig nem vált
helyhatóságok a legalkal-
masabbak. Következéskép-
pen, amikor alig több mint

egy hónappal a szervezet nagyváradi kong-
resszusa elõtt egyre több RMDSZ-vezetõ
hajtogatja, hogy a tevékenység súlypontját
át kell helyezni földközelbe, azaz olyan
struktúrákat kell találni, amelyek erõsíthe-
tik a területi jelleget – akkor tökéletesen
igazuk van. Aligha lesz véletlen, hogy a
szabályzat-módosításokban már most kör-
vonalazódó regionális szervezeteket a
kongresszus után létre is fogják hozni. De
az is biztosra vehetõ, hogy csupán valami-
féle laza egységben, hiszen az RMDSZ tör-
ténete, különösképpen a Székelyföldön,

mostanig azt igazolta, hogy még a megyei
asztalokon történõ aláírásokat sem szeret-
ték a „székek”.
A hangsúlyosabb területi ráhangolódás vi-
szont nem járhat a romániai magyarság
egységes látásmódjának és képviseletének a
feladásával, mivel a központi döntéshoza-
talban, a közösségi érdekvédelemben ez je-
lenti a legfontosabb erõt. Ugyanakkor meg-
felelõ szabálymódosításokkal lehetõvé kell
tenni azt a társadalmi ellenõrzést, ha úgy
tetszik, azt a civil kontrollt is, amely bizto-
sítja, hogy a különbözõ, területi tisztségek-
be jutott RMDSZ vezetõk sehol nem vál-
nak kiskirályokká és továbbra is hallgatnak
mindazokra, akik megválasztották õket.
Ez az érdek-egybehangolás nem egyszerû,
de nem is lehetetlen, és minden bizonnyal
egyik legnehezebb feladata lesz az új el-
nöknek. Egyelõre úgy tûnik, legtöbben a
székelyföldi származású, de egész Erdélyre,
országra-világra nyitott Kelemen Hunor-
ban látják a Markó-utódot. Aki eddigi nyi-
latkozatai szerint a többirányú változás hí-
ve, de azon a szemléleten, miszerint a ro-
mániai magyarság önálló és saját fejével
gondolkodik, nem óhajt módosítani. 
Nem is lehetne, hiszen ez alapigazság. 

A munkástelep fölött, a füstös, olajos levegõben mindennap remeg-
ve bömbölt a gyárduda, és a mogorva emberek, akiknek nem volt
idejük, hogy alvással felfrissítsék izmaikat, e hívásnak engedelmes-
kedve, a kicsiny, szürke házakból, akár a megrémült csótányok, ki-
szaladtak az utcára. Hideg homályban mentek a kövezetlen utcán a
gyár magas kõketrecei felé; a gyár közömbös magabiztossággal vár-
ta õket, és sok-sok tucatnyi zsíros, négyszögletes szemével megvilá-
gította elõttük a sáros utat. (…)
Este, mikor már-már lenyugodott a nap, a gyár kidobta kõ-méhébõl
az embereket, akár a hasznavehetetlen salakot, és õk a levegõben ra-
gadós gépolajbûzt árasztva, éhes fogaikat ki-kivillantva, fekete arc-
cal, kormosan, ismét mentek, mentek az utcákon. Hangjukban most
már élénkség, sõt öröm csengett: mára véget ért a kényszerû munka,
és otthon vacsora meg pihenés várta õket.
Ezt a napot is elnyelte a gyár, és a gépek annyi erõt szívtak ki az
emberek izmaiból, amennyi kellett nekik. Ez a nap is nyomtalanul
ki van törölve az emberek életébõl, és ki-ki egy újabb lépést tett a sír
felé, de közvetlenül csak a pihenés gyönyörét, a füstös kocsma örö-
meit látta maga elõtt, és - beérte ennyivel.
Ünnepnapokon tíz óráig aludtak, aztán a komoly házasemberek fel-
vették legjobb ruhájukat, és elmentek misére, útközben szidták a fi-
atalokat, amiért olyan közömbösek a templommal szemben. (...)
Az évek során felhalmozódott fáradtság elvette az emberek étvá-
gyát, és hogy enni tudjanak, sokat ittak a gyomrukat hevesen égetõ
pálinkából.

Makszim Gorkij: Az anya. Fordította Makai Imre

Fától az erdõt
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Fogas kérdés, mert nehéz megbecsülni, hogy mondjuk
Kant vagy Rousseau mennyiben járultak hozzá Euró-
pa gondolkodásának elfordításához. És egy-egy közü-
lük mennyire eredeti, vagy csak áll az elõdei vállán, il-
letve mérhetõ-e valamivel a hatás, amit kortársaira,
követõire kisugárzott.
Jut eszembe mindez annak kapcsán, hogy Magyaror-
szágon a közérdeklõdésnek a középpontjába került a
Filozófiai Intézet. Kezdõdött még a tavalu tavasszal/
nyáron azzal, hogy az új kormány új igazgatót állított
az intézet élére, aki rendcsinálásba fogott. Fölmérte a
munkatársak munkásságát, s vagy tucatnyi embert el
akart küldeni, kit csak úgy, kit nyugdíjba. Aláírásgyûj-
tés kezdõdött a tekintélyek megmentése céljából, ami
átgyûrûzött a határon, mert Tamás Gáspár Miklós is
az érintettek között volt. Becsületsértésig menõ értel-
miségi vita alakult ki folyóiratokban és hetilapokban
(gyakorlatilag az elõzõ országvezetés mellett elkötele-
zett tojásfejûek és az újak mellett besorakozó íróasztal-
koptatók között).
Most itt az újabb botrány. Az elszámoltatási kormány-
biztos, akinek mindeddig szemléltük a Gyurcsány Fe-
renc és Bajnai Gordon levadászására irányuló meddõ
erõfeszítéseit, elkezdett kisebb vadakat becserkészni, s
megtalálta a liberálisok szellemi bázisának számító Fi-
lozófiai Intézetet. Amelynek munkatársai még 2005
táján különbözõ tudományos pályázatokon 50-70 mil-
liókat nyertek. Természetesen az akkori kormány kul-
turális minisztere, Magyar Bálint regnálása alatt. És a
vádak: nem feleltek meg a pályázatok a kiírás feltétele-
inek, korábban megírt mûveket suhintottak el újként,
és milliókat vágtak zsebre a nemzetközi hírhedettségû
tudósok.
Megvárhatnánk a vizsgálat eredményeit, de felesle-
ges. Nincsenek kétségeink, kis hazánkban akire rá-
szállnak egy vizsgálattal, azt elmeszelik, csak keresni
kell, mindenütt lehet találni elszámolási hibát, sza-
bálysértést. A fájdalmas csupán az – ha valaki etikai,
filozófiai szempontból nézi az eseményeket –, hogy
az igazság kiderülésére a legcsekélyebb esély sincs.
Fölsorakozik jóelõre a kétféle érdek (igazság, politi-
kai oldal, világnézet, elkötelezettség – szabadon föl-
cserélhetõ szavak), és amelyiknél a hatalom, az oda-
csap a másiknak. 
A vita össznépivé kezd válni, s markánsan megjelenik

a jómunkásemberek álláspontja, mi-
szerint ebbe’ a gazdasági helyzetbe’
egyáltalán szüksége van-e az ország-

nak filozófusokra? Meg szoktam
ilyenkor kérdezni, hogy könyvelõkre,
adóhivatalnokokra, zenetanárokra,
alkotmánybírákra, rendõrökre,
mûkörömépítõkre (a sor végtelenül

folytatható) van-e szüksége egy
egészséges társadalomnak?
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Megfelelõ szabálymódo-
sításokkal lehetõvé kell
tenni a társadalmi ellen-
õrzést, ha úgy tetszik, 
a civil kontrollt is. 

Székedi Ferenc

Horváth István

Minden napra egy mondás

„Az igazi emberi jóság csak olyasvalaki iránt
nyilvánulhat meg kristálytisztán és szaba-

don, aki semmiféle erõt nem képvisel.”
Milan Kundera

Túlérzékenység

Gyár, templom, ital

Mennyit ér 
egy filozófus?

A hétvége címe. Hogyan lopjuk el a ma-
gyarországi befektetõket, Adevãrul.

Magyarázat. A populista és nemzeti fel-
hangoktól mentes felvetés avatja a hétvé-
ge címévé és témájává a kérdést. Romá-
nia kész kihasználni az adódó lehetõsé-
get, és elcsaklizni a Magyarországról me-
nekülõ külföldi befektetõket, barátságo-
sabb üzleti környezetet biztosítva nekik.
A lap Christian Tegllund Blaabjerg nem-
zetközi szakértõ, bankstratéga vélemé-
nyére alapoz: „Mindaz, amit Magyaror-
szág most mûvel a külföldi befektetések
szempontjából, öngyilkosság. Románia
kihasználhatja ezt az elõnyt, és meg is
kellene tennie.” Nekünk három dolog jut
eszünkbe errõl: 1. milyen kaján elégtétel-
lel nyugtáztuk, amikor ez fordítva volt,
amikor a jelentõs befektetõk Magyaror-
szágot választották, 2. vigasz, hogy a de-
mokrácia-központok azért még mindig
kevesebbe kerülnek a magyar adófizetõk-
nek, 3. miként lesz hibás a balsors, a zsi-
dó plutokrácia és a balliberális sajtó ezért
a fiaskóért is? (Az, hogy a lap elsõ olda-
lán, a vezetõ anyagot a kísérõ képen még
Emil Boc is ironikus mosollyal néz Or-
bán Viktorra, nyilván a mi rosszindulatú
értelmezésünk, optikai csalódásunk.)

Nincs mit tenni. Ion Barbu ismét ellen-
állhatatlan. Az Adevãrul karikatúráján
két öreg ül a padon, azt mondja az
egyik: „– A nyugdíjhoz szükségem van
tõled egy igazolványra, miszerint negy-
ven éven át megszakítás nélkül követte-
lek.” Ha belegondolunk, hogy megfigye-
lõinknek nem csak a fizetését, de a nyug-
díj-hozzájárulását is mi, adózók álltuk...

Funeriu, egy bátor tudós. Az ellenzéki
sajtó többnyire lefitymálóan, de legalább-
is ironikusan ír Daniel Funeriu tanügy-
miniszterrõl. Pedig igazán érdekes életpá-
lya (tizenhét évesen, diákként lógott ki
Franciaországba, középiskolásként a dol-
gozataival keresett pénzbõl tartotta el
magát) és kimagasló tudományos tevé-
kenység áll mögötte. Ezekrõl – meg ter-
mészetesen a politikáról – beszél a Nature
hasábjain, itthon az interjút a Gândul is-
merteti. 

Krebsz János



Baloga-Tamás Erika

Egyhetes rendezvényso-
rozattal ünneplik Szé-

kelyudvarhelyen és a kör-
nyékbeli településeken a
Magyar Kultúra Napját, s
mint minden évben, az idei
program is elsõsorban a vi-
dék sajátosságaira, értékeire
épül.

Kiállítások, filmvetítés,
népdalvetélkedõ, koncertek,
színházi elõadás szerepel az
egyhetes kínálatban, ame-
lyeket a január 22-i, szom-
bati gálaest koronáz meg. A
hagyomány szerint ekkor
adják át az Udvarhelyszék
Kultúrájáért díjakat. 

A rendezvénysorozat ma
délután kiállítás-megnyitó-
val indul: a Hargita Megyei
Hagyományõrzési Forrás-
központnál tárlat nyílik a
homoródszentmártoni mû-
vésztelep képeibõl. Az ese-
ménysorozatnak több érde-
kes színfoltja is lesz, mint
például az elemi és az álta-
lános iskolások számára
szervezett Hajnalcsillag
népdalvetélkedõ vagy
Vécsi Nagy Zoltán széke-
lyudvarhelyi mûvészettör-
ténész rendhagyó elõadá-
sa. Utóbbira A XX. századi
erdélyi magyar festészet cím-
mel pénteken a Haáz Re-
zsõ Múzeumban kerül sor.
A székelyudvarhelyi Haáz
Rezsõ Múzeum nagy sike-
rû kiállítása, a Bronzkori né-
pek és vizigótok Székely-

udvarhely határában, ame-
lyet Udvarhelyen közel
ötezren láttak, a székely-
keresztúri Molnár István
Múzeumban nyílik meg,
január 19-én, szerdán. A
rendezvénysorozat kereté-
ben a Tomcsa Sándor Szín-
ház nyílt próbán való rész-
vételre hívja az érdeklõdõ-
ket. A társulat egyébként
az Irma, te édes címû zenés
komédiát tûzte mûsorra a
Magyar Kultúra Napjának
tiszteletére. Az említette-
ken kívül számos kiállítás,
koncert, filmvetítés szere-
pel még a kínálatban. 

A jeles nap tiszteletére
tartott rendezvények ki-
emelkedõ pontja a szombat
esti gálaest lesz, melynek
keretében életmû, értékte-
remtés és értékõrzés kategó-
riában adják át az Udvar-
helyszék Kultúrájáért díja-
kat. A kitüntetéssel azok
munkáját kívánják elismer-
ni, akik a vidék közmûvelõ-
désében meghatározó szere-
pet játszottak, de intézmé-
nyek is megkaphatják. 

Az elõzõ években olyan
személyeket díjaztak, mint
Kovács Piroska helytörté-
nész, Haáz Sándor zenész,
Maszelka János képzõmû-
vész, Szõcs Lajos helyisme-
reti és néprajzi gyûjtõ és
mások. Az estet az Udvar-
helyszék fúvószenekar fellé-
pése színesíti majd. Az egy-
hetes rendezvénysorozat
vasárnap zárul. 

ÚMSZ

Budapest politikai indít-
tatású akadékoskodása

miatt továbbra is bizonyta-
lan a román és magyar álla-
mi pénzekbõl felújított ko-
lozsvári Mátyás-szoborcso-
port átadásának idõpontja.
Szõcs Géza, a Nemzeti Erõ-
forrás Minisztérium kultú-
ráért felelõs államtitkára a
hét végén személyes véle-
ményként közölte: a román
kulturális tárca által javasolt
egyetlen idõpont sem felel
meg a magyar félnek, mert
mindkettõ megelõzi az
RMDSZ nagyváradi kong-
resszusának dátumát.

Korábban Kelemen Hu-
nor bukaresti mûvelõdési
miniszter két idõpontot is ja-
vasolt Fadrusz János alkotá-
sának újraavatására. A tár-
cavezetõ – szem elõtt tartva
azt, hogy a dátumok tarta-
lommal és jelentéssel bírja-
nak a magyar közösség szá-
mára – január 22-re, a Ma-
gyar Kultúra Napjára, vagy
február 23-ra, Mátyás király
születésnapjára idõzítette
volna a szobor átadását. Az
elsõ idõpontot a magyar fél
már a múlt héten elutasítot-
ta. Amint beszámoltunk ró-
la, Füzes Oszkár bukaresti
magyar nagykövet csütörtö-
kön közölte Kelemen Hun-
orral, hogy a magyar kor-

mánynak január 22-e nem
megfelelõ idõpont. 

A másik javasolt idõpont-
ról Szõcs Géza a Szabadság
napilapnak azt nyilatkozta:
szerinte az RMDSZ-kong-
resszus utáni idõpontra kelle-
ne halasztani a Mátyás-szo-
borcsoport újraavatását.
Mint ismert, az RMDSZ leg-
fontosabb döntéshozó fóru-
ma február 26-27-én ülésezik

Nagyváradon. A magyar
kulturális államtitkár az
ÚMSZ-nek korábban azt nyi-
latkozta: nem szeretnék,
hogy a szövetségi elnöki
tisztséget megpályázó Kele-
men Hunor a kongresszus
elõtt kampánycélokra hasz-
nálná a kolozsvári szobor-
avatást. Szõcs ehelyett febru-
ár 27-ét vagy március 14-ét
tartaná alkalmas idõpontnak.

A bukaresti mûvelõdési
miniszter sajtóreferensétõl,
Debreczeni Hajnaltól meg-
tudtuk: a romániai fél ma
küldi át Budapestre azt a
hivatalos átiratot, amely-
ben a február 23-i dátumot
javasolják a szobor átadásá-
ra. „Javaslatunkat azonban
Füzes Oszkár nagykövet
már korábban továbbította
a Nemzeti Erõforrás Mi-

nisztériumának” – magya-
rázta.

Debreczeni szerint a bu-
karesti minisztérium nem
érti Budapest akadékosko-
dásait. Elmondta, a Szõcs
által említett február 27-i,
illetve március 14-i dátum
egyike sem merült fel az
egyeztetések során, azon-
ban a február 27-i dátum
nem megfelelõ a romániai
tárcának. „Ezen a napon
zajlik az RMDSZ kong-
resszusa, így Kelemen Hu-
nor értelemszerûen nem
tudna jelen lenni a kolozs-
vári szoboravatón” –
mondta a sajtós, aki tolmá-
csolta a miniszternek azt az
álláspontját is, hogy a már-
cius 14-i dátum túl kései
idõpont lenne. „A szobor
mûszaki átadása november
végén már megtörtént, így
a kolozsváriakkal szemben
sem lenne méltányos ek-
korra idõzíteni az átadást”
– jelentette ki.

Debreczeni tájékoztatása
szerint nem értik azt az ösz-
szefüggést, amit Szõcs Géza
próbál megteremteni a szo-
boravató és az RMDSZ
kongresszusa között. „A
szobor átadásában három
fél érintett: a kolozsvári ön-
kormányzat és a román, il-
letve a magyar kulturális
tárca” – szögezte le Kele-
men Hunor sajtósa. 
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Röviden

Kelmen Hunor február 23-án avatná fel a szobrot, Budapest késõbbi idõpontot akar

Antal Erika

A Súrlott Grádics irodal-
mi kör és a Magyar Új-

ságírók Romániai Egyesülete
(MÚRE) szervezésében nyílt
kiállítás Léphaft Pál újvidéki
újságíró, karikaturista grafi-
káiból, ugyanakkor bemutat-
ták azt a könyvet is, amely e
grafikákból és Ambrus Attila
írásaiból állt össze. 

A Bernády Ház kettõs ese-
ménynek adott helyet: kiál-
lításmegnyitón és könyvbe-
mutatón személyesen is
megismerkedhetett a közön-
ség Léphaft Pállal, az Újvi-
déken élõ karikaturistával,
akinek grafikái már több al-
kalommal is megjelentek er-
délyi magyar lapokban. A
MÚRE részérõl Karácsonyi
Zsigmond elnök, a Súrlott
Grádics irodalmi kör részé-
rõl pedig Bölöni Domokos
köszöntötte a vendéget, akit

sikerült rávenni arra, hogy a
Kolozsváron, Aradon és
Nagyváradon is megrende-
zendõ kiállítás elsõ állomá-
sán, Vásárhelyen személye-
sen vegyen részt a tárlatnyi-
tón. „Léphaft Pállal elõször
az ominózus 2004-es decem-
beri népszavazást követõen
Újvidéken találkoztunk” –
idézte fel az ismeretség és ba-
rátság kezdeteit Karácsonyi
Zsigmond, aki elmondta,
hogy Léphaft újságíróként
kezdte pályáját, és akként is
folytatja, dolgozott az újvi-
déki televíziónál, az újvidéki
rádiónál, gyakran színpadra
lépett mint humorista, rend-
szeresen közöl karikatúrá-
kat, tudósított Erdélybõl, és
bemutatta, hogy mi maradt a
Duna  két oldalán szétbom-
bázott, az erdélyiek által
Nyugatként szemlélt Vajda-
ságból. „Akkor is születtek
karikatúrái, amikor háború

volt” – hívta fel a figyelmet
Bögözi Attila újságíró. Mi-
közben bemutatta a kiállí-
tást,  hangsúlyozta: „Léphaft
nemcsak mûvelõje a szak-
mának, de nagyszerû értel-
mezõje is”, egy-egy rajzzal
sokkal többet elmond ala-
nyáról, mint ha hosszú inter-
jút készítene vele. „A humor
és a karikatúra olyan lehetõ-
ség, amelyet az írás, a szó-
noklat nem tudhat magáé-
nak” – világított rá Bögözi a
rajzok jelentésvilágára, ame-
lyek láttán az ember azt sem
tudja hirtelen, hogy sírjon-e
vagy nevessen. 

Ambrus Attila, a Brassói
Lapok fõszerkesztõje A látó cí-
mû kötetet ajánlotta a közön-
ség figyelmébe, amely szerin-
te „csak ürügy volt a közös
munkára” Léphaft Pállal. A
könyv az újvidéki pályatárs
karikatúráit és Ambrus Attila
írásait tartalmazza. 

Fotó: Sipos M. Zoltán

Idén elõször: 
a román kultúra napja

Január 15-ét, Mihai
Eminescu születésnapját a
román kulturális minisztéri-
um a román kultúra napjá-
vá nyilvánította, amelyet et-
tõl az évtõl kezdõdõen ek-
ként ünnepelnek. A kezde-
ményezést maga Traian
Bãsescu államfõ is méltá-
nyolta, mondván: Romániá-
nak hatalmas kulturális tõ-
kéje van, amit használnia
kell. Szombaton országszer-
te ünnepelték e napot, a Ro-
mán Akadémia Bukarestben
nyílt ülést tartott a nagy köl-
tõrõl, ezt megelõzõen pedig
emlékkiállítást nyitottak
meg. A budapesti Román
Kulturális Intézet e-mailben
küldte szét partnereinek a
költõ Száz árbocból (Dintre
sute de catarge) címû költemé-
nyét románul, valamint
Kányádi Sándor, Jékely Zol-
tán, Kacsó Sándor és
Franyó Zoltán fordításában
magyarul.

Kiállítás nyílt
a mártír püspökrõl

Schönberger Jenõ megyés-
püspök nyitotta meg vasár-
nap a szatmári püspöki palo-
ta dísztermében azt a kiállí-
tást, amely a július harmadi-
kán boldoggá avatandó
Scheffler János mártír püs-
pök fennmaradt személyi és
liturgikus tárgyait, kéziratait,
fotókat, festményeket mutat
be. Közelebb hozva ezzel az
érdeklõdõkhöz a kommuniz-
mus által üldözött és a jilavai
börtönben meghalt egyház-
vezetõ életét.

Hangjátékok 
a lipcsei könyvvásáron

Elsõ alkalommal külön ter-
met szentelnek a hangjáték-
oknak a lipcsei könyvvásá-
ron. A március 17-e és 20-a
közötti eseményen 140
négyzetmétert különítenek
el az akusztikus irodalom
rajongóinak. A teremben
két tucat hangjátékkiadó,
színpad és ülõhelyek várják
a hallgatókat. A rangos
könyvvásáron már több
mint egy évtizede külön
szekciója van a hang-
oskönyveknek, a hangjáték-
ok azonban nagyobb figye-
lemre számíthatnak, az iro-
dalmi rendezésekben ugyan-
is több a szereplõ, valamint
zajok és zenék is színesítik a
mûveket.

Forró Ágnes és 
Kozma Rozália kiállítása

Forró Ágnes kerámiamû-
vész és Kozma Rozália tex-
tilmûvész közös kiállítását
nyitják meg a Magyar Kul-
túra Napja alkalmából Ko-
lozsváron, január 18-án, 18
órakor az evangélikus-luthe-
ránus püspökség Reményik
Sándor Galériájában (B-dul
21 Decembrie / Kossuth L.
utca 1.). A kiállítást meg-
nyitja Szilágyi Júlia kriti-
kus, esszéíró, közremûköd-
nek Terebesi Beáta és Ker-
tész Adél zeneakadémiai
hallgatók. 

Súrlott Grádics: a jól sikerült
karikatúra titka az önirónia

Léphaft Pál (balról második) grafikáival ismerkedhetett meg a marosvásárhelyi közönség

Politikai pingpong Mátyással

Egyhetes „kultúranap”

Székelyudvarhelyen



HIRDETÉS

Sipos M. Zoltán

Jelentõs kínálattal, fele-
más kereslettel kezdõdött

az idei árleszállítási szezon a
hétvégén: január 15-tõl ápri-
lis 15-ig – elvileg – jelentõs
kedvezménnyel kínálhatják a
hazai üzletek õszi-téli porté-
káikat. Aki ügyes, az akár 70
százalékos kedvezménnyel is
vásárolhat ilyenkor, de a leg-
kisebb árengedmény is leg-
alább 10-20 százalékos csök-
kentést jelent. 

A látszat csal

A jogszabályok értelmé-
ben ilyen léptékû kiárusítást
az a kereskedelmi egység
rendezhet, amelyik kiegyen-
lítette tartozásait a beszállí-
tóknak, és a végkiárusítást az
akció megkezdése elõtt 15
nappal bejelenti az önkor-
mányzatnak. Marosvásár-
hely belvárosában több olyan
boltot is találtunk, ahol téli
áreséssel csalogatják a vevõ-
ket, de a csökkentés nem
mindenhol az, aminek lát-
szik. „Nem kértünk enge-
délyt az önkormányzattól,
de mi nem is végkiárusítást
rendezünk. Karácsony után
nagyon csökken az emberek
vásárlókedve, ilyenkor né-
hány termék árából enge-
dünk, hátha kedvet csiná-
lunk a vásárlásra” – nyilat-
kozta lapunknak az egyik

bolti eladó, aki szerint jelen-
tõs terhet jelent az, hogy a
beszállítókat teljesen ki kell
fizetni. Az egyik városvégi
bevásárlóközpontban több
akciót is találtunk, a legna-
gyobb érdeklõdés a cipõrész-
legen volt. „A cipõ, fõleg ha
jó minõségû, olyasmi, ami
idõtálló, az idei szezon csiz-
mája csizma lesz a követke-
zõ szezonban is” – magya-
rázta a marosvásárhelyi Réti
Julianna, aki két lábbelit is
kosarába tett, egyenként 30
százalékos árengedménnyel. 

Akciós luxus

„Én 50-70 lejt költök cipõ-
re, ha magamnak vásárolok.
Rendszerint turkálókban
vagy az ócskapiacon vadá-
szom a jobb lábbeliket. Hiá-
ba adnak jelentõs kedvez-
ményt, ha egy csizma ára
még így is 200 lej fölött van.
Hol élünk, ez az én bérem
egyharmada?!” – dohogott a
pedagógus Szabó Kinga, aki
úgy véli, a végkiárusításo-
kon azok vásárolnak, akik
egyébként is látogatják a

márkásabb ruhanemût kíná-
ló boltokat. A cipõbolt el-
adója megerõsítette: ilyen-
kor a nagyon magas árú, jó
minõségû lábbelik fogynak
jobban, több vevõ már so-
kadszor tér vissza nézelõd-
ni, a végkiárusításkor pedig
lecsapnak a régóta áhított
árucikkre. „A válság elõtt
jellemzõ volt, hogy az em-
berek befektetésként vásá-
roltak cipõt, több száz lejt is
otthagytak a kasszánál egy-
egy idõtálló darabért. Ez
most már a múlté, a felsõ

kategóriás cipõk többségét
szinte csak ilyenkor viszik”
– nyilatkozta Csapó Tibor,
részlegvezetõ, aki elmond-
ta, végkiárusításkor a vidéki
községekbõl, városokból is
bejönnek az érdeklõdõk
Marosvásárhelyre, abban
bízva, hogy szerencsés vá-
sárt kötnek. 

Kosárkrízis

Az árleszállítási láz a hét
végén a fõvárost is elborítot-
ta. A nagyobb bevásárló-
központokban és hipermar-
ketekben közvetlenül a kará-
csonyi ünnepekkor volt utol-
jára ekkora zsúfoltság.
Ottjártunkkor, szombat dél-
után, a Carrefour egyik üzle-
te elõtt több tucat vevõ to-
porgott tanácstalanul: ki-
fogytak a parkolóban tárolt
bevásárlószekerek, így min-
denki a kijáratot leste, mikor
bukkan fel szabaddá váló
szállítóeszköz. „Az azért
még karácsonykor sem for-
dult elõ, hogy szekerek nél-
kül maradjunk” – mondta la-
punknak az egyik alkalma-
zott. A hipermarket egyéb-
ként január 13-a és 26-a kö-
zött hirdetett árleszállítást el-
sõsorban a ruhanemûk rész-
legén. Nagy keletje volt az
50 százalékkal alacsonyabb
áron kínált nõi bõrcsizmák-
nak és a 30 százalékkal ol-
csóbb télikabátnak. 
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A leszállított ár is magas

Csábító a szezonvégi kiárusítás, ám kevesen tudnak élni az olcsó vásár lehetõségével

Röviden

Nyugtató csak receptre

A továbbiakban csak orvosi
rendelvényre vásárolható a
hazai patikákban metami-
zol-tartalmú gyógyszer. Az
Országos Gyógyszerügy-
nökség azért döntött így,
mert bebizonyosodott,
hogy a hatóanyag hozzájá-
rul az úgynevezett agranu-
locitózis kialakulásához,
vagyis a fehérvérsejtek szá-
mának kóros csökkenésé-
hez. A szigorítás 13 gyógy-
szerre érvényes: csak re-
ceptre vásárolhatunk a to-
vábbiakban például
Algocalmint, Quarelint
vagy Novocalmint.

Belehalt sérüléseibe

Nem sikerült megmenteni
az életét annak a kétéves
kisgyereknek, akivel apja a
kilencedik emeletrõl ugrott
ki múlt hét csütörtökön
Konstancán. Az olasz ál-
lampolgárságú férfi egy
családi veszekedés során
vállon szúrta feleségét,
majd gyermekét karjába
véve ugrott ki a toronyház-
ból. Az 57 éves torinói apa
azonnal meghalt, a gyere-
ket súlyos belsõ és külsõ
sérülésekkel kórházba szál-
lították, de a gyors orvosi
beavatkozás ellenére sem
sikerült megmenteni. A 34
éves helyi nõ sérüléseit is
kórházban látták el, õt
azonban tegnap saját kéré-
sére hazaengedték.

Hírösszefoglaló

A tanügyi reform haté-
kony alkalmazása érdeké-

ben cselekvési ütemtervet fo-
gadott el hétvégi tanácskozá-
sán az RMDSZ ügyvezetõ
elnöksége. Takács Csaba
ügyvezetõ elnök, Király
András államtitkár, Pásztor
Gabriella oktatásügyi állam-
tanácsos és Lakatos András
ügyvezetõ alelnök egyezteté-
sén elhangzott: a következõ
idõszakban a szakmai szer-
vezetek, intézmények és ha-
tóságok konzultációjára ke-
rül sor. Ezeken a találkozó-
kon újratárgyalják a már is-
mert problémákat, a felada-
tok elosztását, rögzítik a
megoldási-teljesítési határ-
idõket és megnevezik a vég-
rehajtásért felelõs intézmé-
nyeket, szervezeteket és sze-
mélyeket. A tervek szerint a
magyar oktatásért felelõs
tisztségviselõk – a miniszter-
elnök-helyettesi hivatal és az
oktatási minisztérium oktatá-
sért felelõs szakemberei – , az
oktatásért felelõs ügyvezetõ

alelnök, a megyei tanfelügye-
lõségek magyar nemzetiségû
tanfelügyelõi, az Romániai
Magyar Pedagógusok Szö-
vetségének képviselõje, vala-
mint az RMDSZ oktatásügyi
kérdésekkel foglalkozó sze-
nátorai január 20-án egyez-
tetnek a jelzett feladatokról
Brassóban. Az ütemtervnek
megfelelõen Marosvásárhe-
lyen a februári iskolai szün-
idõt követõen tárgyalnak a
megyék, megyei jogú váro-
sok, a városok magyar ön-
kormányzati vezetõi és a
magyar iskolaigazgatók a
reform feltételeirõl és követ-
kezményeirõl. Az oktatási
minisztérium által közzétett
reform-elõkészítési prog-
ram függvényében szervezi
meg az Ügyvezetõ Elnök-
ség a Felsõoktatási Tanács
és a Romániai Magyar Köz-
oktatási Tanács munkaérte-
kezleteit, valamint kezde-
ményezi a magyar történel-
mi egyházak vezetõivel és
az oktatásért felelõs szak-
embereivel való egyezteté-
sek lebonyolítását is. 

Az EMNT elégedetlen a törvénnyel

Az új oktatási törvény nem a kisebbségi oktatás autonómi-
áját szabályozza, csupán a tanügyi rendszert decentralizál-
ja, illetve bizonyos nyelvi és oktatási jogokat ad – nyilat-
kozta Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
hétvégi választmányi ülésén. „Értékeljük, hogy létrejött az
oktatási törvény, bár ebben a formájában 10-15 évvel ez-
elõtt is megszülethetett volna.  Le kell szögezni, hogy ez a
törvény nem járul hozzá a kisebbségi oktatás autonómiá-
jához, csak a zömében magyarok lakta vidékek tanintéz-
ményei kapnak nagyobb szabadságot: ez nem autonómia”
– mondta az EMNT ügyvezetõ elnöke. (S. M. Z)

Munkatársunktól

A hétvégén sikerült el-
hárítani az informatikai

üzemzavart, ezért ország-
szerte újra felveszik a mun-
kát az Országos Egészség-
biztosítási Pénztárak
(CNAS) munkatársai a he-
lyi kirendeltségeiken. Lu-
cian Duþã a CNAS elnöke
hétvégi sajtótájékoztatóján
elmondta: mától újra a szo-
kásos órarend szerint vár-
ják a pénztárak az ügyfele-
ket. Az intézményvezetõ
emlékeztetett: a múlt héten
meghibásodott rendszer el-
engedhetetlen, mert így el-
lenõrizhetõ az egészségbiz-
tosítási hozzájárulások jog-
szerû felhasználása. Duþã
abban bízik, hogy miután
helyreállították a rendszer
mûködését, és a telepítésért
felelõs amerikai cég ellen-
õrizte az adatbázis bizton-
sági beállításait, a további-
akban hasonló üzemzavar,
vagy leállás nem fordul elõ.
Az informatikai rendszer
mûködését eddig kilencezer
teszt során ellenõrizték, de
a szakértõk szerint a január
12-i meghibásodás nem
volt elõre látható, vagy ki-
védhetõ. Hasonló informa-
tikai „katasztrófa” miatt a
londoni Heathrow reptér
három napra állt le. A
CNAS elnöke sajtóközle-
ményben kért elnézést a
biztosítottaktól a meghibá-
sodásért. 

Újra mûködik
a biztosító

Fotó: Mediafax

A tanügyi reform menete



Hírösszefoglaló

„Ki akarunk lépni a virtuali-
tásból és a tömeg nagyszerû

erejével akarjuk kinyilvánítani
véleményünket” – hívta demon-
strációra az Egymillióan a ma-
gyar sajtószabadságért elnevezé-
sû Facebook-csoport a médiatör-
vény kritikusait, hogy nyomást
gyakorolva az Orbán-kormányra
elérjék: vonja vissza „a január el-
sejétõl hatályos cenzúratörvényt”
és „garantálja a sajtószabadságot
Magyarországon”.

Le a cenzúratörvénnyel!

A Kossuth téren Gryllus Dor-
ka színésznõ olvasta fel a tiltako-
zók a Magyar Köztársaság Al-
kotmánybíróságának és kormá-
nyának címzett kiáltványát,
amely hangsúlyozza, hogy a
„magyarországi médiatartalmak
elõállítói és befogadói” nem érte-
nek egyet „a szólás és a sajtó sza-
badságát sértõ médiatörvé-
nnyel”. A tüntetõk követelték a
médiatörvény módosítását, a
médiahatóság politikai függet-
lenségének biztosítását, „az ön-
kényesen kiszabható és arányta-
lan büntetések” eltörlését és a
közszolgálati hírszerkesztõségek
függetlenségének helyreállítását.
Ugyanakkor a kormányt felszólí-
tották arra, hogy a médiaszabá-
lyozás átalakításába a szakmai
szervezeteket is vonják be, a jog-
védõ szervezetekkel pedig a Köz-
szolgálati Kódex kialakításának
ügyében konzultáljanak. Felszó-
lították arra, hogy garantálja a
törvény által védett magántitkok
és az újságírók bizalmas forrásai-

nak tiszteletben tartását is. A de-
monstráción részt vett Bródy Já-
nos is, aki a Sárga rózsa és a Ha én
rózsa volnék címû dalait énekelte
el, majd arról beszélt, hogy egye-
sek ma ismét összekeverik a sze-
retet hatalmát a hatalom szerete-
tével, és félõ, hogy akárcsak
negyven évvel ezelõtt, elõfordul-
hat, hogy „a szabad sajtó csak
azt írhatja meg, amit szabad”.

Pécs és Bécs is tiltakozott

Pécsett két, helyi, közösségi rá-
dió – a Periszkóp és a Remete –
szervezett tüntetést a sajtószabad-
ság védelmében. A péntek dél-
után tartott demonstráción mint-

egy kétszázan vettek részt. A
résztvevõk a történelmi belváros-
ban tettek egy sétát, s a szervezõk
a menetet háromszor megállítva
felolvasták azt a kiáltványt, ami
arra kérte az Országgyûlést, hogy
vonja vissza a médiaszolgáltatá-
sokról hozott törvényt.

A budapesti eseménnyel egy-
idõben az Amnesty International
Ausztria munkatársai és támoga-
tói a Reporters Sans Frontiers ál-
tal meghirdetett szolidaritási de-
monstráción vettek részt a bécsi
magyar követség elõtt, ahol hiva-
talos levelet adtak át Szalay-
Bobrovnitzky Vince magyar
nagykövetnek. Ugyanezt a tilta-
kozó levelet pénteken több más

európai Amnesty International-
iroda is eljuttatta a helyi magyar
diplomáciai képviseleteknek, ez-
által is nemzetközi nyomást gya-
korolva. 

A Riporterek Határok Nélkül
szónoka úgy fogalmazott, az új
médiatörvény sérti a sajtószabad-
ságot és a tájékozódáshoz való jo-
got. A törvény visszavonására
szólította fel a magyar kormányt,
az Európai Bizottságot és az oszt-
rák kormányt pedig arra, hogy
lépjenek fel határozottan a tör-
vény ellen. „A magyar médiatör-
vény az elsõ lépés a demokrácia
eltörlése felé vezetõ úton” –
mondta a GPA sajtószakszerve-
zet szónoka. 

Röviden

Betapasztott szájú Pest

Amputálták Gábor Zsazsa lábát

Nem sikerült megmenteni az antibiotikumos
kezeléssel Gábor Zsazsa (képünkön fiatal
korában) lábát, így pénteken egy Los Ange-
les-i klinikán amputálták jobb lábszárának
háromnegyed részét. Az orvosok szerint az
életmentõ mûtét sikeres volt, szövõdmény
nem adódott. 93 esztendõs színésznõt január
másodikán szállították a Kaliforniai Egye-
tem Ronald Reagan kórházába, mert egy el-
fertõzõdött seb üszkösödni kezdett a lábán.
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Szavazógép

Tízéves a Wikipédia

ÚMSZ

Az emberiség közös memóri-
ájának nevezte a Wikipédiát

Vizi E. Szilveszter a szabad fel-
használású online enciklopédia
tizedik születésnapja alkalmából
rendezett budapesti konferenci-
án, szombaton. Az Országos Szé-
chényi Könyvtár dísztermében
összegyûlt több száz érdeklõdõ-
nek a Magyar Tudományos Aka-
démia volt elnöke nyitóbeszédé-
ben elmondta: a Wikipédia legfon-
tosabb különbsége az emberi agy-
gyal szemben, hogy az internetes
tudástárnak nincsenek érzelmei.
A havonta mintegy 440 millió
egyedi látogatót vonzó oldal má-
ra a világ ötödik legnézettebb hi-
vatkozásává nõtte ki magát. A
magyar felületet havonta átlago-
san 44 milliószor töltik le. Jimmy
Wales, a Wikipédia alapítója
videoüzenetben köszöntötte a bu-
dapesti konferencia résztvevõit,

akik egyebek mellett azokat a kér-
déseket is napirendre tûzték,
hogy a több mint 180 ezer ma-
gyar szócikket tartalmazó felület
„szerkesztõségét” miként lehetne
újabb segítõkkel bõvíteni. 

Frank Schulenburg, a Wiki-
media Foundation új közösségek
megszólításáért felelõs igazgató-
ja elõadásában kifejtette: az
egyetemi hallgatókat, oktatókat
is szeretnék bevonni az aktív
szerkesztõi munkába. A papír-
alapú enciklopédiáknál terjedel-
mesebb portálon jelenleg 270
nyelven 17 milliónál is több szó-
cikk olvasható. A nonprofit vál-
lalkozás ezzel a tekintélyes ered-
ménynyel számos üzleti alapon
szervezõ oldalt is maga mögé
utasított. Az alapítvány vezetõi
azonban az üzleti szféra csábítá-
sa ellenére is kitartanak amellett,
hogy a szabad enciklopédia so-
hasem válhat nyereségorientált
üzleti vállalkozássá. 

Két év múlva csatlakozunk 
a schengeni övezethez?

Lapunk internetes olvasóinak nagy többsége
úgy véli, hogy Románia csupán két év múl-
va csatlakozhat a schengeni országokhoz. A
maszol.ro szavazógépén feltett legutóbbi kér-
désünkre (Ön szerint mikor csatlakozik Romá-
nia a schengeni övezethez?) válaszoló olvasók
több mint fele úgy véli, hogy csupán 2013-
ban csatlakozhat az ország a schengeni öve-
zethez. A válaszadók negyven százaléka va-
lamivel optimistább, szerintük a csatlakozás
már jövõben esedékes lesz. Csupán mintegy
öt százalékuk véli úgy, hogy a csatlakozás
idén, március után megtörténik.  

E heti kérdésünk: Ön szerint jó döntés hogy
csak recepttel lehet Algocalmint vásárolni?
1. Igen.
2. Nem.
3. Nem tudom.

A szólásszabadságot veszélyeztetõ médiatörvény visszavonását követelték Budapesten, Pécsett és Bécsben

Jimmy Wales Wikipédia-alapító továbbra is ingyenes lexikont akar

Fotó: MTI

Gyõztest hirdetett az EJC
ÚMSZ

Az olaszországi Chiara
Zappalà, a spanyol Alba

Málaga Homs és a nagy britan-
niai Katie Davies nyerte a Fiatal
riporterek a szegénység ellen el-
nevezésû riportpályázat fõdíját,
egy helyszíni látogatáson való
részvételt a Bizottság egyik afri-
kai partnerországában. A ver-
senyt az Európai Bizottság
EuropeAid Együttmûködési Hi-
vatala és az EJC Európai Újság-
íróközpont szervezte. Amint ar-
ról beszámoltunk, a verseny ko-
ordinációjáért minden tagor-
szágból egy-egy sajtóorgánum
vállalta a felelõsséget – Nagy Bri-

tanniában például a The Econo-
mist, Franciaországban a La Croix,
Németországban a Die Tageszei-
tung; Romániából az Új Magyar
Szót kérték fel erre. A verseny el-
sõ fordulójában a fiataloknak az
EU-val és a fejlesztéssel foglalko-
zó írott vagy rádiós riportokat
kellett beküldeniük, a nyertesek
Brüsszeli mûhelytalálkozón vet-
tek részt, melyrõl beszámolót ké-
szítettek – ezek fõdíja volt az af-
rikai út. Az elsõ forduló pálya-
munkáit a verseny médiapartne-
re értékelte, az ÚMSZ Gabriela
Ionela Mihaela Motroc újságíró-
szakos és Doris Manu politikatu-
dományt tanuló bukaresti diáko-
kat küldte Brüsszelbe. 

Az ukrajnai FEMEN nõjogi szervezet néhány
(nõnemû) aktivistája tiltakozást szervezett a
kijevi kormány politikája ellen. A „minitün-
tetésnek” az volt a különlegessége, hogy a pro-
testálók félmeztelenül vonultak fel, és – való-
színûleg a helyi pópák megbotránkoztatására
– egy temetõt választottak ki arra, hogy bája-
ik felfedése révén tiltakozásuknak is hangot
adjanak. Ilyen groteszk eseményeknek nem
szabadna beleszólása legyen a világ menetébe,
de lám: még mi is hírt adunk róla... Ám az-
zal vigasztaljuk magunkat, hogy ennél meny-
nyivel groteszkebb lehet az ukránok politikája,
ha ilyen magatartást vált ki az állampolgár-
okból. Nekünk nem kell félnünk ettõl a vissza-
tetszõ tiltakozási mód elterjedésétõl: a hazai
kormány hamarosan meg fogja oldani, hogy
mindannyian teljesen lemeztelenedjünk – így
nem lesz feltûnõ az, ha egy román állampol-
gár FEMEN-típusú tüntetésbe kezd.

(prier)

Kettõs tükör 

MÉDIAPARTNEREK



Ma Antal és Antónia nap-
ja van.
Az Antal latin eredetû fér-
finév. A név a római Anto-
nius nemzetségnévbõl
származik, amelynek ere-
deti jelentése ismeretlen.
Az Antónia latin eredetû
nõi név, az Antonius férfi-
név olasz nõi párja.
Holnap a Margitok és a
Piroskák ünnepelnek.

Évforduló
• 395 – A Római Biroda-
lom kettészakad keleti és
nyugati birodalmakra.
• 1377 – A pápa visszahe-
lyezi székhelyét Avignon-
ból Rómába.
• 1773 – James Cook kapi-
tány Resolution és Adven-
ture nevû hajói, az Antark-
tisz felé közeledve, elsõ eu-
rópai hajókként áthalad-
nak a Déli-sarkkörön (a dé-
li szélesség 66° 36’-én, a
keleti hosszúság 38° 14’-
énél).
• 1914 – Az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia vízre bo-
csátja a Szent István csata-
hajót.
• 1957 – Engedélyezik a
lottót Magyarországon.

Vicc
Egy utas tréfásan bekur-
jant a zsúfolásig telt vasúti
kocsi fülkéjébe:
– Na, megtelt már a Noé
bárkája?

Éles hang válaszol:
– Jöjjön csak jöjjön, a majom
még hiányzik!

Recept
Fehérboros pacalpörkölt
Hozzávalók: 1 kg marhapa-
cal, 2 fej hagyma, 3 gerezd
fokhagyma, 1 paradicsom, 1
zöldpaprika,  2-3 evõkanál
zsír, 1 evõkanál pirospaprika,
1 csipet feketebors, 1/2 mok-
káskanál õrölt kömény, 1
mokkáskanál szárított majo-
ránna. 1-2 babérlevél, 4-5 dl
száraz fehérbor.
Elkészítés: A pacalt hideg
vízben feltesszük fõni az
egyik fej összekockázott
hagymával és 1 babérlevéllel.
Kb. 10 percig forraljuk, majd
a vizet leöntjük róla, és hideg
vízben ismét átmossuk. Is-
mét feltesszük fõni, és kb. 10
percig forraljuk, majd leszûr-
jük az egészet. Az apróra
vágott hagymát felforrósított
zsíron megpirítjuk, majd
hozzáadjuk a leszûrt hagy-
más pacalt, és kicsit megka-
patjuk. A tûzrõl lehúzva
megszórjuk paprikával, átke-
verjük, felengedjük kb. 1 dl
fehérborral. Visszatesszük a
tûzre, beleaprítjuk a paradi-
csomot, a fokhagymát és a
zöldpaprikát. Fûszerezzük
sóval, majorannával, borssal,
köménnyel. Kevés lével fõz-
zük, az elfõtt folyadékot fe-
hérborral pótolva, amíg a pa-
cal meg nem puhul. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Bolygója új lehetõségeket te-
remt. Olyan érzések kerülnek a
felszínre, amelyekrõl azt hitte,
hogy már nincs is esélye, hogy
éljen az alkalommal. Õszinte
barátra talál.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Önt nehezen tudják meghódíta-
ni, de ha valakit megszeret, an-
nak maximálisan a kedvében jár.
Erotikus vonzerõvel rendelkezik.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Szép szavakkal és kedvességgel
igyekszik elbûvölni azokat, aki-
ket szeret. Boldogsággal tölti el,
ha adhat másoknak. A nyugodt,
kellemes otthont akarja megte-
remteni.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

A túl sok munka feszültebbé, ide-
gesebbé teheti. A stressz az egész-
ségét veszélyezteti. Elalvás elõtt
próbálja levezetni a feszültségét.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Egy tanfolyam szellemi kihívást
jelent Önnek. Elõsegíti a fejlõdé-
sét, és azt, hogy folyamatosan jó
teljesítményt nyújtson. A szor-
galma példás.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Egy múltbéli esemény sehogy
nem akar kimenni a fejébõl. Ha
úgy érzi, hatalmas (vagy akár
apróbb) hibát követett el, próbál-
ja helyrehozni.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Ha mostanában ért véget egy
kapcsolata, valószínûleg rendez-
ni kell volt társával a közös pénz-
ügyeket. Legyen nagyvonalú,
szabaduljon meg a sérelmektõl,
és csak a jelenlegi életére koncent-
ráljon.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Az a vállalkozás, amely nemrég
még bombabiztosnak tûnt, most
egyszerre kockázatosnak látszik.
Szerezzen be konkrét információ-
kat, használja megérzéseit.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Már nagyon szeretné, ha túl len-
ne ezen a téli idõszakon. Pedig
kár ennyire sietni. Erõre van
szüksége, nem ilyen rossz hangu-
latra.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Ez a hét sok változást hoz. Sok új
dolog beindul. A Vénusz új re-
ményeket ébreszt szívében. Ön
hûséges partner, minden esetben
kitart választottja mellett.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Több bolygó vonul át jegyén,
amelyek boldogságot ígérnek. Ne
hallgasson azokra, akik túlzott
óvatosságra intik, legyen nyitott
a szerelemre.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bátran lépjen ki a mókuskerék-
bõl, merjen változtatni. Fogadja
el, amit a sors kínál, tegye félre a
makacsságát. Új társaságban ér-
zelmileg teljesen feltöltõdik.

Horoszkóp
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Kezdõ gondozó

Horváth István
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7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.50 Újrakezdés (sor.)
10.40 Magyar történelmi
arcképcsarnok
11.00 Család-barát
11.55 A világ konyhái
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő
15.25 Talpalatnyi zöld
(ism.)
15.55 A Pireneusok 
a levegőből
16.20 A tészta útja
17.25 Bors - A tüzes mag
(ismerett. f.)
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.45 “A Fesztiválzenekar
a gyerekekért” 
- Gálakoncert
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 A világörökség 
kincsei
22.00 Retúr 
(magyar filmdráma, 1996)
22.25 Tízperces mesék
(angol sor.)
23.25 Sporthírek
23.30 Kikötő - Extra (ism.)
0.15 Váltó
0.25 Divathét (ism.)
1.45 Kikötő - Friss (ism.)
2.00 Híradó (ism.)

6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, 
sporthírek
10.00 Kékfény (ism.)
10.55 Nappali
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Srpski Ekran
15.05 Unser Bildschirm
15.35 Átjáró
16.05 Alma Mater 
- Design ABC
17.00 Tudástár 2010
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.30 A Silla királyság
ékköve (dél-kor. sor.)
19.35 India - Álmok út-
ján (brazil-indiai sor.)
20.30 Híradó este
21.05 Önök kérték! 
- Kívánságműsor
22.05 Az Este
22.40 Lépcsőházi 
gyilkosságok 
(am. thriller, 2007)
0.10 Szellem 
a palackból...
0.40 Hírek
0.45 Sporthírek
0.50 Ma Reggel (ism.)
2.45 Kalandozó
Sokmilliós kínai 
városoktól a Velencei tó
csöndjéig

6.50 Ma Reggel
10.00 A lány és Grand
(szovjet filmdráma)
11.30 Paradicsommadár
(am. rom. f.)
12.50 Arborétumok
13.01 Híradó délben
13.15 Sporthírek
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Festő a kofferban
15.05 A Tihanyi Bencés
Apátság
15.25 Mesélő cégtáblák
15.50 Nemzet és védelem
16.15 Drága doktor úr
(sor.)
17.05 Párizsi jóbarátok
(sor.)
17.50 Bűvölet (sor.)
18.15 Magyar pop
19.10 Átjáró
19.40 Esti mese
20.05 Therese nővér.com
(fr. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Stingers (krimisor.)
23.10 Záróra
0.00 India - Álmok útján
(kaland sor.)
0.50 A Silla királyság 
ékköve 
(dél-kor. sor.)
1.50 Lépcsőházi 
gyilkosságok 
(am. thriller, 2007)

7.00 Trendmánia (ism.)
7.25 Fókusz 
- Közszolgálati magazin
(ism.)
7.55 Reggeli 
magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(argentin sorozat)
11.05 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.15 ASZTRO Show
14.30 Fél kettő
15.20 112 - Életmentők
(német akció sor.)
16.20 A szerelem rabjai
(argentin sorozat)
17.20 Mindörökké 
szerelem (mexikói sor.)
18.15 NekedValó (2010) 
- Talk-show
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
Összefoglaló 
(2010) (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Utána: RTL-hírek
22.20 Castle 
(amerikai sorozat)
23.20 Döglött akták
(amerikai krimisor.)
Utána. RTL-híradó
0.25 XXI. század 
- a legendák velünk élnek
0.55 Ők 
(amerikai horror, 2002)
2.35 Reflektor 
- Sztármagazin

6.25 Teleshop
7.00 Babavilág (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
10.00 Mokka habbal 
(magyar magazinműsor)
10.30 Stahl konyhája
10.35 Babapercek
10.40 Teleshop
12.30 Árva angyal 
(mex. sor.) (ism.)
13.10 Ház a szigeten
(amerikai-kanadai 
filmdráma, 2008)
14.50 EZO.TV
16.00 Dokik (am. sor.)
16.30 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.30 Marina
(mexikói-amerikai sor.)
18.30 Árva angyal 
(mexikói sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
21.10 Aktív 
- TV2 magazinja
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Halálugrás 
(amerikai akcióf., 1994)
Közben: Kenósorsolás
0.20 A médium 
(am. krimisor.)
1.20 Tények Este
1.50 EZO.TV
2.25 Passzport 
(magyar játékf., 2000)
3.40 Flash Gordon 
(am. akció sor.)
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DUNA Tv, 22.00
Retúr

„Hetven év felett, nyugdíjasként legfeljebb a MÁV gondol az
emberre – például ingyen utazási lehetőséget ad neki. A
filmbeli öt vagány ki is használja: este beszállnak egy jó
messzire szaladó személybe és reggel – újra Pesten – kiszáll-
nak belőle. Nem mindegyikük hajléktalan, de ha már olyan
jól összejöttek, legalább elütik az időt – traccspartival, éle-
tük történetének elmesélésével.

TV2, 22.20
Halálugrás

Egy ejtőernyős csapat arra spezializálódik, hogy rendőrségi
állomásokon landolva betörnek a számítógépes rendszerbe
és beépített ügynökök aktái ellopják annak érdekében, hogy
azokat drog báróknak értékesítsék. Pete elveszíti testvérét
ennek a csapatnak köszönhetően, s így elhatározza, hogy
megtanulja a profi ejtőernyőzést, a halálugrást, s tanárának
egy kemény de szeretnivaló mestert választ.

m1, 22.40
Lépcsõházi gyilkosságok

Kétségbeesett férfihang telefonál a mentőknek, hogy a fele-
sége lezuhant a lépcsőn és haldoklik. Pár perc múlva egy
újabb hívás érkezik: az asszony már nem lélegzik. A hely-
színre érkező mentősök és nyomozók tengernyi mennyiségű
vért találnak a helyszínen, a felesége holtteste felett zoko-
gó híres íróval együtt. De vajon valóban véletlen baleset
okozta a nő halálát?

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB

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

10.00 Gyilkos sorok (soro-
zat) 10.55 Egy kórház ma-
gánélete (sorozat) 11.50
Tuti gimi (sorozat) 12.35
Hotel Ruanda (am.-ang.-ol.
filmdráma) 14.45 Monk
(sorozat) 16.30 CSI (is-
métlés) 17.20 Gyilkos szá-
mok (sorozat) 18.10 A
nagy házalakítás 19.00 A
dadus (sorozat) 19.25
Jóbarátok (sor.) 20.30 Két
pasi (sorozat) 21.30 CSI
(sorozat) 22.30 Jerry
Maguire - A nagy hátraarc
(am. vígjáték)   

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
(live) 12.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 13.10 Fogadás
a félelemmel 14.10 Spot
Central 15.00 Sport.ro
Hírek 16.00 Komolyan
(live) 17.00 Pontos
sportidő (live) 18.00
Sport.ro Hírek (live)
19.05 Információk (live)
20.00 K1 – halálos csa-
pások 21.00 Sport.ro Hí-
rek (live) 22.00
Wrestling RAW 0.00
Sport.ro Hírek

9.45 Esmeralda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 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 Elisa nyo-
mában (amerikai-mexikói
sorozat) 22.30 Éjszakai
történetek 23.30 Hét bűn
(brazil sorozat)

8.05 Még egy csók (am.-
angol romantikus dráma)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Tuti tipp a túlvilág-
ról (auszt. vígjáték) 15.00
Ikerpárbaj (osztrák-német
vígjáték) 16.45 Alkímia
(am. romantikus vígjáték,
2005) 18.20 Bazi nagy la-
tin lagzi (am. vígjáték,
2003) 20.15 Napszekerek
(am. vígjáték, 1996)
22.10 Tűz a víz alá (am.
vígjáték, 1996) 23.55
Nyomás alatt (am. akció-
film, 2002)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Kanal-D
Hírek 13.15 Légy az
enyém 15.00 Teleshop-
ping 15.15 Titkos szere-
lem (sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Kanal-D Hírek
20.00 Menyet anyának 5
20.30 Szerelem és bünte-
tés (sorozat) 22.30 Bü-
nösök börtöne 23.45 Pain-
killer Jane (sorozat) 0.45
Hírek (ismétlés) 1.45 Sze-
relem és büntetés (sorozat)

9.00 Piactér ism. 16.00
Délutáni Híradó 16.15 Pi-
actér ism. 16.35 Kárpát
Expressz 17.00 Átjáró
17.30 Délutáni Híradó
17.40 Reggeli terefere
ism. 17.55 Zene 18.30
Híradó 19.00 Erdélyi Ká-
véház 19.30 Esti Híradó
20.00 A Magányos céd-
rus, dokf. 20.35 Zene
20.00 Egy múzsa emlé-
kei, dokf. 21.00 Erdélyi
Kávéház, ism. 21.30 Hír-
adó 22.00 Rejtélyek és
ragályok

TV2

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(brazil sor.)
10.00 Ahogy elő van írva
(ism.)
11.00 Nagy embereke 
a TVR-ben
11.15 Mond mi fáj (ism.)
11.45 Baba mágia (ism.)
12.15 Ragadós történetek
icsiknek (rajzf.)
12.30 Teleshopping 
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg (ism.)
14.00 Hírek
14.50 Történelmi
emlékek (ism.)
15.00 Teleshopping
15.30 Európai roma
16.00 Krónika
17.00 Akkor és most
17.30 Kurier Tv
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg 
(dél-koreai sor.)
19.35 Nagy embereke 
a TVR-ben (ism.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Aki másképp gon-
dolkodik
22.00 Történelmi 
emlékek
22.15 Harry és fia 
(amerikai filmdráma,
1984)
0.15 A családnak 
költöznie kell (ism.)

7.00 Pro Tv hírek, 
Mi történik doktor úr?
10.00 Tessék parancsolni –
szórakoztató műsor (ism.)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sor.)
13.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
13.45 Mi történik doktor
úr? (ism.)
14.30 O-la-la

– szórakoztató műsor (ism.)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
– szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, s
port, időjárásjelentés
20.30 Sivatagi lavina
(amerikai akciófilm, 1993)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
23.30 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés
0.00 Sivatagi lavina 
(amerikai akciófilm, 1993)
(ism.)
1.45 Az örökség 
(román sorozat) (ism.)
2.45 Pro Tv hírek (ism.)

6.00 Híradó, Sport
8.00 Jó reggelt 
– Razvan és Dani 
szórakoztató műsora
10.00 Sajtószemle 
Mircea Badeaval
11.15 Szenzáció! 
(amerikai vígjáték, 1974)
13.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
14.00 Benny Hill
(angol vígj. sor.)
14.15 Mutassalak 
be a szüleimnek! 
(reality show) 
(ism.)
16.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
– Simona Gheorghe 
műsora
19.00 Híradó, 
Sport, Időjárásjelentés
20.20 Utcai igazság
(amerikai-román 
akciófilm, 2006)
22.00 Vad nárcisz 
(román dráma sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
Időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Utcai igazság 
(amerikai-román 
akciófilm, 2006) 
(ism.)
2.45 Híradó, Sport 
(ism.)

7.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
7.45 Szívek talákozása
(ism.)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
10.00 Ingatlan Blitz
(ism.)
10.30 Osso Bucco 
(amerikai romantikus 
vígjáték, 2008)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamesék 
(rajzf. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek talákozása
(indiai sorozat)
15.00 A médium 
(am. krimisor.)
16.00 A boldogság titka
(ném. f.)
17.30 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 Agglegényörömök
(amerikai vígjáték,
2003)
22.00
22.15 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
23.00 Mondenii
23.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
0.30 Hotline 
(romantikus f.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Range Rover
9.00 Halálos fogás 
- Irány a tenger
10.00 Piszkos munkák 
- Kolbászkészítő
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok
13.00 A túlélés 
törvényei
14.00 Állítólag... 
- Bumeránggolyó
15.00 Piszkos munkák 
- Föld alatt
15.30 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Felkészülés 
a legrosszabbra
18.00 Amcsi motorok 
- Meteoritemberek motor
19.00 A túlélés 
törvényei 
- Baja sivatag
20.00 Állítólag... 
- Gyilkos pohár
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 Édesvízi 
szörnyek 
- A kongói gyilkos
23.30 A túlélés 
törvényei 
- Észak-Afrika
0.30 Mike Brewer: 
Célkeresztben 
- Irány a harctér
1.30 Futballhuligánok
2.30 Ausztrália határain

7.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
7.55 Állatri ösztön
(dokumnetum sorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Könnyek 
a jéghegyek közt 
(ism.)
11.00 Vallomások (ism.)
12.00 Hírek, Sport
12.30 Biznisz óra
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európában
15.30 Parlamenti 
pártok fóruma
16.00 Fraiser 
és a farkasok 
(kanadai-amerikai sor.)
17.00 Hírek, Sport
17.30 Vallomások 
– szórakoztató magazin
18.30 Ökológia lecke
19.00 Biznisz óra
20.00 Nyitott játszma
21.00 Murphy törvénye
(angol krimi sorozat)
22.00 Hírek
23.00 Heuréka! 
(amerikai kaland soro-
zat)
23.55 Ökológia lecke
0.25 Motomágia 
(ism.)
0.50 Vallomások 
(ism.)
1.50 Biznisz óra (ism.)
2.45 Arc és hasonlóság
(ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

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

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

KEDD
2011. január 18.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

HÍR TV
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Labdarúgás

Turós-Jakab László

Egymást érik a képtele-
nebbeknél képtelenebb

hírek Craiováról, Adrian
Mititelu és Victor Piþurcã
rendes háborúja máris meg-
osztotta a hazai labdarúgást. 

A hét közepén az Uni-
versitatea tulajdonosa felfüg-
gesztette Piþurcát és egész
stábját, s szinte rögtön kine-
vezte régi-új edzõnek Nicolo
Napolit, menedzsernek Lau-
renþiu Reghecampfot és klub-
elnöknek Aurel Þicleanut. 

Nem is eszmélhetett, s
Mititelu máris sarokba volt
szorítva, hiszen Piþurcã min-
dent beleszámítva 9, 1 millió
euróban határozta meg az õ
és stábja menesztése miatt já-
ró összeget! A felfüggesztett
menedzser a szerzõdést lo-
bogtatta meg, és megígérte
ellenségének, hogy maradék-
talanul behajtja rajta az adós-
ságokat. Azonnali válasz-
ként a csapattulajdonos pa-
naszt emelt a rendõrségen,
ahol felbújtással és rágalma-
zással vádolja Piþurcát és a
karhatalmiak közbelépését
szorgalmazza. Mititelunak

azelõtt is rosszul állt a széná-
ja, hiszen adósságai teteme-
sek. Az 1,8 millió eurós tar-
tozás miatt az adóhivatal zá-
rolta klubrészvényeit, és kilá-
tásba helyezte, hogy ameny-
nyiben nem törleszti anyagi
hátralékait, kiárusítja labda-
rúgóit. A klubelnököt Craio-
va polgármesteri hivatala is
fizetésképtelennek tartja, s az
Universitatea azzal is szá-
molhat, hogy kitiltják a Ion
Oblemenco-stadionból, ahol
már rég nem fizetett. 

Ilyen elõzményekkel fújtak
pénteken takarodót, az idei
elsõ találkozáson 28 játékos
jelent meg: Hotoboc, Lung és
Stanca kapusok, illetve Dã-
nãnane, Buleicã, Bãrboianu,
Busu, Gãman, Barbu, Iliev,
Ciucã, Gugu, Dorel Stoica,
Gângioveanu, Gargorov, Ni-
colae, Roman, Surugiu,
Ologu, Stoianov, Dina, Al.
Piþurcã, Wobay, Crãciun,
Prepeliþã, Firþulescu, Mihai
Costea és Florin Costea me-
zõnyjátékosok. Mindannyi-

an potenciális árveréstár-
gyak, hiszen az adóhivatal
nem lát más megoldást.   

Mititelu aggodalmait nö-
veli, hogy Piþurcã egy új
craiovai csapat létrehozását
fontolgatja. Rodion Cãmã-
taru, az egykori Universi-
tatea-gólzsák már többször is
próbálkozott ezzel, de mind-
eddig sikertelenül.

Most a Mititelu–Piþurcã-
háború tálcán kínálja a meg-
oldást, a legkézenfekvõbb a
másodosztályban szereplõ

Gaz Metan CFR Craiova át-
vétele. Függetlenül attól,
hogy melyik vonalban szere-
pel majd, a ªtiinþa nevet vise-
lõ új csapat ötmillió eurós
költségvetéssel számolhatna,
ezt Cãmãtaru szavatolja.
Meggyõzõdése, hogy a terv-
hez helyi üzletemberek is fel-
zárkóznak, így akár egy új
stadion felépítése is szóba jö-
het. A szurkolók egy része is
támogatja ezt a merész ter-
vet, Piþurcã szerint a Barcelo-
na-modell Craiován is bejö-
het, hiszen a népes druk-
kertábor nagyon hûséges és
áldozatkész.   

S miközben a szenzáció-
hajhász média jóvoltából a
vízcsapból is a craiovai ese-
mények hírei folynak, a „hul-
larablók” máris jelentkeztek.
Ha Gigi Becali, a Steaua tu-
lajdonosa „csak” Ilievet kí-
vánja megszerezni, Vasile
Turcu egyenesen az Uni-
versitateát vásárolná meg. A
Dinamónál passzív részvé-
nyesnek számító üzletember
bevallotta, régebben a piros-
fehér alakulatnál is felmerült
Piþurcã szerzõdtetésének
gondolata, de ismervén a
személyt, hamar letettek róla
hogy a kispadra ültessék. 

Eric megszökött

Eric de Oliveira, a Medgyesi
Gaz Metan gólzsákja nem
jelentkezett csapata edzésén,
miután a hírek szerint meg-
egyezett az ukrán Karpati
Lvivvel. A csatár azt állítja,
hogy az ukránok kifizették
350 ezer eurós lelépési díját,
a medgyesiek szerint viszont
az a szerzõdésbeli kitétel ér-
vénytelen. Amennyiben nem
jelentkezik a Gaz Metannál,
Eric 25 százalékos fizetésle-
vonással és eltiltással is szá-
molhat. 

Toni is megsérült 

Térdsérülést szenvedett, és
egy hónapig nem játszhat
Luca Toni, akit mindössze
egy hete igazolt le a Juven-
tus labdarúgócsapata. A 33
éves támadó a Catania elle-
ni, csütörtök esti kupamér-
kõzésen sérült meg, 17 perc
után el kellett hagynia a já-
tékteret, majd a pénteki
vizsgálat kiderítette, hogy a
jobb térdében megrepedt a
külsõ szalag. A 2006-ban vi-
lágbajnok Tonit éppen a
térdszalagszakadást szenve-
dett Fabio Quagliarella he-
lyére igazolták a torinóiak. 

Halmosi a Haladásnál 

Nevelõegyesületéhez, a
Szombathelyi Haladáshoz
kötelezte el magát Halmosi
Péter korábbi válogatott
labdarúgó, a 31 éves futbal-
lista szerzõdése három és
fél évre szól. A középpályás
január elején bontott szer-
zõdést az angol bajnokság
másodosztályában szereplõ
Hull City gárdájával. Ta-
valy õsszel mellõzött volt a
szigetországi klubjánál,
ezért kérte ottani kontrak-
tusának felbontását.

Henry csapattársa lesz
Rooney öccse

Thierry Henry csapattársa
lesz a New York Red
Bullsnál John Rooney, a
Manchester United és az
angol válogatott sztárjának,
Wayne-nek az öccse, miu-
tán kiválasztották az észak-
amerikai labdarúgó-bajnok-
ság (MLS) játékosbörzéjén.
A 20 éves középpályás já-
tékjogát a draft második
körében foglalta le a klub. 

RövidenKitört a háború Olténiában

Adrian Mititelu és Victor Piþurcã személyes konfliktusa megosztja a hazai labdarúgást is

Labdarúgás

T. J. L. 

A második helyen álló
SSC Napoli hazai pá-

lyán gól nélküli döntetlent
játszott a Fiorentinával az
olasz labdarúgó-Serie A 20.
fordulójának szombati nyi-
tómérkõzésén. Ugyanaznap
az Internazionale 4-1-re ver-
te az idõközben újabb két
büntetõponttal sújtott Bo-
lognát. 

Tegnapi eredmények: Cag-
liari–Palermo 3-1, Brescia–
Párma 2-0, Catania–Chievo
1-1, Cese-na–AS Róma 0-1,
Genova–Udinese 2-4, Juven-
tus–Bari 2-1, Lazio–Samp-
doria 1-0. A Lecce késõ este
fogadta a listavezetõ AC
Milant. 

Nem születtek meglepeté-
sek az angol Premier
League 23. fordulójában.
Szombati eredmények:
Chelsea–Blackburn Rovers
2-0, Manchester City–Wol-
verhampton Wanderers 4-3,
Stoke City–Bolton Wande-
rers 2-0, West Bromwich
Albion–Blackpool 3-2, Wi-
gan Athletic–Fulham 1-1,
West Ham United–Arsenal
0-3. Tegnap: Birmingham
City–Aston Villa 1-1,
Sunder land–Newcas t le
United 1-1, FC Liver-
pool–Everton 2-2. A Totten-
ham Hotspur–Manchester
United-rangadó lapzárta
után fejezõdött be. 

A spanyol Primera Divi-
sión 19. fordulójának szom-
bati játéknapján az Osasuna
4-2-re kikapott a Villarreal
vendégeként. További ered-
mények: Getafe–Real Socie-
dad 0-4, Sporting Gijón–
Hércules Alicante 2-0, Real
Zaragoza–Levante 1-0, Ath-

letic Bilbao–Racing Santan-
der 2-1, Sevilla–Espanyol 1-
2. Tegnap további három
helyszínen játszottak, ma
Atlético Madrid–Real Mal-
lorca-találkozót rendeznek. 

Megkezdõdtek a visszavá-
gók a német Bundesligában
is. Folytatta menetelését a
listavezetõ Borussia Dort-
mund, amely 3-1-re nyert a
Bayer Leverkusen vendége-
ként. A Hamburg Ruud van
Nistelrooy góljával gyõzte le
1-0-ra a házigazda Schalke
04-et. További eredmények:
VfB Stuttgart–FSV Mainz
05 1-0, 1. FC Nürnberg–Bo-
russia Mönchengladbach 0-
1, FC St. Pauli–SC Freiburg
2-2, Werder Bremen–1899
Hoffenheim 2-1. Tegnap:
Eintracht Frankfurt–Hanno-
ver 96 0-3. Az 1. FC
Kaiserslautern–1. FC Köln-
találkozó lapzárta után feje-
zõdött be. 

A listavezetõ OSC Lille 2-
0-ra nyert az OGC Nice ott-
honában a francia Ligue 1
20. fordulójának szombati
játéknapján. További ered-
mények: AJ Auxerre–AS
Monaco 1-1, Stade Brest–
SM Caen 1-3, RC Lens–St.
Etienne 2-1, Olympique
Lyon–Lorient 3-0, HSC
Montpellier–Valenciennes
2-1, Paris St. Ger-
main–Sochaux 2-1, Stade
Rennes–Arles-Avignon 4-0,
Toulouse–AS Nancy 1-0. 

A Katarban zajló Ázsia-
kupa második fordulójának
eredményei: B csoport: Ja-
pán–Szíria 2-1 és Jordá-
nia–Szaúd-Arábia 1-0. C
csoport: Bahrein–India 5-2
és Ausztrália–Koreai Köz-
társaság 1-1. D csoport:
Irak–Egyesült Arab Emírsé-
gek 1-0 és Irán–Koreai
NDK 1-0. 

Otthon botlott a Napoli

Labdarúgás

Hírösszefoglaló

A labdarúgás történeté-
vel és statisztikájával fog-

lalkozó szervezet, az IFFHS
szerint tavaly a kuvaiti Bader
Ahmed al-Mutava bizonyult
a legeredményesebbnek
nemzetközi mérkõzéseken.
A hazája bajnokságában sze-
replõ Al-Qadisa SC csatára
összesen 17-szer talált a ka-
puba, csakúgy mint Samuel
Eto,o, a Bajnokok Ligája-
gyõztes olasz Internazionale
kameruni támadója, akit
azért elõz meg, mert a válo-
gatottban a kuvaiti 10, míg
az afrikai futballista 8 gólt
jegyzett.

A további sorrend: 3.
David Villa (spanyol, Valen-
cia, FC Barcelona) 16 (10/6),
4. Klaas Jan Huntelaar (hol-
land, Schalke 04) 14 (11/3),
5. Juszuf Naszer al-Szulaj-

man (kuvaiti, Kazma Ku-
wait-City) 14 (10/4), 6. Edi-
son Cavani (uruguayi, SSC
Napoli) 14 (7/7) és Diego
Forlán (uruguayi, Atletico
Madrid) 14 (7/7), 8. Lionel
Andrés Messi (argentin, FC
Barcelona) 14 (2/12), 9.
Javier Hernández (mexikói,
Manchester United) 13
(12/1), 10. Ali Mohamed al-
Nono (jemeni, Al-Ahli) 13
(10/3).

A listán a PSV Eindhoven
magyar válogatottja, Dzsu-
dzsák Balázs is szerepel, aki
kilenc góljával (4 válogatott/5
klub) a 27. helyen végzett. Ki-
lenc gólt gyûjtött Steven
Gerrard (Liverpool), Mario
Gómez (Bayern München),
Tomas Necid (CSZKA
Moszkva) és a brazil Kléber
(Cruzeiro/ Palmeiras) is. 

AZ IFFHS a játékmestere-
ket is rangsorolta, eszerint ta-
valy a világbajnok spanyol
válogatott és a Barcelona fut-

ballistája, Xavi volt a legjobb.
A 30 éves középpályás soro-
zatban harmadszor végzett
az élen ebben a kategóriában,
ezúttal csapat- és honfitársát,
Andres Iniestát elõzte meg a
voksoláson. A harmadik he-
lyen a holland válogatottal
vb-döntõs, az Internazio-
naléval pedig Bajnokok Ligá-
ja-gyõztes, illetve olasz baj-
nok és kupagyõztes Wesley
Sneijder végzett.

A további sorrend: 4.
Lionel Messi (argentin, FC
Barcelona) 111, 5. Mesut
Özil (német, Werder Bre-
men/Real Madrid) 47, 6.
Diego Forlán (uruguayi,
Atlético Madrid) 30, 7.
Cristiano Ronaldo (portu-
gál, Real Madrid) 27, 8.
Bastian Schweinsteiger (né-
met, Bayern München) 22,
9. Cesc Fabregas (spanyol,
Arsenal) 13, 10. Arjen
Robben (holland, Bayern
München) 12. 

Kuvaiti a tavalyi gólkirály

Sznúker

T. J. L.

Mert-e valaki arra fogad-
ni, hogy két ázsiai játé-

kos, a világrangsorban ne-
gyedik kínai Ding Junhui és
a hongkongi Marco Fu (18.)
jut az idei londoni sznúker-
mestertorna döntõjébe?  Aki-
nek volt bátorsága a papírfor-
ma ellen fogadni, az bizo-
nyára dörzsölheti a markát,
hiszen a híres Ladbrokes
minden bizonnyal jól fizet. 

Az elsõ negyeddöntõben
Ding Junhui 6-2-re verte a

skót Graeme Dottot (10.),
miután háromszor is száz
pont felett teljesített, zsinór-
ban. A londoni mestertorna
újoncaként Jamie Cope (13.)
a korábban a címvédõ Mark
Selbyt búcsúztató Mark
Kinget (16.) oktatta, 6-1. A
jelek szerint betegen kiálló
angol 0-4-nél szerezte meg a
becsületpontot, de esélye sem
volt többre.

Remek formáját igazolan-
dó az északír Mark Allen
(11.) türelmesen kiváró játék-
kal fektette két vállra az
ausztrál Neil Robertsont (1.).
A világbajnok 0-2-rõl fordíta-

ni tudott ugyan (3-2), 4-3-ra
is vezetett, de a hajrában már
nem tudott frame-et nyerni.
Az utolsó negyeddöntõben a
hongkongi Marco Fu való-
sággal lemosta a pályáról az
angol veterán Peter Ebdont,
aki egyetlen játékot sem tu-
dott nyerni (6-0).     

Az elsõ elõdöntõben Fu 1-
4-rõl fordítva verte 6-4-re
Allent. A 23 éves északír re-
mekül kezdett, 3-1-re vezetett
„félidõben” és 0-45-ról feláll-
va nyerte az ötödik játékot.
Fu azonban keményen a gáz-
pedálra lépett, s 130-as, 97-es
és 136-os brake-ekkel zsinór-

ban hármat nyert, 4-4. Majd
még kettõt miután kápráza-
tos távoli lökésekkel bénítot-
ta Allent.   

A sportágtörténeti elsõ
ázsiai finálé az éjszakába
nyúlóan vált valósággá, miu-
tán Ding Junhui végig vezet-
ve gyõzte le 6-3-ra Cope-ot.
magabiztosságával.     

A döntõben már tíz frame
kell (a legtöbb 19-bõl) a siker-
hez. Ami 150 ezer angol font
prémiumot jelent a gyõztes-
nek, míg a vesztes ennek felé-
vel vigasztalódhat. Lapzárta-
kor a Ding-Fu ázsiai finálé-
ban 6-2 volt az eredmény. 

Ázsiai döntõ Londonban 



Rali

Turós-Jakab László

A szerdai baleset, amely-
nek egy kisteherautó

söfõre esett áldozatul, csak
rövid idõre vethetett árnyé-
kot a 33. Dakar-ralira,
amelynek mezõnye szomba-
ton ért célba az argentin fõ-
városban. Buenos Airesben
négy nemzet képviselõi bon-
tottak pezsgõt a végsõ gyõze-
lemre, de Gyenes Emánuel
szatmárnémeti és Marcel
Butuza brassói motoros is
nagy eredménynek könyvel-
heti el, hogy elõször jutott el
a célig a világ legnehezebb és
legnagyobb terepversenyén. 

„Mani” sportpályafutása
legjobb eredményét érte el a
Dakaron, 17. lett az össze-
tettben, miután az utolsó há-
rom szakaszon, semmit sem
kockáztatva, kétszer a 23.,
egyszer pedig a 25. helyet
szerezte meg. Butuza is fo-
lyamatosan javított, és végül
az 57. helyen zárt. 

A 183 kétkerekûbõl csak
94 fejezte be a versenyt. A
gyõzelmet a spanyol Marc
Coma (KTM) szerezte meg
nagy vetélytársa, a francia
Cyril Despres (KTM) elõtt.
Coma öt és Despres három
szakaszsikere végül 15:04
perces idõkülönbséghez ve-
zetett. A harmadik helyen a
portugál Helder Rodrigues
(Yamaha) zárt, valamivel
több, mint száz perc hát-
ránnyal. Coma és Despres
most egyformán három
nyert Dakar-ralinál tart, a

mérleg nyelve jövõre billen-
het el. 

Az autóknál mindössze 53
jármû fejezte be a versenyt a
rajthoz állt 146-ból. A katari
Nasszer al-Attijah (navigá-
tora a német Timo Gott-
schalk) sikere csak látszólag
meglepõ, hiszen végig
egyenletesen teljesítettek a
13 szakasz során. A Volks-
wagen Race Touaregek fölé-
nyét bizonyítja, hogy a má-
sodik és harmadik helyet is
õk szerezték meg. Némi
meglepetésre, a Giniel de
Villiers–Dirk von Zitzewitz
dél-afrikai–német duó jócs-
kán rávert a sokáig vezetõ
Carlos Sainz–Lucas Cruz
spanyol párosra, de mindkét
csapat nagyon elmaradt al-

Attijahéktõl. Az utolsó két
szakaszt Sainzék nyerték, de
csak perceket tudtak lefarag-
ni tetemes hátrányukból
Nasszewr al-Attijah, aki a
skeetesek között a negyedik
helyen végzett az athéni
nyári ötkarikás játékokon, és
indult Pekingben is, pályafu-
tása során elsõ ízben nyerte
meg a Dakart.

A quadoknál mindössze
heten fejezték be a versenyt,
bár 33-an álltak rajthoz. A
végére már semmit sem koc-
káztató argentinok uraltak
kereken tíz szakaszsikerrel,
dobogón kizárólag a Yama-
hák végeztek. A gyõzelmet
Alejandro Patronelli szerezte
meg, aki 59:53 percet vert
honfitársára, Sebastian Hal-

pernre, és 6 óránál is többet a
lengyel Lukasz Laskawiecre.   

Várható orosz Kamaz-do-
bogó alakult ki a kamionok-
nál, ahol Csaginék 7, Kabi-
rovék pedig 4 részsikert arat-
tak, s pár szakasz erejéig csak
a cseh Ales Loprais és társai
vezette Tatra ijesztett rájuk.
Vlagyimir Csagin, Szergej
Szavosztyin és Ildar Sajszul-
tanov végül valamivel több
mint egy félórát vert a Fir-
dausz Kabirov–Ajdar Belja-
jev–Andrej Mokejev trióra és
közel kétszáz percet az
Eduard Nyikolajev–Vjacsesz-
lav Mizjukajev–Vlagyimir
Ribakov-hármasra. A 11. és
12. szakaszt Csaginék, a 13.
és egyben utolsót pedig
Kabirovék. 
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Röviden
Nõi kézilabda, 
11. forduló

A nõi kézilabda-Nemzeti Li-
ga 11. fordulójában:
Zilah–Déva 26-21, Oþe-
lul–Rulmentul 20-20, Bu-
zãu–Tomis 37-37, Brãila–
Kv. U-Jolidon 26-32, CS
Municipal–Resicabánya 36-
27, Roman–Oltchim 19-28,
Nagybánya–Craiova 33-26.

Férfi kosárlabda, 
16. forduló 

Eredmények: CSU Asesoft
Ploieºti–Nagyszebeni CSU
Atlassib 71-68, BC Argeº
Piteºti–Kolozsvári U-Mobi-
telco BT 85-92 (hosszabbí-
tás után), Steaua Turabo–
Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye 80-69, Buk. CS Muni-
cipal–Nagyváradi CSM 90-
74, Brassói CSU Cuadri-
pol–Medgyesi Gaz Metan
45-99, Poli Iaºi–CSM U
Craiova 94-91, Temesvári
BC–Marosvásárhelyi BC
Mureº 75-60, CS Otopeni–
Energia Rovinari 85-83.

Értékcsoport-rajt

A nõi kosárlabda-bajnokság
elsõ értékcsoportjában (A1)
az alábbi eredmények szület-
tek: SCM CSS Craiova–
Sepsi BC 74-51, Szatmárné-
meti CSM–CST Alexandria
67-41, Temesvári BCM Bega
Danzio–Aradi ICIM 57-80,
Buk. Rapid– Buk. Olimpia
72-54. Az A2-ben (9-14 he-
lyezettek): Kolozsvári
U–Naþional Iaºi 77-64 és
Gyulafehárvári LPS– Bras-
sói Galactica 81-42, a Spor-
tul Studenþesc–Nagyváradi
CSM U mérkõzést január
26-ára halasztották.     

Freund és Kofler 
nyert Szapporóban 

Élete elsõ síugró-Világkupa-
gyõzelmét aratta a német
Severin Freund, aki a szom-
bati, szapporói viadalon uta-
sította maga mögé az oszt-
rák Thomas Morgensternt és
a lengyel Adam Malyszt.
Tegnap ugyanott az osztrák
Andreas Kofler nyert
Ferund és Morgenstern
elõtt. A Világkupa pontver-
senyében Morgenstern
(1223) vezet Kofler (771) és
a svájci Simon Ammann
(753) elõtt. 

Magyar bronzérmek 

Huszár Erika bronzérmet
nyert pénteken 1500 méte-
ren a rövidpályás gyorskor-
csolyázók Európa-bajnok-
ságán, a hollandiai
Heerenveenben. Másnap
honifitársnõje, Heidum
Bernadett harmadik lett
500 méteren. 

Venezuelai 
a Williams fõszponzora

Venezuela állami olajtársasá-
ga (PDVSA) lett a Forma–1-
ben versenyzõ Williams-is-
tálló fõszponzora. A hosszú
távú megállapodás azt köve-
tõen jött létre, hogy a csapat
hivatalos pilótájává lépett
elõ Pastor Maldonado. 

Az autósok kategóriájában a katari Nasszer al-Attijah (jobbra) ünnepelhetett Argentínában

Finisbe ért a Dakar
Kézilabda

T. J. L. 

Cristina Neagu és Filip
Jicha lett 2010 legjobb

kézilabdázója, jelentette be
göteborgi sajtótájékoztató-
ján Hasszan Musztafa, a
Nemzetközi Kézilabda-
szövetség (IHF) elnöke. Az
Oltchim és az Európa-baj-
noki bornzérmes román
válogatott bal átlövõje a
szavazatok 25 százalékát
kapta, s megelõzte a nor-
vég Katrine Lunde-Harald-
sent (23 százalék), a mon-
tenegrói Bojana Popovicot
(19), a német Grit Jurackot
(17) és az orosz Ljudmila
Posztnovát (16). Neagu pá-
lyafutása legeredménye-
sebb idõszakát éli, hiszen
január 9-én Párizsban a
legjobb ifjúsági játékosnak
járó elismerésben részesült.
A 22 éves játékos a dán–
norvég közös rendezésû
Európa-bajnokság egyik
legjobbja volt, hiszen 53 ta-
lálattal õ lett a gólkirály, 34
gólpasszal is az élen vég-
zett, s beválasztották a kon-
tinensviadal álomcsapatába
is. Olyan szaktekintélyek is
szavaztak, mint Lino Cer-
var, Heiner Brand, Ulrik
Wilbek, Jevgenyij Trefilov
vagy Marit Breivik. 2009-
ben a francia Allison Pi-
neau és a lengyel Slawomir
Szmal bizonyult a legjobb-
nak, a tavalyi gyõzteseket a
Svédországban zajló férfi-
világbajnokság idején díjaz-
zák, a dátum egyelõre is-
meretlen. 

Neagu és Jicha
a két legjobb

Jégkorong

T. J. L.

Gyõzelemmel kezdett a
HSC Csíkszereda a ma-

gyar–román jégkorongbaj-
nokság, a MOL Liga dön-
tõjében: a pénteki mérkõzé-
sén Charles Franzen tanít-
ványai 4-2-re verték a ven-
dég Dab.Docler Dunaújvá-
rost. A csíkiak 3-0-ra vezet-
tek Ladislav Sikorcin (2) és
Lubomir Hurtaj góljaival, a
magyarországiak szépítet-
tek, ahhoz, hogy Vaclav
Novak az 55. percben beál-
lítsa a végeredményt. A
szombati visszavágón drá-
mai csatában született dön-
tés, a dunaújvárosiak Azari
Zsolt 66. percben szerzett
büntetõjével nyertek 5-4-re.
A fordulatos mérkõzésen a
Dab-Docler 1-0-ra és 3-2-re,
a HSC pedig 2-1-re és 4-3-
ra vezetett. A székely csa-
patban Molnár Zsolt, Papp
Szabolcs, Ladislav Sikorcin
és Moldován Ervin volt
eredményes. Az állás tehát
1-1 az egyik csapat negye-
dik gyõzelméig tartó pár-
harcban. A Dab.Docler
lépéselõnyben van: a követ-
kezõ két találkozó színhe-
lye Dunaújváros, ahol szer-
dán és csütörtökön játsza-
nak. 

Lépéselõnyben
az Acélbikák Kézilabda

ÚMSZ

A magyar férfi-kézilab-
daválogatott 32-26-ra ki-

kapott az esélyesebb izlandi
csapattól a svédországi olim-
piai kvalifikációs világbaj-
nokság pénteki nyitóforduló-
jában. A norrköpingi találko-
zón magyar részrõl Mocsai
(5), Lékai (4), Gulyás (4),
Ilyés (2), Gál (2), Harsányi
(2), Törõ (2), Nagy (2), Zubai
(2) és Iváncsik G. volt ered-
ményes. Ugyanabban a B
csoportban Norvégia 35-29-
re verte Japánt, Ausztria pe-
dig 34-24-re Brazíliát. 

A szombati második for-
dulóban a magyarok 26-23-
ra verték a norvégokat. Fél-
idõben még utóbbiak vezet-
tek 16-14-re, s szünet után
20-16-ra elhúztak. Az egyen-
lítés után Zubaiék 12 percig
nem kaptak gólt, és végül
megszerezték a roppant fon-
tos gyõzelmet. A gyõztesek
góljain Császár (5), Iváncsik
G. (5), Iváncsik T. (5), Ilyés
(5), Zubai (3), Katzirz, Nagy
és Mocsai osztozott. 

„Ez a csapat igazi diadala
volt, drámai, nagy csatában
nyertünk…Mikler fantaszti-
kusan védett, tartást adott a
többieknek. Pénteken még
fáradtak voltunk Izland ellen,
most is voltak hibáink, éppen
ezért nem kell túlértékelni

egyik meccset sem” – nyilat-
kozta Mocsai Lajos magyar
szövetségi kapitány. 

Tegnap pihentek a kétpon-
tos magyarok, mától kezdõ-
dõen a csoport gyengébb
együttesei következnek, a
brazil és a japán, valamint
az osztrák válogatott. To-
vábbi eredmények: Ja-
pán–Ausztria 33-30 és Iz-
land–Brazília 34-26. 

A C csoportban Románia
bátran kezdett a vb- és Eb-
ezüstérmes Horvátország el-
len, s sokáig uralta rangos el-
lenfelét. A trikolórok a hajrá-
ban omlottak össze, és végül
27-21 arányú vereséget szen-
vedtek. Góljaikon Stamate
(7), Florea (5), Jurca (2),
Fenici (2), Ghionea, Novanc,
Sadoveac, Mureºan és Si-
micu osztozott. Tegnap este a
dánokkal játszottak Vasile
Stângã tanítványai. A C cso-
port további eredményei: Dá-
nia–Ausztrália 47-12 és Szer-
bia–Algéria 25-24. 

A másik két kvartettben: A
csoport: Franciaország–Tu-
nézia 32-19, Németország–
Egyiptom 30-25, Spanyol-
ország–Bahrein 33-22. D
csoport: Svédország–Chile
28-18, Koreai Köztársa-
ság–Argentína 25-25, Len-
gyelország–Szlovákia 35-33,
Koreai Köztársaság–Chile
37-22, Svédország-Szlovákia
38-22, Argentína–Lengyelor-
szág 24-23 (!). 

Tenisz

Hírösszefoglaló 

Hat román és egy ma-
gyar teniszezõ indul a

ma kezdõdõ Australian
Openen, az év elsõ tenisz-
Grand Slam-tornáján. A
Melbourne Parkban egyfor-
mán 2,2 millió ausztrál dollá-
ros fõdíjért indul nõi és férfi
egyesben a sorozat, Victor
Hãnescu elsõ ellenfele a 16.
helyen kiemelt amerikai
Mardy Fish. Gyõzelem ese-
tén a konstancaira a Tommy
Robredo–Somdev Devvar-
man spanyol–indiai párharc
gyõztese vár. 

A 27. helyen kiemelt Ale-
xandra Dulgheru a japán
Ajumi Morita ellen kezd,
Simona Halep pedig a selej-
tezõkbõl kap ellenfelet. A ro-
mán érdekeltségû párosítá-
sok: Gallovits-Hall Edina–
Julia Görges (német), Mo-
nica Niculescu–Timea Ba-
csinszky (svájci), Sorana
Cîrstea–Mirjana Lucici (hor-
vát). Niculescu és Gallovits-
Hall ma mutatkozik be, a
többiek pedig holnap. 

A világrangsorban 59. Arn
Gréta a viadal egyetlen ma-
gyar indulójaként a 26. he-
lyen kiemelt spanyol Maria
Jose Martinez Sanchez ellen
lép holnap pályára. Ha túljut
ellenfelén, a második körben
a francia Alize Cornet vagy

egy selejtezõs rivális vár rá, a
32 között pedig a verseny
egyik favoritja, a belga Kim
Clijsters következhetne. Arn
és spanyol ellenfele eddig
még soha nem találkozott
egymással WTA-tornán.

Bár a selejtezõkben öt ro-
mán játékos is indult, végül
egyiküknek sem sikerült fel-
jutnia a 128-as fõtáblára.
Elena Bogdan és Liana
Ungur már az elsõ körben el-
búcsúzott, két amerikai,
Lauren Albanese, illetve
Sloane Stephens ellenében.
Raluca Olarut a második for-
dulóban gyõzte le a brit Anne
Keothavang (6-4, 6-2), aki az-
tán a harmadik körben Irina-
Camelia Begut is felülmúlta,
6-3, 6-4. Az utolsó körben
esett ki Mãdãlina Gojnea is,
akit a német Kathrin Wörle
gyõzött le 6-3, 6-4-re.    

A fõpróbáknak számító
múlt heti tornák döntõiben:
Sydney: Na Li (kínai, 8.)–
Kim Clijsters (belga, 3.) 7-6
(3), 6-3. Hobart: Jarmila
Groth (ausztrál, 6.)–Bethanie
Mattek-Sands (amerikai) 6-4,
6-3. Kooyong Classic (Mel-
bourne, meghívásos): Lley-
ton Hewitt (ausztrál)–Gaël
Monfils (francia) 7-5, 6-3.
Auckland: David Ferrer (spa-
nyol, 1.)–David Nalbandian
(argentin, 6.) 6-3, 6-2. Syd-
ney: Giles Simon (fran-
cia)–Viktor Troicki (szerb, 4.)
7-5, 7-6 (4). 

Bátor román kezdés Arn az egyetlen magyar 
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