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Folytatódnak a liberálisok és
szociáldemokraták közötti

tárgyalások az ellenzéki szövet-
ség létrehozásáról, miután tegnap
a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
központi vezetõ tanácsa felhatal-
mazta Crin Antonescu pártelnö-
köt: folytasson további egyezteté-
seket a szociáldemokratákkal. Az
ellenzéki alakulatok hol szép szó-
val, hol fenyegetõzéssel próbálják
meggyõzni az RMDSZ-t arról,
hogy álljon át az õ oldalukra.
Tegnap Constantin Niþã, a Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) alelnöke
azzal zsarolta meg a kisebbik ko-
alíciós pártot: ha nem lépnek ki
most a kormányból, késõbb meg-
bánhatják. 3. oldal 
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BNR-valutaárfolyamok
1 euró 4,2578 ▼
1 amerikai dollár 3,2032 ▲
100 magyar forint 1,5482 ▲

Még csak álmodik Kolozsvár

Még csak álom, hogy Kolozsvár lesz 2020-
ban Európa kulturális fõvárosa, az önkor-
mányzat és az ügy mellé álló szakmai és
civil szervezetek azonban már hónapok
óta dolgoznak a pályázat elõkészítésén.
Romániában a kincses városon kívül há-
rom másik város is megpályázná a gazda-
sági fellendüléssel is járó EKF címet.

Öt ember õrizetben

Öt embert gyanúsított meg és vett õrizetbe
a magyar rendõrség Budapesten a West Bal-
kán nevû szórakozóhelyen szombat éjjel
történt tragédia miatt. A tömeg nyomta
agyon a három lányt, ehhez emberi felelõt-
lenség vezetett – jelentette ki Pintér Sándor.

Kultúra 8

Vezércikk 3

Média 9
Glóbuszos a Facebook-film

A 68. Aranyglóbusz-díjátadón a legjobb
drámai film és a rendezés díját A közösségi
háló kapta, a legjobb vígjáték a The Kids
Are All Right lett, a színészek között Nata-
lie Portmant, Christian Bale-t, Annette Be-
ninget és Paul Giamattit díjazták. 

Aktuális 2

Gazdaságélénkítés 
Románia gazdaságába is külsõ intervenci-
óval próbál életet lehelni a kormány. Az
IMF-kölcsönbõl kifizeti a kormány az ál-

lami béreket, az alkalmazottak
kifizetik a villany-, telefon-,
gázszámlát, élelmet vásá-
rolnak és ruházkodnak.

Ezáltal levegõt kapnak a
szolgáltatók, a kereske-
dõk, azaz a magánszféra.

A gond az, hogy ettõl
nem lesz élénkebb a
román gazdaság...

Salamon 
Márton László

ÚMSZ

Háromnapos tiltakozó akció-
ba kezdtek tegnap a hazai

gépjármûvezetõk a benzinárak
emelkedése ellen:  bojkottálják a
benzinkutakat. Hasonló kezde-
ményezésben vettek részt a múlt
héten a taxisok, akik egy teljes na-
pon keresztül elkerülték a töltõál-
lomásokat. A civil csatornákon
szervezõdõ tegnapi demonstráci-
óhoz sokan csatlakoztak, valame-
lyest csökkent a benzinkutak be-
vétele, de a példátlan összefogás
ellenére forgalmuk teljesen nem
állt le. Azok is vásároltak tegnap
üzemanyagot, akik szerint elfo-
gadhatatlan az áremelkedés: a
szkeptikusok nem bíznak a boj-
kott erejében. 7. oldal 

Népszámlálás – 2011:
tovább fogy a magyar

Kitartó 
a benzinbojkott

Hamarosan indul az idei népszámlálásra felkészítõ kampány: az RMDSZ szerint fontos meg-

gyõzni az embereket arról, hogy a szórványterületeken élõket, a vegyes házasságok tagjait sem

érinti hátrányosan, ha felvállalják nemzeti identitásukat. A lapunknak nyilatkozó szociológu-

sok figyelmeztetnek: fel kell készülni arra, hogy jelentõsen csökkent az erdélyi magyarság lélek-

száma. A népességfogyás miatt több településen is 20 százalék alá kerülhet a magyarok aránya,

ami veszélybe sodorhatja a nyelvi jogok gyakorlását. Az idén nem jelenik meg elõre kódolt

nemzetiség az adatszolgáltató íveken, melyek két nyelven kerülnek forgalomba. 4. és 7. oldal 

Kovácsolódik 

az ellenszövetség

Az abroncsforgalmazók is üzletük fellendülését remélik Fotó: Tofán Levente

Forrás: Országos Statisztikai Hivatal (2011: becsült adat) 

Téli abroncsok: az állam nyer
A jelek szerint mégsem men-
tesülnek az autósok a kötele-

zõ téligumi-használattól: a szállí-
tásügyi minisztérium újra napi-
rendre tûzte az erre vonatkozó

törvényjavaslatot. Az intézkedés
nyertese az államkassza, mely az
abroncsok eladásából származó
áfa révén 445 millió eurós bevétel-
re tenne szert. 6. oldal 

A romániai magyarok lélekszámának alakulása az elmúlt 34 év során
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Röviden

Az IPP elnézést kért Markótól

Helyesbíteni kényszerült a Közpolitikai In-
tézet (IPP) a parlamenti képviselõk és sze-
nátorok tevékenységérõl szóló jelentését,
miután kiderült: Markó Béla RMDSZ-es
szenátorról téves adatokat közölt. A múlt
hét végén közzétett jelentésében az IPP
azt állította, hogy a kormányfõ-helyettes
nem vett részt egyetlen törvény végszava-
zásán sem a 2010 szeptembere és decem-
bere közötti parlamenti ülésszak alatt. „A
közölt adat egy sajnálatos emberi tévedés
következménye, amelyért elnézést kérünk
az érintettõl” – áll az IPP közleményében.

Borbély László Panamában 

Borbély László, az ENSZ Fenntartható Fej-
lõdés Bizottsága 19. ülésének elnöke január
12-e és 15-e között Panamában járt. A kör-
nyezetvédelmi miniszter a tanácskozáson
hangsúlyozta: az utóbbi években a termé-
szeti erõforrások kiaknázása, használata
fenntarthatatlan irányba mozdult el. 

Baconschi Magyarországot dicséri

Tökéletes európai demokráciának nevezte
Magyarországot a Financial Timesnak
adott, a lap elõfizetéses internetes honlap-
ján tegnap megjelent interjúban Teodor
Baconschi. A külügyminiszter szerint a
magyar médiatörvény „összetett belsõ tör-
vényhozási aktus” eredménye, amelyrõl
tárgyalnak Brüsszelben, és hiszi, hogy
„Brüsszel és Budapest párbeszéde e kér-
désben valóban termékeny lesz”.

Knut Vollebaek Bukarestben

Európai, legalább a romániai kisebbsé-
geknek biztosított szintû bánásmódot
kért Teodor Baconschi román külügymi-
niszter a határon túli románoknak Knut
Vollebaektõl, az EBESZ kisebbségügyi
fõbiztosától. Kétnapos bukaresti látoga-
tásának elsõ napján Vollebaek egyetértett
Baconschival abban, hogy újra össze kell
hívni a román-ukrán kisebbségügyi ve-
gyes bizottságot a két országban élõ
nemzetiségek érdekében. Az EBESZ-
fõbiztos ma találkozik Traian Bãsescu ál-
lamfõvel, a parlament két házának elnö-
kével, valamint a nemzeti kisebbségi
szervezetek vezetõivel. 

„Baby Doc” hazatért Haitiba

Váratlanul visszatért vasárnap Haitiba
Jean-Claude Duvalier, a karibi ország
volt diktátor-elnöke (képünkön). A „Baby

Doc” néven is ismert bukott politikus
1986-ban menekült el hazájából a népha-
rag elõl, azóta Párizsban élt. Port-au-
Prince nemzetközi repülõterén újságírók-
nak kijelentette: azért jött, hogy segítsen
Haiti népén.

Szakadt az izraeli kormánypárt

Ehud Barak izraeli védelmi miniszter teg-
nap bejelentette, hogy kilép az általa veze-
tett Izraeli Munkapártból négy másik
knesszet-beli párttársával együtt, és új poli-
tikai formációt alapít Haacmaut (Függet-
lenség) néven. A lépés nyomán néhány órá-
val késõbb lemondott az izraeli kormány
három munkapárti minisztere, miután a
pártban szakadás következett be. Az ellen-
zék elõrehozott választásokat követel.

Hírösszefoglaló

Öt embert gyanúsított meg és
vett õrizetbe a magyar rendõr-

ség Budapesten a West Balkán
nevû szórakozóhelyen szombat
éjjel történt tragédia miatt. Egyér-
telmû, hogy a tömeg nyomta
agyon a három fiatal lányt, de eh-
hez az emberi felelõtlenség és a
kapzsiság vezetett – jelentette ki
esti rendkívüli tájékoztatóján Pin-
tér Sándor belügyminiszter.
Hangsúlyozta: nemcsak három,
hanem több száz élet volt veszély-
ben. A rendõrség öt embert gya-
núsítottként hallgatott ki, majd
õrizetbe is vette õket. Ketten a
rendezvény szervezõi, ketten a

hely bérbeadói, egyikük pedig a
Noise Night Life programsorozat
gazdája. Mindannyiukat több
ember halálát okozó foglalkozás
körében elkövetett veszélyeztetés-
sel gyanúsítják.

A magyar belügyminiszter ki-
jelentette: ilyen tragédia még egy-
szer nem fordulhat elõ, ezért át-
vizsgálják a jogszabályokat, és a
közeljövõben több hatóság együt-
tes ellenõrzéseket fog tartani. A
szórakozóhely 307 ember befoga-
dása lett volna alkalmas, de csak-
nem háromezret engedtek be, így
0,4 négyzetméter jutott egy ven-
dégre. A mulatónak csupán egy
százfõs kávéház mûködtetésére
volt engedélye, és egyáltalán nem

rendelkezett tûzriadótervvel,
amelynek tartalmaznia kellett
volna a kiürítéssel kapcsolatos fel-
adatokat. Ráadásul összesen tíz
biztonsági ember felügyelte a
több ezer fõs rendezvényt.

Az egyik halálra nyomott lány
vérében kábítószert találtak, tehát
már ezért sem ismerhette fel a ve-
szélyt. A kábítószer amfetamin-
származék volt. A rendõrök vet-
ték észre, hogy a szórakozóhely
elõtt a téren három test fekszik,
körülöttük biztonsági emberek. A
belügyminiszter szerint a rend-
õrök és a mentõk is példás gyorsa-
sággal intézkedtek: rövid idõn be-
lül 111 rendõr és 28 bûnügyi mun-
katárs érkezett a helyszínre. 

MTI

„Magyarország miniszterel-
nöke: Megszoktam az ellen-

szelet” címmel közöl interjút Or-
bán Viktorral hétfõn megjelenõ
számában a Bild legnagyobb pél-
dányszámú német napilap. Az in-
terjúban a magyar miniszterelnök
védelmébe veszi a médiatörvényt:
„Minden harcot meg kell egyszer
vívni. Ha elegendõ ok van egy
ilyen törvényhez, akkor annak ér-
vényt is kell szerezni!” Orbán em-
lékeztet arra, hogy egy év óta gya-
korlatilag nem létezett médiafelü-
gyelet Magyarországon. „A köz-
szolgálati rádió- és tv-adóknak
nem volt elnökük. Médiumaink-
ban napirenden volt és van az em-
beri méltóság megsértése. Nem
volt semmiféle szabályozás a gye-
rekek és kiskorúak erõszaktól és
pornográfiától való védelmére
vagy az antiszemita uszításra vo-
natkozóan, fõleg az interneten.”
Orbán elszánta magát arra, hogy
az Európai Parlament elõtt is to-
vább vívja a harcot a médiatörvé-
nyért. „Vállalom a harcot, akkor
is, ha magyarországi és európai
ellenfeleim éppen kampányt indí-
tanak. Már a kommunista rezsim
alatti ellenzéki idõk óta megszok-
tam az ellenszelet!”– idézte szava-
it a Bild. Orbán holnap száll
szembe az EurópaiParlamentben
várható bírálatokkal. 

Gy. Z.

A helyi biztonsági erõk
könnygázt vetettek be tegnap a

tunéziai fõvárosban, Tuniszban
tüntetõk ellen, akik azt követel-
ték, hogy a kormányzó párt tá-
vozzék a hatalomból. A rendõr-
ség és a hadsereg vízágyúkkal, va-
lamint a levegõbe leadott lövések-
kel igyekezett feloszlatni a töme-
get, de több százan maradtak a
francia nagykövetséghez közeli
helyszínen, a Burgiba sugárúton.
A megmozdulás résztvevõi azt
skandálták, hogy „folytatódik a
forradalom”.

A megdöntött államfõ, Zin El-
Abidin Ben Ali felesége egy sajtó-
jelentés szerint menekülése során
ellopott és magával vitt az észak-
afrikai ország központi bankjából
hihetetlen mennyiségû, 1,5 tonna
aranyat. A Le Monde címû lap
internetes változata azt írja, hogy
a francia államfõi hivatal titkos-
szolgálati forrásokból származó,
késõbb megerõsített információk
alapján azzal vádolja Lejla
Trabelszit, hogy összesen 45 mil-
lió euró értékben tulajdonított el
nemesfémet. A tunéziai központi
bank kormányzója ugyan tagad-
ta, hogy eleget tett volna az elnök
felesége követeléseinek, de a ben
Ali által a bankra kifejtett nyo-
mást végül is elismerte. A bank
egyik alkalmazottja azt állítja,
hogy az aranykészlethez az el-
múlt napok során senki nem

nyúlt, és a devizatartalékok is
érintetlenek. Ugyancsak sajtóérte-
sülések szerint az asszony
Dubajon keresztül a szaúd-arábi-
ai Dzsiddába érkezett. 

A párizsi kormány az elmene-
kült tunéziai elnökhöz és család-
jához köthetõ minden franciaor-
szági pénzügyi tranzakciót ellen-
õriz, valamint „az alkotmá-
nyos tunéziai hatóságok rendel-
kezésére áll” Zin el-Abidin Ben
Ali franciaországi ingatlanjainak
átvizsgálásával kapcsolatban –
közölte tegnap a francia kor-
mányszóvivõ. Francois Baroin tá-
jékoztatása szerint a pénzügymi-
nisztérium pénzmosás elleni rész-
lege az összes franciaországi
pénzintézetet felszólította: tegyen
meg mindent annak érdekében,
hogy a volt tunéziai államfõ és
hozzátartozói ne tudják kimente-
ni Franciaországból az ott felhal-
mozott vagyonukat. A bankok-
nak azonnali hatállyal jelezniük
kell a kormánynál, ha a Ben Ali-
hoz köthetõ számlákról kész-
pénzt vesznek fel, vagy nagyobb
átutalásokat kezdeményeznek ró-
luk külföldre.

Több hétig tartó szociális elége-
detlenség és zavargások után Ben
Ali péntek este menekült önkén-
tes szaúd-arábiai számûzetésbe.
A lakosság felháborodása a kor-
rupció, a munkanélküliség és a
politikai elnyomás ellen irányult.
Tunézia egyébként tavaly csak-
nem hétmillió turistát fogadott. 

Másfél tonna tuniszi arany
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Képzésben részesítették teg-
nap Kolozsváron, az RMDSZ

ügyvezetõ elnökségének székhá-
zában azokat a személyeket, aki-
ket az RMDSZ helyi szervezetei
bíztak meg a könnyített honosí-
tással kapcsolatos tájékoztatással.
Mint ismert, a tájékoztatás a stá-
tusirodák hálózatára, valamint az
RMDSZ helyi szervezeteire épül.
A tegnapi konzultáció Székely
Istvánnak, a romániai státusiro-
dák vezetõjének irányítása alatt
zajlott. A találkozón a nagyvára-
di státusiroda vezetõje, Rosmann
Annamária bemutatta a debrece-
ni polgármesteri hivatal szakem-
berei által ismertetett ügymene-
tet. A Bihar megyei RMDSZ-
szervezet még azt is vállalta, hogy
ingyen elvégezteti az állampol-
gárság igényléséhez szükséges do-
kumentumok fordítását. Szabó
Ödön ügyvezetõ elnök kijelentet-
te: szerinte az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács (EMNT) által
létrehozott a demokráciaközpont-
hálózatának költségeibõl az ösz-
szes erdélyi magyar dokumentu-
mait le lehetne fordíttatni. Vála-
szul Tõkés László, az EMNT el-
nöke impertinensnek nevezte
Szabó Ödönt, és azzal vádolta
meg az RMDSZ-t, hogy szava-
zatvásárlásra használja a honosí-
tásról történõ tájékoztatást. Segít-
ségére sietett Répás Zsuzsanna
helyettes államtitkár, a nemzetpo-
litikai államtitkárság vezetõje is,
aki a Krónika kérdésére kijelentet-
te: a magyar állam a honosítási el-
járást ingyenessé tette, a járulékos
költségeket nem szabad összeke-
verni a demokrácia-központok lé-
tével. „Ezért nem tartom fairnek,
hogy a demokrácia-központok
költségeit összekapcsolják ezzel a
folyamattal” – vélekedett. 

Honosításképzés

az RMDSZ-nélÖt ember õrizetben
Többszörös törvényszegés vezetett a diszkótragédiához

A rendõrök elvezetik az egyik gyanúsítottat. A halott lányok egyike kábítószer hatása alatt állt Fotó: MTI

Orbán Viktor 

„ellenzékben”
ÚMSZ

Mégsem esnek el a kettõs ál-
lampolgárság megszerzése

után az eddigi támogatásoktól a
magyarigazolvánnyal rendelke-
zõk, így módosították ugyanis a
státustörvényt. A módosítás nyo-
mán az egyszerûsített honosítási
eljárásért folyamodóknak a jövõ-
ben is jár az évi 20 ezer forintos
oktatási-nevelési támogatás; sõt:
ezt az óvodások is megkapják,
ezenfelül kétezer forintos tanesz-
köz-vásárlási támogatást is utal a
magyar állam. Répás Zsuzsanna,
a magyar nemzetpolitikáért fele-
lõs helyettes államtitkár a napok-
ban azt mondta, a jövõben szigo-
rúbban odafigyelnek arra, ki kap-
ja meg ezeket a támogatásokat.
A juttatás csak annak jár, aki va-
lóban magyar iskolába járatja a
gyermekét, a szórványterülete-
ken pedig szóba jöhet a hétvégi
magyar iskola is ott, ahol nem ér-
hetõ el a magyar iskola. A döntés
mintegy 900 ezer embert érint,
mostanáig ennyien igényeltek
magyarigazolványt. A kedvez-
ménytörvényt 2001-ben, az elsõ
Orbán-kormány idején fogadták
el. Akkor utazási, képzési ked-
vezményekrõl, kulturális támo-
gatásokról, illetve a magyariga-
zolvánnyal rendelkezõk munka-
vállalásáról is döntött a magyar
parlament. 

Megmaradnak 

a kedvezmények



Sipos M. Zoltán

A február végi RMDSZ-kong-
resszus megszervezésével

megbízott Kovács Péter leváltá-
sát, egy független kongresszusi
biztos kinevezését kérte tegnapi
sajtótájékoztatóján Eckstein-
Kovács Péter. A Kolozs megyei
elnökjelölt azzal vádolta az
RMDSZ ügyvezetõ alelnökeként
is tevékenykedõ Kovács Pétert,
hogy nyíltan az egyik ellenfele,
Kelemen Hunor mellett kam-
pányol. Szerinte Kovács okolható
azért, hogy az RMDSZ területi
szervezeteiben egyfajta félelem
uralkodott el. „Járva a területi
szervezetek üléseit, azt tapaszta-
lom, hogy a területi vezetõk és a
területi RMDSZ testületi tagjai-
nak támogatási döntéseit egyfajta
félelem mozgatja. Szünetekben
sokan jönnek oda hozzám és
szimpátiájukat fejezik ki az elkép-
zeléseim, a programom iránt, ám
bent a támogatásokról szóló dön-
tések pillanatában egészen más-
ként szavaznak. Ilyenkor érzem
ezt a félelemszagot” – fogalma-
zott Eckstein. 

Kovács: van véleményem

Kovács Péter blogján reagált
Eckstein-Kovács Péter kijelenté-
seire. „A kongresszusi biztosnak
nincs megszabott feladata az el-
nökjelöltek vonatkozásában.
Amit a szabályzat nem tilt, az

megengedett!” – fogalmazott az
RMDSZ ügyvezetõ alelnöke.
Kovács beszámolt arról, hogy
kongresszusi biztosként mindhá-
rom jelöltet kiszolgálja informá-
ciókkal, illetve lehetõségeihez
mérten teljesíti a kéréseiket, ha
igény van rá, közvetít a jelölõ
szervezetek, testületek és a jelöl-
tek között. „Tetszik, nem tetszik,
az ügyvezetõ alelnököknek van
hangja, van álláspontja, van vé-

leménye. Akkor lenne gond, ha
ez nem így lenne!” – folytatja az
ügyvezetõ elnök, majd értetlen-
ségének ad hangot annak kap-
csán, hogy Eckstein azt állította:
félnek tõle a megyei szervezetek. 

Eckstein válaszokat vár

Tegnapi sajtótájékoztatóján
Eckstein-Kovács Péter azt is sérel-
mezte, hogy ellenjelöltje, Kele-

men Hunor kulturális miniszter
részérõl nem kapott kielégítõ vá-
laszokat a kampányszabályozás-
ra, illetve a kampányetikai kódex
aláírására vonatkozó javaslatára.
Mint ismeretes, Traian Bãsescu
államfõ kisebbségügyi tanácsosa
múlt hét elején sajtótájékoztató
keretében ismertette javaslatait.
Kelemen elutasította az azonnali
választ, szerinte az elnökválasztá-
si kampány január 26-i hivatalos
kezdete után kellene visszatérni a
két dokumentumra, amikor már
ismert az indulók teljes névsora.
„A tiszta kampány érdekében úgy
gondolom, hogy mindkét doku-
mentumot el kellene fogadniuk a
jelölteknek” – fogalmazott a
Kolozs megyei politikus. A hétvé-
gén Eckstein-Kovács Péter és
Olosz Gergely Sepsiszentgyör-
gyön, közös sajtótájékoztató kere-
tében aláírták az etikai kódexet. 
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Unalmas kisváros, üres
utcák. Nehéz idõk jár-
nak, válság van, min-
denki mindenkinek adó-

sa, mindenki hitelbõl
él. Egy arra tévedt tu-
rista megáll a kisvá-

ros egyetlen, ütött-
kopott szállodájá-
nál, letesz egy száz-

dollárost a recepció pultjára azzal, hogy
meg szeretne nézni egy szobát, s ha megfe-
lel, megszállna egy éjszakára. 
Amint emberünk eltûnik az emeletre veze-
tõ lépcsõn, a recepciós – aki egy személy-
ben a szálloda tulajdonosa is – zsebre
vágja a százdolláros bankót, és átugrik a
szomszédba, kifizetni vele a mészárost. A
mészáros szalad a bankóval a disznófarm
tulajdonosához letudni az adósságát, aki
máris viszi a pénzt a takarmányforgalma-
zónak. A takarmányforgalmazó rohan a
kisvárosi prostihoz, aki a nehéz anyagi
helyzetre való tekintettel szintén hitelre volt
kénytelen szolgáltatni. Az örömlány már
megy is a szállodatulajdonoshoz kiegyenlí-
teni a szállodai szobák használatának el-
lenértékét, a szállodatulajdonos pedig visz-
szateszi a bankót a pultra, nehogy a ven-
dég gyanút fogjon.
Éppen akkor érkezik vissza a recepcióhoz a
turista, aki sajnálattal közli, hogy a szállo-
dai szoba nem felel meg az igényeinek, el-
veszi a százdollárost a pultról, és távozik.
Senki nem termelt, nem hozott létre sem-
mit, senki nem nyert semmit. Mégis, az
egész városka fellélegzett: letudták az adós-
ságaikat, és immár sokkal optimistábban
tekintenek a jövõ felé.
A „gazdaságélénkító csomag” elvének rö-
vid leírását láthatjuk ebben a kis példá-
ban, amely azt illusztrálja, hogy amikor a
gazdasági mechanizmusok egy zárt rend-
szerben elakadnak, a külsõ intervenció az,
amelyik újraindíthatja a rendszert.
Ugyanakkor viszont az eredmény csak lát-
szólagos, hiszen igazából semmi nem tör-
tént, ami reális fejlõdést hozhatna.
Románia gazdaságába is ilyen külsõ inter-
vencióval próbál életet lehelni a kormány.
Most tekintsünk el attól, hogy a Nemzet-
közi Valutaalap kamatot is felszámít –
nem is kicsit, ha a visszafizetendõ végössze-
geket nézzük! –, foglalkozzunk csak az
eredménnyel. Az IMF-kölcsönbõl kifizeti a
kormány a nyugdíjakat, az állami béreket,
az alkalmazottak, nyugdíjasok pedig kifi-
zetik a villany-, telefon-, gázszámlát, illet-
ve élelmet vásárolnak és ruházkodnak be-
lõle. Ezáltal levegõt kapnak a szolgáltatók,
a kereskedõk, azaz a magánszféra. És per-
sze valamennyien törlesztik a bankok felé
elmaradt hitelrészleteiket, a bankok pedig
kiviszik a pénzt az anyabankokhoz, s a kör
bezárult.
A gond az, hogy ettõl nem lesz élénkebb a
román gazdaság, csupán a vérkeringése in-
dul be. De oly módon, hogy az egyik
véréren beszivattyúzott vért egy másikon ki
is szívják. A mûtét sikerült, a beteg meg-
halt alapon...

Román lapszemle

Gazdaságélénkítés 

Salamon 
Márton László

A rendõrség felgyorsítaná az elkobzott ja-
vak kiárusítását arra hivatkozva, hogy
nincs elegendõ raktárhelyisége, a tárolási
költségek igen magasak, ráadásul az el-
kobzott javak között romlandó és gyúlé-
kony cikkek is találhatók. (Curentul) 30-
40 ezer lejt vittek magukkal az egyelõre
ismeretlen betörõk, akik kirabolták a
Bingo Metropolis szerencsejáték-társaság
galaci fiókintézményét. A tettesek egy
pisztollyal és egy csavarhúzóval félemlí-
tették meg az alkalmazottakat. (EVZ)
Jövõ tanévtõl ismét kötelezõvé tenné az
iskolai egyenruha viseletét Cezar Preda.
Mivel az új oktatási törvényben ezzel
kapcsolatosan semmi utalás nem találha-
tó, a Demokrata-Liberális Párt politikusa
törvénytervezetet készített elõ a kérdésre
vonatkozóan. (Gândul)

Miután kiderült, hogy múlt szombaton nem
nyerte el a háromszéki RMDSZ-szervezet tá-
mogatását, és így egyelõre nem nevezhet be hi-
vatalosan – Kelemen Hunor és Eckstein-Kovács
Péter mellett – a szövetségi elnöki tisztségért fo-
lyó megmérettetésbe, Olosz Gergelynek  össze-
sen ezer támogató aláírásra van szüksége a
jelöltséghez –  ebbõl szombaton már száz össze-
gyûlt. A Transindex megkeresésére Olosz el-

mondta, rengetegen hívták, és felajánlották tá-
mogatásukat, emellett többen ajánlkoztak, hogy
kézjegyeket gyûjtenek, így most nem is tudja,
hány helyen folyik az aláírásgyûjtés. Mint isme-
retes, a jelölteknek január 26-ig kell bejelenteni-
ük indulási szándékukat, ehhez egy platform,
egy megyei szervezet támogatását vagy ezer tá-
mogató aláírást kell felmutatniuk a szövetség il-
letékes testületének.

Már több mint százan aláírtak Olosznak

Kovács fejét kéri Eckstein

Eckstein-Kovács Péter (balra) részrehajlással vádolta Kovács Pétert, aki „csupán véleményét mondta el” 
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Teodor Baconschi román kül-
ügyminiszter Bulgária rovásá-

ra írja, hogy a múlt hét végi
Schengen-munkacsoport ülésén
elhalasztották a román és bolgár
felkészültséget elemzõ jelentés to-
vábbítását az Európai Parlament-
nek. Szerinte kizárólag a Bulgári-
ára vonatkozó részével kapcsolat-
ban fogalmaztak meg ellenvetése-
ket, „Románia esetében a jelentés
A-tól Z-ig pozitív”. Baconschi el-
mondta, az úgynevezett SIS-
SIRENE integrált adatfeldolgozó
rendszer biztonságosságával kap-
csolatban merültek fel kételyek,
ezért március közepén újabb tech-
nikai kivizsgálásnak vetik alá déli
szomszédunkat. A román diplo-
mácia vezetõje ugyanakkor meg-
próbálta csökkenteni Franciaor-
szág idõkérésének jelentõségét,
szerinte csupán arról van szó,
hogy „el akarják olvasni a jelen-
tést, majd vissza akarnak térni
rá”. A Schengen-munkacsoport
várhatóan következõ, január 28-
án sorra kerülõ ülésén ismét napi-
rendre veszi azt a dokumentumot,
amely a két ország információs
rendszerének „Schengen-kompat-
ibilitását” elemzi. 

Baconschi
Szófiát hibáztatja

M. Á. Zs.

Folytatódnak a liberálisok és
szociáldemokraták közötti

tárgyalások egy ellenzéki szövet-
ség létrehozásáról, miután tegnap
a Nemzeti Liberális Párt (PNL)
központi vezetõ tanácsa felhatal-
mazta Crin Antonescu pártelnö-
köt, hogy további egyeztetéseket
folytasson a szociáldemokraták-
kal. A PNL központi politikai bi-
zottsága azzal indokolta a dön-
tést, hogy csak úgy állíthat hiteles

alternatívát a két ellenzéki párt a
jelenleg hatalmon lévõ Demok-
rata-Liberális Párttal (PD-L)
szemben, ha politikai szövetséget
hoz létre. A döntést ismertetõ
Relu Fenechiu PNL-alelnök hoz-
zátette: a tárgyalások során meg
kell keresniük annak is a módját,
hogy a két alakulat helyi szinten is
szorosabbra fûzze a viszonyt. Sze-
rinte erre több lehetõség is mutat-
kozik, beleértve azt is, hogy egyes,
nagyobb horderejû tisztségekre –
megyei tanácselnök, megyei ran-

gú városok polgármestere – közös
jelöltet állítsanak. „De egyelõre
nem a tisztségek elosztásáról vagy
a sokat hangoztatott paritásról
folynak a tárgyalások, most egy
jövendõ szövetség elvi alapjait fek-
tetjük le” – fogalmazott Fenechiu.

A PNL központi vezetõ taná-
csán egyetlen disszonáns hang
hallatszott, Varujan Vosganian,
az alakulat egyik alelnöke szerint
a Szociáldemokrata Párttal (PSD)
kötendõ paktumot meg kell erõsí-
tenie a kongresszusnak is. Javasla-
tát végül egyhangúlag leszavazták
– Vosganian is csak tartózkodott
–, azzal érvelve, hogy a PNL sta-
tútuma szerint az alakulat állandó
küldöttsége rendelkezik a szüksé-
ges felhatalmazással.

Victor Ponta PSD-elnök el-
mondta: alakulata „alapszabály
szerinti struktúrái” várhatóan ja-
nuár végén hitelesítik a liberálisok
és konzervatívok alkotta Jobbkö-
zép Szövetséggel (ACD) kötendõ
együttmûködést. Hozzátette: ezt
megelõzõen széles körû konzultá-
ciót folytatnak a területi szerveze-
tekkel, hogy felmérjék az ellenzé-
ki paktum „helyi beágyazottsá-
gát”. Ponta szerint a PSD és az
ACD közötti együttmûködés elsõ
terméke a február elejére idõzített
alkotmánymódosítás lehet. 

Kovácsolódó ellenzéki szövetség

Zsarolják és dicsérik az RMDSZ-t
Hol szép szóval, hol fenyegetõzéssel próbálják meggyõzni az ellen-
zéki pártok az RMDSZ-t arról, hogy álljon az oldalukra. Tegnap
Constantin Niþã, a Szociáldemokrata Párt (PSD) alelnöke azzal
zsarolta meg a kisebbik koalíciós pártot: ha nem lépnek ki most a
kormányból, késõbb megbánhatják. „Azt szeretnénk, ha az
RMDSZ csatlakozna hozzánk. Jövõ évben már valószínûleg nem
lesz szükség rájuk. Ha nem állnak most a mi oldalunkra, nyolc évig
ellenzékben maradnak” – fogalmazott az ellenzéki politikus, akinek
jóslata szerint ha a kitart a jelenlegi koalíció mellett, az RMDSZ el
fog tûnni a politikai süllyesztõben. A Konzervatív Párt (PC) elnöke
ezzel szemben inkább udvarolni próbált a magyarok érdekvédelmi
szövetségének. Daniel Constantin szerint az ellenzék ajtaja nyitva
áll Markó Béláék elõtt. „Ha támadtuk is korábban az RMDSZ-t,
azt hiszem, sikerülne közös pontokat találnunk, ha a nemzeti érdek-
rõl beszélünk” – mondta a nacionalista kirohanásairól ismert PC
vezetõje. Mint ismert, a parlamenti aritmetika miatt az RMDSZ
szavazatai nélkül a jelenlegi ellenzék nem tudja meneszteni a kor-
mányt és nem tudja felfüggeszteni az államfõt sem.
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Gy. Z.

Az idegengyûlölet euró-
pai erõsödése, az iszlám-

tól való félelem, a külvárosok
szelleme, a közbiztonság
romlása miatti felháborodás
mind olyan momentum,
amelyekkel Marine Le Pen a
szélsõjobboldal virágzásához
vezetõ elemként számol. Az
elemzõk szerint a 44 éves
hölgy vezetésével megvaló-
sulhat az, amit Ausztriában,
Flandriában, Hollandiában,
Dániában, Svédországban
vagy Észak-Olaszországban
már tapasztalhatunk.

Európai elõzmények

A legutóbbi esztendõkben
olyan folyamatok játszódnak
le Európa évtizedek óta de-
mokratikus körülmények kö-
zött élõ részein, amelyek még
akár tíz esztendõvel ezelõtt is
elképzelhetetlenek voltak.
Elegendõ csupán arra emlé-
keznünk, ami az Európai
Unióban Ausztriával kapcso-
latban lejátszódott: amikor
1999-ben az azóta elhunyt
Jörg Haider Néppártja kor-
mányzati tényezõvé vált
(személy szerint õ maga soha
nem volt kormánytényezõ,

sõt: pártjából is kilépett), szé-
les körû nemzetközi összefo-
gás alakult ki, és az Európai
Unió intézményesített boj-
kottot hirdetett az ország el-
len. Ezt a bojkottot össze
sem lehetett hasonlítani az-
zal, ami Kurt Waldheim ál-
lamfõvé választása után kö-
vetkezett be (Waldheim ezt
megelõzõen hosszú évekig
volt Ausztria háborítatlan
külügyminisztere, majd az
ENSZ fõtitkára), mivel a
közvélemény a náci múltjára
fókuszált. Waldheimnek volt
annyi jó ízlése, hogy elnöki
ideje alatt egyetlen hivatalos
külföldi látogatást sem bo-
nyolított le.

Ez idõközben már a múlt
részévé vált (az unió késõbb
már azt sem tudta, miként
hátráljon ki saját büntetõin-
tézkedései mögül), ami azon-
ban napjainkban tapasztalha-
tó, jócskán felülmúlja az
osztrák eseményeket. A
Berlusconi miniszterelnököt
megingató északolasz
Gianfranco Fini, aki kivált a
római kormányból, a Hol-
landiában megkerülhetetlen-
né vált Geert Wilders, a Bel-
gium szakadását elõkészítõ
flandriai pártok, a Dániában
és Hollandiában a szocialis-

ta-szociáldemokrata pártokat
leváltó szélsõjobboldaliak
mellett nem szabad elfeled-
keznünk a németországi
NPD-rõl sem, amely ugyan
soha nem érte el a Bundes-
tagba való jutást jelentõ kü-
szöböt, de tartományi szin-
ten – fõként Szászországban
– erõteljes a jelenléte.

Egy asszony két arca

Marine Le Pen olyan te-
kintélyelvû és demagóg ultra-
nacionalizmust képvisel,
amely azt szeretné megvaló-
sítani francia változatban,
amit az Északi Ligának sike-
rült Lombardiában. A fran-
cia sajtóban tavaly az a véle-
kedés terjedt el, hogy Marine
Le Pen más, mint az apja: ke-
rüli a botrányt kiváltó meg-

szólalásokat és a provokatív
szójátékokat, nem beszél
folyton a második világhábo-
rúról vagy a gyarmati har-
cokról, még soha nem tett
sem antiszemita, sem rasszis-
ta kijelentést. Olyan fiatal,
modern nõ, aki értékeiben és
ízlésében is saját korát teste-
síti meg, az elit nõi magazi-
nok tipikus olvasójának te-
kinthetõ. Ugyanolyan ékes-
szóló, karizmatikus és har-
cos, mint az apja, akinek hi-
báitól azonban mentes: a sza-
lonképes szélsõjobboldalt
testesítené meg.

Egyes elemzõk szerint
azonban Marine Le Pen egy-
általán nem tekinthetõ a „ci-
vilizált” szélsõjobboldal kép-
viselõjének. Tény, hogy sok-
kal inkább a jelenben él, mint
az apja, de nem annyira mû-

velt, és kevésbé tehetséges.
Viszont ugyanolyan kemény
és még kegyetlenebb ember.
Jean-Marie Le Pen minde-
nekelõtt a megszólalásaiban
szélsõséges: fifikás, ügyes és
erõszakos aktivista, de soha
nem képzelte azt, hogy hata-
lomra juthat, és egy rend-
szert a saját képére formál-
hat. Harcolt, sértegetett, erõ-
szakoskodott, de mindig csak
statiszta maradt a politikai
életben, és ezzel maga is tisz-
tában volt. Miután politikai
ügyességének és a körülmé-
nyeknek köszönhetõen Le
Pen 2002-ben bejutott az el-
nökválasztás második fordu-
lójába, el kellett szenvednie
azt a megaláztatást, hogy a
franciák 82 százaléka végül
ellene szavazott. A két fordu-
ló között teljesen elrontott

kampánya bebizonyította,
hogy nem tud gyõzni, csak
rágalmazni és szidalmazni.

Célja az Élysée-palota

Marine Le Pen ugyanak-
kor egyértelmûen hatalomra
és kormányzati szerepre vá-
gyik. Mégpedig nem a jobb-
oldali kormánnyal történõ
valamilyen szövetség formá-
jában, amelyet legalább any-
nyira gyûlöl, mint az apja,
hanem azt remélve, hogy las-
sanként átveheti a hatalmat,
hiszen még csak 44 éves. Si-
kere bizonyítja, hogy nõ lété-
re is van keresnivalója az
atyai örökségként rátestálódó
politikai oldalon, nyugdíjba
küldve az idejétmúlt, rosszul
szabott öltönyöket viselõ, kü-
lönös szemüvegkereteket
hordó, megafonba beszélõ
férfiakat. A holokausztta-
gadók hangja elhalkult, az
antiszemitizmus jobbára a
háttérbe szorult, napjainkban
a muszlimok, a bevándorlók,
az iszlám és a globalizáció
vált a szélsõjobb számára fõ
ellenséggé. A megkérdezett
franciák 22 százaléka rokon-
szenvez Marine Le Pen esz-
méivel. Sõt: a jövõre esedé-
kes államfõválasztásokkal
kapcsolatos közvélemény-
kutatás adatai szerint jelenleg
a szavazópolgárok egyhar-
mada a Nemzeti Front új ve-
zérét – aki automatikusan el-
nökjelöltté is vált – tüntetné
ki támogatásával, ez pedig 12
százalékos növekedést jelent
az elõzõ évhez viszonyítva.
És még hátra van nagyjából
tizenöt hónap. 

Marine Le Pen: nõ a francia jobboldalon

Bogdán Tibor 

Az egymást követõ ro-
mániai népszámlálások-

ból egyértelmûen kiderült a
trend: míg az ország összla-
kossága 1948-tól egészen
2002-ig folyamatosan nõtt,
és csupán a 2002. évi felmé-
rés alkalmával jeleztek
1 130 000-es csökkenést – en-
nek ellenére, a hatvan év ösz-
szességében több mint
5 800 000-es volt a létszám-
gyarapodás – addig a magyar
lakosság száma és részaránya
folyamatosan csökkent az
utóbbi hat évtized alatt.

Szétnyíló 
demográfiai olló

A 2002. évi népszámlálás
adatainak megfelelõen a 21,6
millió lakosú Romániában
19,4 millió román mellett
1,43 millió magyar él –  va-

gyis 6,6 százalékos rész-
aránnyal ez az etnikum az
ország legnagyobb nemzeti
kisebbsége. A harmadik he-
lyen, 535 ezer fõvel a roma
lakosság áll, az alig 60 ezerre
apadt német közösséget 61
ezres létszámával már az uk-
rán lakosság is felülmúlja. A
sorrendben az oroszok/li-
povánok következnek, 35,7
ezer lakossal, õket követik a
törökök 32,5 ezer, a tatárok
24,1 ezer, a szerbek 22,5 ezer,
a szlovákok 17,1 ezer, a bol-
gárok 8 ezer, a horvátok 6,8
ezer, a görögök 6,4 ezer fõ-
vel. Az egykoron népes ro-
mániai zsidóság létszáma 5,7
ezerre apadt, és már csak a
cseheket, a lengyeleket, az
olaszokat, az örményeket,
valamint az 1,2 ezres csángó
lakosságot – és a 2,2 ezer fõs
kínai közösséget elõzi meg.

A magyar lakosság rész-
arányának folyamatos csök-

kenése, Erdélyben mérhetõ
le leginkább. Itt 1956-ban
például a lakosság 65 száza-
léka volt román, a magyaro-
ké pedig meghaladta a 25
százalékot. 2002-re viszont
az arány 74,7:19,6-ra módo-
sult – természetesen a ro-
mán lakosság javára. Mind-
ez elsõsorban Ceauºescu
iparosításnak álcázott elro-
mánosító politikájával ma-
gyarázható. Így 1956 és
1977 között az erdélyi ro-
mán lakosság részaránya 4,4
százalékkal nõtt, a magyaro-
ké 2,5 százalékkal csökkent,
1977 és 1992 között a ro-
mánság létszámgyarapodása
4,2, a magyarok létszám-
csökkenése pedig 1,8 száza-
lékos volt. A rá következõ
évtizedben már a román la-
kosság alig 1,1 százalékkal
nõtt, igaz, a magyar lakos-
ság még mindig 1,2 száza-
lékkal apadt .

Sokatmondó 
szakmai megoszlás

Érdekes módon, a legutób-
bi népszámlálás alkalmával
1 443 970 személy vallotta
magát magyar anyanyelvû-
nek, 12 ezerrel többen, mint
magyar nemzetiségûnek. Ez-
zel a magyar anyanyelvûek
részaránya 0,06 százalékkal
meghaladja a magyar nem-
zetiségûekét.

Vallási szempontból az ön-
magát államvallásnak tekin-
tõ ortodox egyház hívei van-
nak egyértelmûen túlsúly-
ban, számuk 18,1 millió, ami
86,7 százalékos részarány-
nak felel meg. A második
legnagyobb romániai egyház
a római katolikus, 4,7 száza-
lékot jelentõ 1 millió hívõvel,
majd a reformátusok követ-
keznek 701 ezer, a pünkös-
disták 324 ezer, a görög-kato-
likusok 191 ezer és a baptis-
ták 126 ezer hívõvel. A többi
egyház 100 ezer fõ alatt van.
Emellett felekezeten kívüli-
nek tartotta magát 12,8 ezer
fõ, ateistának vallotta magát
8600 személy.

Érdekes – és egyben sokat-
mondó – a román és a ma-
gyar közösség szakmai szem-
pontból történõ megosztása.
Így például a törvényhozók,

az igazgatási, érdekképvise-
leti, gazdasági, politikai veze-
tõk kategóriájában a magas
3,8 százalékával a magyar
közösség mélyen alulképvi-
selt. 

A középvezetõk (techniku-
sok, mesterek) szintjén azon-
ban 9,7 százalékos jelenléte
messze meghaladja lakossági
részarányát, akárcsak 8,2
százalékos jelenléte az értel-
miségi és tudományos foglal-
kozások esetében, vagy 8,5
százalékos részvétele a szol-
gáltatási, kereskedelmi tevé-
kenységekben. A csúcsot a
magyar közösség azonban a
mezõgazdasági, erdõgazdál-
kodási, halászati foglalkozá-
soknál tartja 22,3 százalék-
kal, de a kézmûvesek, szak-
képzett munkások 20,3 szá-
zaléka is soraiból kerül ki. A
„fegyveres szervek foglalko-
zásai” kategóriában viszont
mindössze 0,4 százalékkal
van jelen. 4,3 százalékával
azonban örvendetes módon
„alulképviselt” a munkanél-
küliek sorában is. Mindez jól
jelzi, hogy a romániai ma-
gyarság létszámbeli fogyat-
kozása ellenére képzettség,
szakmai színvonal, érvénye-
sülés tekintetében helyt áll a
nem könnyû romániai viszo-
nyok közepette.

Népszámlálás – 2011

Az Országos Statisztikai
Intézet elnöke, Vergil
Voineagu közlése szerint az
idei népszámlálást minden bi-
zonnyal októberben kezdik el.
A folyamat két hetet vesz
majd igénybe, ez idõ alatt a la-
kosság lélekszáma mellett fel-
mérik a lakásviszonyokat is.
Az akció idei megrendezése
egyébként valamennyi uniós
tagország számára kötelezõ,
Brüsszel ugyanis pontos képet
kíván alkotni az unió, ezen
belül pedig a tagországok tel-
jes lakosságáról.  A mostani
népszámlálás alkalmával va-
lamennyi, romániai lakhellyel
rendelkezõ román állampol-
gárt számba vesznek, függet-
lenül attól, hogy az akció pil-
lanatában az országban tar-
tózkodik-e vagy sem. A fel-
mérés kiterjed a romániai lak-
hellyel rendelkezõ nem ro-
mán állampolgárokra, az or-
szág területén tartózkodó
egyéb személyekre – mene-
kültekre, menedékjogot vagy
állampolgárságot kérõkre, üz-
leti vagy személyes ügyben ér-
kezett külföldiekre is. Vizsgál-
ják majd a lakossági elörege-
dés folyamatát, a belsõ és más
országokba irányuló elván-
dorlást, az oktatási szintet. 

Népszámlálások Romániában
Romániában az utóbbi hatvan évben hat népszámlálást tar-
tottak, átlagosan tehát tíz évenként egyet. 1948. után 1956-
ban és 1966-ban került sor hasonló akcióra, majd 11 éves
szünet után rendezték meg az utolsó, „szocialista népszám-
lálást”, amelyet tizenöt éves szünet követett, egészen 1992-
ig. A legutóbbi felmérést 2002-ben tartották, most pedig,
kilenc éves szünet után, idén lesz ismét népszámlálás.

Marine Le Pen politikai elõdje – édesapja, Jean-Marie Le Pen – gratulációját fogadva

Szõke, ékesszóló, és megvan az ereje
hozzá, hogy édesapja Nemzeti Front-
ját szalonképessé tegye: vasárnap
Marine Le Pen vette át a párt irányítá-
sát – ez pedig közvetlen veszéllyel fe-
nyeget Sarkozy elnök számára a jövõ-
re esedékes elnökválasztáson. 



Azt kérdi az anyósom, hogy miért kellett a
nagyváradi demokrácia-központnak Buka-
restben két Toyota márkájú személygépko-
csit vásárolnia. Rendben van az – válaszo-
lom –, elvégre a nemzeti összetartozás nem
járhat gyalog („legfölebb ha omnibuszon”).
Biztos vagyok benne, hogy a magyar adófi-
zetõk pénzét nem költhették volna jobban el,
mint prémium kategóriájú személygépko-
csikra, aminek az egyszerûsített honosítást
kérelmezõk biztosan nagy hasznát veszik és
hálásak is érte, bár nem õk járnak rajta. 
De aztán az anyósom tovább mondja...
Van a demokrácia-központoknak személy-
zetük, felszerelésük, költségvetésük s min-
den egyéb anyagi kellékük, ami nélkül a
demokráciának nem lenne központja.
Egyébként az elnevezés maga is képzavar,

és nem túl ihletett. A nép-
felség (demokrácia)
ugyanis egy államszerve-
zési elv, aminek nem le-
het központja. Viszont

egy olyan dolognak,
aminek lehet, annak
csak egy központja
van, hiszen a szó je-
lentése (a középpont

kifejezésbõl ered) kizárja, hogy valaminek
több központja legyen. Kivételt csak a ha-
zai demokrácia képez, aminek harmincöt
központja van. Most már értem, hogy mi-
ért nevezte a romániait eredeti demokráciá-
nak Ion Iliescu még 1990-ben...
De hagyjuk a kekeckedést, a magyar nem-
zeti összetartozás és az au-
tonómia élharcosaitól iga-
zán nem várható el, hogy
ismerjék is azoknak a
nyelvét, akiknek a jogaiért
harcolnak. Vonjuk inkább
górcsõ alá a Toyotán járó
demokrácia-központok jo-
gi státusát, ami meglehetõsen bizonytalan-
nak tûnik. Az intézményhálózat – az Erdé-
lyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezetõ el-
nökének, Toró T. Tibornak a nyilatkozata
szerint – a magyar kormány és az EMNT
megállapodása eredményeként jött létre.
Ugyanakkor 2005 óta Magyarországon lé-
tezik a Demokrácia Központ Közalapít-
vány, ami egy Fidesz-közeli civil szervezet,
de nem tudni, hogy jogi státusát felhasz-
nálták-e a romániai irodák létrehozásakor.
Abból, hogy az erdélyi demokrácia-köz-
pontok az EMNT honlapján kaptak helyet,

arra gondolhatunk, hogy a szóban forgó
képzõdmények nem tekinthetõk önálló jogi
entitásnak, hanem az EMNT tevékenysé-
gének a részét képezik. Erre utal Toró T.
Tibor hivatkozott nyilatkozata is. Ha ez így
van, akkor a Toyoták és kapcsolt részei
(irodák, eszközök, számítógépek, telefonok

stb.) jogi értelemben vett
tulajdonosa nem egy, a ro-
mán állampolgárok tájé-
koztatását segítõ jótékony-
sági egylet, hanem az Er-
délyi Magyar Nemzeti Ta-
nács. Vagyis a magyar kor-
mány a magyar adófizetõk

forintjaiból megrendelt egy szolgáltatást az
egyik romániai civil szervezettõl. 
Lássuk, mi a feladata a magyar kormány
által finanszírozott erdélyi intézményháló-
zatnak. A választ az egyik legilletékesebb-
tõl, az EMNT ügyvezetõ elnökétõl, Toró T.
Tibortól tudhatjuk meg, aki a Szatmárné-
metiben létrehozott demokrácia-központ
avatásán azt mondta, az iroda legfontosabb
feladata a kedvezményes honosítással kap-
csolatos tájékoztatás lesz, de ugyanakkor
monitorizálni fogja az önkormányzatokat,
különösen az azokban dolgozó RMDSZ-es

tisztségviselõket is. Nem láthatunk bele a
magyar államérdekek szövevényébe, de leg-
alábbis különös, hogy miért fordít az Or-
bán-kormány pénzt, Toyotát, szkennert
mondjuk a királydaróci RMDSZ-es taná-
csosok megfigyelésére – ha egyszer ezt kö-
veteli meg a nemzeti összetartozás impera-
tívusza, akkor meg sem mukkanok.
Felmerül a kérdés, hogy mi lesz a demok-
rácia-központokkal azután, amikor már
mindenki, aki akar, hozzájut a magyar ál-
lampolgársághoz? Nem tudni, hogy az
EMNT és a magyar kormány között meg-
kötött szerzõdés rendelkezik-e errõl, de azt
érdemes felidézni, hogy az EMNT tevé-
kenysége nem merül ki a demokrácia-köz-
pontok mûködtetésében. A valamikor még
az erdélyi magyar parlamentnek indult, s
mára civil szervezetté átalakult képzõd-
mény jelenlegi legfontosabb feladata az,
hogy létrehozza az Erdélyi Magyar Nép-
pártot. A magyar kormány tehát egy olyan
szervezetet lát el igen komoly infrastruktú-
rával, amelyik ezt a pártépítés céljaira aka-
dálytalanul felhasználhatja. 
No, látod fiam – fejezi be anyósom, a rá
jellemzõ tisztánlátással zárva le a témát –
ehhez kell a Toyota! 

Így élt Mihail Vlaszov, egy bozontos szemöldökû, kajánul mo-
solygó, gyanakvó tekintetû, apró szemû, mogorva, szõrös lakatos
is. A legkülönb lakatos volt a gyárban, és a legerõsebb ember a te-
lepen; gorombán viselkedett feletteseivel, és ezért keveset keresett,
minden ünnepnapon megvert valakit, és ezért senki se szerette,
mindenki félt tõle. Próbálták már megverni õt is, de nem sikerült.
Vlaszov, ha látta, hogy jönnek a támadói, felkapott egy követ,
deszkát vagy vasdarabot, és lábát szélesen szétterpesztve, némán
várta ellenségeit. A szemétõl a nyakáig fekete szakállal benõtt ar-
ca és szõrös keze mindenkiben félelmet keltett. Különösen a sze-
métõl féltek: ez az apró, szúrós szempár úgy fúródott az emberek-
be, mint valami acélfúró, és akinek a tekintete csak találkozott ve-
le, érezte, hogy olyan vad erõvel áll szemben, amely nem ismeri a
félelmet, és kész azonnal irgalmatlanul lesújtani.
– No, takarodjatok, bitangok! – mondta tompán. Az arcát borító
sûrû szõr közül kivillantak nagy, sárga fogai. És az emberek gyá-
ván szûkölõ szitkokkal szidva õt, szét is oszlottak.
– Bitangok! – szólt utánuk kurtán, és szeme gúnyosan ragyogott,
olyan szúrósan, mint egy ár. Aztán fejét kihívóan magasra tartva,
elindult a nyomukba, és azt kiáltotta: – No, ki akar meghalni?
Senki sem akart.
Keveset beszélt, és a „bitang” volt a legkedvesebb szava, így ne-
vezte a gyár vezetõségét is, a rendõrséget, és így szólította a felesé-
gét is:
– Nem látod, te bitang, hogy elszakadt a nadrágom?!

Makszim Gorkij: Az anya. Fordította Makai Imre

Toyota
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Ha még nem szóltam volna róla nyilvánosan, most
ide írom: sem a régi rendszerben, sem a mostani-
ban semmiféle politikai funkcióm nem volt. Ha kí-
náltak is, mert kínáltak, visszautasítottam, mert
amennyire lehetett (nem mindig lehetett), valame-
lyest õrizni akartam személyiségemet. 
Mindez így igaz, még akkor is igaz, ha írásaimból
kiderül, hogy az RMDSZ mellett állok. Szatmári
viszonylatban alapító tagja vagyok, s már akkor el-
tökéltem: mindaddig vele maradok, míg nem tûnik
fel jobb. És ezt a jobbat most sem látom, hisz a csí-
rázó harmadik magyar párt jelszava, „Magyarnak
lenni jó” olyan fantáziátlan, puszta kijelentés, ami
még csak érzelmi hatást is alig vált ki, hisz legtöb-
ben eszmélésünk óta tudjuk: magyarnak lenni jó,
még ha ütnek is bennünket! Legtöbben azt is tud-
juk: magyarságunkat elsõsorban tetteink igazolják,
nem pedig szavak és okmányok, amelyek mostaná-
ban nagyon elõtérbe kerültek. Hiszen Széchenyivel
szólva, a magyar köpeny még nem magyar szív, a
magyar szó még nem magyar érzés!
Lábra kelt mostanában olyan vélekedés, hogy aki
nem rohan a honosítási kérvényt letenni, az nem jó
magyar, még kevésbé az, ha a jelenlegi pesti kor-
mány bármely intézkedését bírálja. Tõkés László-
nak az Új Magyar Szóban is idézett közleménye,
amely a magyarországi médiatörvény heves bírála-
tainak okait taglalja, többek közt azt állítja: az ösz-
szehangolt támadókampányból „az RMDSZ buka-
resti pártsajtója és annak tudósítói holdudvara is ki-
veszi a részét”. Bár én eddig egy sort nem írtam
említett törvényrõl, tudom, hogy nevezett holdud-
varba sorol, mert korábban szemembe vágta, hogy
az RMDSZ-„tollnoka” vagyok. Elegánsan elfelejt-
ve, hogy mindaddig, amíg nem a széthúzást szítot-
ta, voltam én az õ „tollnoka” is! De mi baja velem?
Az, hogy számos erdélyi magyar újságíróval ellen-
tétben, hangzatos, sokszor üres magyarkodással fel-
masnizott politikai közjátékait nem dicsérem! 
De hát miért is dicsérném, amikor a demokrácia
hamis jelszavával a harmadik párt létrehozásán
ügyködik (miután az RMDSZ-nek is alapítója),
ami láthatóan a felvidéki és kárpátaljai magyar-
ság sorsára juttathat bennünket, Vagy Tõkés
László és holdudvara szerint erkölcsös összeta-
posni azt az RMDSZ-t, amely õt (az én voksom-
mal is) az EU parlamentjébe jutatta? Egy refor-

mátus lelkész, emberi tartását fel-
adva, a széljárás szerint ide-oda
hintázhat? Kérdi egy konzerva-
tív újságíró, aki igaz, hogy nem
adta be elsõk között honosítási

kérvényét, de ötven éve ugyanan-
nál a lapnál dolgozik, huszon-
egy éve az RMDSZ-tagja és
negyvennyolc éve él békesség-
ben feleségével!Sike Lajos

Lap-top
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Miért fontos az 
Orbán-kormánynak
mondjuk a királydaróci
RMDSZ-es tanácsosok
megfigyelése?

Székely Ervin

Minden napra egy mondás

„Az egyetlen módja annak, hogy megszabadulj
a félelemtõl, az, hogy csinálsz róla egy filmet.”

Alfred Hitchcock

Szöveg nélkül

Mindenki bitang

Holdudvar
A nap címe. Franciaország Bãsescu el-
len? Cornel Nistorescu, cotidianul.ro

Magyarázat. A neves újságíró-riporter
megsemmisítõ látleletét adja annak, ho-
gyan romlott meg a viszony Románia és
régi barátja, számtalan esetben „ügyvéd-
je”, Franciaország között. Ennek fõ oka:
Traian Bãsescu, a maga államfõi
antidiplomáciájával, faragatlanságával.
Nagyköveteket, befolyásos politikusokat
alázott meg, felkészületlen volt...
Nistorescu cikkének a vége a „veszedel-
mes viszonyok” kezdetére utal: „Utóirat.
A román államelnök összeütközése Fran-
ciaországgal sokkal régibb keletû, régebbi
a párizsi nagykövetségünkön csalással
megszámolt szavazatoknál. Akkorra tehe-
tõ, amikor kigyúlt Rouen kikötõje, amikor
a tengerész több tízmilliós kárt okozott.
Évek múltán, a kamerák elõtt, tiszti haza-
fisággal kijelentette, becsaptam õket!”
Utána, sokszor, másokat is, minket is!

Egy kis demitizálás. Az Adevãrul arról
számol be, hogy Adrian Sobaru, a parla-
menti erkély öngyilkosjelöltje kétezer
eurót és játékokat kapott ajándékba. Meg-
indította Corneliu Vadim Tudort is, külö-
nösen miután megtudta, hogy Sobaru a
fivérével együtt, valamikor a Nagy-Romá-
nia Párt tagja volt. Egy másik érdekes in-
formáció, amit a lapból – exkluzív mó-
don – megtudunk: Sobaru az ominózus
napon azért zsongott (volna) be, mert a
fõváros utcáin elveszítette pszichés beteg
kisfiát.

Örök téma. A Cronica Românã legérdeke-
sebb anyaga arról szól, hogy ki mennyit
hiányzott már megint a parlamentbõl.
Elõre megjegyezzük: a román (és a ma-
gyar és az egyetemes) demokrácia fejlõdé-
sével eljutottunk oda, hogy az ellenzék
akár a feje tetejére állhat is, a többség
úgyis keresztülviszi az akaratát, tehát
nyilvánvaló, hogy a legtöbb hiányzó az
ellenzék soraiból kerül ki. Az viszont a
következetesség és a felelõsség szép példá-
ja, hogy a két ellenzéki vezér listavezetõ:
a szenátusban Crin Antonescu, a képvise-
lõházban Victor Ponta vett részt a legke-
vesebb döntõ szavazáson (háromszor, il-
letve kétszer). 

Horváth István
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Baloga-Tamás Erika

Két hónap elteltével is-
mételten napirendre tûz-

te a közlekedésügyi miniszté-
rium azt a határozatterveze-
tet, mely az összes autótulaj-
donosra kiterjesztené a köte-
lezõ téli gumi használatot. A
most nyilvános vitára bocsá-
tott rendelkezés nemcsak az
abroncsvásárlást írná elõ, de
szigorítana az érvényes bün-
tetéseken is. A tervezet szö-
vege indoklásában nem rejti
véka alá, hogy az intézkedés
elsõszámú nyertese az állam-
kassza lenne, mely csupán az
autógumik eladásából szár-
mazó áruforgalmi adó
(áfa/TVA) révén 445 millió
eurós bevételre tenne szert. 

Milliárdos üzlet

Romániában jelenleg
mintegy 5,38 millió autó van
bejegyezve, melybõl 1,1 mil-
lió speciális jármû, mely nem
igényel külön téli felszereltsé-
get, hetvenezer pedig az álla-
mi gépkocsipark tulajdona –
részletezi a hivatalos szöveg.
A fennmaradó  4,21 millió
autó téli gumival való ellátá-
sa 1,85 milliárd euróba kerül-
ne, mely a ráesõ TVA kifize-
tése után közel félmilliárdos
nyereséget termelne a költ-
ségvetés számára. (Ugyanak-
kor értékes adólejeket is el-
vonna a büdzsébõl, mivel a

hetvenezres állami autópark
felszereltetésének költsége 28
millió euróba kerülne.)

Pluszbevételt jelentenének
ezenkívül az abroncs-cserét
elmulasztókra kirótt pénz-
büntetések is – a törvényt
megszegõk ugyanis erre is
számíthatnak, a 9-20 bünte-
tõpont és a számtáblák, illet-
ve az autó beíratási papírjai-
nak bevonása mellett.

Mint ismeretes, tavaly no-
vemberben Anca Boagiu
szállításügyi miniszter egy ál-
talános téligumi-kötelezett-
ség bevezetését kezdemé-

nyezte, melyet végül csak a
hivatásos fuvarozókra ter-
jesztettek ki. Bár ez hirtelen
felhajtotta a szakszervizek
iránti érdeklõdést, a lapunk
által megkérdezett nagy- és
kiskereskedõk szerint ennek
ellenére sem ugrott meg a téli
gumit cserélõ autótulajdono-
sok száma. 

Székelyföld felkészült

„Lévén, hogy megyénkben
egész tél folyamán számítani
kell a fagyokra, hóra egyszó-
val a téli útviszonyokra, az itt

élõ emberek tudatában van-
nak annak, hogy szükséges
és fontos a gumicsere. Persze
ennek ellenére vannak kivé-
telek, olyanok, akik húzzák-
nyúzzák a csere idõpontját,
de a többség már az elsõ fagy
megjelenésekor elvégzi, vagy
elvégezteti az átállást” – felel-
te lapunk érdeklõdésére Be-
nedek Sándor, a székelyud-
varhelyi Benedek Gumi&
Service Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója. Meglátása szerint ha
törvényerõre emelkedik az
immár másodjára terítékre
került tervezet, akkor sem

lesz számottevõ a változás a
gumiabroncs eladásának pia-
cán, legalábbis ami a székely-
földi viszonyokat illeti. 

„Ha keveset is, de csak hoz
majd valami pluszbevételt a
konyhára, tehát üzleti szem-
pontból jónak tartom a
kötelezõvétételt” – jegyezte
meg az ügyvezetõ érdeklõdé-
sünkre, hogy mekkora profit-
növekedésre számítanak az
intézkedés nyomán.  

Csak jövõ téltõl?

A szállításügyi tárca
Evenimentul Zileinek nyilatko-
zó forrásai azonban megerõ-
sítették: az intézkedés a kö-
vetkezõ hónapokban még
nem lép érvénybe, erre legko-
rábban a 2011-2012-es téli
szezon beköszöntével kerül-
het sor. Anca Boagiu koráb-
ban azonban már hangsú-
lyozta: bár a téli gumik egy-
elõre nem kötelezõek,
amennyiben egy balesetet
okozó jármû technikai mu-
lasztás miatt a közút vagy az
útviszonyok károsodását idé-
zi elõ, tulajdonosának, illetve
biztosítójának kötelessége a
javítási munkálatok költsége-
it állni. Ugyanakkor biztosí-
tott arról, hogy az ily módon
beszedett pénzeket kizárólag
az Országos Út- és Autó-
pályatársaság használhatja
fel a közutak rendbetételére,
illetve építésére. 

Téli gumik: az állam a nyerõ

Nemcsak az autósok biztonságát szolgálja a téli gumi: az államkassza bevételeit is „védné”

2010: a borúlátás éve

A román lakosok több mint
fele úgy véli, anyagi helyzete
rosszabbodni fog 2011 folya-
mán, 80 százalékuk nem
tartja alkalmasnak ezt az
idõszakot spórlásra, 26 szá-
zalékuk pedig bevallottan
adósságokkal küzd – idézte
a Mediafax a GfK piackutató
intézet vásárlói bizalmat mé-
rõ statisztikáját, mely szerint
2010 az utóbbi tíz év leg-
pesszimistább idõszaka volt.

„Ósdi” mágneskártyák

A visszaélések, csalások, lo-
pások megakadályozása és
az adatvédelem fokozása ér-
dekében az Európai Unió
bevonná a mágneses bank-
kártyák minden formáját és
áttérne a chippel rendelke-
zõkre – írta a Deutsche
Wellére hivatkozva az
Agerpres. A médium szerint a
bankkártyaadat-lopásokat
globálisan mûködtetõ bûn-
szövetkezetek túlnyomórészt
román kézben vannak.

Beindult a turizmus

Helyrejött a gazdasági vál-
ság után a globális turizmus:
tavaly 6,7 százalékkal több
külföldi vendég érkezését je-
gyezték világszerte 2009-hez
képest – közölte a Turizmus
Világszervezete adatait az
Agerpres. A 2010-ben 935
millió euróra becsült piac
még a 2008-as évhez képest
is emelkedést mutatott, en-
nek a növekedésnek a mo-
torját pedig a fejlõdõ régiók
jelentették.

Rekord-befektetés

Rekordot döntött tavaly az
Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank (EBRD) által a
közép-kelet-európai és kö-
zép-ázsiai kedvezményezett
térségben végrehajtott befek-
tetések száma és értéke is –
közölték hétfõn a bank lon-
doni székhelyén. Az elõzetes
összesítés szerint a mûködé-
si terület számára aláírt új
programok száma 2010-ben
csaknem negyedével, az elõ-
zõ évi 311-rõl 386-ra, a be-
fektetések összértéke pedig
7,9 milliárd euróról 9,0 mil-
liárd euróra emelkedett. A
kedvezõ eredmény fõ oka a
szakértõk szerint az, hogy
megindult a gazdasági kilá-
balás az EBRD-térségben.

Internetes verbuválás

A közösségi hálók egyre na-
gyobb szerepet játszanak az
álláskeresésben: a német vál-
lalatoknak már több mint
harminc százaléka hirdeti
meg állásajánlatait valamely
közösségi hálózaton – idézte
az mfor.hu a Bitkom német
számítástechnikai és infor-
matikai ágazati képviseleti
szervezet adatait. A legfon-
tosabb munkaközvetítõk
azonban jelenleg még min-
dig az olyan internetes állás-
börzék, mint amilyen a
Stepstone vagy a Monster: a
vállalatok 71 százaléka teszi
közzé állásajánlatait ezen a
csatornán. 

Totka László

Csupán 200 millió eurós
keretet különítene el a

kormány idén az Elsõ ház
program hitelei számára, mi-
után folyamatosan csökkent
az érdeklõdés az államilag
garantált ingatlanhitelek
iránt – jelentette be Emil Boc
miniszterelnök a közszolgá-
lati rádióban. A miniszterel-
nök szerint a holnapi kor-
mányülésen fogadják el azt a
sürgõsségi kormányrendele-
tet, mely a program folytatá-
sát szabályozza. „Egy két-
százmillió eurós keretet sza-
bunk meg erre a célra, mely-
nek kimerülése után a meg-
lévõ forrásoknak és a költ-

ségvetési prioritásoknak
megfelelõen döntünk a to-
vábbi finanszírozásról” – fej-
tette ki Boc. 

„Az Elsõ Ház-hitel nem
volt túl népszerû, mivel köz-
tudott, hogy igen nehéz meg-
szerezni, így az elmúlt évben
nem sokan vették vagy vehet-
ték igénybe ezt a lehetõséget
– mondta el lapunknak Kan-
dó Svábi Norbert az A1
Immobili Real Estate ingat-
lanközvetítõ nagyváradi ve-
zetõje. – Az új kétszázmilliós
garancia ígéretének hatására
valószínûleg végigsöpör
majd egy újabb népszerûségi
hullám, azonban a megfele-
lõ, biztos anyagi háttér hiá-
nyában az igénylõk részérõl

továbbra is nagyon kockáza-
tos az ingatlanvásárlásnak ez
a módja.”

Jelenleg még nem tudni,
hogy a 2011-es program hoz-
e változásokat, egyelõre csak
az összeg körül jelentek meg
spekulációk, mivel az állító-
lag „kísértetiesen hasonlít”
arra a keretre, mely a 2010-re
kiutalt 700 millióból megma-
radt. A bankok korábban
egy új variánst javasoltak
melyben az állam a hitelek-
nek csak ötven százalékát
garantálná, cserébe ugyanak-
kor a kölcsön felsõ határát a
jelenlegi 60-75 ezer euróról
százezer euróra növelné. A
pénzintézetek 500 milliós ga-
ranciaküszöböt látnának szí-

vesen, mely egymilliárd
eurós hitelcsomagot tenne
számukra lehetõvé.

„Eddig leginkább fiatalok,
friss házasok érdeklõdtek,
akiknek összegyûlt némi
pénzük, a vásárlás azonban
komolyabb tartalékok nélkül
nagyon kockázatos és erre
sokan nem gondolnak. A
bankok nagyon komoly kri-
tériumokat szabnak és ga-
ranciákat kérnek a hitelhez,
a fiatalok gyakran a szülõi
házat jelzálogosítják a cél ér-
dekében” – figyelmeztet az
ingatlanszakember. Hozzá-
tette, egyes elemzések szerint
az Elsõ házas-hitel hoszszú
távon többe kerülhet mint
más banki kölcsön. 

Az államilag garantált hi-
telek iránti kérelem egyre
gyérebb volt az utóbbi idõ-
ben: tavaly kilenc hónap
alatt csak valamivel több
mint 13 ezer szerzõdést kö-
töttek meg 538 millió euró
értékében, amely a prog-
ramra szánt keretnek csu-
pán 77 százalékát tette ki.
Ezt megelõzõen 2009-ben
alig hat hónap alatt 6676
igénylést hagytak jóvá 274
millió euró értékben. Noha
a program második évében
az építési munkálatok ösz-
tönzését tûzte ki célul, a fi-
nanszírozásokat szinte kizá-
rólag régi ingatlanok vásár-
lására igényelték: a kedvez-
ményes hitel felhasználásá-
val mindössze két új házat
építettek. 

Röviden

Büntetnék 
a parlagok
tulajdonosait
ÚMSZ

Már áprilistól életbe lép-
het a Valeriu Tãbãrã me-

zõgazdasági miniszter által
kezdeményezett törvény,
mely büntetné a parlagon
hagyott földek tulajdonosait
– közölte az incont.ro. A tár-
cavezetõ szerint a két hónap-
ja elkészült terevezet szöve-
gét már eljuttatták Emil Boc
miniszterelnöknek, február
elsejétõl pedig nyilvános vi-
tára bocsátják. Bár az agrár-
tárca illetékesei korábban
úgy nyilatkoztak: a büntetés
mértékét a hektáronkénti ál-
lami támogatás összegének
megfelelõen határozzák
meg, a jelenlegi dokumen-
tum 400 lejes pénzbírságról
beszél. A szaktárca adatai
szerint tavaly 9,4 millió hek-
tár megmûvelhetõ földterü-
letbõl 2,9 millió hektár ma-
radt megmunkálatlanul. A
parlagon maradt földek ará-
nya az utóbbi években folya-
matosan növekedett, 2007
óta szinte megduplázódott.
Tãbãrã korábban azt is kilá-
tásba helyezte, hogy pénzzel
ösztönöznék azokat, akik
földjeiket hosszabb idõre
bérbe adják: õk az európai
uniós támogatások függvé-
nyében juthatnak támogatá-
sokhoz. Az agrárminisztéri-
um illetékesei a megmunkált
területek gyarapodását remé-
lik ettõl az intézkedéstõl.  A vásárlás komolyabb tartalékok nélkül nagyon kockázatos – figyelmeztetnek a szakértõk

Harmadszor is Elsõ ház
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ÚMSZ-összeállítás

Tíz évre elõre „eldõlhet”
a magyar kisebbség sorsa,

az idei népességszámlálás
eredményétõl függõen – ál-
lítja Veres Valér kolozsvári
szociológus, aki szerint az
idei felmérés eredménye a
romániai magyarság számá-
ra „lélektani küszöb” lehet.
Bár a szakértõ nem kívánt
találgatásokba bocsátkozni,
arra figyelmeztetett: a romá-
niai magyarság lélekszáma
jelentõsen csökkent, fel kell
tehát készülni a kellemetlen
meglepetésekre. 

„Nekünk nincsenek 
bevándorlóink”

„A magyarság számaránya
különösen fontos azokon a
településeken, ahol eddig ép-
pen csak hogy elértük a húsz
százalékos küszöböt. Elõfor-
dulhat, hogy az idei mérések
már más arányt mutatnak, és
akkor a jövõben a nyelvi jo-
gok gyakorlását például nem
szavatolják  a törvények, he-
lyi alkukra van szükség” – fi-
gyelmeztetett a szociológus,
aki szerint általános tenden-
cia a népességcsökkenés:
becslések szerint jelenleg kö-
rülbelül 1,3 millió magyar él
Romániában. „Európa-szer-
te érvényes az elöregedés, az
unió tagállamaiban  a statisz-
tikákat csak a bevándorlók
javíthatják, de ilyen  jellegû
népességpótlásra az erdélyi
magyar közösség nem szá-
míthat” – emlékeztetett Veres
Valér, aki elmondta: tudomá-
sa szerint nem folyik szaksze-

rû vizsgálat arról, hogy a ket-
tõs állampolgárság megszer-
zése felgyorsíthatja-e az el-
vándorlást. 

Visszaütnek 
a konfliktusok

Az idei népszámlálás el-
sõ eredményeit 2012 márci-

usában hozzák nyilvános-
ságra, részleges eredmé-
nyek a következõ év júniu-
sában látnak napvilágot, a
végleges eredményeket
azonban csak 2013-ban te-
szik közzé. A teljes felmé-
rés körülbelül 50 millió
euróba kerül, a begyûjtött
adatok jelentõsen befolyá-

solhatják az ország admi-
nisztrációját, szociálpoliti-
káját. „A népszámlálás
adataihoz viszonyítunk tíz
éven keresztül, ma a 2002-
es adatok alapján számol-
nak ki minden mutatót,
ezért perdöntõ, hogy mi-
lyen számokkal dolgozunk
a következõ évtizedben” –
hangsúlyozta a kolozsvári
társadalomkutató, aki sze-
rint különösen fontos, ho-
gyan történik a felmérés a
többetnikumú vidékeken.
„Jelentõs eltérések mutat-
kozhatnak például azokon
a területeken, ahol a romák
az elõzõ népszámláláskor
még magyarnak vallották
magukat” – mondta Veres
Valér, aki szerint éles fordu-
lat ott következhet be, ahol
a magyarok és a romák kö-
zött az utóbbi években
megromlott a viszony. 

„Rá kell készülni!”

A népszámlálásra való
felkészülést különösen fon-
tosnak tartják a kisebbségi
érdekvédelmi szervezetek.
Az RMDSZ szociológusok-
ból, társadalomkutatókból
álló szakmai csoportot ho-
zott létre annak érdekében,
hogy a magyar közösség fel-
készülten várja a népszám-
lálást. Külön kampány szól
majd a szórványvidékek és
a zömmel magyarok által
lakott régiók számára. Az
októberi felmérést megelõzõ
kampányt Porcsalmi Bálint,
a szövetség kampányszakér-
tõje vezeti. Porcsalmi úgy
véli: teljes összefogásra van

szükség a népszámlálás
elõtt, mert azokat kell a leg-
hatásosabban megszólítani,
akikhez a magyar nyelvû tö-
megtájékoztatás nehézkesen
jut el. „Tudatosítanunk kell
az emberekben, hogy a ma-
gyarság felvállalása nem je-
lent hátrányt. Különösen
fontos ez ott, ahol a magya-
rok aránya alacsony, ahol
sok a vegyes házasság, itt
ugyanis sajátos nyomás ne-
hezedik az érintettekre” – fi-
gyelmeztetett a mozgósítás
felelõse. Porcsalmi elmond-
ta: az idei felmérés  újdonsá-
ga, hogy a népszámlálási
íveken nem lesz elõre kó-
dolt nemzetiség. „2002-ben
román vagy egyéb nemzeti-
ség között lehetett választa-
ni, most nem kényszerül
ilyen döntésre a válaszadó”
– ismertette a módosításo-
kat a kampányszakértõ, aki
elmondta: szorgalmazzák a
kétnyelvû adatlapok beve-
zetését. Az Országos Ro-
maügynökség vezetõje, Ilie
Dincã szintén arra figyel-
meztetett: nem mindegy,
hogy nyomás alatt nyilat-
koznak-e a válaszadók vagy
sem, így az is mérvadó le-
het, hogy kik végzik a nép-
számlálást. „Szerencsés vol-
na, ha a romák által lakott
településeken vagy telepü-
lés részeken a roma közös-
ségekben roma kérdezõbiz-
tosok végeznék a felmérést.
Nagyobb bizalommal len-
nének így az emberek, és re-
álisabb képet alkothatnánk:
hol, hogyan élnek és há-
nyan vannak a romániai ro-
mák.” 
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Népszámlálás: fogy a magyar

Egyre kevesebb a sokgyermekes család Romániában

Röviden

Újra gyilkolt 
az influenza

A H1N1-es vírusfertõzés
végzett azzal a 60 éves férfi-
val, akit a iaºi-i kórházban
kezeltek a múlt év vége óta.
Az áldozat Egyiptomban
járt a közelmúltban, vélhe-
tõlegen elõorvosai szerint
rizikócsoportba tartozott.
Rajta kívül még két influen-
zás beteget ápolnak Iaºi-
ban: egy 34 éves nõ H1N1-
hordozó, egy 30 éves férfi
pedig az AH3N2-es vírus-
sal fertõzõdött meg. Az
Egészségügyi Minisztérium
január 12-én adott ki közle-
ményt a hazai influen-
zahelyzetrõl: a szakhatóság
szerint egyelõre nincs jár-
ványveszély.

Jogszerû 
a kórházösszevonás

Alaptalannak tartják a bu-
karesti Országos
Fonoaudiológiai és Funkci-
onális Sebészeti Intézet al-
kalmazottainak tiltakozását
az Egészségügyi Miniszté-
rium illetékesei. A bukares-
ti Prof. Dr. D. Hociota
Fonoaudiológiai Intézet
munkatársai azt követõen
kezdtek tiltakozni, hogy a
szóban forgó fül-orr-gégé-
szeti klinikát a Bukaresti
Sürgõsségi Egyetemi Kór-
ház speciális részlegévé mi-
nõsítették át. Az intézke-
dést szabályozó határozat-
tervezetet január 7-tõl bo-
csátották közvitára az
Egészségügyi Minisztérium
honlapján. A minisztérium
szerint a jogszabály nem ír-
ja elõ sem az intézmény
egészségügyi tevékenységé-
nek megszüntetését, sem a
folyamatban levõ kutatási
programok leállítását. 

Pályáznak 
a háromszékiek

A Kovászna Megyei Tanács
tegnap jelentõs számú inf-
rastruktúrafejlesztési pályá-
zatot nyújtott be a fejleszté-
si minisztériumhoz: 151
projektbõl 42 célja 265 kilo-
méternyi megyei és helyi út
javítása. Mintegy 26 pályá-
zat révén 255 kilométernyi
vízhálózatot alakítanának ki
a kezdeményezõk, 29 doku-
mentáció 316 kilométernyi
csatornarendszer kiépítését
célozza, 54 projekt a vidéki
életminõség javítását teszi
lehetõvé. A Kovászna me-
gyei utak javítása terén prio-
ritást élvez a Kézdivásár-
hely–Bálványos–Sepsibük-
szád útszakasz, a Sepsi-
szentgyörgy–Illyefalva–Al-
doboly–Vámoshíd szakasz,
a Lemhény–Kézdiszentlélek
szakasz és a Gelence–Cser-
náton szakasz felújítása.  

Elfogták 
a gyermekkereskedõt

Lugoson vették õrizetbe azt
a nõt, aki 5000 euróért vá-
sárolt hét évvel ezelõtt egy
Temes megyei gyereket. A
nõt 24 órás õrizetbe helyez-
ték, szabadlábon védekez-
het, de nem hagyhatja el az
országot.

Sipos M. Zoltán

A civilek sem hagyták
alább, tegnap folytatták

a taxisok által múlt héten
megkezdett benzinbojkot-
tot. Az interneten, SMS-
ben és különbözõ közösségi
csatornákon szervezett til-
takozás arra buzdítja az au-
tósokat, a benzinár roha-
mos emelkedése elleni tilta-
kozásképpen ne tankolja-
nak január 17-e és 19-e kö-
zött.  A kolozsvári György-
falvi negyedben található
Lukoil kútnál tegnap dél-
után úgy nyilatkoztak: ha-
tásos volt a szervezkedés,
érezhetõen visszaesett a
forgalom. „Úgy látszik, van
foganatja az országos szin-
ten meghirdetett bojkottnak
itt is: reggel 8-tól délután 4-
ig 10-12 sofõr tankolt, ami
egy ekkora város esetében
elenyészõen alacsony for-
galmat jelent. Úgy tudom,
hogy ma minden kútnál ez
a helyzet, a sofõrök meg-
makacsolták magukat” –
mondta el lapunknak a töl-
tõállomás alkalmazottja,
aki hozzátette: felkészültek
a tiltakozásra, és úgy vélik,
a következõ idõszakban to-
vábbi demonstrációkra ke-
rülhet sor. „Én kénytelen
voltam ma tankolni, mert
az elmúlt napokban nem

tudtam erre idõt szakítani.
Támogatom a benzinár el-
leni tiltakozásokat, de nem
hiszek ezek hatékonyságá-
ban” – nyilatkozta az a
helybéli férfi, aki éppen
ottjártunkkor vásárolt ben-
zint. „A benzinár alakulása
nagyon sok tényezõtõl
függ, akármilyen kitartóan
és fegyelmezetten tiltakoz-
nánk, akkor is a világpiac
dönt az üzemanyagok érté-
kérõl” – tette hozzá az au-
tótulajdonos, aki bevallot-
ta: olyan jelentõsek a kiadá-
sai, hogy egyre kevesebbet
használja személygépkocsi-
ját. „Eddig ide-oda elsza-
ladtunk napközben a csa-
láddal, az autó folyton kéz-
nél volt. Most célirányosan
haladunk, elõre megtervez-
zük az útvonalat, és csak
oda kocsikázunk, ahova
nagyon muszáj, nincsenek
felesleges körök” – ismer-
tette a családi stratégiát a
kétgyermekes apa.  Tegnap
a Lukoil töltõállomásokon
egy liter Euro 95-ös ok-
tánszámú benzin litere
5,03 lejbe, míg az Euro L
Diesel üzemanyag 4,95 lej-
be kerül: ha valóban telje-
sen leállna az üzemanyag-
eladás az országban, a vál-
lalatot egyetlen nap alatt
15 millió eurónyi bevételki-
esés sújtaná. 

Fotó: Tofán Levente

Kitartó a benzinbojkott

Hírösszefoglaló

Tettlegességig fajult a tar-
talékos katonák és belügyi

alkalmazottak tüntetése teg-
nap Konstancán: a prefektúra
elõtt kiabáló tömeg áttörte a
csendõrség kordonját, egy
férfit elõállítottak.  A hadse-
reg, az állambiztonság és a
belügyminisztérium kötelé-
kéhez tartozó alkalmazottak
az ellen tüntettek, hogy a kor-
mány a számukra biztosított
nyugdíjak újraszámítása mel-
lett döntött. A demonstrálók
jelszavakat kiabálva vonultak
a kormányhivatal elé. „Le

Bãsescuval!”, „Igazságot,
megbecsülést, méltóságot a
hadseregnek” – követelték a
tüntetõk, akik közül sokan
úgy nyilatkoztak: úgy érzik,
cserbenhagyta õket a kor-
mány. A felvonulás hangula-
tát az olyan globalizáció elle-
nes jelszavak tették sajátossá,
mint a „Tisztítsuk meg az or-
szágot a nemzetközi pestis-
tõl!”. A tüntetést jelentõs
erõkkel biztosította a csend-
õrség, de így sem sikerült
megakadályozni a rendbon-
tást. A belügyi alkalmazottak
úgy vélik, a hatvanszázalé-
kos nyugdíjcsökkentés „meg-

alázó” helyzetbe hozza  a
nyugállományban lévõ rend-
õröket és katonákat. Az ér-
vényben lévõ jogszabály
megszünteti a kiemelt járan-
dóságokat, és a befizetett já-
rulékok alapján határozza
meg a nyugdíj értékét. Az ér-
dekvédelmi szervezetek arra
figyelmeztetnek, a konstan-
cai megmozdulás nem egye-
di eset, hamarosan országos
tiltakozó akciókra kerül sor.
Legközelebb Bukarestben,
január 24-én vonulnak fel
azok az érintettek, akik nem
értenek egyet a kormány szi-
gorító intézkedéseivel. 

Kordont bontó tartalékosok

A tartalékos katonák és belügyi alkalmazottak a nyugdíjaik csökkentése ellen tüntettek Fotó: gandul.info
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Sipos M. Zoltán

Bár az önkormányzat  és
ügy mellé álló szakmai

és civil szervezetek már hó-
napok óta dolgoznak a pá-
lyázat elõkészítésén,
egyelõre csak álom, hogy
Kolozsvár lesz 2020-ban
Európa kulturális fõvárosa.
Nagyszeben korábban már
elnyerte ezt a megtisztelõ cí-
met, így a szabályok szerint
legközelebb csak tíz év múl-
va pályázhatja meg az or-
szág valamelyik városa.  A
hátralevõ idõszakban azon-
ban a pályázási szabályok is
változhatnak. „Brüsszelben
épp most folynak azok a vi-
ták, amelyek révén kialakul-
nak az új pályázási szabá-
lyok. Jelenleg úgy néz ki, lé-
nyegüket tekintve nem vál-
toznak meg, de késõbb még
mósosulhatnak. Érvényes
viszont az, hogy ha idõköz-
ben új tagállamok is csatla-
koznának az unióhoz, ak-
kor ezek a tagállamok
elõnyt élveznek ezen a té-
ren” – mondta el lapunknak
Farkas András, a kezdemé-
nyezõk közé tartozó Pont
Csoport elnöke. Mint
ismert, Romániában jelen-
leg három másik város is
megpályázná a gazdasági
fellendüléssel is járó kitünte-

tést. Így Kolozsvárnak az
országon belül Temesvárral,
Brassóval és Iaºi-val kell ver-
senybe szállnia, hogy aztán
tovább pályázhasson az uni-
óban. 

A Pályázatok.ro oldalt mû-
ködtetõ Pont Csoport is tag-
ja annak az egyesületnek,
amely tavaly alakult, és a
kincses város kulturális fõ-
város címének elnyerését
szándékozza elõmozdítani.

A Kolozsvár Európa Kultu-
rális Fõvárosa 2020 nevet
viselõ egyesület kolozsvári
egyetemeket és civil szerve-
zetet tömörít, amelyek fel-
adata, hogy irányt szabja-
nak a pályázat elõkészítésé-
nek, illetve olyan kulturális
programokat készítsenek,
amelyek alapján egyáltalán
lehetségessé válik egy ilyen
pályázat megírása. „Egyál-
talán a pályázás lehetõsége

is távolinak tûnik még, ám
idejében el kellett kezde-
nünk a tervezést. Idén a leg-
fontosabb feladatok közé
tartozik, hogy az egyesüle-
ten belül létrejöjjön egy
szakmai és civil gondolko-
dói kör, amely aztán javasla-
tokat tesz egy-egy program
elindítására” – mondta la-
punknak Farkas András. A
gondolkodói körnek nem az
a teendõje, részletezte Far-

kas, hogy ezeket a progra-
mokat meg is valósítsa, hi-
szen erre akár külsõ cégeket,
alapítványokat vagy külön
munkacsoportokat lehet fel-
kérni, hanem azt szeretnék,
hogy erõteljes elképzelések
szülessenek.

A pályázat elindítását civil
szervezetek kezdeményez-
ték, ez lehet egyik erõssége.
A civil szervezetek azonban,
mindjárt kezdetben, kérték a
város vezetõségének is a
csatlakozását. Annak ellené-
re, hogy a tényleges pályázás
még évek múlva esedékes, a
kolozsvári önkormányzat
komolyan veszi a felkészü-
lést, és partnerként viszo-
nyul minden szakmai vagy
civil szervezethez, amely
szeretne részt venni a felké-
szülésben. „Az önkormány-
zat részérõl abszolút nyitott-
ságot lehet tapasztalni min-
den jelentkezõ irányában.
Ezt pozitívumként ítéljük
meg, hisz most az a legfon-
tosabb, hogy olyan progra-
mokkal tudjunk elõállni a
pályázatíráskor, amelyek ko-
molyan esélyessé tehetik a
várost a cím elnyerésére. Ezt
a célt pedig minél több
egyenrangú szervezet bevo-
násával tudjuk sikeresen
megvalósítani” – vélekedik a
Pont Csoport elnöke. 
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Röviden Még csak álmodik Kolozsvár
Zajlik a pályázatok elõkészítése az Európa Kulturális Fõvárosa címre

Péterffy Gyulára 
emlékeznek

Szombaton délelõtt 11 órá-
tól a marosvásárhelyi Aran-
ka György – Mentor Köny-
vesboltban (Enescu u. 2. sz.)
bemutatják Medgyessy Éva
Mindhalálig színész (Péterffy
Gyula 1935–1980) címû
könyvét, amely a Komp-
Press Kiadó Prospero Köny-
vek címû sorozatában jelent
meg. A kötet ajánlói: Nagy
Miklós Kund, a Népújság fõ-
szerkesztõje, valamint Ba-
lázs Imre József, a Korunk
fõszerkesztõje.

Román–magyar 
fotómûvészeti szalon

Idén is megrendezik a ro-
mán és magyar fotómûvé-
szek nemzetközi szalonját: a
kiállítást tegnaptól a nagyvá-
radi Euro Foto Art Galériá-
ban, mától a Budapesti Ro-
mán Kulturális Intézetben,
január 20-tól a kolozsvári
Központi Egyetemi Könyv-
tár csarnokában, január 21-
étõl pedig a Bukaresti Ma-
gyar Kulturális Intézetben is
megtekintheti a közönség. A
tárlaton a két ország népi
hagyományait bemutató fo-
tókból láthat válogatást a kö-
zönség. Az ötödik alkalom-
mal megrendezett kiállítás a
beküldött legsikeresebb pá-
lyamûvekbõl (összesen 180
fotóból) összeállított anyagot
tartalmazza. 

A kincses város 2020-ban talán nemcsak Erdély, hanem egész Európa fõvárosa lesz

HIRDETÉS

Kulturális hét Szatmáron

Sike Lajos

„Számunkra sokkal töb-
bet jelent a magyar kul-

túra, semhogy évente csak
egy nap emlékezzünk rá.
Ezért már korábban úgy
határoztunk: egy nap he-
lyett legalább egy hetet szá-
nunk rá, méghozzá úgy,
hogy igyekszünk az egész
Kárpát-medencei magyar
kultúrát megjeleníteni. S
ezzel is kifejezni, hogy
mindnyájan az egy magyar
nemzethez tartozunk, mi-
ként ezt heti megemlékezé-
si programunk címe kifeje-
zi!” – mondta el az Új Ma-
gyar Szónak Tóth-Pál Mik-
lós színmûvész, a szatmári
Ady Endre Társaság elnö-
ke, az Egycsillagú égbolt cí-
met viselõ egyhetes rendez-

vénysorozat fõszervezõje.
Az elnök külön kiemelte,
hogy a társszervezõk – a
CulturArt, a Harag György
Társulat és a filharmónia –
mellett a programhoz igen
jelentõs támogatást kapnak
a református és katolikus
egyháztól, a Kölcsey Fe-
renc Fõgimnáziumtól és a
többi magyar iskolától is.
„Ez a tény önmagában is
arra utal, hogy Szatmárné-
metiben az egész magyar-
ság fontosnak tartja a ran-
gosabb megemlékezést és
erõteljesebb odafigyelést a
magyar kultúra egészére” –
hangsúlyozta Tóth-Pál
Miklós. A megnyitó január
22-én, szombat este lesz, a
budapesti Madárdal együt-
tes Ah, hol vagy, magyarok
tündöklõ csillaga? címû elõ-

adásukkal lépnek fel a
színházban. Vasárnap
ugyanott gyermekkoncert-
tel jelentkezik a Madárdal.
Vasárnap este a filharmó-
nia nagyterme várja azo-
kat, akik Szvorák Katalin
mûsorát szeretnék meghall-
gatni.

Hétfõn Méhes Kati és
Nagy Antal énekmûsorát a
Szárazfa együttes kíséri a
színház stúdió-termében.
Kedden ugyanitt Laczkó
Tekla lép fel önálló elõadás-
sal. A továbbiakban fellép-
nek a tasnádi Teletinik, a
társszervezõ Harag György
Társulat, a budapesti
Misztrál együttes, s végül
január 29-én, szombaton a
felvidéki Rock Színház zár-
ja a rendezvénysorozatot.

Az emlékezés a szatmári-
aknak már a múlt vasárnap
megkezdõdött. A helyi Köl-
csey Kör elnöke, Muzsnay
Árpád vezetésével többen
részt vettek a Himnusz köl-
tõjének nyughelyén, Szat-
márcsekén tartott Kárpát-
medencei ünnepségen, ahol
a Kölcsey Ferenc Fõgimná-
zium diákjainak nagyobb
csoportja is jelen volt. 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a kor-
társ magyar irodalom egyik legismertebb
szerzõjével, Kányádi Sándor költõvel szer-
vez közönségtalálkozó-körutat A Magyar
Köztársaság Kulturális Koordinációs Köz-
pontja, a Bod Péter Megyei Könyvtár és a
Kovászna Megyei Mûvelõdési Központ.
Holnap 18 órától a Székelyudvarhelyi Mû-

velõdési Házban, csütörtökön 10 órától a
kovásznai központi református templom-
ban, 18 órától pedig Kézdivásárhelyen, a
Vigadó Mûvelõdési Házban, pénteken 17
órától Baróton, az unitárius templomban,
és végül a szombaton 17 órától a sepsiszent-
györgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban lép
fel Kányádi.

Közönségtalálkozó-körúton vesz részt Kányádi Sándor 

Erdélyszerte ünneplik január 22-én
Magyar Kultúra Napját. Szatmáron
nem csupán egy napot, hanem egy
hetet szentelnek erre, és nem csupán
a helyi, hanem az egész kárpát-me-
dencei magyar kultúrát próbálják
megmutatni ezen a héten. 
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Postafiók

F. I.

Az Aranyglóbusz-díjakat osz-
tó hollywoodi külföldi sajtó-

szövetség nem csupán azért jelöl-
te a díjra Az utazó címû filmet,
mert az újságírók együtt akartak
mutatkozni a film nagy presztí-
zsû sztárjaival, Angelina Jolie-
val és Johnny Depp-el. Kenõ-
pénzt is elfogadtak” – tréfálko-
zott Ricky Gervais mûsorvezetõ
bevezetõ konferanszában. A brit
komikus kijelentésével ironiku-
san utalt arra, hogy néhány nap-
pal ezelõtt a sajtószövetség volt
szóvivõje korrupciós vádakkal
perelte be a Aranyglóbusz mö-
gött álló testületet.

Beigazolódott papírforma

Bár sokan úgy tartják, hogy az
Oscar-elõszoba Aranyglóbusz-
díj zsûrije „egy sztároknak be-
nyaló, szakmai hitelt nélkülözõ
és könnyen lekenyerezhetõ új-
ságírói brancs”, a tegnap hajnal-
ban véget ért ceremónián fél Ho-
llywood jelen volt, a díjazottak
pedig minden valószínûség sze-
rint az Oscar-pódiumon is szere-
pelni fognak.

A legjobb drámai film kategó-
riájában A közösségi háló gyõze-
delmeskedett, a legjobb rendezé-
sért járó díjat pedig David
Fincher kapta ugyanezért az al-
kotásért. A Facebook alapításá-

nak történetét feldolgozó film-
nek a forgatókönyvét és a zené-
jét is díjazták.

Meglepetés az idei év legtöbb
jelölését magáénak tudó A király
beszéde volt, amelyik mindössze
egyetlen kategóriában tudott
nyerni, Colin Firth révén, aki a
legjobb drámai színésznek járó
díjat vehette át. A legjobb drámai
filmszínésznõnek járó díjat
Natalie Portman kapta a Black
Swan (Fekete Hattyú) címû film-
ben nyújtott alakításáért. A két

legjobb mellékszereplõnek járó
díjat a The Fighter címû film szí-
nészei: Christian Bale, illetve
Melissa Leo vitték haza. Musi-
cal-vígjáték kategóriában a leg-
jobbnak bizonyuló a The Kids Are
All Right címû film és fõszereplõ-
je, Annette Bening diadalmasko-
dott. A kategória legjobb férfi fõ-
szereplõje Paul Giamatti lett
(Barney’s Version). A legjobb ani-
mációs filmnek a Toy Story 3-at
választották, az idegen nyelvû al-
kotások között pedig a dán In a
Better World nyert.

Ovációk és fénypontok

Annak ellenére, hogy az
Aranyglóbusz vörös szõnyegén
szinte az összes nagy hollywoodi
sztár felvonult, a legnagyobb tap-
sot Michael Douglas kapta. A
színész – akit a Tõzsdecápák 2-ben
visszatért Gordon Gekkóért díjra

is jelöltek – a napokban jelentette
be, hogy úgy tûnik, legyõzte a to-
rokrákot és hamarosan ismét
munkához lát „Kell lennie egy
könnyebb módszernek is az álló
ováció kiérdemlésére” – moso-
lyodott el Douglas, amint fellé-
pett a színpadra, hogy átadja a
legjobb drámai filmnek járó dí-
jat. A ceremónia másik boldog
résztvevõje Aaron Ralston ame-
rikai hegymászó volt, akinek drá-
mai történetébõl Danny Boyle
rendezett filmet 127 óra címmel –
az alkotást három díjra jelölték,
de végül egyiket sem kapta meg.
Ralston úgy menekült meg egy
súlyos hegymászóbaleset után,
hogy levágta az egyik karját. 

A 68. Aranyglóbusz díjátadón
vastapsot kapott a kétszeres Os-
car-díjas, több mint 70 filmben
szereplõ Robert de Niró is, akit
életmûvéért Cecil B. DeMille-díj-
jal jutalmaztak. 

A madridi Instituto de Salud Carlos III
Egészségügyi Központ és a Barcelonai
Egyetem kutatói több mint ezer idõsebb
férfi és nõ sörfogyasztási szokásait vizsgál-
va megállapították, hogy sokkal jobb
egészségnek örvendenek azok, akik napi
rendszerességgel, de kis adagokban fo-
gyasztottak a habzó, hûs nedûbõl. A mé-
dia uralkodó alkoholja minden bizonnyal
a sör – a borok túl emelkedettek, a tömény
szeszek meg hamar kikapcsolják a közpon-
ti idegrendszert, amely így még az uralko-
dó médiák fájdalmasan alacsony szintû
zagyvaságainak a befogadására is alkal-
matlanná válik. A sör hírnevének min-
denképp jót tesz ez a kutatás, és érdekes
lenne megfigyelni azt a folyamatot, amint
a média a „mérsékelt borfogyasztás pozi-
tív hatásá”-nak mítoszát a „mérsékelt sör-
fogyasztás egészségességé”-re cseréli. És így
legitimálódhatnak a koca-fociszurkolók
sörös túlkapásai is. 

(prier)

Kettõs tükör 

Röviden

Glóbuszos a Facebook-film

Lapolvasók a tehetõsek

Négy, magas jövedelemmel (legkevesebb
ezer euró) rendelkezõ, városon élõ felnõtt
közül három hetente olvas újságot vagy fo-
lyóiratot – derül ki a Romániai Példány-
szám-auditáló Hivatal (BRAT) jelentésébõl.
A 2009 októbere és 2010 októbere között
készített felmérés szerint 4,8 millió románi-
ai olvas hetente legalább egyszer sajtóter-
méket. A vezetõ beosztásban levõ férfiak 82
százaléka olvas újságot, míg a nõk esetében
ez az arány 90 százalék, 84 százalékuk a
nyomtatott lapokat részesíti elõnyben.

Magyar szereplõ a Berlinálén

Kárpáti György Mór Erdõ címû 12 perce-
se képviseli Magyarországot a 61. Berlini
Nemzetközi Filmfesztivál rövidfilmes ver-
senyében, jelentette a Filmunió, miután
kiderült, hogy a fesztivál market részén
két magyar terv kereshet koprodukciós
partner. Az idei Berlinálét február 10-e és
20-a között rendezik meg. A 25 új rövidfil-
met felvonultató válogatásba az Erdõ címû
negyedéves vizsgafilm az Aranymedvéért
versenyez. 

Jó helyen az ÚMSZ ajándékkönyvei

Kellemes meglepetés volt számomra az ér-
tékes nyeremény-könyvcsomag. Minden
darabjának az egész család nagy hasznát
veszi. Hálásan köszönöm, köszönjük. Kí-
vánok a szerkesztõség minden egyes tagjá-
nak sikerekben gazdag 2011-es esztendõt.
Maradok hûséges olvasójuk. Tisztelettel,

Kopacz Ildikó, Szászrégen

Vásárolnék festményeket, a második

világháború elõtt megjelent könyve-

ket, újsággyûjteményeket. Telefon:

0726-903 837, 0770-273 515.

Apróhirdetés

Tanulságos cikket tett közzé Laid
Zaghlami az Európai Újságíróköz-
pont honlapján, melyben a
Maghreb-térség civil médiáját elem-
zi. Marokkó, Tunézia és Algéria –
annak ellenére, hogy kedvelt turis-
tacélpontok, és így jelentõs a róluk
születõ média-visszhang, õ maguk
nem arról váltak híressé, hogy tole-
ránsan bánnának azokkal a sajtó-
orgánumokkal, illetve zsurnalisz-
tákkal, amelyek és akik az állam-
szervekétõl eltérõ világszemléletû
cikkeket mernek publikálni. 
A „fejlõdõ országok”-nak nevezett
régiók esetében a sajtó ellenõrzés
alatt tartása kitûnõ módszere an-
nak, hogy a hatalmat gyakorló, ál-
talában kisszámú, nem reprezenta-
tív közösség megõrizze kiváltságait,
elõjogait. Észak-Korea, majdnem
hermetikus elszigeteltségével, szinte
tökéletes információáramlás-ellenõr-
zésével szélsõséges eset – még Kína
otromba „maoizmusa” is valóságos
szólásszabadság-paradicsom létezé-
sét teszi lehetõvé. 
Azonban mielõtt leszólnánk ezen –
általában diktatórikus, de legfeljebb
„felvilágosult abszolutizmus” is-
mertetõjegyit hordozó – államok
médiapolitikáját, jó tudatosítanunk
azt, hogy planétánk médiatermésé-
nek csak elenyészõ százaléka ered
megfelelõ léptékû erkölcsi háttérbõl.
Elég józan ésszel felmérni az infor-
mációáramlás fontosságát, és kikö-

vetkeztethetjük azokat a gazdasági-
hatalmi mechanizmusokat, ame-
lyek meghatározzák a szabadnak
kikiáltott sajtótermékek tartalmát.
A Wikileaks által kirobbantott „in-
formációs ellenforradalom” bántó-
an éles fényt villantott a globális
média félárnyékos oldalaira, egyér-
telmûsítvén azt, hogy a fõ véle-
mény-meghatározó sajtóorgánum-
ok valóságábrázolása is megenged-
hetetlenül torz, tehát a félig hivata-
losan állami irányítás alatt álló
észak-afrikai sajtótól eleve nem vár-
hatjuk azt, hogy igazságosan beszél-
jen. Zaghlami cikke mégis arról be-
szél, hogy a Maghreb-zónában ki-
alakult egy olyan nyilvánosság,
amely elfogadható mértékben füg-
getlen az állam ideológiáktól. Az
algériai zsurnaliszta megfigyelése
szerint az internet-platformú civil
újságírás megfelelõ mennyiségû és
minõségû értesülés-keringést biztosít
ahhoz, hogy ez a földrész is szerve-
sen be tudjon épülni a világ média-
zajlásába. A turisztikai tematikájú,
a helyi gasztronómiát, a helyi mû-
vészeteket stb. promováló, blogszerû
civil zsurnalizmus objektivitása sok
nyugati, önmagát hatalom-
függetlennek kikiáltó, de ugyanak-
kor korcs ideológiákat szolgáló saj-
tórendszer mintája lehetne. Akár az
orbáni Magyarországon is.

Péter Árpád

Médiagnózis

A maghrebi média méltatása

INGYENES APRÓHIRDETÉSI SZELVÉNY 

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

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

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

✁

Kormánybiztos lesz Vajna
ÚMSZ

Andrew G. Vajnát a filmszak-
ma megújításáért felelõs kor-

mánybiztosnak nevezik ki, miu-
tán decemberben elfogadták a
2011-es költségtervben a filmipa-
ri fejlesztésre külön fordítható
kétmilliárdos keretet. Azzal a fel-
adatkörrel bíznák meg a produ-
cert, hogy a magyar film megõr-
zésére, fejlesztésére, állami támo-
gatására, és az ezzel kapcsolatos
kormányzati tevékenység össze-
hangolására irányuló stratégiát
kidolgozza. A kormánybiztos

munkáját a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium  és a
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um segíti majd. Mint ismert, a
2011-es évi költségvetésbõl a ma-
gyar filmszakma 4,36 milliárd fo-
rint állami támogatásban részesül
az eddigi 5,42 milliárd helyett,
azt is szétaprózva kapja. A fõ ál-
lami filmes pénzeket finanszírozó
Mozgókép Közalapítvány bü-
dzséjét a decemberi döntés sze-
rint a tavalyi negyedére, 1,035
milliárdra csökkentették. A film-
ipar fejlesztésére elkülönítve két-
milliárd forintot jegyeztek. 

A közösségi háló tarolt a 68. Aranyglóbuszon. David Fincher (jobbról a második) a legjobb rendezõnek bizonyult

A helyi idõ szerint tegnap hajnalban véget
ért Aranyglóbusz-díjátadón a legjobb drá-
mai film és a rendezés díját A közösségi
háló kapta, a legjobb vígjáték a The Kids
Are All Right lett, a színészek között
Natalie Portmant, Christian Bale-t, Annet-
te Beninget és Paul Giamattit díjazták.
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6.35 Gazdakör
7.00 Hattól Nyolcig
9.00 Második esély (sor.)
9.50 Újrakezdés 
(olasz sor.)
10.45 A mindenséggel
mérd magad
11.00 Család-barát
11.55 Ízőrzők: Simon-
tornya
12.30 Kívánságkosár
15.00 Híradó
15.15 Kikötő - Friss
15.30 A gyógyító 
növények világa
16.00 Korea, Kína és Ja-
pán kultúrájának története
16.45 Lambretta 
- Egy olasz álom tündöklé-
se és bukása
17.40 Nyelvőrző
18.15 Térkép
19.00 Híradó
19.35 Mese
19.45 “A Fesztiválzenekar
a gyerekekért”
20.00 Újrakezdés 
(olasz sor.)
21.00 Híradó
21.15 Közbeszéd
21.40 Mugabe és a fehér
afrikai (dok. f.)
23.15 Sporthírek
23.20 Váltó
23.35 “Megbocsáthatat-
lanul szeretem a földet...”
(portréf.)
0.20 Közelebb Kínához
0.50 Gadó Gábor Septet

6.20 Hajnali gondolatok
6.23 Kárpát Expressz
6.50 Ma Reggel
Közéleti műsor
Benne: Híradó, sporthírek,
időjárás
10.00 Önök kérték! (ism.)
10.55 Nappali
Közéleti szórakoztató 
magazin
13.01 Híradó délben
13.30 Kárpát Expressz
14.00 Szomszédok (sor.)
14.35 Hrvatska kronika
15.05 Ecranul nostru
15.35 Átjáró
16.05 Színházépítők
(dokumentumf.)
17.00 Optika
17.30 Híradó
17.40 Körzeti híradó
17.55 Teadélután
18.35 A Silla királyság
ékköve (dél-koreai sor.)
19.40 India 
- Álmok útján (sor.)
20.30 Híradó este
20.55 Sporthírek
21.05 Rózsaágy 
(auszt. sor.)
22.05 Az Este
22.40 Pótszilveszter
Szívemben bomba van...
23.55 Múlt-kor
0.25 Hírek
0.30 Sporthírek
0.40 Ma Reggel (ism.)
2.30 Kalandozó
2.55 Jelfák

6.50 Ma Reggel
10.00 Roma Magazin
10.25 Domovina
10.50 Körzeti magazin
11.45 Sorstársak
12.10 Fejezetek a magyar
vasutak történetéből
12.30 Élni tudni kell!
13.01 Híróra
13.02 Híradó
13.30 Kárpát Expressz
13.55 Záróra
14.45 Retrock Demjén 
Ferenc 1991
15.00 Szép otthonok, 
remek házak
15.30 Aranymetszés
16.20 Drága doktor úr
(vígj. sor.)
17.10 Párizsi jóbarátok
(vígj. sor.)
17.50 Bűvölet (olasz sor.)
18.20 Magyar válogatott
19.20 Átjáró
19.45 Esti mese
20.10 Mindig zöldebb
(auszt. sor.)
21.00 Híradó este
21.25 Sporthírek
21.30 Dublini doktorok 
(ír sor.)
22.25 Géniusz, az alkimis-
ta (magyar sor.)
23.15 Záróra
0.05 Médiaguru
0.35 India 
- Álmok útján (sor.)
1.20 A Silla királyság 
ékköve (sor.)

6.30 Top Shop
7.00 Autómánia (ism.)
7.25 Fókusz (ism.)
7.55 Reggeli
Reggeli magazinműsor
10.05 Te vagy az életem
(arg. sor.)
10.50 Míg a halál 
el nem választ 
(am. vígj. sor.)
11.15 Top Shop
13.00 RTL Klub Híradó
13.10 Asztro Show
14.30 Fél kettő
15.55 112 
- Életmentők (német sor.)
16.15 A szerelem rabjai
(arg. sor.)
17.20 Mindörökké 
szerelem 
(mexikói sor.)
18.20 NekedValó (2010)
19.30 RTL Klub Híradó
20.05 ValóVilág 
- Összefoglaló (élő)
21.10 Fókusz
21.45 Barátok közt 
(magyar sorozat)
Közben: RTL-hírek
22.20 ValóVilág 
- Kiválasztás (élő)
23.35 Emlékek 
(am.-kan. thriller, 2006)
Utána: RTL-hírek
1.45 Angyalok háborúja
5. - Kitaszítottak 
(am. horror, 2005)
3.00 Reflektor 
- Sztármagazin

7.00 Két TestŐr (ism.)
7.25 Tények Reggel
8.00 Mokka
9.55 Mokka habbal
10.25 Stahl konyhája
10.30 Babapercek
10.35 Teleshop
12.05 Árva angyal 
(mex. sor.)
13.05 Furcsa pár 2. 
(am. vígj., 1998)
14.50 EZO.TV
16.00 Dokik (am. sor.)
16.30 Charly, majom a
családban (német sor.)
17.30 Marina 
(mex.-am. sor.)
18.30 Árva angyal 
(mex. sor.)
19.30 Tények
20.05 Ezek megőrültek!
Utána: Skandinávlottó
sorsolás
21.10 Aktív
21.45 Jóban Rosszban
(magyar sor.)
22.20 Doktor House 
(am. sor.)
23.20 Mercy angyalai
(am. sor.)
Közben: Kenósorsolás
0.20 Szellemekkel 
suttogó (am. sor.)
1.20 Tények Este
1.45 EZO.TV
2.20 Üzenet a metróból
(cseh komédia, 2005)
3.55 Flash Gordon 
(am. akció sor.)
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Prima Tv, 20.30
A szajré

A sötét szobában csak egy zseblámpa világítja meg a széfet.
A fúró tompa zaját elnyomja a lentről felszüremlő ütemes
dübörgés. Fémforgácsok hullnak a padlóra, feltárul a páncél-
szekrény ajtaja... Nck Wells eltökélte: visszavonul, ez volt az
utolsó szajré. Összeköltözik barátnőjével, Diane-nel, és tör-
vényes üzletére, a montreáli jazzklubra koncentrál.

RTL Klub, 23.35
Emlékek

Dr. Taylor Briggs, az emlékezőtehetség rendellenességeivel
foglakozó szaktekintély Brazíliában tart előadást. A munká-
jához egy beteggel konzultál, aki az Amazonas folyó mellett
él. A vizsgálat alatt Taylor véletlenül felfedez egy olyan titok-
zatos anyagot, ami kinyitja az eltárolt emlékeket az agyban.
Ezek az emlékek nem az övéi, de feltárhatnak egy szörnyű
gyilkost a múltjából.

TV2, 2.20
Üzenet a metróból

A film Michal Viewegh cseh író A Women’s Novel című re-
gényén alapul, amely az író hazáján kívül Németországban
és Horvátországban is sikert aratott. A Bridget Jones műfa-
jában utazó cseh mozi egy női magazinnál dolgozó 20 éves
lány, Laura, és tolmács anyja, Jana történetét meséli el,
akik mindketten a nagy őt várják. Jana előző kapcsolata
után kiábrándult a cseh férfiakból.

DUNA TV

ACASÃ FILM+ KANAL D ETV

m1 m2 RTL KLUB

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

10.10 Gyilkos sorok
11.05 Egy kórház magán-
élete 12.00 Tuti gimi (so-
rozat) 12.50 Columbo:
Columbo a guillotine alatt
(amerikai krimi) 14.45
Monk (sorozat) 16.30 CSI
(sorozat) 17.20 Gyilkos
számok (sorozat) 18.10 A
nagy házalakítás 19.00 A
dadus (sorozat) 19.25
Jóbarátok (sorozat)
20.30 Két pasi - meg egy
kicsi (sorozat) 21.30 CSI
(sorozat) 22.30 Született
detektívek (sorozat)

7.00 Sport.ro Hírek
10.00 Pontos sportidő
12.00 Sport.ro Hírek
13.10 Fogadás a félelem-
mel 14.10 Entertainment
Spot Central 15.00
Sport.ro Hírek 16.00 Ko-
molyan 17.00 Pontos
sportidő 18.00 Sport.ro
Hírek 19.05 Információk
(live) 20.00 K1 -a legke-
ményebb harcok 21.00
Sport.ro Hírek 22.00 Box-
Buster: Juan Manuel Mar-
quez - Juan Diaz 23.00
Wrestling WWE

9.45 Esmeralda (sorozat)
11.15 Elátkozott paradi-
csom (sorozat) 12.30 Ten-
gernyi szenvedély (soro-
zat) 14.00 Marina (soro-
zat) 15.00 Clase 406 (so-
rozat) 16.30 Esmeralda
(sorozat) 17.30 Igaz törté-
netek 18.30 Tengernyi
szenvedély (sorozat)
19.30 A tiltott gyümölcs
(mexikói sorozat) 20.30
Elisa nyomában (amerikai-
mex. sorozat) 22.30 Éjsza-
kai történetek 23.30 Hét
bűn (brazil sorozat)

8.05 Elveszett jelentés
(amerikai-japán dráma)
10.00 Televíziós vásárlás
13.05 Napszekerek (am.
vígjáték) 15.00 Édes kis
malackám (am.-angol víg-
játék) 16.55 Taffin - Pisz-
kos munka (angol-ír thril-
ler) 18.45 Tűz a víz alá
(am. vígjáték) 20.30 Ar-
mageddon 3 (amerikai-
kanadai film) 22.10 Még
mindig tudom, mit tettél ta-
valy nyáron (am. thriller)
0.05 Rejtélyek mocsara
(kanadai horror)

8.00 Árulás a családban
(sorozat) 10.00 Menyet
anyának 5 12.30 Hírek
13.15 Légy az enyém
15.00 Teleshopping
15.15 Rejtett szerelem
(török sorozat) 16.45 Cél-
pontban 18.45 A nap híre
19.00 Hírek 20.00 Me-
nyet anyának 5 (reality
show) 20.30 Ellenállás
teszt (reality show) 21.30
Ezel (török krimi sorozat)
23.00 Üzenetek (angol
thriller, 2007) 0.45 Hírek
(ismétlés)

7.00 Napraforgó 9.00 Er-
délyi Kávéház 16.00 Hír-
adó 16.15 Zene 16.35
Kárpát Expressz 17.00 Át-
járó 17.30 Délutáni Hír-
adó 17.40 Izelítő 14.45
Kalendárium 17.50 Egész-
séges percek 17.55
Könyvajánló 17.57 Élet-
képek 18.00 Reggeli tere-
fere 17.55 Zene 18.30
Híradó 20.00 Kék mező-
ben fehér rózsa 20.35 Ze-
ne 21.00 Hitélet ism.
21.30 Híradó 22.00 Átjá-
ró ism 22.30 Híradó

TV2

7.00 Reggeli híradó
9.00 Szerelmi bizonyíték
(sor.)
10.00 Professzionisták
11.00 Nagy emberek a
TVR-ben (ism.)
11.15 A család sztárja
(ism.)
12.15 Ragadós történetek
kicsiknek
12.50 A palota legendái:
Jumong herceg 
(sor.)
14.00 Hírek
14.45 Nagy emberek 
a TVR-ben (ism.)
14.50 Történelmi 
emlékek
15.00 Teleshopping
15.30 Hasonszőrüek
(ism.)
16.00 Együttélés
17.00 Kontra generáció
17.30 Civil szféra blitz
18.00 Hírek
18.30 A palota legendái:
Jumong herceg (sor.)
19.35 Nagy emberek 
a TVR-ben (ism.)
19.45 Sport
20.00 Hírek
20.40 A nap témája
21.00 Aki másképp 
gondolkodik
22.00 Történelmi 
emlékek
22.15 Crustacés et 
coquillages (fr. vígj.)
23.55 Professzionisták
0.55 Akkor és most (ism.)

6.00 Happy Hour 

- szórakoztató műsor (ism.)
7.00 Pro Tv hírek, 
Sport, Könyvbemutató
10.00 Szegény ember,
gazdag ember 
(román vígjáték sorozat)
12.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat) (ism.)
13.00 Pro Tv hírek, Sport
14.00 Az egyetlen túlélő
(kanadai thriller, 2. rész,
2000)
16.00 Fiatal és nyugtalan
(amerikai sorozat)
17.00 Pro Tv hírek, 
Sport, időjárásjelentés
17.45 Happy Hour 
- szórakoztató műsor
19.00 Pro Tv hírek, 
sport, időjárásjelentés
20.30 Tiszta játszma 
(amerikai akciófilm, 1995)
22.15 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
0.00 Tiszta játszma 
(am. akcióf., 1995) (ism.)
1.45 Az örökség 
(román vígjáték sorozat)
(ism.)
2.45 Pro Tv hírek, sport,
időjárásjelentés (ism.)

6.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
10.00 Sajtószemle 
- Mircea Badea műsora
11.00 Becsületszó 
(kanadai-amerikai 
filmdráma, 2003)
13.00 Híradó, 
Sport, 
időjárásjelentés
14.00 A Bermuda-három-
szög rejtélye 
(am.-angol minisor.)
16.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
17.00 Közvetlen 
hozzáférés 
- Simona Gherghe műsora
19.00 Híradó, 
Sport, időjárásjelentés
20.20 Blackjack 
(amerikai-kanadai 
akcióthriller, 1998)
22.00 Vad nárcisz 
(román sorozat)
23.00 Híradó, Sport,
időjárásjelentés
23.45 Egy bűnös show 
– Dan Capatos 
szórakoztató műsora
1.00 Blackjack 
(amerikai-kanadai 
akcióthriller, 1998) 
(ism.)
2.30 Híradó, Sport 
(ism.)
3.15 Office 
(amerikai sorozat)
3.45 Közvetlen 
hozzáférés (ism.)

7.00 Lököttek 
(román vígjáték sorozat)
7.45 Szívek találkozása
(indiai sorozat)
8.20 Sport Florentinával
8.30 Teleshopping
9.00 A cseresznye 
a tortán (ism.)
10.00 A mi házunk
10.30 A boldogság titka
(német film) 
(ism.)
12.30 Teleshopping
13.00 Kacsamese 
(am. anim. sor.)
13.30 Teleshopping
14.00 Szívek találkozása
(indiai sor.)
15.00 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
16.00 A szív zenéje 
(német romant. f.)
17.30 Világiak 
– szórakoztató műsor
18.00 Hírek
19.00 Sport
19.30 Titkos szerelmek
(telenovella)
20.30 A szajré 
(amerikai krimi, 2001)
22.15 Lököttek 
(román vígjáték 
sorozat)
23.00 Mondenii 
(szórakoztató műsor)
23.30 NCIS 
(amerikai krimisorozat)
0.30 Bűnök... 
(romant. f.)
2.30 Hírek (ism.)

7.00 Ötödik sebesség
8.00 Autókereskedők 
- Porsche 911 Targa
9.00 Halálos fogás 
- Felkészülés 
a legrosszabbra
10.00 Piszkos munkák 
- Föld alatt
11.00 Végzetes 
másodpercek
12.00 Amcsi motorok 
- Családban marad
13.00 Túlélés 
törvényei 
- Baja sivatag
14.00 Állítólag... 
Gyilkos pohár
15.00 Piszkos munkák 
- Piszkos elnökök
16.00 Hogyan készült?
17.00 Halálos fogás 
- Rákfogás
18.00 Amcsi motorok 
- Családban marad 
-  PJD motor
19.00 A túlélés 
törvényei
20.00 Állítólag... 
- Menekülés a víz alá
21.00 Hogyan csinálják?
21.30 Hogyan készült?
22.30 A túlélés 
törvényei 
- Bear Grylls: 
TOP 25
23.30 Bear Grylls: 
Ha minden kötél szakad
0.30 MacIntyre alvilági
útikalauza
1.30 Amerika határain

7.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai 
vígjátéksorozat)
8.10 DP 2 Tonomat 
– szórakoztató műsor
10.00 Nyitott játszma
(ism.)
11.00 Vallomások –
kultúrális magazin 
(ism.)
12.00 Hírek, időjárásje-
lentés
12.30 Biznisz óra (ism.)
13.25 Teleshopping
14.30 Együtt Európába
15.30 Ég és föld között
(ism.)
16.00 Fraser és a farkas
(kanadai-amerikai 
vígjátéksorozat)
17.00 Hírek, 
időjárásjelentés
17.30 Vallomások
18.30 eFórum
19.00 Biznisz óra
20.00 A térképen túl
20.30 Különleges 
hadműveletek
21.00 Murphy törvénye
(angol sorozat)
22.00 Hírek, 
időjárásjelentés
23.00 Heuréka 
(amerikai kaland sorozat)
23.55 Csak Románia!
0.00 eFórum (ism.)
0.30 Atlasz
1.00 Vallomások 
(ism.)
2.00 Biznisz óra (ism.)

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

KOLOZSVÁRI RÁDIÓ

A nap filmjei

TVR 1 TVR 2 PRO TV ANTENA 1 PRIMA TV

VIASAT 3 SPORT.RO

DISCOVERY

magyar nyelven a regionális stúdiók középhullámú adásában
15.00 Híradó, kommentár 15.20 Magyar zenei lexikon
15.30 Közbeszéd – közéleti talk-show

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

SZERDA
2011. január 19.

MAROSVÁSÁRHELYI RÁDIÓ

BUKARESTI RÁDIÓ

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

KOSSUTH RÁDIÓ

HÍR TV



Ma Margit és Piroska
napja van.
A Margit nõi név a görög
eredetû latin Margareta
magyarosodott alakja, je-
lentése: gyöngy. A köznév
a görögben valószínûleg
perzsa eredetû, és a babi-
loni mar galliti kifejezésre
vezethetõ vissza, jelenté-
se: a tenger leánya vagy a
világosság gyermeke. 
A Piroska a latin Prisca
névbõl származik, amibõl
a magyarban Piriska, majd
ebbõl Piroska lett. A Prisca
eredeti jelentése: régi, õsi,
tiszteletre méltó. A név
hangalakjának változásá-
ban a régi magyar Piros
név hatásának, illetve ma-
gának a piros szónak is
szerepe lehetett.
Holnap a Sára, Márta,
Márió nevûeket köszönt-
jük.

Évforduló
• 1535 – Francisco Pizarro
megalapítja Lima városát.
• 1849 – Nagyenyedet éj-
szaka kilencezer román és
szász felkelõ támadja meg.
A város magyar lakosságát
lemészárolják.
• 1871 – I. Vilmos porosz
király felveszi a német csá-
szári címet. Kikiáltják a
második Német Császár-
ságot. 
• 1919 – Ünnepélyesen
megnyitják az elsõ világhá-
borút lezáró békekonferen-
ciát Párizsban. 

Vicc
– Apa, azt ígérted, hogy ne-
kem adod az órádat, ha jó
lesz a bizonyítványom...
– Igen, megígértem, és meg is
tartom.
– Na akkor most szerencséd
van! Megtarthatod az órádat.

Recept
Gyömbéres burgonyaleves
Hozzávalók: 1 kg burgonya,
0,4 dl olívaolaj, 2 dkg reszelt
gyömbér, 1 db csilipaprika,
só, bors, 1-1,5 l víz (vagy
alaplé), 2 dl kókusztej (he-
lyettesíthetõ tejszínnel).
Elkészítése: A burgonyát
meghámozzuk, 1x1x1 cm-es
kockákra vágjuk. Az olíva-
olajon párolni kezdjük fedõ
alatt, idõnként átforgatjuk,
közben hozzáadjuk a lere-
szelt gyömbért és a finomra
vágott csilipaprikát (aki nem
szereti az erõset, az vágja ki
az erét, és a magokat is távo-
lítsa el). Mikor a burgonya
kezd összeesni (kb. 10 perc
múlva), megsózzuk, és fel-
öntjük a vízzel vagy alaplé-
vel. Teljesen puhára fõzzük,
majd (pl. botmixerrel) püré-
sítjük, az igazi ínyencek le is
szûrhetik. Végül hozzáadjuk
a kókusztejet (vagy tejszínt),
átkeverjük, kóstoljuk, ha
szükséges, utánasózzuk, tá-
laljuk. Tálaláskor díszíthet-
jük tökmagolajjal, balzsam-
krémmel, apróra vágott pirí-
tott magvakkal (dió, tökmag,
mogyoró, pisztácia), esetleg
belecseppentett tejszínnel. 
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KOS (III. 21.–IV. 20.)

Belesodródhat mások vitás ügye-
ibe, amit Önnek kellene megol-
dania. Bármennyire is diploma-
tikusan fogalmaz, nem érdemes
senkit magára haragítania.
BIKA (IV. 21.–V. 20.)

Olyan munkára kérik, amely
más ismereteket igényel, mint
amivel Ön rendelkezik. Jobb, ha
ezt bevallja, mint hogy hiúságból
elhallgatja, és hibát vét.
IKREK (V. 21.–VI. 21.)

Egykori barátai nagyon ragasz-
kodnak Önhöz, és ettõl teljesen
meghatódik. Meghívásokat kap
izgalmas beszélgetésekre, esemé-
nyekre, amelyek felvidítják.
RÁK (VI. 22.–VII. 22.)

Ma ügyeljen arra, hogy mit
mond. Viccelõdõ beköpéseivel
megbánthat másokat. Más kö-
rülmények között élõk sértõnek
találhatják tréfálkozásait.
OROSZLÁN (VII. 23.–VIII. 23.)

Az Oroszlán okos és szemfüles.
Gyorsan és rengeteg tapasztalat-
ra képes szert tenni. Hamar rá-
jön, hogy az anyagiak miatt ke-
letkezett viták értelmetlenek.
SZÛZ (VIII. 24.–IX. 23.)

Mosolygós megjelenésével és de-
rûs kisugárzásával üdvös hatás-
sal van a környezetére. Ezzel
szemben ma hátráltató híreket
hall. Az idõ Önnek dolgozik.

MÉRLEG (IX. 24.–X. 22.)

Kellemetlen hírrel fogadják. Tit-
kos szerelmi kapcsolata napvi-
lágra került. Legyen nagyon
óvatos, ha autót vezet, mert „bal-
eset” nemcsak a párkapcsolatá-
ban érheti.
SKORPIÓ (X. 23.–XI. 22.)

Nem a vágyai szerint alakulnak
az események. Ne adja fel, mert
bár váratlan akadályokba ütkö-
zik, nem várt segítsége érkezhet.
Párjának fontos, hogy Ön elége-
dett legyen.
NYILAS (XI. 23.–XII. 21.)

Kemény vitákra számíthat.
Könnyen felhúzza magát, ha va-
laki félmunkát végez vagy meg-
próbálja becsapni. Öntsön tiszta
vizet a pohárba.
BAK (XII. 22.–I. 20.)

Pörgõs életet él most, semmi ese-
ménybõl nem akar kimaradni.
Könnyedén megoldja a nehézsé-
geket. Ragyogóan ért ahhoz,
hogy a középpontba kerüljön.
VÍZÖNTÕ (I. 21.–II. 19.)

Az adódó akadályok rákénysze-
rítik arra, hogy jobban odafigyel-
jen a dolgokra, és végiggondolja
a részleteket. Számolnia kell az
emberi véleményekkel.
HALAK (II. 20.–III. 20.)

Bosszúvágy kavarog lelkében, de
szerencsére nem lesz elég ideje,
sem energiája ahhoz, hogy bele-
vágjon. Inkább nézzen saját ma-
gába, tegye rendbe testét, lelkét.

Horoszkóp
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Kézilabda

T. J. L.

Románia férfi-kézilab-
daválogatottja második

csoportmérkõzését is el-
vesztette a Svédországban
zajló, 22. világbajnokságon:
30-39 (16-17) Dániával. A
vasárnap esti, malmõi mér-
kõzésen kísértetiesen meg-
ismétlõdött a horvátok elle-
ni meccs „forgatókönyve”,
ezúttal is a hajrában omlott
össze Vasile Stângã legény-
sége. A harminc román gó-
lon Florea (7, 3x7m),
Mureºan (5), Ghionea (4),
Simicu (3), Jurcã (3), I.
Stamate (2), Novanc (2), A.

Stamate (2), Toma és Fenici
osztozott, miközben
Popescu csak 10-et védett ki
a kapujára zúdított 39 lö-
vésbõl. 

A C csoport másik két ta-
lálkozóján: Szerbia–Ausztrá-
lia 35-28 és Horvátor-
szág–Algéria 26-15. A dá-
nok, a szerbek és a horvátok
négy-négy pontot gyûjtöttek,
a többiek viszont egyet sem.
Tegnap este Algéria volt az
ellenfél, a triklórok szerdán
Ausztráliával, csütörtökön
pedig Szerbiával játszanak.
Miután a kvartettbõl az elsõ
három jut tovább, várhatóan
a román–szerb összecsapás
dönt a csoportharmadik hely
sorsa felõl.  

Az A csoportban a címvé-
dõ és olimpiai bajnok franci-
ák az egyiptomiakat is le-
gyõzték (28-19), de a másik
két találkozón is érvényesült
a papírforma: Németo-
szág–Bahrein 38-18, Spa-
nyolország–Tunézia 21-18.
A németek (4 pont) vezetnek
a franciák (4), a spanyolok
(4), az egyiptomiak (0), a tu-
néziaiak (0) és a bahreiniak
(0) elõtt. 

A B csoportban szereplõ
magyarok tegnap a brazilok-
kal játszottak, és 35-24-re
nyertek. Ma Japán, csütörtö-
kön pedig Ausztria az ellen-
fél, a biztos továbbjutáshoz
három pont kell ezen a két
mérkõzésen. 
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Röviden
Kassai az ötödik 

Az angol Howard Webb a
2010-es esztendõ legjobb já-
tékvezetõje, míg Kassai
Viktor ötödik a labdarúgás
történetével és statisztikájá-
val foglalkozó szervezet, az
IFFHS ranglistáján.
A tavalyi világbajnoki dön-
tõt vezetõ Webb 189 pont-
tal végzett az élen, míg a 35
éves magyar sípmester 60
pontot kapott.

Nyolc román a Khazarnál

Mircea Rednic, az azeri
Khazar Lankaran mestere
kiegészítette csapata romá-
niai légióját. Andrei Mure-
ºan, Adrian Scarlatache és
Nicolae Musat után a ro-
mán edzõt, Vlad Bujort,
Hristu Chiacut, Adrian Pit-
et és Cosmin Vatcát is meg-
szerezte, s a szerb Dusan
Savicot is. 

Kevesebb
válogatott meccset! 

Tárgyalásokat kezdemé-
nyeznek a Nemzetközi
Labdarúgó-szövetséggel
(FIFA) az európai futball-
klubok képviselõi, mert azt
szeretnék, ha kevesebb vá-
logatott mérkõzést rendez-
nének a jövõben. Karl-
Heinz Rummenigge, a
Bayern München elnöke
szerint a klubok nagy ösz-
szegeket költenek a labda-
rúgók fizetéseire, akik vi-
szont a túl sok nemzetközi
összecsapás miatt sokszor
nagyon fáradtan érkeznek
vissza az egyesületükhöz.Gál Gyula (piros mez) vezényletével tegnap a magyarok lesöpörték a pályáról a brazilokat

Román hajrágond
Tenisz

T. J. L.  

A 2011-es ausztrál nyílt
teniszbajnokság elsõ já-

téknapján pályára lépett ro-
mán játékosok közül csak
Monica Niculescu tudott
nyerni, 6-0, 6-3 a svájci Ti-
mea Bacsinszkyvel. A sla-
tinai teniszezõ következõ el-
lenfele a bolgár Cvetana
Pironkova (32.), aki 6-4, 3-6,
6-3-ra verte a francia Pauline
Parmentiert. A temesvári
Gallovits-Hall Edina 6-3, 4-
6, 6-3-ra kapott ki a német
Julia Görgestõl, Victor Hã-
nescu pedig 2-6, 4-6, 6-3, 7-5,
6-3-ra az amerikai Mardy
Fishtõl (16.). Utóbbi ötödik
alkalommal búcsúzott mind-
járt az elsõ körben Melbour-
ne-ben, miután csak 2005-
ben, 2009-ben és tavaly jutott
túl az elsõ fordulón. Ale-
xandra Dulgheru (27.), Si-
mona Halep, Sorana Cârstea
és a magyar Arn Gréta ma
mutatkozik be.

Két-két favorit búcsúzott
az elsõ játéknapon. Eredmé-
nyek: Barbora Zahlavova
Strycova (cseh)–Aravane Re-
zai (francia, 17.) 6-0, 3-6, 7-5,
Regina Kulikova (orosz)–
Daniela Hantuchova (szlo-
vák, 28.) 7-6 (3), 3-6, 9-7,
Lukasz Kubot (lengyel)–Sam
Querrey (amerikai, 18.) 5-7,
6-2, 3-6, 6-1, 8-6, Florian
Mayer (német)–Nyikolaj Da-
vigyenko (orosz, 23.) 6-3, 4-
6, 7-6 (4), 6-4. 

További érdekesebb ered-
mények: nõk: Caroline Woz-

niacki (dán, 1.)–Gisela Dul-
ko (argentin) 6-3, 6-4, Na Li
(kínai, 9.)–Sofia Arvidsson
(svéd) 6-1, 7-5, Marija Sara-
pova (orosz, 14.)–Tamarine
Tanasugarn (thaiföldi) 6-1, 6-
3, Marion Bartoli (francia,
15.)–Tathiana Garbin (olasz)
6-0, 6-0, Kaia Kanepi (észt,
20.)–Magdalena Rybáriková
(szlovák) 2-6, 6-4, 6-3, Venus
Williams (amerikai, 4.)–Sara
Errani (olasz) 6-3, 6-2, Victo-
ria Azarenka (fehérorosz,
8.)–Kathrin Wörle (német)
6-0, 6-2, Justine Henin (bel-
ga, 11.)–Sania Mirza (indiai)
5-7, 6-3, 6-1, férfiak: Roger
Federer (svájci, 2.)–Lukasz
Lacko (szlovák) 6-1, 6-1, 6-3,
Andy Roddick (amerikai,
8.)–Jan Hajek (cseh) 6-1, 6-2,
6-2, Gaël Monfils (francia,
12.)–Timo de Bakker (hol-
land) 6-7 (5), 2-6, 7-5, 6-2, 6-
1, Juan Monaco (argentin,
26.)–Simon Greul (német) 7-
6 (5), 7-6 (4), 6-2, Novak
Djokovic (szerb, 3.)–Marcel
Granollers (spanyol) 6-1, 6-
3, 6-1, Tomas Berdych (cseh,
6.)–Marco Crugnola (olasz)
6-4, 6-0, 6-2, Fernando Ver-
dasco (spanyol, 9.)–Rainer
Schüttler (német) 6-1, 6-3, 6-
2, Nicolas Almagro (spa-
nyol, 14.)–Stephane Robert
(francia) 6-4, 6-3, 6-7 (4), 7-
5, Ivan Ljubicic (horvát,
17.)– Peter Luczak (auszt-
rál) 6-3, 6-3, 7-6 (2), Sta-
nislas Wawrinka (svájci,
19.)–Tejmuraz Gabasvili
(orosz) 7-6 (3), 6-4, 6-4,
Richard Gasquet (francia,
28.)–Frank Dancevic (kana-
dai) 6-3, 6-4, 6-4. 

Csak Niculescu tudott

nyerni Melbourne-ben

Labdarúgás

T. J. L.

A Real Madrid nagy
meglepetésre nem tudta

legyõzni vendégként az utol-
só helyen álló Almeríát a
spanyol labdarúgó-Primera
División 19. fordulójának
vasárnapi játéknapján. A ha-
zaiak a 60. percben szereztek
vezetést, Granero a 77. perc-
ben mentett pontot a királyi
gárdának. A Valencia 2-0-ra
nyert a Deportivo La
Coruna ellen. 

Az FC Barcelona klubre-
kordot állított fel azzal, hogy
sorozatban a 28. mérkõzésén
nem kapott ki. A katalán
sztárgárda 4-1-re verte a
Málagát a Camp Nou sta-
dionban, ahol közel 89 ezren
voltak kíváncsiak a téli baj-
nokot avató mérkõzésre. Az
Atlético Madrid lapzárta
után játszott a Mallorcával.

A bajnokság felénél a Bar-
celona (52 pont) növelte elõ-
nyét a Real Madriddal (48)
szemben, az élmezõnyt a
Villarreal (39), a Valencia
(37) és az Espanyol (34) egé-
szíti ki.  

Bár az utolsó negyedórá-
ban emberhátrányban szere-
pelt, a Tottenham Hotspur

gól nélküli döntetlent ját-
szott a veretlenül listavezetõ
és hozzá hasonlóan BL-nyol-
caddöntõs Manchester Uni-
teddel az angol Premier
League 23. fordulójának va-
sárnapi rangadóján. A lon-
doniak legutóbb 2001-ben
tudtak nyerni a Vörös Ördö-
gök ellen, az azóta lejátszott
20, egymás elleni találkozón
nem jártak sikerrel.

A bajnokságban az egyfor-
mán 45 pontot gyûjtött man-
chesteri csapatok vezetnek, a
United gólaránya 43-19, a
Cityé pedig 37-19. Az Arse-
nalnak 43, a címvédõ Chel-
sea-nek 38, a Tottenhamnek
pedig 37 pontja van. 

Miután Ibrahimovic góljá-
val a 82. percig vezetett, az
éllovas AC Milan 1-1-et ját-
szott a Lecce stadionjában
az olasz Serie A 20. forduló-
jának vasárnapi záró-
mérkõzésén. 

A piros-feketéknek most
41 pontjuk van, míg a
Napolinak 37, a Laziónak
37, az AS Rómának 35, a
Juventusnak 34, a címvédõ
Internek pedig 32. 

A Kaiserslautern 1-1-es
döntetlent játszott a vendég
Kölnnel a német Bundesliga
elsõ tavaszi fordulójának va-
sárnapi játéknapján.

A házigazdák a 39. perctõl
emberhátrányban játszottak. 

A Borussia Dortmund (46
pont) vezet a Hannover 96
(34), az FSV Mainz 05 (33),
a Bayer Leverkusen (33), a
Bayern München (30) és az
SC Freiburg (29) elõtt. 

A Olympique Marseille 2-
1-re nyert a Girondins Bor-
deaux ellen a francia Ligue 1
20. fordulójának vasárnapi
zárómérkõzésén. A Francia
Kupában elszenvedett vere-
ség (1-5 a PSG-vel) után
nyert a dr. Bölöni László
edzette RC Lens, amely szer-
dán a vonal fölé kerülhet a
táblázaton, ha legyõzi az SM
Caent egy elmaradt mérkõ-
zésen. 

Az RC Lens 19 ponttal a
19., azaz utolsó elõtti a táblá-
zaton. Az OSC Lille (35 pont)
vezet a Paris Saint-Germain
(34), a Stade Rennes (34) és
az Olympique Marseille (32)
elõtt. 

A házigazda Katar, illetve
Üzbegisztán jutott a ne-
gyeddöntõbe a labdarúgó
Ázsia Kupán, miután elõbbi
3-0-ra nyert Kuvait ellen,
utóbbi pedig 2-2-t játszott
Kínával vasárnap. Üzbe-
gisztán 7, Katar 6, Kína 4,
Kuvait pedig 0 ponttal zárt
az A csoportban. 

Alpesisí

ÚMSZ

Tegnaptól magyar szí-
nekben folytatja verseny-

zõi pályafutását az alpesi sí-
zõ Miklós Edit, aki a február
7-én kezdõdõ németországi
világbajnokságon is részt
vesz majd. Bár a román fél
nem járult hozzá az erdélyi
származású, de már magyar
állampolgársággal rendelke-
zõ Miklós elengedéséhez, a
nemzetközi szövetség (FIS)

döntése értelmében a 21 éves
síelõ a továbbiakban Ma-
gyarországot képviselve in-
dulhat a nemzetközi verse-
nyeken.

„Sportdiplomáciai szem-
pontból óriási eredmény,
hogy a FIS számunkra ked-
vezõ határozatot hozott,
ugyanakkor azt is tudni kell,
hogy Edit 11 hónapja nem
versenyzett, nincsenek rang-
listapontjai, ezért Világku-
pán egyelõre nem indulhat.
A világbajnokság azonban
három hét múlva kezdõdik

– nyilakozta Kaszó Klára, a
magyar szakszövetség elnö-
ke. – Úgy tûnik, nekünk kell
ebben az idõszakban ver-
senyt rendeznünk, hogy
Edit kvalifikálni tudjon a
vb-re.”

Miklós 2009-ben, a fran-
ciaországi Val d’Isere-ben
rendezett világbajnokságon
lesiklásban és szuper-óriás-
mûlesiklásban is 18. volt, Vi-
lágkupa-versenyen eddigi
legjobb eredményét a tavalyi
St. Moritz-i futamon érte el,
ott szuper G-ben 26. lett. 

Botlott a Real Madrid 
a Primera Divisiónban 

Magyar színekben Miklós 

Sznúker

T. J. L. 

Nem borult a papírfor-
ma a londoni sznúker

mestertorna vasárnap, az éj-
szakába nyúlóan lebonyolí-
tott döntõjében: a kínai
Ding Junhui (4.) 10-4-re
nyert a hongkongi Marco
Fu (18.) ellen. Már az ázsiai
finálé is sportágtörténeti pre-
mier volt, Ding pedig az elsõ
kínai gyõztes. S az Angol
Királyság országainak hatá-
rain túlról származó sznúke-
resek közt is második, a ka-
nadai Cliff Thorborn (1986)
után. 

A 23 éves vucsi 2-0-lal kez-
dett, majd 6-2-re zárta az elsõ
„félidõt”, s bár ellenfele 4-6-
ig feljött és közel állt az 5-6-
hoz is, végül megnyugtató 8-
4-gyel vágott neki a hajrának.
Miután korábban legyõzte az
angol Stephen Maguire-t (6-
4) és Peter Ebdont (6-0),
majd az északír Mark Allent
(6-4) is, a 33 éves Fu ezúttal
többször választott eleve ku-
darcra ítélt variánst, így vere-
sége várható volt. Pedig ko-
rábban többször is megtréfál-
ta Dinget az európai verse-
nyeken, s elhalászta elõle az
Ázsia-bajnoki címet is.  

Ding folyamatosan javuló
játékkal jutott döntõbe, miu-

tán a walesi Mark Williamst
6-4-re, a skót Graeme Dottot
6-2-re, az angol Jamie Cope-
ot pedig 6-3-ra verte. Fu elle-
ni gyõzelméért a kínai 150
ezer fontot kapott (míg ellen-
fele „csak” 75 ezret) és, ami
tán ennél is értékesebb, le-
gyõzöttje õszinte csodálatát.
„Csak idõ kérdése, hogy vi-
lágbajnok legyen, s ez hama-
rabb megtörténhet, mint
ahogy sokan gondolják” – jó-
solt ellenfele szolid szereplé-
sét elismerõen Marco Fu. 

Következik a Walesi Open,
amely február 14-én kezdõ-
dik, és amelyen a London-
ban megalázott „nagy-
ágyúk” revánsolnának. 

Ding, az elsõ kínai gyõztes 


	p01
	p02
	p03
	p04
	p05
	p06
	p07
	p08
	p09
	p10
	p11
	p12

